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رئیسی در مراسم 
روز ملی صادرات خبر داد 

رشد ۴۰ درصدی صادرات 
در یکسال گذشته 

گروه خبر // استاندار هرمزگان: با اشاره به اینکه منطقه آزاد قشم در دولت سیزدهم به حیاط 
خلوت مردم تبدیل شده است گفت: مشکل آب شرب قشم باید در دولت سیزدهم حل شود. 

    به گزارش خبرنگار دریا ، با حضور اســتاندار هرمزگان، معاونین اســتاندار،مدیرعامل منطقه آزاد 
اسالمی،امام جمعه و خطیب اهل سنت، احمد مرادی و محمد آشوری نمایندگان مردم بخش مرکزی 
 هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی و مدیران کل دســتگاه های اجرایی استان، شانزدهمین جلسه 

فوق العاده شورای اداری استان هرمزگان به محوریت  شهرستان قشم برگزار شد. مهندس مهدی دوستی 
در این نشســت که بیش از ۸ ساعت به طول انجامید، اظهارداشت: مدیران باید توجه داشته باشند که 
دهه فجر مبنای افتتاح پروژه ها  نیست از این رو  انتظار داریم اگر پروژه ای ۱۱ بهمن هم آماده خدمت 
رســانی به مردم شد افتتاح آن به ۱۲ بهمن موکول نشود چرا که به هیچ عنوان به دنبال تجمیع اعداد 

پروژه ها نیستیم .

استاندار هرمزگان در شانزدهمین جلسه فوق العاده شورای اداری شهرستان قشم :  

بی آبی در بزرگترین
 جزیره خلیج فارس قابل قبول نیست

بی آبی در بزرگترین جزیره خلیج فارس با ۱۷۰ هزار نفر جمعیت 
به هیچ  عنوان قابل قبول نیست و به مردم شریف قول می دهیم که برای حل مشکل آب شهرستان قشم کم نمی گذاریم 

صفحه 2 را بخوانید

   گروه خبر // دادستان مرکز هرمزگان بر  راه اندازی 
سامانه سیپاد توسط شهرداری های مناطق مختلف 

استان تأکید کرد . 
   نشســت مشــترک دادســتان عمومی و انقالب 
مرکز اســتان هرمزگان با شهرداران مناطق مختلف 
اســتان  به منظور راه اندازی سامانه سیپاد و بررسی 

 راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت از طریق تشدید 
 نظارت ها در دادسرای بندرعباس برگزار شد.علیرضا 
احمدی منش دادستان مرکز استان هرمزگان در این 
نشست با اعالم حمایت از راه اندازی سامانه سیپاد 
تأکید کرد: ضرورت دارد شــهرداری های مناطق 
مختلف اســتان برای عملیاتی کردن و اجرای کامل 
این ســامانه اقدام کنند.وی خاطرنشــان کرد: الزم 
است شهرداری ها در راستای عملیاتی سازی طرح 
ملی هوشمند ســازی ناوگان حمل و نقل شهری و 
نیز تخصیص سوخت ناوگان بر اساس پیمایش در 
قالب یک نظام یکپارچه و مشترک، تجهیز ناوگان 
حمل و نقل درون شهری و حومه ای خود به سامانه 
جامع پیمایش »سیپاد« را در دستور کار قرار دهند 
و جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده متخلفان 

برای قاچاق سوخت اقدام کنند. 

  دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان با 
اشاره به اینکه تشدید نظارت  از سوی متولیان تولید 
و عرضه فرآورده های نفتی به جلوگیری از قاچاق 
سوخت منجر خواهد شد، بیان داشت: چرخه توزیع 
ســوخت باید قانونی، عادالنه و توأم با مسئولیت 
پذیری باشــد و در صورت نظارت نکردن بر روند 
عرضه فرآورده های نفتی، مسئولیت مدنی و کیفری 

متوجه متخلفان خواهد بود.
   به گزارش  تســنیم ، گفتنی است؛ پروژه سیپاد، 
پروژ  ه ای ملی اســت که با هدف تخصیص سوخت 
به ناوگان دیزل بر مبنای پیمایش، هوشمند سازی 
ناوگان درون شــهری، جلوگیــری از هدر رفت و 
عرضه خارج از شبکه ســوخت دیزل در کشور و 
همچنین رعایت عدالت در حوزه تخصیص سوخت 

به ناوگان دیزلی در دست اجرا قرار گرفته است .

ادامه در همین صفحه

ادامه از تیتر یک //
   وی با اشــاره به ضرورت توسعه زیرساخت ها و 
تقویت بخش سالمت جزایر خلیج فارس، تاکید کرد: 
 با همکاری ســازمان منطقه آزاد قشــم و دانشگاه 
علوم پزشــکی ۱۰۰۰ متر مربع فضای آموزشــی 
پزشــکی ویژه پذیرش دانشجو به بیمارستان قشم 
اضافه خواهد شــد چرا که این مهم می تواند تاثیر 
بســزایی در افزایش سطح خدمات سالمت داشته 
باشد.اســتاندار هرمزگان با تاکید بر تســریع در 
تکمیل پروژه های آموزشــی اداره کل نوســازی 
دانش آموزی  استان، درخصوص خوابگاه  مدارس 
 جزیره الرک افــزود: هیچ امکانــات خوابگاهی 
دانش آموزی در استان نباید به مهمانسرا تبدیل شود 
و برای حل مشــکل خوابگاه دانش آموزان الرک 
در قشــم اگر الزم شــد دو واحد از مهمانسراهای 
استانداری هرمزگان در جزیره را می توان در اختیار 

دانش آموزان قرار داد.
  نماینده عالی دولت در اســتان هرمزگان، با اشاره 
به تقویت زیرساخت های فرهنگی مدارس، گفت: 
متأسفانه امروزه بسیاری از مدارس استان از نمازخانه 
برخوردار نیستند و الزم است برای حل این مشکل 
خیرین مسجد ساز به سمت ساخت نمازخانه ها در 

مدارس سوق داده شوند.مهندس دوستی با اشاره به 
معضل قدیمی آب شرب جزیره قشم، بیان کرد:این 
مشکل باید در دولت ســیزدهم حل شود چرا که 
بی آبی در بزرگتریــن جزیره خلیج فارس با ۱۷۰ 
هزار نفر جمعیت به هیچ  عنوان قابل قبول نیســت 
و به مردم شریف قول می دهیم که برای حل مشکل 
آب شهرستان قشم کم نمی گذاریم. رئیس شورای 
اداری اســتان هرمزگان همچنین اصالح، بازسازی 
و مقاوم ســازی شبکه های فرسوده برق روستایی، 
توسعه شــبکه های توزیع برق ۵ شهرک مسکونی 
و انجــام تعمیرات دیزل ژنراتــور جزیره الرک را 
مصوب و عنوان کرد: به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست 
که مردم علیرغم پرداخت هزینه های انشعاب برق 
اشــتراک  دریافت نکرده  باشند و باقید فوریت در 
کمترین زمان نسبت به تحویل کنتوربرق کسانی که 
تا سال ۱۴۰۰ هزینه انشعاب برق پرداخت کرده اند، 
اقدام می شود.مهندس دوستی در ادامه صدور اسناد 
مالکیت بافت های مسکونی مردمی را مهم دانست و 
بسیج شدن دهیاری ها برای همکاری با دستگاه های 
مربوطه  جهت تســریع در صدور اسناد مالکیت را 
اولویت داد و دســتور الحاق برخی از محدود ه های 
روستایی به طرح های هادی روستایی را صادر کرد. 

وی تصریح کرد: ۲۰ غرفــه جهت برپایی بازارچه 
محلی و سنتی در جزیره هنگام در راستای حمایت 
از اشــتغال بومیان با همکاری سازمان منطقه آزاد 

قشم طراحی و احداث خواهد شد. 
   اســتاندار هرمزگان خاطرنشــان کرد:باتوجه به 
ظرفیت باالی پرورش آبزیان در قشــم،صادرات 
محصوالت جزیره از بندرلنگه توجیه منطقی ندارد و 
گمرک، دامپزشکی و شیالت مکلفند که این ظرفیت 
صادرات را  ایجاد کنند.مهندس دوستی از رسانه ها 
خواست که بر اساس مصوبات این جلسه که تا چند 
روز آینده در ســامانه شفافیت بارگذاری می شود، 
مطالبه گری داشته باشند چرا که این فشار به مدیران 

باعث تسریع امور می شود. 
  نماینده عالی دولت در استان ادامه داد: منطقه آزاد 
درگذشته به واقع حیاط خلوت دولت ها بود اما در 
این دولت به حیاط خلوت مردم تبدیل شــده است 
و این نشــان دهنده یک تغییر کالن در رویکردهای 
دولت اســت و جلوه  عینی دولت مردم به شــمار 
می آید. مهدی دوستی تاکید کرد: راه پیشرفت کشور، 
در کار کردن است و هیچ ملتی با نشستن به جایی 
نرسیده است از این رو باید تالش خود را دوچندان 

کنیم .

استاندار هرمزگان در شانزدهمین جلسه فوق العاده شورای اداری شهرستان قشم :  

بی آبی در بزرگترین جزیره خلیج  فارس قابل قبول نیست

حمل و نقل ریلی در بندر شهید رجایی به مرز سه میلیون تن رسید

صدور دستور قضایی برای راه اندازی  سامانه سیپاد در هرمزگان

  
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان : 

استفاده از ماسک در کالس های درس الزامی است 
گروه خبــر // مدیرکل آموزش و 
پرورش هرمزگان بر رعایت شیوه 
مدارس  در  بهداشــتی  نامه های 

تاکید کرد . 

  محمــد قویدل گفــت: با توجه به 
شــیوع ســرما خوردگی، آنفلوآنزا 
و ویروس کرونا در ســطح استان، 
در کالس های  ماســک  از  استفاده 

درس الزامی است.قویدل گفت: همه 
مدارس ســطح استان ملزم به ایجاد 
درس  کالس های  در  مناسب  تهویه 
هستند.به گزارش باشگاه خبرنگاران 

جوان ، وی گفت: شســت و شوی 
منظم دســت یکــی از دیگر نکات 
بهداشتی مهم است که دانش آموزان 

باید رعایت کنند .

فرمانده نیروی دریایی ارتش عنوان کرد
توقیف دو شناور 

بدون سرنشین آمریکایی
نیروی دریایی سپاه از آمریکایی ها 

۵۲ تلفات گرفته است

ریا
: د

س 
عک

صدور دستور قضایی برای راه اندازی 
 سامانه سیپاد در هرمزگان

گروه خبر // هیچ گونه درگیری در 
رخ  خلیج فارس  ستاره  پاالیشگاه 

نداده است .
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 

شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، 
انتشــار کلیپی در خصوص  در پی 
درگیری در حین جلســه رسمی در 
محیط پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

در فضــای مجــازی بــه اطــالع 
می رســاند، کلیپ منتشــر شده در 
مجازی  فضــای  در  اخیر  روزهای 

مربوط به پاالیشگاه نیست .

 هیچ گونه درگیری 
در پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس رخ نداده است



خبر

خبری
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مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان ؛
 بزرگترین انهدام کاالهای مضر سالمت 

در هرمزگان رقم خورد
  گــروه خبــر // مدیرکل امــوال تملیکی هرمزگان 
گفت: بزرگترین انهدام کاالهای مضر ســالمت انسان و 
 جامعه به مدت هفت شبانه روز در این استان انجام شد. 
 مهدی فتحی افزود: این کاالهای مضر از سال های قبل در بندر 
شــهید رجایــی بالتکلیف مانــده بود که بــا حمایت 
مجموعه قضایی هرمزگان، گمرک و بندر شهید رجایی 
منهدم شــدند.وی ادامه داد: فضای مناســبی با انهدام 
این ســه هزار و ۲۰۰ تن کاال که شــامل لوازم آرایشی 
،بهداشــتی، نوشیدنی و غذایی غیر اســتاندارد بودند و 
در شهریور ماه انجام شــد، از بندر شهید رجایی برای 
ورود کاال های جدید آزاد ســازی شد .مدیرکل اموال 
تملیکــی هرمزگان همچنین ابراز داشــت: یک هزار و 
۵۷۷ پرونــده قاچاق در ۶ ماه اول ســال جاری به این 
اداره کل تحویل شــد که حدود یک هزار و ۴۰۹ فقره 
از این پرونده ها تعیین تکلیف شــده اســت و کاالهای 
تحویلی شامل همه گروه های کاالیی از لوازم خانگی به 
صورت تک عددی تا سیگار و کاالهای بادوام، آرایشی 
و بهداشتی، نوشیدنی و پوشاک را شامل می شده است.

 فتحی خاطرنشــان کرد: در حوزه کاالهای متروکه در 
بندر شهید رجایی نیز نزدیک به یکهزار و ۵۸۰ اظهارنامه 
در مدت یاد شده به اداره کل اموال تملیکی هرمزگان اعالم 
شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد پنج برابری در 
ارســال اظهارنامه را از طرف گمرک شاهد بودیم.وی 
تصریح کرد: این تعداد اظهارنامه شامل چهار هزار و ۹۰۰ 
کانتینر می شد که با تالش شبانه روزی همکاران افزون بر 
۲ هزار و ۱۰۰ کانتینر تعیین تکلیف شــد.مدیرکل اموال 
تملیکی هرمزگان گفت: رســوب این کاالها هیچگونه 
ارتباطی با انبارداری گمرک و بندر شهید رجایی ندارد 
 و علت اصلی بیــش از ۹۰ درصد حادث شــدن این 
رسوب ها به خاطر نداشتن کد رهگیری یا کد تخصیص 
ارز از بانک مرکزی و مشــکالت ثبت ســفارش است.

فتحی افزود: صاحب کاال تاجر یا وارد کننده تا زمانی که 
کاال به فروش نرسیده باشد حق دارد پس از حل کردن 
مشکالت ارزی یا ثبت سفارش، کاالی خود را از اموال 
تملیکی به گمــرک بازگردانده و ترخیص کند.وی ادامه 
داد: افزون بر ۸۰ درصد کاالهای تعیین تکلیف شده در ۶ 
ماهه امسال توسط صاحبان آن ها به گمرک بازگردانده 
و از طریق گمرک شــهید رجایی ترخیص شــد، اغلب 
این کاالها شامل تجهیزات، ماشین آالت و مواد اولیه و 
کاالهای مربوط به تولید بود که بانک مرکزی مشکالت 
این ها را حل کرد.وی در بخش دیگری اشاره کرد: اموال 
تملیکی هرمزگان در بحث درآمــد و فروش رتبه اول 
کشور را در ۶ ماه گذشته کسب کرد و همچنین در تعداد 
پرونده های متروکه، قاچاق و پرونده های انهدام شــده 
کشور رتبه اول را دارد.به گزارش ایرنا ؛ مدیرکل اموال 
تملیکی هرمزگان گفت: این اداره کل به عبارتی هم در 
حوزه درآمدی و هم در تعیین تکلیف پرونده ها رتبه برتر 
را در ۶ ماهه دارد و امید می رود با تامین نیروی انسانی، 
رفع مشکالت زیرساختی و ساختاری در نیمه دوم سال 
هم بتواند ضمن حفظ رکورد ۶ ماهه جهشــی در تعیین 

تکلیف کاالها هم داشته باشد .
طی شش ماهه سال 1401 ؛

 حمل و نقل ریلی در بندر شهید رجایی 
به مرز سه میلیون تن رسید

  گروه خبر // معــاون امور بندری و اقتصادی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان میزان تخلیه و بارگیری 
کاال از طریق حمل و نقل ریلی در بندر شــهید رجایی 
طی شــش ماهه امســال را بیش از ۲ میلیون و ۸3۲ 
هزار تن اعالم کرد. به گزارش خبرنگار دریا ، »منصور 
خرمشکوه« در تشریح عملکرد ریلی بندر شهید رجایی 
در شــش ماهه ســال جاری افزود: طی این مدت ۲ 
میلیون و ۸3۲ هزار و ۹۵۸ تن کاال از طریق حمل ریلی 
در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است.وی 
ادامه داد: از این میزان جابه جائی، ۲ میلیون و ۲۵۱ هزار 
و ۲۲۶ تن کاال در بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین 
بندر بازرگانی ایران تخلیه شد.به گفته معاون امور بندری 
و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، از ۲ 
میلیون و ۸3۲ هــزار و ۹۵۸ تن حمل و نقل ریلی از 
ابتدای سال جاری تا پایان شــهریور نیز ۵۸۱ هزار و 
۷3۲ تن از این بندر بارگیری شــده است. خرمشکوه 
میزان جابه جایی کاالی اساسی از طریق خطوط ریلی 
در ســال جاری را نیز ۲۴3هزار و ۶۸۶ تن اعالم کرد 
که عمده ترین این کاالها شامل ذرت، روغن  خوراکی، 
برنج، گندم و جو برنج بوده که از طریق شــبکه ریلی 
از مبدا بندر شــهید رجایی به سراسر کشور حمل شده 
است. شایان ذکر است؛ در سال گذشته از هفت میلیون 
تن کاالی جابه جا شده از طریق حمل ریلی، حدود پنج 
میلیون و۸۰۰ هزار تن مربوط به صادرات و حدود یک 
میلیون و ۲۰۰هزار تن نیز کاال از طریق حمل ریلی وارد 
این بندر شــد. گفتنی است؛ درحال حاضر ۱۲ محوطه 
اختصاصی ریلی در بندرشــهید رجایی فعال است. این 
بندر به دلیل واقع شدن در کریدور شمال - جنوب یکی 
از نقاط محوری و مســیری مطمئن برای ترانزیت کاال 
از طریق ناوگان ریلی به کشــورهای همســایه قلمداد 

می شود .
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

تعداد شهرستان های زرد کرونایی هرمزگان 
افزایش یافت

  گروه خبر //  ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: طبق اعالم وزارت بهداشت شهرستان های 
با وضعیت زرد کرونایی در هرمزگان افزایش یافته است.

دکتر فاطمه نوروزیان افزود: پنج شهرســتان بســتک، 
پارســیان، جاســک، کیش و میناب و همچنین جزیره 
هرمــز در وضعیت زرد کرونایی )نســبتًا پر خطر( قرار 
دارد.به گزارش ایسنا ؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
بندرخمیر،  شهرســتان های  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان 
رودان، سیریک، بوموسی، بشاگرد، بندرلنگه، بندرعباس 

و قشم نیز در وضعیت آبی کرونایی هستند .

 گروه خبر // امام جمعه بندرعباس با اشــاره 
به اینکه صف معترضان از عوامل ضد انقالب 
جدا اســت، گفت: فتنه اخیر حاصل تالش یک 
مثلث شــوم عبری، عربی و غربی بود که با 
کمک بازوی رسانه ای خود هجمه علیه کشور 

ایجاد کردند . 
  حجت االســالم والمسلمین محمد عبادی زاده در 
خطبه های نماز جمعه بندرعباس با اشاره به لزوم 
تبیین ابعاد فتنه در ماجراهای اخیر اظهار داشــت: 
فتنه اخیر در نتیجه تالش یک مثلث شوم از دشمنان 
عبری، عربی و غربی بود که با کمک بازوی رسانه ای 
خود هجمه علیه کشور ایجاد کردند. وی افزود: در 
این فتنــه نقش عوامل ضد انقالب، تجزیه طلبان و 
منافقین به وضوح دیده می شود که با کمک عوامل 

داخلی خــود اقدامات مختلفــی علیه جمهوری 
اسالمی انجام دادند. امام جمعه بندرعباس با تاکید 
بر اینکه نیاز است در حال حاضر ابعاد این ماجراها 
و دست های پشــت پرده نمایان شود گفت: امام 
علی علیه السالم در یکی از خطبه های نهج البالغه 
امر فرمودند که بعد از فتنه حتما باید آگاه سازی و 
تبیین صورت گیرد تا اثرگذار باشــد. وی تصریح 
کرد: در داخل نیز برخی عناصر تحت تاثیر فعالیت 
رسانه های معاند قرار گرفته و با دشمنان نظام همراه 
شدند این عده نان انقالب را خورده اند، اما متاسفانه 
در دام منافقین و شبکه های معاند علیه مردم قرار 
گرفتند. نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: 
مردم ایران به انقالب عالقه مند هســتند مردم در 
برهه های مختلف به ویژه در تشییع شهید سلیمانی 

ارادت خود به شــهدا و انقالب را به رخ دشمنان 
کشــیده اند.وی افزود: در بین مــردم البته گاهی 
اعتراض به برخی مســائل نیز وجود دارد، اما این 
معترضان صفشان را همواره از ضد انقالب جدا کرده 
و هر گاه دشــمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراض 
آنان بوده، پشت نظام ایستاده اند. عبادی زاده گفت: 
مسئوالن نظام نیز در قبال این مردم متعهد هستند 
با تمام توان فعالیت کنند و گرفتاری و مشــکالت 
عمومی را در مســیر اعتالی انقالب کاهش دهند. 
وی در ادامه با تاکید بر اینکه آشوب و اغتشاش یک 
راه دشمن برای ضربه زدن به نظام و ملت بود گفت: 
دشمن در مسئله مذاکرات در حالی که دید به منافع 
خود دست نمی یابد سعی کرد به ملت ایران ضربه 
بزند از همین رو آشــوب های ایران را برنامه ریزی 

کردند. امام جمعه بندرعباس با اشاره به تالش های 
دولت سیزدهم در رفع مشکالت و از سوی دیگر 
تالش دشــمنان برای القای ناکارآمدی نظام اظهار 
داشت: دولت با وجود مشکالت پیش رو در حال 
انجام اقدامات بســیار خوبی است که این اقدامات 
باید تبیین و به مردم گزارش شود. به گزارش تسنیم 
، وی تصریح کرد: در استان هرمزگان هم مشکالت 
زیادی به ویژه در حوزه بهداشــت و درمان داریم 
که از مسئوالن امر می خواهیم این مشکالت را به 

صورت ویژه برطرف کنند . 

امام جمعه بندرعباس : 

صف معترضان از عوامل ضد انقالب جدا است 

گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: با توجه 
به تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم صیانت از بیت المال 
و تعیین تکلیف فوری وســائط نقلیه موجــود در پارکینگ های 
 سراسر کشور، ســومین مرحله از مزایده حضوری جهت فروش 
موتور ســیکلت های توقیفی رســوبی در پارکینگ های اســتان 

هرمزگان برگزار خواهد شد.
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبــی قهرمانی تصریح کرد: این مرحله 
از مزایده در خصوص موتورســیکلت های موجــود در پارکینگ های 

دریا و زرون شــهر بندرعباس و پارکینگ سهیل شهر بستک به صورت 
حراج حضوری انجام می شــود و عموم مردم می توانند از شنبه ۷ آبان 
 مــاه ۱۴۰۱ از طریــق تماس بــا شــماره ۰۷۶33۴۶۸۸۲۰ و مراجعه 
بــه این ســه پارکینــگ از جزئیــات این مزایــده مطلع شــوند و از 
 موتورســیکلت ها بازدید کننــد.وی همچنین با تأکید بــر اینکه پس

  از طــی مراحــل قانونــی در خصــوص تعییــن تکلیــف تمامــی 
موتورســیکلت های موضوع ایــن مزایده حکم قطعــی قضایی صادر 
شده اســت، خاطر نشــان کرد: به منظور برگزاری مزایده وسائط نقلیه 

توقیفی در پارکینگ های سراســر اســتان هرمزگان و جهت جلوگیری 
 از تضییع حقوق مردم و بیت المال، کارگروهی متشــکل از دستگاه های 
 متولی تشــکیل شــده که نســبت به تنظیم شــیوه نامه تعیین تکلیف 
موتور سیکلت های توقیفی اقدام نموده و بر روند برگزاری مزایده نظارت 
دارند.رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به اینکه در دو مرحله 
قبلی برگزار شده از این مزایده، حدود دوهزار و پانصد موتورسیکلت فروخته 
شده است، تأکید کرد: حراج موتورسیکلت های توقیفی در پارکینگ های 

استان تا فروش کامل همه آنها ادامه خواهد داشت .

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

برگزاری سومین مرحله از مزایده موتورسیکلت های توقیفی در هرمزگان

   
سرمقاله

  درحالیکه یک ماه از سال تحصیلی می گذرد، اما همچنان مشکالت 
دانش آموزان پا برجاســت و تدبیر خاصی برای رفع مشــکالت شان 
صورت نگرفته شده است.موضوع اول این است که هزینه های تحصیل 
بسیار باالســت و به همین دلیل برخی از دانش آموزان امکان تحصیل 
ندارند و یا تحصیل شــان بسیار سخت شده است. گرانی کیف و کفش، 
نوشــت افزار و... باعث شده است که برخی از دانش آموزان نتواننداین 
 اقالم را تهیه کنند و بعضی از والدین مجبور شده اند از ثبت نام فرزندان 
دانش آموزشان در مدرسه صرفنظر کنند و یا اینکه نتوانند وسایل مورد نیاز 
برای تحصیل فرزندشان را تامین نمایند. این وضعیت را در شرایطی داریم 
که هرمزگان استانی صنعتی است و صنایع و بنگاه های اقتصادی زیادی 
در استان فعالیت دارند و اگر این صنایع در راستای انجام مسئولیت های 
اجتماعی شان وارد گود حمایت از دانش آموزان می شدند، تاکنون بخش 
زیادی از این مشــکالت برطرف شده بود و دانش آموزی بخاطر هزینه 
کتاب، کیف و کفش، نوشــت افزار و... از تحصیل بازنمی ماند. همچنین 
نیاز اســت خیرین و نهادهای انقالبی و حمایتی نیز چترحمایتی شان را 
گسترده تر نمایند تا هیچ دانش آموزی در استان بدلیل مشکالت مالی از 
تحصیل باز نماند و بتوانند برای ساختن آینده کشور آماده شوند. متاسفانه 
 در شــرایط فعلی و تداوم این شرایط، مدرسه رفتن و تحصیل برای همه 
دانــش آموزان امکان پذیــر نخواهد بود و کمبود مدرســه و معلم نیز 
شــرایط اســتان هرمزگان را حادتــر خواهد نمود و ضــرورت دارد 
بــرای برون رفت از شــرایط فعلی تدابیر الزم اتخاذ گــردد. بازماندن 
از تحصیل دانش آموزان، آنها را بیش از پیش در باتالق آســیب های 
اجتماعی غرق خواهد نمود و عواقب جبــران ناپذیری را برای جامعه 
 خواهد داشت که متاسفانه در حال حاضر هم بخشی از دانش آموزان با 
آســیب های اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند ودستگاه های متولی 
در ایــن حوزه ســکوت اختیار کرده اند. از آن طــرف عالوه بر کمبود 
مدرســه در استان، برخی از مدارس نیز فرسوده هستند که خطر ریزش 
آنها بر ســر دانش آموزان وجود دارد وبایستی تصمیمی متناسب با نیاز 
اســتان برای استانداردسازی وبازســازی این مدارس نیز اتخاذ گردد. 
موضوع دیگری که والدین زیادی هنوز با مشــکل مواجه هســتند، به 
ســرویس مدارس برمی گــردد که همچنان کمبود ســرویس مدارس 
و نــرخ های متفاوت و خارج از نرخنامــه مصوب وجود دارد وبرخی 
از والدین مجبورند خودشــان فرزندان شان را به مدرسه ببرند وبیاورند 
ویــا برخــی والدین هم از ســرویس های غیرمجاز وســازمان دهی 
 نشــده اســتفاده می کنند واز آن طرف هم برخی از والدین از دریافت 
هزینه های بیش از نرخنامه توسط سرویس های مدارس گالیه مندند که 
بارها این موضوعات منعکس شده است، اما اقدامات صورت گرفته باعث 
رفع مشکالت نشده است و با گذشت یک ماه از سال تحصیلی، همچنان 
این مشکل نیز وجود دارد و انتظار می رفت تا قبل از بازگشایی مدارس، 
برنامه ریزی می شد وسرویس مدارس به اندازه مورد نیاز ساماندهی و 
جذب می شد و با والدین قرارداد می بستند که متاسفانه اینگونه نشد. در 
حال حاضر نیز دستگاه های متولی پاسخگوی این چالش نیستند و توپ 
مســئولیت را در زمین همدیگر پاسکاری می کنند و تاوانش را والدین 
ودانش آموزان می دهند و این وضعیت باعث افزایش نارضایتی شــده 
اســت که بایستی متولیان مربوطه این دغدغه والدین و دانش آموزان را 

هرچه سریعتر برطرف نمایند .
   علی زارعی

دغدغه های دانش آموزان و والدین همچنان باقیست 

 

 گروه خبــر //  فرمانــده کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران گفت: اغواگری 
جوانان و اختالف افکنی بین نسل ها از 

برنامه های دشمنان است.
   امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
در بازدیــد از یگان های هوایی و پدافند 

هوایی ارتش در بندرعباس، میزان آمادگی 
سامانه های  رادارها،  پهپادها،  هواپیماها، 
پدافندی، موشک ها و مراکز فرماندهی و 
کنترل را مورد ارزیابی قرار داد. چگونگی 
رسیدگی به خانواده ها و منازل سازمانی، 
برنامه های فرهنگــی، معنویت افزایی و 
صیانت کارکنان، از دیگر حوزه های بازدید 
امیر سرلشکر موسوی بود.امیر سرلشکر 
موسوی با اشاره به برنامه  های دشمن برای 

مشغول سازی و هزینه تراشی برای دولت 
به نحوی که نتواند برنامه های خود را پیش 
ببرد، تصریح کرد: دشــمنان این ملت در 
رأس آن ها دولت جنایتکار آمریکا و رژیم 
جعلی صهیونیســتی به دنبال این هستند 
که از پیشــرفت ایران اسالمی جلوگیری 
یــا آن را ُکند کنند و به همین دلیل هر از 
چندگاهی با سوءاستفاده از هیجانات و 
بعضی نقاط ضعف، پیاده نظام خود را وادار 

به اغتشاشات و ایجاد ناامنی می کنند تا 
بتوانند به میزان هرچند کوچک دستیابی 
به اهداف نظــام را به تأخیر بیندازند.وی 
گفت: دشمنان برای ایجاد چنین جوی با 
یک جنگ ترکیبی از همه توانمندی های 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگی، اجتماعی 
و بســتر فضای مجازی و شــبکه های 
ماهواره ای استفاده می کنند.وی بیان کرد: 
اغواگری جوانــان و اختالف افکنی بین 

نســل ها، اقوام، اصناف، احزاب، اقشار، 
مذاهب و ادیان از برنامه های طراحی شده 
اتاق های فکر مراکز مطالعاتی و جاسوسی 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی اســت.به 
گزارش مهر، فرمانده کل ارتش هوشیاری 
و آگاهی هرچه بیشــتر مردم نسبت به 
توطئه های گوناگون دشمنان ایران و نظام 
اسالمی را رمز ناکامی دوباره و چندین باره 

نظام سلطه و شیطان بزرگ دانست .

فرمانده کل ارتش :

اغواگری جوانان و اختالف افکنی بین نسل ها از برنامه های دشمنان است

پشت پرده سیاست 

  
» پهپاد« اسم رمز پروژه جدید ایران هراسی 

آمریــکا که پیش از این اعالم کرده بود روی ناآرامی ها در ایران متمرکز اســت و 
مذاکرات در دستور کارش نیست، این بار، ادعای ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه 
را بهانه کرد. امیرعبداللهیان خطاب به بورل گفت: ارسال سالح و پهپاد علیه اوکراین 
سیاست ما نیســت. پرونده فروش پهپادهای ایرانی به روسیه و استفاده این کشور 
در جنگ با اوکراین همچنان داغ اســت و طرف های اروپایی در کنار آمریکا سعی 
دارند از این پرونده هم ابزاری برای تحت فشــار قرار دادن ایران به دســت آورند . 
در طول یک هفته اخیر مقامات ایرانی و روســی مدام تکذیب کرده اند اما واکنش 
اروپــا و آمریکا تحریم های جدید بوده و بردن این پرونده به شــورای امنیت . هر 
چند به نظر می رســد طرف مقابل سند یا مدرک دندان گیری ندارد اما به هر حال 
باعث شده تا فشــارها بعد از پرونده هسته ای و اغتشاشات اخیر حاال با موضوع 
فروش پهپادهای ایرانی افزایش پیدا کند و مرحله جدیدی از پروژه  ایران هراســی 
غربی ها علیه کشورمان کلید بخورد .با وجود همه فشارهای رسانه ای علیه ایران، 
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در گفت وگــوی تلفنی با جوزف بورل 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا درباره ادعاهای استفاده از پهپاد ایرانی در 
جنگ اوکراین اظهارکرد: ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما سیاست ما در قبال 
جنگ اوکراین، احترام به تمامیت ارضی این کشــور، ارسال نکردن سالح به طرفین 
 درگیر، توقف جنگ و پایان دادن به آوارگی مردم اســت.همچنین در پی نشســت 
غیر علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست اوکراین و برای بررسی 
موضوع نقش پهپادهای ایرانی در جنگ در این کشــور برگزار شده بود، امیرسعید 
ایروانی سفیر کشورمان در سازمان ملل با حضور در جمع خبرنگاران در مقر سازمان 
ملل تصریح کرد : ایران تاکید دارد که موضوعات حول درگیری جاری در اوکراین 
کامال با قطعنامه ۲۲3۱ در شکل و محتوا غیرمرتبط است و هر فعالیتی در این زمینه 
خارج از قطعنامه اســت. به عالوه قاطعانه اعتقاد داریم که هیچ یک از سالح های 
صادراتی ایران از جمله پهپاد به دیگر کشورها مشمول پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه 
۲۲3۱ نیست.محســن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و فرمانده اسبق سپاه 
پاسداران نیز در حساب توئیتر خود نوشت:  هیچ سالحی از  ایران در جنگ اوکراین 
وجود ندارد. هدف  غرب این است که با این اتهامات، مانع ورود قانونی ایران به بازار 
جهانی تســلیحات شود و تحریم های تسلیحاتی را احیا کند.  آن ها در حالی ما را 
متهم می کنند که خود در دوران تنهایی ملت ایران،  صدام را تا دندان مســلح کرده 
بودند.با وجود همه این ها، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در تداوم کارزار 
رســانه ای ضد ایرانی غرب، مدعی حضور نیروهای ایران در کریمه برای آموزش 
 به نیروهای روســی و نیز دریافت بیشتر پهپادها از ســوی روسیه شد. جان کربی
 هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا ادعا کرد اپراتورهای 
روسی پهپادهای ایرانی را که علیه اوکراین به کار گرفته شد، کنترل می کنند.وی مدعی 
شد: روسیه ده ها محموله از پهپادهای ایرانی دریافت کرده و احتماال محموله های 
دیگــری نیز دریافت خواهد کرد.کربی در عین حال ادعا کرد: تعداد نیروهای ایرانی 
در کریمه البته نسبتا کم بود. و دلیل حضور آن ها آشنایی نداشتن نیروهای روسی با 
شــیوه استفاده از پهپادهای ایرانی بود.این مقام کاخ سفید در ادامه ادعاهایش افزود: 
در اوایل، پهپادها دچار نقص فنی می شدند و درست کار نمی کردند یا ظاهرا مطابق 
استانداردهای مورد انتظار روسیه نبودند. به همین دلیل تهران تصمیم گرفت برخی 
 از کارشناســان آموزشی و پشــتیبانی فنی را به کریمه اعزام کند تا در این زمینه به 
روس ها کمک کنند.اما در حالی که شنیده های خراسان حاکی است آمریکایی ها 
حداقــل یک ماه قبل اعالم کردند تا پایان انتخابات آمریکا نمی توانند درباره توافق 
هســته ای و احیای برجام تصمیم گیری کنند ، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی 
شورای امنیت ملی کاخ سفید ادامه داد:آمریکا هم اینک اساسا تالش برای مذاکره با 
ایران را به دلیل عرضه پهپاد به روسیه کنار گذاشته است.جان کربی در تداوم حمایت 
از ناآرامی های ایران مدعی شد:  تمرکز کنونی ما پاسخگو کردن ایران درباره شیوه 
برخوردش با معترضان   است! پیش از این، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون 
اشاره به ضعف دولت بایدن در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره برای تصمیم گیری 
درباره بازگشــت به برجام مدعی شد که مقامات ایران به طور واضح نشان دادند که 

آماده این توافق نیستند که به نظر می آید قریب الوقوع هم نخواهد بود . 

اژه ای : عادت کنیم با هم گفت وگو کنیم 

 ســعه صدر و برخورداری از ظرفیت باال، یکی از اساســی ترین لوازم شرکت در یک فرایند 
گفت وگو محور است.رئیس دستگاه قضا برای دومین بار در دو هفته اخیر بر لزوم گفت و گو در 
سطح ملی و تعامل بیشتر بین گروه های اجتماعی و سیاسی تاکید کرد و از لزوم گسترش فضای 
 گفت و گو در کشــور ســخن گفت. پیش از این و در اواسط ماه جاری بود که قاضی القضات 
گروه های معترض را به تعامل بیشتر فراخوانده و  با بیان این که  »بیایید با هم گفت و گو کنیم.« 
تصریح کرده بود:» خطاب به همه جریان ها، گروه ها، جناح های سیاســی، دسته جات و افرادی 
از عموم مردم که دارای ابهام، ســؤال، انتقاد و اعتراض هستند، اعالم می کنم که آمادگی استماع 
نقطه نظرات و پیشــنهادها و انتقادات آن ها از طریق گفت وگو را دارم و قطعاً چنان چه اشتباه و 
ضعفی از ناحیه ما وجود داشته باشد از نقطه نظرات ارائه شده برای  رفع آن ها استفاده می کنیم و 
هیچ ابایی از اصالح و رفع ضعف نداریم.« حاال محسنی اژه ای در دیدار اخیر خود با قشرهای 
مختلف مردمی و نخبگانی کشور،  با تکرار پیشنهاد خود برای گفت و گو در سطح ملی، دوباره به 
اهمیت این موضوع اشاره و بر گسترش فضای گفت وگو در کشور تاکید و اظهار کرد :»باید باب 
گفت  وگو را در کشور گسترش دهیم و گفت وگومحوری را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم. 
همه قشرها و آحاد جامعه باید به گفت وگو و شنیدن سخنان یکدیگر و سؤال و جواب عادت کنیم 
و خو بگیریم و منصفانه و عادالنه، سخن و نظر حق را پذیرا باشیم. نکته مهم این که محسنی اژه ای 
همچنین به این واقعیت مسلم اشاره کرده که »قطعاً این فرایند، امری دستوری و فرمایشی نیست و 
اختصاص به یک مقطع زمانی خاص ندارد.« به گزارش میزان، اژه ای در بخش دیگری از سخنان 
خود به تبیین و تشریح لوازم و اسباب یک فرایند گفت وگومحور پرداخت و بیان کرد: »سعه صدر و 
برخورداری از ظرفیت باال، یکی از اساسی ترین لوازم شرکت در یک فرایند گفت وگومحور است؛ 
انسان باید همه اقوال و سخنان را بشنود و گرایش های فکری و جناح بندی های سیاسی تأثیری بر 
او برای استماع سخنان دیگران نداشته باشد؛ البته صرف شنیدن کافی نیست، بلکه مباحثه و تضارب 
نیز الزم است؛ همین مباحثه و تضارب آرا و تعاطی افکار است که سبب رشد و تعالی می  شود؛ در 
این فرایند مباحثه و تضارب آرا نیز قطعاً نابردباری و انگ زدن و خشونت کالم و تندخویی جایی 
ندارد و الزمه آن تدوین ســازوکارها و تعیین مبانی و شاخص های مربوط است.« رئیس عدلیه 
افزود: »در مرحله بعدی از یک فرایند گفت وگو محور فرد باید احسن سخنان و اقوال و نظرات را 
برگزیند و میان سخن و نظر صواب و کالم و عقیده ناصواب و مغالطه آمیز قدرت تمیز و تشخیص 
داشته باشد؛ در مرتبه دیگری از فرایند مذکور، شاید الزم باشد فرد به صورت میدانی و حضوری 
و عینیت یافته با پدیده یا مقوله یا اتفاق مورد بحث و گفت وگو، مواجه شود.«باید گفت که تاکیدات 
اژه ای درباره گفت و گو به عنوان اول شخص قوه عدلیه بسیار قابل توجه و ستودنی  است و این 
مهم  می تواند به کاهش تنش ها،  گسترش فضای منطقی و عقالنی و همچنین اصالح ضعف ها و 
اشکاالت بینجامد. موضوعی که الزم است دستگاه های مسئول به ویژه آنان که در  زیرمجموعه 
دستگاه قضایی تعریف می شوند سازوکارهایی برای اجرایی شدن هر چه بهتر این مهم ) حداقل 
در حد و حدود قوه قضاییه( در نظر بگیرند و عملیاتی کنند تا سخنان رئیس قوه قضاییه در اذهان 

عمومی به یک جمله کلیشه ای تبدیل نشود. 
تازه های مطبوعات

فرهیختــگان - این روزنامه با اشاره به اظهارات اخیر  عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات درباره 
غیرمجاز بودن و جرم انگاری فیلترشکن؛ باتیتر » یک توصیه تکراری: حرف نزدن را یاد بگیرید«  
نوشت : ورود بدون قاعده مسئوالن در عرصه رسانه و طرح اظهارات هیجان زده ای که صرفا 
تشــدید دوقطبی های اجتماعی را هدف گرفته این گزاره را بازنمایی می کند که در باور برخی 
عبارت »جنگ رسانه ای« صرفا جنبه شعاری پیدا کرده و درکی درباره ماهیت آن وجود ندارد.

 اطالعات - در پایان کار دولت سابق، گام های خوبی درباره برجام برداشته شده بود و به نظر 
می رسد اکنون   با مقداری دقت و واقع گرایی در گفت وگو و معامله، هم می توانیم منافع مذکور را 
به دست آوریم و هم به تثبیت هژمونیک یا برتری مواضع و موقعیت کشور اهتمام ورزیم. اگرنه، 
حداقل می توانیم بخشــی از مشکالت و نیازهای داخلی را برطرف و مقداری از سرمایه های 

مسدود شده در کشورهایی چون کره جنوبی و چین را به داخل منتقل کنیم.
کیهان- براساس نظرسنجی مردادماه گذشته یک مؤسسه معتبر نظرسنجی، اکثریت باالی ۸3 
درصدی خانم ها معتقدند حجاب یک ضرورت و ارزش است و مانع فعالیت اجتماعی و آزادی 
عمل بانوان هم نمی شــود.واضح است که درباره اصل اسالم و انقالب اسالمی این اعداد باالتر 
است. این یکپارچگی ملی در طیف های مختلف اجتماعی از جمله در طیف ورزشکاران و اهالی 

هنر ایران هم وجود دارد .

 شرق- طبق آمار به دست آمده از یک سیستم هوشمند کسب و کار آنالین، یک میلیون شغل 
مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می شود که 
همزمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا ۱۰۰درصد از فروش فروشگاه ها افت کرده است .

جهان صنعت - آن طور که رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار اعالم کرده میانگین 
هزینه معیشت کارگران به ۱۸ میلیون تومان در ماه رسیده که در مقایسه با برآوردهای 
قبلی تقریبا دو برابر شده است.طبق برآوردهای قبلی مرکز آمار، سهم هزینه های خوراکی 
در سبد معیشت خانوار شهری به ۲۷ درصد و سهم مسکن نیز به 3۶ درصد نسبت به 
سال گذشته رسیده است.چنین افزایشی در هزینه مصرفی خانوارها آن هم در شرایطی 
که سقف حقوق کارگران از ۶ میلیون تومان هم فراتر نمی رود به معنای عقبگرد رفاهی 

خانوارهای ایرانی است .
انعکاس

تابناک مدعی شد : حسین طائب رئیس سابق سازمان اطالعات سپاه و مشاور فرمانده 
کل سپاه با بیان این که برنامه دشمن این بود که از مهر، اغتشاشات را با دو بهانه حجاب 
و مسائل معیشتی، صنفی در دانشگاه ها اجرا کند، افزود: شروع حرکت از دانشگاه های 
تهران با مسائل صنفی و سپس گسترش به دانشگاه های کشور، پیوند زدن به مدارس و 
معلمان، سپس مسائل قومی و مذهبی و بعد هم اگر موفق شدند حمله به مراکز حساس، 

سناریوی دشمنان بود .
جماران خبرداد : در توصیه مسافرتی اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه تاکید شده 
است: با توجه به تشدید درگیری های نظامی و افزایش ناامنی در اوکراین، به همه اتباع 
ایرانی موکداً توصیه می شــود از سفر به این کشور خودداری کنند.  در این اطالعیه به 
همه اتباع ایرانی مقیم اوکراین توصیه شــده است برای حفظ جان و امنیت خود خاک 

این کشور را ترک کنند .
تابناک نوشــت : وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی درباره پیگیری وضعیت خبرنگاران 
بازداشتی گفت: تعدادشان زیاد نیست، حوزه معاونت مطبوعاتی را در این زمینه مامور 
کردیم.اگر مواردی باشد که فقط اطالع رسانی باشد، قطعا دچار محدودیت نخواهند شد.

استاندار تهران : چند نقطه در تهران برای برگزاری تجمعات تعیین می شود

در ســال های اخیر که روند اعتراضات اجتماعی در ایران گســترش پیدا کرده، بارها  
کارشناســان و برخی از مسئوالن بر حق اعتراضات مردمی صحه گذاشته و خواستار 
ایجاد بستری برای برگزاری تجمعات اعتراضی مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی شده اند.
در همین باره طی روزهای اخیر هم که شاهد شکل گیری اعتراضات در کشور هستیم، 
بار دیگر کارشناســان و مسئوالن بر لزوم ایجاد و تامین یک مکان مناسب برای طرح 
اعتراضات و شنیده شدن صدای مردم تاکید کرده اند. این موضوع حتی چند روز قبل 
توسط رئیس جمهور نیز تایید شد.حاال استاندار تهران با بیان این که چند نقطه در تهران 
برای برگزاری تجمعات تعیین می شود ،افزود: امیدواریم ظرف دو سه ماه آینده به نتیجه 
برسد و اصل تعیین محل تجمعات، زود تعیین تکلیف شود.محسن منصوری راجع به 
اقدامات دولت برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی درباره برگزاری آزاد تجمعات، گفت: 
اوال با برگزاری تجمعات در چارچوب قانون کامال موافق هستیم. گاهی به نوعی تبلیغ 
شده که کشور یا دولت تحت هر شرایطی نمی خواهد به برگزاری تجمعات تن دهد که 
این روایت و تفسیر کامال اشتباهی است.قبل از این مسائل هم هر کسی که در چارچوب 
قانون به فرمانداری یا استانداری مراجعه و درخواست کرده است، ما قانونی درخواست 
وی را بررسی کردیم و پاسخ دادیم. برخی از بزرگواران از طریق رسانه، درخواست خود 
را مطرح می کنند که این روال درستی نیست.منصوری همچنین یادآور شد: نکته دوم این 
که پیرو دستور و فرمایش های رئیس جمهور، در شورای تامین استان تهران، صحبت 
کردیم از این رو محالتی را که به لحاظ تامینی مشکل خاصی نداشته باشند و به لحاظ 
ترافیکی امکان دسترسی مناسب داشته باشد و برای مردم چالش ایجاد نکند ،در دو یا 
سه نقطه تهران به عنوان محالت برگزاری تجمع مشخص می کنیم. استاندار تهران با بیان 
این که این موضوع در فرایندی باید به تایید شورای تامین استان و شورای تامین امنیت 
کشور برسد، افزود: البته این موضوع از مسائلی است که هم رئیس محترم جمهور در 
مصاحبه اخیر خود اعالم کرده و هم به وزیر کشور دستور داده است. ما هم پیگیر انجام 
کار کارشناسی هستیم، امیدواریم ظرف دو سه ماه آینده به نتیجه برسد و اصل تعیین محل 

تجمعات، زود تعیین تکلیف شود ./خانه ملت
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سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //
کاالهای  و  تجهیزات  گفت:  بوشهر  استاندار 

مورد نیاز موکب داران در خدمات رســانی به 
زائران اربعین حسینی با معافیت کامل گمرکی 

از بنادر استان بوشهر ترخیص می شود . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده 
در همایش منطقــه ای مدیران اجرایی مواکب 
استان های بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد 
در مصال جمعه بوشهر حماسه پیاده روی اربعین 
حسینی امســال را با شکوه و بی نظیر دانست 
و اظهار کرد: خادمان حســینی در موکب ها 
در داخل و خــارج از مرز خدمات جهادی و 
حسینی کردند.وی با بیان اینکه قبل از انقالب 
اسالمی کشورهای مختلف وابسته به اردوگاه 

غرب یا شــرق بودند، خاطرنشــان کرد: امام 
راحل با پیروزی انقالب اســالمی با پشتیبانی 

و قدرت مردم تحول بزرگ جهانی رقم زدند.
استاندار بوشــهر نمودار بارز قدرت مردم در 
خدمات رســانی را موکب های اربعین حسینی 
اعالم کرد و گفت: رمز بقای نظام اسالمی ایران، 

حمایت و دفاع مردم از انقالب اسالمی است.
محمدی زاده منشا پیاده روی اربعین حسینی را 
انقالب اســالمی دانست و تصریح کرد: شهید 
سلیمانی و شهدای مدافع حرم با ایجاد امنیت، 

پیاده روی اربعین حســینی را جهانی کردند و 
حضور بیش از ۲۵ میلیون زائر افتخار جهان 

اسالم و شیعه است.
   وی با بیان اینکه خدمات موکب داران بسیار 
ارزشمند و مهم است افزود: دشمنان اسالم به 
ویژه جهان استکبار از این حماسه جهان اسالم 
به شدت نگران اســت و موکب داران در خط 
مقدم این حماسه بین المللی قرار دارند.استاندار 
بوشــهر افزایش فعالیت مشترک موکب داران 
ایرانــی و عراقی را یک ضرورت دانســت و 

بیان کرد: این مهم سبب قوی تر شدن همکاری 
اجتماعی موکب داران و تقویت اتحاد و انسجام 
آنها می شود.محمدی زاده نیاز آینده موکب داران 
اســتان های جنوبی را تجهیزات سرمایشی و 
دیگر کاالها دانست و تصریح کرد: کاالهایی 
که در داخل کشور کم است و یا تولید نمی شود 
با برنامه ریزی ســتاد عتبات عالیات خارج از 
کشور خریداری شود و از طریق بنادر استان 
بوشهر بدون پرداخت عوارض گمرکی ترخیص 

می شود .

استاندار بوشهر :

کاال و تجهیزات موکب ها با معافیت کامل گمرکی وارد می شوند

حسن سیالوی سرویس استان ها // آخرین رنگ بندی 
کرونایی از سوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی اعالم شد که بر اســاس آن، ۹ شهرستان 
خوزستان در وضعیت زرد و بقیه مناطق استان در حالت 

آبی کرونایی قرار دارند . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ با اعالم رنگ بندی جدید 
کرونایی از ســوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی، شهرستان های امیدیه، آبادان، بهبهان، ماهشهر، 
حمیدیه، کارون، هندیجان، رامشیر و رامهرمز در وضعیت 

زرد کرونایی قرار دارند.

همچنین شهرســتان های اندیکا، اندیمشک، اهواز، ایذه، 
آغاجاری، باغملک، خرمشــهر، دزفول، دشت آزادگان، 
شوش، شوشتر، اللی، مسجدســلیمان، هفتکل، هویزه، 

شــادگان، گتوند و باوی در وضعیت آبی کرونایی قرار 
دارند.

  تاکنون بیش از هفت میلیون و ۷۰۰ هزار ُدز واکســن 

کرونا در خوزســتان تزریق شده است.بر اساس اعالم 
مسووالن دانشــگاه علوم پزشکی اهواز، رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی در خوزستان بسیار پایین و زیر ۱۵ 

درصد است.
  پیش از این شهرســتان های بهبهان، امیدیه، حمیدیه، 
شــادگان، کارون، گتوند، آبادان، رامشیر و رامهرمز در 

وضعیت زرد و بعضی نقاط استان آبی کرونایی بودند .

۹ شهر خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند

 
حسن سیالوی سرویس استان ها //  رئیس 
اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ســاختار 
برنامه ریــزی در بخش صادرات باید مورد 
بازنگری قرار گیرد، گفت: خام فروشــی 
محصوالت صنایع بــزرگ باعث انحراف 
 تصمیــم گیری هــا و همچنین تضعیف 
فرصت های حمایتــی از تولیدکنندگان 
صنایع کوچک بخصوص در بخش صادرات 
است و همین امر باعث عدم توسعه صادرات 

در کشور شده است . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ شــهال عموری  با 
اشاره به روز ملی صادرات در خصوص موانع 
صادرات اظهار کرد: صادرات غیرنفتی مقوله ای 
است که موتور محرکه ای برای رشد اقتصادی، 
اشتغال پایدار، ســرمایه گذاری های بیشتر و 
رونق کسب و کارها به حساب می آید اما این 
موتور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری 

دچار نقص فنی است.
 *  صــادرات غیرنفتــی ایــران با عدم 

واقع بینی روبه رو است
  وی با اشــاره به آسیب به صادرات غیرنفتی 
به دلیل عدم واقع بینی افزود: صادرات غیرنفتی 
ایران با عدم واقع بینی روبرو اســت و این امر 
ریشــه در فرهنگ کاری تصمیم گیران حوزه 
اقتصادی کشــور دارد. قطعا تا زمانی که میان 
تولید محصوالت نهایی صادراتی و محصوالتی 
کــه تحت عنوان مواد اولیه صادر می شــوند، 
تفکیک قائل نباشــیم، سیاست های تجارت 
خارجی کشورمان فاقد استراتژی خواهد بود 

و همین امر موجب بروز مشــکالت متعددی 
برای صادرات می شــود.رییس اتاق بازرگانی 
اهواز گفت: این عدم اســتراتژی باعث شــده 
تا حجم صادرات محصوالت پتروشــیمی و 
مشتقات نفتی در میان آمار صادرات غیرنفتی 
قرار بگیرد و بعضا اهداف و چشــم اندازهای 
تعیین شــده ویژه صادرات محصوالت نهایی 
را بــه  انحراف بکشــاند.عموری عنوان کرد: 
همچنین به همان اندازه که محصوالت تولیدی 
صنایع کوچک مشمول حقوق دولتی )مالیات، 
 بیمه، بازگشــت ارز، عوارض گمرکی، هزینه 
حامل های انرژی، و...( است، تولید محصوالت 
پرسود در بخش پتروشیمی، فوالد و یا مشتقات 
نفتی هم به همان میزان، مشمول مطالبات دولتی 
است که این موضوع باعث بی انگیزگی در تولید 
و صادرات محصوالت نهایی تولیدی در صنایع 

کوچک شده است.
* هزینــه های صــادرات چالش اصلی 

صادرات برای بخش خصوصی
  وی ادامه داد: بنابراین، خام فروشی محصوالت 
صنایع بزرگ باعث انحراف تصمیم گیری ها 
و همچنین تضعیف فرصــت های حمایتی از 
تولیدکنندگان صنایــع کوچک بخصوص در 
بخش صادرات اســت و همین امر باعث عدم 

توسعه صادرات در کشــور شده است.رئیس 
 اتــاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ســاختار 
برنامــه ریزی در بخش صــادرات باید مورد 
بازنگری قرار گیرد، گفت: در این صورت است 
که با آمار شفاف و روشــن، شرایط صادرات 
غیرنفتی با واقع بینی بهتری همراه خواهد بود. البته 
 پس از این واقع بینی، نگرانی هایی هم پدیدار 
می شود که دلیل آن مشخص شدن سهم ناچیز 
بخش خصوصی از صادرات است.عموری ادامه 
داد: بعد از شفاف شــدن آمار صادرات، دولت 
و مجلس باید جراحی های اقتصادی را آغاز 
کنند و فضای باز ســرمایه گذاری در کشــور 
ایجاد شود. این سرمایه گذاری ها باید هدفمند 
و هوشمندانه صورت گیرد تا ضمن ارزآوری 
برای کشور، به رشــد اقتصادی و کاهش نرخ 
بیکاری کشور منجر شود. بخش خصوصی در 
چنین فضایی می تواند با دولت وارد شــراکت 
شود و تکمیل زنجیره تولید محصول در صنایع 

باالدستی را برعهده بگیرد.
*  دولت ســرمایه گــذاری های خود در 

بخش زیرساخت ها را توسعه دهد
   وی بــا بیــان اینکه هزینه هــای صادرات 
چالش اصلی صادرات برای بخش خصوصی 
اســت، گفت: باید بپذیریم که ســهم ایران در 

 بازارهای جهانی طی ســال های اخیر به دلیل 
 چالش هــای متعدد دســت خوش تغییرات

نگران کننده ای شده است  و باید در این زمینه 
گام های اساسی برداشته شود تا صادرات کشور 
حال و روز بهتری پیدا کند.رییس اتاق بازرگانی 
اهواز گفت: در طول سال های اخیر هزینه های 
زیادی به صادرات تحمیل شده و در این سال ها، 
برای کاهش این هزینه ها، راهکاری اندیشیده 
نشده اســت؛ درحالی که رقبای تجار ایران در 
دیگر کشورها، با چنین مشکالتی بخصوص در 
زمینه هزینه حمل و نقل روبرو نیستند.عموری 
بیان کرد: دولت برای اینکه زمینه رشد اقتصادی 
در کشور را فراهم کند، باید سرمایه گذاری های 
خود در بخش زیرساخت ها را توسعه دهد. از 
 جمله این ســرمایه گذاری ها می تواند ایجاد

 بهــره وری در بخش تجارت دریایی باشــد. 
متاسفانه ایران در بخش تجارت دریایی در حال 
تضعیف است؛ در صورتی که قطر، کویت و عراق 
با جدیت در حال کسب سودهای چشمگیر در 

بخش تجارت دریایی هستند.
بــزرگ  بنــدر  ایجــاد  فراموشــی   * 

خلیج فارس در مجاورت بندر امام
  وی با بیان اینکه طی ســال های اخیر ایجاد 
بندر بزرگ خلیج فارس در مجاورت بندر امام 

خمینی )ره( به فراموشی سپرده شده است، گفت: 
حال زمان آن رســیده که این بندر در عرصه 
تجارت خارجــی ایران نقش آفرینی کند و به 
مشوقی برای توسعه مبادالت تجاری و همچنین 
صادرات غیرنفتی کشــور تبدیل شود.رییس 
اتاق بازرگانی اهواز بیــان کرد: در میان همه 
موضوعات و مقوله های اقتصادی که کشورها 
 را به ســمت توســعه و رفاه و ثبات اقتصادی

می کشاند، نقش صادرات از همه تعیین کننده تر 
است. بدون شک فقط در سایه ارتباطات وسیع 
و پایدار صادراتی اســت که تولید محصوالت 
کیفی جان می گیرد و اشتغال معنا پیدا می کند. 
از طرف دیگر تثبیت فضای صادراتی و تبدیل 
شدن آن به یک فرهنگ عمومی نشانگر توان 
و اقتدار یک جامعه در بیرون از مرزهای خود 
اســت.عموری ادامه داد: وقتی یک کاالی با 
کیفیــت ایرانی راه خود را در یک یا تعدادی از 

کشورها باز کرده و طرفدار پیدا می کند، چنین 
نفوذی در ذات خود بیانگر اقتدار و جلوه ای از 
توان اقتصــادی ما خواهد بود. در جهان امروز 
اقتصاد بدون صادرات قوی و پایدار اقتصادی 
شــکننده و آسیب پذیر بشمار می رود و کمتر 
کشــوری را می توان نام برد که مسیر تکامل 
اقتصادی خود را بدون توجه به مقوله صادرات 
و تسهیل امور صادرکنندگان طی کرده باشد .وی 
افزود: بنابراین می بینیم که کشورهای مختلف 
تا چه حد بر حضور خود در بازارهای جهانی 
تاکید می کنند و سیاستهای خارجی خود را در 
راستای نفوذ روز افزون و مستمر در بازارهای 
جدید تنظیم می کنند. نقش دولت در تســهیل 
شــرایط تولید و حمایت از فعاالن صادراتی و 
ایجاد بسترهای مناسب از طریق روابط خود با 
دیگر کشورها در این امر نقشی بی بدیل تلقی 

می شود .

رئیس اتاق بازرگانی اهواز :

صادرات غیرنفتی کشور دچار نقص فنی است

خبر

رئیس سازمان مدیریت بوشهر:
بهره وری نیروی کار صنعت

 در بوشهر ۱۴ برابر کشور است 
  ســید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: بهره وری نیروی کار 
بخش صنعت و معدن بوشــهر معادل ۵3۸3 میلیون ریال و بیش 
از ۱۴ برابر میانگین کل کشــور است. به گزارش خبرنگار دریا؛  
محســن پاپری زارعی با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجام 
شده، تعداد شاغلین کار استان بوشهر پارسال 3۰۵ هزار نفر بوده 
اســت، اظهار کرد: بهره وری کل نیروی کار استان برابر با ۱۵۴۷ 
میلیون ریال )قیمت ثابت( بــوده و این بهره وری کل نیروی کار 
کشــور در کشور معادل 3۱۰ میلیون ریال )قیمت ثابت( است که 
این نشــان از پنج برابر بودن این شاخص در استان بوشهر است.
وی با بیان اینکه بهره وری این بخش در اســتان بوشهر بیش از 
۱۴ برابر کل کشور است، اضافه کرد: بهره وری نیروی کار بخش 
صنعت و معدن استان برابر ۵3۸3 میلیون ریال و میانگین کشور 
3۸3 میلیون ریال اســت.رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی 
استان بوشهر با اشــاره به باالتر بودن نرخ بهره وری نیروی کار 
 استان در حوزه کشاورزی نسبت به میانگین کشوری تصریح کرد: 
بهره وری نیروی کار بخش کشــاورزی استان برابر ۲3۰ میلیون 
ریال و بهره وری شــاغلین بخش کشاورزی کشور ۱3۰ میلیون 
ریال است.پاپری زارعی خاطر نشان کرد: با سیاست گذاری های 
انجام شــده و برنامه های پیش رو بر اساس ظرفیت های استان 
بوشهر در حوزه تولید محصوالت خارج از فصل و توسعه کشت 
گلخانه ای، پیش بینی می شود بهره وری نیروی کار استان بوشهر 

در بخش کشاورزی بیش از دو برابر کشور شود .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد
افزایش قابل توجه ابتال

 به بیماری آنفلوانزا در یزد
  علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی یزد از افزایش قابل توجه ابتال به بیماری 
آنفلوانــزا در یزد خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ محســن 
میرزایی اظهار داشت:  طی دو هفته گذشته شاهد افزایش موارد 
ابتالء به بیماری ویروسی آنفلوانزا در استان یزد بوده ایم تا آنجا 
که ۲۱۷ نفر از افراد مشــکوک به بیماری کرونا تست داده اند و 
۶۱ مورد تســت آن ها مثبت بوده است.وی افزود: این بیماری 
یک بیماری ویروسی با عالئم تب، لرز، گلودرد وسرفه است و 
از طریق تماس افراد با ترشحات تنفسی فرد بیمار، این بیماری 
ویروسی منتقل می شود.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
یزد تاکید کرد: توصیه می شود افراد با شستشوی مکرر دست ها 
از بیماری جلوگیری کنند.میرزایی ادامه داد: با توجه به شــیوع 
آنفوالنزا در جامعه توصیه می شود که افراد باالی ۶۵ سال، افراد 
دارای بیماری زمینه ای نظیر دیابت، آسم و فشار خون و همچنین 
افراد دارای چاقی مفرط به داروخانه ها مراجعه کرده و واکســن 

دریافت کنند .

آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی ) ارزیابی کیفی و فنی(
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را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح  ذیل واگذار نماید : 

1. موضوع مناقصه : تهیه مصالح ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم اعالن حریق نواحی گاز استان هرمزگان
2. مدت قرارداد : 365 روز تقویمی
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4. زمان دریافت اسناد فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
5. مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان

6. به این مناقصه پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه تعلق می گیرد .
7.  به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده می گردد .

8. حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه : رتبه پنج تاسیسات و تجهیزات و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی .
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حسن سیالوی سرویس اســتان ها //  وزیر اقتصاد 
بیان کرد: ســازمان امور مالیاتی میزان بازگشت از 
ارزش افزوده هر ماه را بررسی می کند و عملکردها 
 در۶ ماهه ۱۴۰۱ باید متوازن تر باشد و سهم بیشتری به 

استان ها بازگردد  . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ احسان خاندوزی در جلسه 
شورای اداری شهرستان های زرند و کوهبنان به رویکرد 
دولت سیزدهم درخصوص توازن منطقه ای اشاره کرد 
و گفت: برخی از گره های مهم اقتصادی باز شــده اما 
متاسفانه توازن منطقه ای و عدالت سرزمین اجرا نشده 
است. به طوری که در مناطق مختلف سهم بری مردم از 
تولید، درآمد ملی، گردش مالی و مالیاتی متاســفانه در 
طول ۱۰ سال گذشــته ضعیف و ضعیف تر شده است.

او می افزاید: با دســتور رئیس جمهوری از اواخر سال 
گذشــته در حال جبران بخشــی از این عقب افتادگی 
هســتیم تا حدی اصالح کنیم.طبق اعالم وزیر اقتصاد، 
در ۶ ماهه اول ســال ۱۴۰۱ در مقایســه با کل ســال 
گذشته بخشی از عوارض و آالیندگی که به شهرستان 
ها بازگشت داده ایم حدود ۷۸ درصد افزایش یافته، البته 
راه زیادی در پیش داریم و اگر این سهم ها به شهرستان 
ها برگردد شهرســتان ها می توانند بخشی از مشکالت 

خود را رفع و رجوع کنند.
   او درخصوص تســهیالت تبصــره ۱۸ می گوید: به 

۱۷ پروژه کوهبنــان و زرند با رقم ۸۰۰ میلیارد تومان 
تســهیالت تبصره ۱۸ پرداخت شده که تنها بخشی از 
ظرفیت این مناطق اســت و باید سهم این شهرستان از 

تسهیالت تبصره ۱۸ بیشتر باشد.
  به گفته خاندوزی، سازمان امور مالیاتی میزان بازگشت 
از ارزش افزوده هر ماه را بررسی می کند و عملکردها 
در۶ ماهه ۱۴۰۱ باید متوازن تر باشــد و سهم بیشتری 
به اســتان ها بازگردد.او ادامه می دهد: در بسیاری از 
استان ها شرکت های نفتی حدود ۸ سال عوارض خود 
را نپرداختــه بودند و عدد متناوبی در اختیار آن مناطق 
قرار دادیم تا براساس قانون ارزش افزوده شاخص های 
محرومیت و بیکاری کمرنگ شود و به نمایندگان مجلس 
اعالم کردیم که ایــن قانون اصالح و توزیع آن عادالنه 

تر شود.
  طبــق اعالم وزیر اقتصاد، بازیگران اقتصادی باید بال 
توسعه اقتصادی مناطق شوند و شرکت هایی که از منابع 
مناطق اســتفاده می کنند باید مسئولیت اجتماعی خود 
 را انجــام دهند و باید فعاالن اقتصادی بزرگ در منطقه 

نقش های بزرگ را بپذیرند.
  »شــبکه های بانکی مسکن های کوتاه مدت هستند 
اما باید ببینیم چه شــده که شــرکت های اقتصادی که 
باید روی پای خود بایســتند، محتاج تسهیالت بانکی 
برای پرداخت حقوق و دستمزد هستند؟ تسهیالت باید 

 برای اصالح ســاختار شرکت ها باشد لذا بانک ها باید 
 کمک دهنده توســعه اقتصادی باشــند و در این مسیر 
نقش آفرینی کننــد.« این بخش دیگری از ســخنان 

خاندوزی در زرند بود.
  او با اشاره به حوزه کشاورزی عنوان کرد: متاسفانه در 
ســال های گذشته صندوق بیمه محصوالت کشاورزان 
را قوی نکردیم و بخش زیادی از جامعه کشــاورزی 
در زمان بالیای طبیعی دچار آســیب می شوند. امهال 
تســهیالت کشــاورزی بانک هــا را در اولویت قرار 
خواهیــم داد و به بانک مرکزی اعالم می کنیم تا پایان 
سال مشــکالت کشــاورزان را حل کند.خاندوزی به 
موضوع بانک هــای خصوصی نیز گریزی زد و گفت: 
بانک های خصوصی نباید فراموش کنند که جزو بدنه 
این کشور هســتند و انتظار داریم که میزان کمک آنها 
عامل رضایت باشــد نه شکایت. روند کنونی آنها قابل 
قبول نیست و نباید به زیان منطقه و بخش های اقتصادی 
 باشــند.او در واکنش به ســخنان نماینده مردم زرند و 
کوهبنان در زمینه جمع شدن برخی شعب بانک ها در 
شهرســتان های کوچک گفت: در حوزه دسترسی به 
شبکه بانکی و حذف نشدن شعب بانکی حتما پیگیری 
خواهیم کرد و عدم دسترســی مردم به شعب بانک در 
کوتاه ترین مسیر، همان عدم توجه به توازن عدالت است، 

بنابراین این مشکل را حل خواهیم کرد .

وزیر اقتصاد :

باید سهم بیشتری از ارزش افزوده به استان ها بازگردد
  

 علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استانداریزد 
بر واگذاری معــادن به تعاونی های فراگیر به منظور 
سهامدار کردن و بهره مندی اقتصادی مردم از آنها 
در استان تاکید کرد و گفت: معادن انفال هستند اما 
عموم مردم از اینکه یزد استانی معدنی هست حس 
خوبی ندارند به این دلیل که بهره ای از آن نمی برند . 

  به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در نشســت 
شــورای گفت وگوی دولت و بخــش خصوصی گفت: 
معادن آنچنان که شایســته بوده موجب توسعه و رشد 
استان نشــدند؛ البته اتفاق های خوبی افتاده و به خاطر 
همین معادن و سرمایه گزاری های آن شرکت های بزرگی 
پای کار آمدند و زنجیره هایی شکل گرفتند که خود این 
سرمایه گذاری اتفاق خوبی هســت.وی با اشاره به این 
که متأسفانه مردم استان از معادن، متنفع نشده اند، گفت: 
معادن انفال هســتند اما عموم مردم از اینکه یزد استانی 
معدنی هست حس خوبی ندارند به این دلیل که بهره ای از 
آن نمی برند و هر چه جلوتر می رویم با چالشی که مردم 
در برابر معدن کار قرار می گیرند، بیشتر مواجه می شویم به 
صورتی که مردم یزد این نعمت بزرگ را به جای نعمت، 
نقمت می دانند.اســتاندار به روستای کردآباد اشاره کرد 

و گفت: این روســتا با وجود ۱۵ معدن فعال، جاده آن 
بهسازی نشده است و سیما و منظر آن هم نامطلوب است، 
بزرگترین معدن اســتان یعنی چادرملو که در روستای 
خرانق واقع شــده است اما بهره ای برای مردم آن نداشته 
و اکنون خرانق یکی از محروم ترین بخش استان است؛ 
همچنین روســتای حاجی آباد زرین در اردکان یکی از 
محرومترین روستای اســتان و عقدا نیز با وجود نعمت 
معادن، محروم ترین بخش استان اســت.وی ادامه داد: 
متأســفانه جاده یزد - طبس هفته ای چند کشته دارد و 
کشته های آن به علت تصادف با ماشین های سنگین رخ 
می دهد؛ ۷۰ درصد بار ترافیکی این جاده مربوط به سه 
معدن آن است؛ چرا اقدامی برای دو بانده شدن این جاده 

از درآمد همین معادن نمی شود؟
فاطمی یادآور شد: وقتی این اتفاق می افتد انگیزه ای برای 
حمایت از سوی مردم باقی نمی ماند و مردم معدن را در 
برابر خود می دانند و معدنکار هم می گوید من قانونی عمل 
کردم. البته شــاهد اقدامات مثبتی از سوی برخی معادن 
 بوده ایم.استاندار به اعطای ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سوی 
شــرکت های معدنی برای تأمین آب استان اشاره کرد و 
گفت: این مقدار را از هزینه های مالیاتی آنها کم می شود 

زیرا نفع آب به همه مردم می رسد.وی افزود: اقدام دیگر 
اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان برای اجرای خط پدافند 
آب از از ســوی یکی از مجموعه های معدنی استان بود 
که بــا اجرای آن 3۰۰ لیتر بر ثانیه آب به ظرفیت فعلی 

اضافه می شود.
  اســتاندار اضافه کرد: همچنیــن ۴۰ میلیارد تومان از 
محل مسئولیت اجتماعی چادرملو برای خرید دستگاه 
تشخیص و درمان ســرطان هزینه شد که تا قبل از آن 
مردم باید برای درمان به خارج کشور یا تهران می رفتند.
به گفته وی، شــرکت پروازی نیز در استان دایر و خرید 
هواپیما با حجم ســرمایه گذاری ۹۰۰ میلیارد تومان از 
محل مشارکت معدن اتفاق افتاد.وی از وجود سه ظرفیت 
در حوزه معدن استان یاد کرد و گفت: تخفیف ۲۰ درصد 
حقوق دولتی که قبال در اختیار شورای معادن استان بود 
ولی االن در اختیار شــورای عالی معادن است که باید 
این را احیا کنیم؛ ما می گوییم این تخفیف را برای معادن 
می گیریم ولی شما به ازای آن طرح های عمرانی را به نفع 
مردم اجرا و حمایت کنید.وی تصریح کرد: ظرفیت دوم 
که پیگیری شده اســت را سهم ۱۲ درصد و ۱۵ درصد 
اعالم کرد که به خزانه می رود.اســتاندار ادامه داد: ما در 
قانون برنامه هفتم که در حال نوشــته شــدن است باید 
بتوانیم احکامی را اضافه کنیم که صراحت داشــته باشد 
یعنی پایدار شــود که حقوق مردم رعایت شود.وی به 
نحوه واگذاری معادن هم گریزی زد و اظهار کرد: مدلی 
وجــود دارد که معادن را به عمــوم مردم بدهیم و مردم 
 سهامدار شوند که باید روی آن کار کرد؛ معادن می تواند به 
تعاونی های فراگیر بدون مزایده واگذار شــود.  به گفته 
دکتر فاطمی، در مجموعه تعاون، تعاونی هایی داریم که 
بیش از ۷۰ هزار عضــو دارند و اعضای آن افراد تحت 
پوشش کمیته امدادی و بهریستی هستند که باید دید ۲۰ 
تا 3۰ درصد سهام اینها چقدر می تواند تولید ثروت کند.

فاطمی به فناوری های حوزه معدن هم اشاره کرد و افزود: 
باید معادن از شــرکت های دانش بنیان به صورت همه 
جانبه حمایت کنند تا شــاهد انجام افزایش ارزش مواد 

معدنی و بهره برداری از باطله های معدنی بود .

استاندار یزد مطرح کرد

واگذاری معادن به تعاونی ها 
به منظور سهامدار کردن و بهره مندی اقتصادی مردم 

ن سندمالکیت   آگهی فقدا
نظربه اینکه آقای محمد قاســمیان فرزند سالم به شماره شناســنامه 1288 صادره از پارسیان به استناد دوفقره استشهادیه محلی اعالم داشته است که 
سندمالکیت ششدانگ یک قطعه زمین دارای پالک 0 فرعی از 4130 اصلی واقع در پارسیان شهر کوشکنار بخش 21 پارسیان به مساحت 1565.2 متر 
مربع که در صفحه 124 دفتر 9 ذیل شماره ثبت 1235 به شماره سریال 388139 به نام نامبرده  صادروتسلیم گردیده وبه علت جابجایی مفقود شده است. 
لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد وامالک مصوب 1380/11/18 مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت 
آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 10 روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
ویا سند انتقال رسمی ، تسلیم ورسید دریافت نماید .چنانچه ظرف مدت مقررمورد واخواهی قرار نگیرد ویا در صورت اعتراض، سند مالکیت ارائه 

نشود، اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پارسیان، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد .
1708/213م/الف - تاریخ انتشار: 1401/08/01

عبدالحسین فروتن - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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بانوی ردیا

آشپزی

خورشت بادمجان با گوشت چرخ کرده یکی از خورشت های بسیار 
خوشــمزه و ساده است که شما می توانید با لپه و یا بدون آن تهیه 

کنید که این کامال سلیقه ای است .
  خورشت بادمجان با گوشت چرخ کرده به شدت خوشمزه و مجلسی است و 
شما می توانید برای مهمانی ها خود به راحتی تهیه کنید.شما می توانید برای 
چاشنی این خورش از غوره یا رب لیمو عمانی و یا حتی پودر آن استفاده 
کنید و طعم نهایی را به خورشت بدهید. همچنین می توانید از بادمجان قلمی 

یا دلمه ای و به دلخواه برای تزیین از گوجه گیالسی استفاده کنید .
  مواد الزم برای تهیه خورش بادمجان با گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ کرده.....................................  200 گرم
رب گوجه فرنگی................................. 1 ق غذا خوری
بادمجان....................................................... 3 عدد
گوجه فرنگی................................................. 2 عدد
پیاز............................................................. 1 عدد
سیر............................................................ 1 حبه
لپه....................................................... 1/2 پیمانه
غوره یا رب لیمو یا پودر لیمو.................... به مقدار الزم 
نمک ، فلفل سیاه، زردچوبه....................  به مقدار الزم

  طرز تهیه خورش بادمجان با گوشت چرخ کرده
     مرحله اول : آماده سازی

   اگر می  خواهید لپه استفاده کنید باید لپه را برای یک ساعت خیس کنید و 
یک بار بجوشانید تا کف آن از بین برود و نیم پز شود. بادمجان ها را پوست 
بگیرید و به صورت حلقه ای برش بزنید و به مدت ۲۰ دقیقه داخل آب و 

نمک قرار دهید تا تلخی بادمجان ها از بین برود .
    مرحله دوم : سرخ کردن بادمجان

  بادمجان ها را آبکشی کنید و روی یک دستمال نخی قرار دهید. سپس داخل 
یک تابه کمی روغن ریخته و بادمجان ها را سرخ کنید. گوجه ها را نیز بشورید 

و به صورت حلقه ای برش بزنید و داخل تابه سرخ کنید و کنار قرار دهید .
    مرحله سوم : تفت دادن گوشت و پیاز

   پیاز را پوست بگیرید و نگینی ریز خرد کنید و به همراه کمی روغن داخل 
تابه گود سرخ کنید تا شیشه ای شود و بعد گوشت را اضافه کنید و کمی 
تفت دهید تا رنگ گوشــت تغییر کند و در ادامه باید ادویه ها را به همراه 

رب اضافه کنید تا عطر ادویه ها بلند شود و بوی خامی رب از بین برود .
    مرحله چهارم : پخت خورش بادمجان با گوشت چرخ کرده

   در ادامــه لپه را نیز به همراه مواد کمی تفت دهید. حاال باید بادمجان ها 
و گوجه سرخ شده را به همراه یک پیمانه آبجوش اضافه کنید و بگذارید 
تا خورش جا افتاده و لپه پخته شــود و در نیم ساعت آخر باید غوره یا 
پودر لیمو را اضافه کنید و نمک خورش را تست کنید و بعد از جا افتادن 

سرو کنید .

خورشت بادمجان با گوشت چرخ کرده

بسیاری از بزرگساالن که درگیر وسواس های عجیب و 
غریب هستند اعتراف می کنند فکرهای وسواس گونه 

آن ها در نوجوانی شکل گرفته اند.
   بیماری گریبانگیر وسواس معموال از فکرهای تکراری 
شروع می شــود. لزوماً نشانه اش شستن مکرر دست ها و 
وسایل شخصی نیست. می تواند حتی فکر کردن به اینکه 
کاری را درســت انجام داده ام یا نه باشد یا حتی احساس 
مسئولیت در مقابل اتفاقات ناگوار! وسواس پدیده غریبی 
اســت. ممکن است سر و کله اش از نوجوانی شروع شود 
و نوجوان را درگیر اضطراب و فشــار روانی زیادی کند. 
آمار نشــان می دهد از هر صد نوجوان یک نفر به اختالل 
وسواس فکری مبتالست. این آمار شوخی نیست و با این 
حســاب میلیون ها کودک از اختالل وسواس فکری رنج 
می برند.تحقیقات نشان دهنده این است که وسواس ریشه 
ژنتیکی دارد، یا حتی رویدادهای استرس زا می تواند یک 
عامل خطر برای نوجوانان مستعد ابتال به وسواس فکری 
عملی باشــد. نوجوانانی که دچار تروما می شوند ممکن 
است دچار اختالل استرسی پس از حادثه شوند که ممکن 
است با وسواس فکری و عملی اشتباه گرفته شود. افکار 
ناخواسته و مزاحم ناشی از تروما ممکن است باعث بروز 
 رفتارهای وسواســی و جبری در نوجوان شود.»حسین 
ابراهیمی مقدم« روانشــناس بالینی و استاد دانشگاه در 
این رابطه می گوید: »در مقــام تعریف می توانیم بگوییم 
وسواس، فکری است که مداوم در سر تکرار می شود. این 
افکار وقتگیر است و فشــار روانی زیادی را به فرد وارد 
می کند و باعث اختالل اضطراب و ناراحتی شدید می شود. 
تردیدهای زیاد، نگرانی در مورد میکروب، بیماری یا حتی 
مرگ، ترس شــدید در مورد رویدادهای منفی یا انجام 
اشــتباه یک کار، نگرانی در مورد ناقص بودن یا درست 
 نبودن امور، افکار یا تصاویر ناراحت کننده و ناخواسته از 
آسیب رساندن به خود یا دیگران، افکار یا تصاویر جنسی 
مزاحم و ناخواسته، نگرانی در مورد ناراحت کردن خدا، 
نگرانی در مــورد انجام کارهایی که به دیگران آســیب 
می رســاند )مانند رانندگی با ماشین(، افکار ناخواسته در 

مورد خودکشی، احساس مسئولیت برای بروز اتفاقات بداز 
نشانه های وسواس فکری عملی نوجوان به شمار می رود.

  اولین مراجعه به روانپزشــک یا روانشناس چه 
زمانی باشد؟

   این روانشناس بالینی ادامه می دهد تشخیص وسواس در 
نوجوانان چندین مرحله دارد و باید توسط یک متخصص 
آموزش دیده مانند روانپزشک یا روانشناس انجام می شود. 
او می گوید: »پرسشنامه های گزارش دهی والدین و مصاحبه 
شخصی بهترین روش تشخیص محسوب می شود.« این 
اســتاد دانشگاه در رابطه با اینکه پزشک روانپزشک بهتر 
است در این رابطه ورود پیدا کند یا روانشناس می گوید: 
»یــک متخصص آموزش دیــده با نوجــوان در مورد 
احساسات، افکار، عالئم و الگوهای رفتاری اش صحبت 
می کند. هدف شناسایی هر گونه وسواس یا اجبار خاصی 
اســت. روانشناس در ابتدا سعی می کند موضوع وسواس 
فکری عملی یا OCD را ریشه یابی کند. در صورت نیاز 
روانشــناس فرد را به روانپزشک ارجاع می دهد. اگر این 
فرآیند تکمیل شود و کودک معیارهای OCD را داشته 

باشد، روند درمان و بهبودی برای او آغاز می شود.
  آیا این بیماری ژنتیکی است؟

   هــر چند رد پای ژنتیــک در تمام بیماری های روانی 
وجود دارد اما، به گفته ابراهیمی مقدم محیط نیز در بروز 
وسواس در نوجوانان نقش مهمی دارد. او می گوید: »نوع 
تربیت خانوادگی می تواند باعث شود که کودک در طول 
زمان وسواس ها و اجبارها را بیاموزد. اگر کودکان مشاهده 
کنند که اعضای خانواده و دیگران رفتارهای وسواســی 
اجباری از خود نشان می دهند، ممکن است آن ها نیز به 
این الگوهای رفتاری پایبند شوند. در نتیجه، قرار گرفتن 

در معــرض محیط محرک وســواس می تواند در ایجاد 
OCD نقش داشته باشد.« او ادامه می دهد: »البته عوامل 
بیولوژیکی مثل کاهش ترشح هررمون رشد، سابقه ضربه 
مغزی و بعضی از مشکالت عصبی موجب بروز اختالل 

وسواس در نوجوانان می شود.«
  نگاهی به چرخه وسواس

  بسیاری از خانواده ها خیال می کنند تنها در صورتی که 
نوجوان آن ها عالئمی مثل شستن مکرر شستن دست از 
خود نشان دهد، عالئم وسواس را از خود نشان داده است؛ 
در صورتی که به گفته این متخصص روانشناسی بالینی 
تمام افکار تکرار شــونده که باعث اضطراب می شوند از 
نشانه های وسواس فکری اســت.این روانشناس بالینی 
ادامه می دهد: ابتال به اختالل وســواس جبری نشانه ها و 
عوامل متفاوتی در افراد دارد، اما بیشــتر افراد دچار یک 
چرخه واحد می شــوند. در ابتدا ذهن غرق در یک فکر، 
ترس و یا نگرانی وسواسی می شود، مانند اینکه دستتان 
نجس شده است. این موضوع باعث برانگیختن احساس 
اضطراب و پریشانی می شود. در این صورت شما بالفاصله 
از الگویی اجباری برای کاهش اضطراب و پریشانی خود 
اســتفاده می کنید، مانند شســتن و آب کشیدن چندباره 
دست ها و رفتار اجباری باعث تسکین و فراقتی موقت از 
اضطراب شده، اما وسواس و اضطراب دوباره برمی گردند 
و باعث شروع چرخه می شوند.ابراهیمی مقدم می گوید: 
»فرد وسواســی به تدریج یاد می گیرد که با اســتفاده از 
مکانیسم های دفاعی میزان اضطراب خودش را کاهش 

دهد.«
  نقش تعیین کننده تربیت

   متاسفانه در بعضی موارد پدران و مادران کمال طلب 

که بیش از حد توان، از 
فرزندشان توقع 

به  دارند، 

یج  ر تد
سبب می شوند 

دچار  فرزندشان  که 
وســواس شــود. هرچند رفتار 

وسواســی و رفتارهای بی اختیار غالباً با یکدیگر 
همراهند، اما در پاره ای از موارد رفتارهای بی اختیار با 
اضطراب توام نیستند. البته باید توجه داشت وسواس 
فکری و عملی می تواند باعث شود کودک به شدت 
احساس انزوا کند، بنابراین ضروری است که خانواده 
و دوستان برای حمایت از کودک دور هم جمع شوند.

   وسواس کودک را جدی بگیرید
   وقتی حرف از وسواس می شود، کسی حتی فکرش 
را هم نمی کند که کودکی دچار اختالل وسواس فکری 
و عملی شــده باشد. به گفته ابراهیمی مقدم، یکی از 
عالئم وسواس در کودکان این است که کودکان شروع 
به جمع آوری اشیا می کنند. این رفتارها به کودک کمک 
می کند تا با اضطراب کنار بیایند. اغلب فعالیت هایی 
مثل مرتب کردن بیش از اندازه، چیدمان رنگ ها کنار 
یکدیگر، یا مراقبت بیش از اندازه از والدین می تواند 

وسواس  از  نشانه هایی 
و  باشد  کودک 
تکرار این 

فعالیت ها 
باعث پریشانی 
روان  ســالمت  در 
می شوند و بر نحوه تفکر کودک 
تأثیر می گذارد. او ادامه می دهد: »یک روانپزشــک 
کودک یا ســایر متخصصان بهداشت روان می توانند 
وســواس را تشــخیص دهند. او کودک را ارزیابی 
سالمت روانی می کند. برای تشخیص OCD، کودک 
باید وسواس هایی داشته باشد که مداوم، شدید و مخل 
کننده باشد؛ و این اعمال به زندگی روزمره فرزند شما 

آسیب برسانند.«
  آمارهایی در رابطه با وسواس نوجوانان

   به گفته ابراهیمی مقدم، وسواس در کودکان اغلب 
بین ۷ تا ۱۲ سالگی شروع می شود. در واقع بیش از 
نیمی از بزرگساالنی که به این اختالل مبتال هستند، 
اعالم کرده اند که عالئم آن ها از کودکی شــروع شده 
بود. جالب اســت بدانید این اختالل در کودکی در 
پسران بیشتر از دختران دیده می شود، اما در جوانی 

نرخ ابتال به آن در زنان کمی بیشتر از مردان است .

میوه، نان و سبزیجات، بیشترین ضایعات غذایی در ایران هستند که 
می توان با یک برنامه ریزی مناسب هم از هدررفت این مواد غذایی 

پیشگیری کرد.
   ساالنه ۹ میلیون تن از مواد غذایی هدر می رود. ایران یکی از کشورهای 

تراز اول در میان کشــورهایی است که مواد غذایی را هدر می دهد. میوه، 
نان و سبزیجات، بیشترین ضایعات غذایی در ایران هستند که می توان با 
یک برنامه ریزی مناسب هم از هدررفت این مواد غذایی پیشگیری کرد. در 
مطلب زیر به راه های پیشگیری از هدررفت میوه و سبزی اشاره می شود.

۱. به اندازه نیاز خانواده خرید کنید. سعی کنید مواد غذایی تازه مانند میوه ها 
و سبزی ها را به اندازه نیاز یک هفته اعضای خانواده خریداری کنید. معموال 
بیشتر میوه ها و سبزی ها بعد از یک هفته، ظاهر سالمت و شاداب خود را از 

دست می دهند و امکان دور ریختن آنها افزایش پیدا می کند .
۲. برنامه غذایی داشته باشید. یکی از راه های پیشگیری از هدررفت میوه ها 
و ســبزی ها در خانه این است که یک برنامه غذایی هفتگی داشته باشد. 
زمانی که تصمیم می گیرید، در طول هفته چه غذاهایی مصرف کنید، مواد 

اولیه را بر اســاس همین برنامه غذایی خریداری می کنید و به این ترتیب 
احتمال خرید میوه ها و سبزی های اضافی و دورریز آنها را از بین می برید.

3. میوه ها و سبزی ها را به درستی نگهداری کنید. یکی از دالیل افزایش 
دورریز میوه ها و ســبزی ها،  عدم نگهداری مناسب از آنها در خانه است. 
بهتر است که میوه ها را بعد از شستن کامال خشک کنید، داخل پارچه نخی 
قرار دهید و پارچه را هم درون ظرفی دربسته بگذارید. سبزی ها را هم بعد 
از شستن و خشک کردن حتما داخل پارچه های نخی و درنهایت درون 
ظروف دربسته نگهداری کنید. پیاز و سیب زمینی را هم بدون شستن در 
محیطی خشک، خنک و نسبتا تاریک قرار دهید. به این ترتیب می توانید 

عمر میوه ها و سبزی ها را افزایش دهید .
۴. اگر صیفی هایی مانند هویج در حال خراب شدن هستند، می توانید آنها 

را آب بگیرید یا بپزید و داخل فریزر بگذارید. در صورت تمایل می توانید 
هویج ها را پوســت بگیرید و داخل یک ظرف دربسته که پُر از آب یخ 
است، قرار دهید. هویج ها در این حالت تا یک هفته دیگر تازگی خود را 

حفظ خواهند کرد .
۵.  سبزی های ساقه ای مانند گشنیز یا جعفری را هم می توانید تا ۵ روز 
داخل آب سرد نگهداری کنید. به این ترتیب که ساقه سبزی ها را داخل آب 
یــخ قرار دهید و ظرف حاوی آنها را درون یخچال بگذارید.میوه ها را به  
جای دورریختن، به میوه خشک و مربا یا مارماالد و لواشک تبدیل کنید.

۶. سبزی ها را به  جای دورریختن، خشک یا فریز کنید .
۷. به عنوان آخرین نکته اینکه شما می توانید برای پیشگیری از هدررفت 
میوه ها و سبزی ها، ابتدا آنهایی را که لکه دار یا آسیب دیده هستند مصرف 
کنید و سپس به سراغ مصرف محصوالت کامال سالم بروید. احتمال خراب 
شدن و دورریز محصوالت لکه دار در روزهای اول بعد از خرید بیشتر از 

محصوالت سالم خواهد بود .

۷ راهکار برای جلوگیری از هدررفت میوه و سبزی در خانه

فرزندان این والدین به وسواس مبتال می شوند؛

 سن شروع وسواس در کودکان

زندگی با پسماند کمتر مسئله ای است که می توان با یافتن 
راه هایی زباله های خانگی را سر و سامان دهیم و مصرف 
پالستیک را به حداقل برسانیم اما از همه بدتر شیرابه 

زباله ها هستند .
   هم اکنون زمین تنها سیاره ای است که زندگی در آن امکان 
دارد. اگرچه دانشمندان و محققان در پی یافتن مکانی جدید 
برای زندگی و انتقال انسان ها و حیوانات و نباتات به کره ای 
دیگر هســتند، اگر این ســبک زندگی سرشار از مصرف 
زباله های تجزیه ناپذیر ادامه پیدا کند، دیری نمی پاید که امکان 
زندگی در زمین از بین می رود و نوادگان ما مجبور به ترک 
این سیاره می شوند.سبک زندگی با پسماند کمتر مسئله ای 
اســت که نمی توان انتظار داشــت تنها با حکم دولت ها و 
حکومت ها و در مدتی کوتاه فراگیر شود. اما می توان با یافتن 
راه هایی زباله های خانگی را ســر و سامان دهیم و مصرف 
پالســتیک را به حداقل برسانیم و پسماند غیرقابل تجزیه 

کمتری تولید کنیم.
*  ظروف شوینده

   ظروف شوینده ها تعداد زیادی از زباله های پالستیکی ما را 
تشکیل می دهند. می توانیم به جای تهیه بطری های کوچک از 
بطری های بزرگ و چندلیتری استفاده کنیم. ضمن اینکه اخیرا 
بعضی از ایستگاه های تفکیک زباله و حامی محیط زیست، 
مخزن های بزرگ شوینده دارند که می توانیم ظرف ببرید و 
آنها را پر کنیم. به این صورت از هر ظرف شــوینده بارها 
می توانیم استفاده کنیم.در مورد خرید دیگر مواد هم می توانیم 
به جای محصوالت بســته بندی از محصوالت فله استفاده 
کنیم. مثال به جای اینکه شــکر، قند، برنج، حبوبات و... را 
به صورت بسته بندی تهیه کنیم، می توانیم ظروف پالستیکی، 
شیشه ای یا فلزی در دار با خودمان داشته باشیم و این مواد 
را به صــورت فله تهیه کنیم. حتی می توان ظرف هایی برای 
خرید شیرینی کنار گذاشت تا از مصرف جعبه های کاغذی و 

مقوایی شیرینی کاسته شود.
* سلولوزی های پرمصرف

   محصوالت ســلولوزی )پوشک، دستمال کاغذی و...( از 
دیگر موادی هستند که بسیار مورد استفاده قرار می گیرند 
و در بسیاری موارد قابلیت بازیافت و تجزیه در طبیعت را 
ندارند. بســیاری از مادران دوستدار  محیط زیست تصمیم 
گرفتند از پارچه های مناسب به جای پوشک استفاده کنند تا 
هم فرزندانشان پوست سالم تری داشته باشند، هم به اقتصاد 

خانواده کمک کنند و هم زباله کمتری تولید کنند. 
  استفاده از دستمال های پارچه ای مناسب به جای دستمال 
کاغذی و حوله های یکبار مصرف و دستمال مرطوب یکی از 
راه های خوب برای کاهش تولید زباله های سلولوزی است.  

*  یکبار مصرف های تمام نشدنی
سال هاست ظروف یکبار مصرف پالستیکی یکی از عناصر 
اصلی مغازه های اغذیه و خوراکی فروشــی و بســیاری از 
مهمانی ها و پیک نیک های ما تبدیل شــده اند. بد نیست در 
مصرف این محصوالت پالستیکی که سال های سال در زمین 
باقی می مانند و به آن آسیب می زنند تجدید نظر کنیم. دوستی 
داشتیم که هر وقت می خواست بستنی یا آبمیوه و یا غذاهایی 
که در ظروف یکبار مصرف ســرو می شوند بخرد، با خود 

ظرف )کاسه، لیوان، بشقاب و قاشق( می برد تا مواد غذایی 
را در ظروف خودشــان بخورند. مدتی قبل هم وقتی تولد 
فرزندش را در پارک گرفته بودند از مهمانان تقاضا کرد تا هر 
شخص برای خود و اعضای خانواده اش پیش دستی، چنگال 

و لیوان بیاورد تا از ظروف یکبار مصرف استفاده نکنند.
* امان از شیرابه

  شــیرابه مایعی اســت که از داخل زباله عبور و به بیرون 
زائدات جامد نشــت می کند و شامل مواد قابل حل، معلق 
یا ذرات مخلوطی از اجزای همان زباله اســت. براســاس 
آمار منتشر شده از سوی سازمان مدیریت پسماند، بیشترین 
نوع پسماندی که منجر به تولید شیرابه ها می شود، پسماند 
به جامانده از زباله های خانگی اســت.در هر یک میلی گرم 
شیرابه، ۱۰۰میلیون باکتری است که می توانند عامل ۱۱۸نوع 
بیماری حاد شوند. یک لیوان شیرابه زباله می تواند حداقل 
۲۰۰لیتر آب زیرزمینی را آلوده کند. کاهش شــیرابه های 
تولیدی توسط شهروندان و خشک سازی زباله ها و سپس 
دفع آنها، به تدریج باعث کاهش روند تولید شیرابه ها می شود. 
کاهش تولید شــیرابه جز با یاری مردم و شهروندان عملی 
نمی شــود. پس هر کدام از ما می توانیــم این امر مهم را از 
خانه خودمان شــروع کنیم. نخستین و مهم ترین گام، جدا 
کردن پسماندتر و خشک است.گام مهم  دیگر خشک کردن 
زباله های تر تا جای ممکن است. به این ترتیب هم شیرابه 
کمتری ایجاد می شــود و هم حجم زباله ها کمتر می شود. 
خوب است موقع خرید مواد غذایی فقط به اندازه مصرف 
چند روز خرید کنیم و آن مواد را درســت نگهداری کنیم 
تا فاسد نشوند. می توانیم پسماند میوه ها را قبل از انتقال به 
سطل زباله در ظرفی خشک کنیم و پسماند دیگر زباله ها را 
در سینک ظرفشویی به صورت کامل آبگیری کنیم.  پاکت ها 
و بطری های حاوی مایعات را قبل از اینکه به ســطل زباله 
بیندازیم کامل خالی کنیم تا خشک باشند. حتی اگر دسترسی 
به حیاط، بالکن یا پشت بام )جایی که در معرض هوای آزاد 
باشــد( داشته باشیم می توانیم زباله های تر مثل تفاله قهوه و 
چای، پوست میوه ها، پسماند غذاها و... را در ظرفی پس از 
آبگیری نگهداریم و کمپوست )خاک مناسب گیاهان( تولید 

کنیم . 
*  کیسه های نامهربان

   کیسه های پالســتیکی از آسیب زاترین و پرمصرف ترین 
مواد مصرفی این روزهای ماست. تصور کنید برای هر خرید 
کیسه ای دریافت می کنیم و با هر خرید چقدر از عمر سالم 
زمین می کاهیم. بعضی ایده ها بــرای پایین آوردن مصرف 
کیسه های پالستیکی بسیار جالب هستند. مثال چند وقت 
پیش خانمی را دیدم که برای خرید گوشــت و مرغ ظرف 
دربسته با خود آورده بود تا خریدهایش را در کیسه نگذارد. 
همان خانم مقدار زیادی کیسه پالستیکی تمیز و تا شده همراه 
داشت و به مغازه داران می داد تا به جای استفاده از کیسه های 
نو از آنها استفاده کنند. خودش هم یک زنبیل پارچه ای همراه 
داشــت که خریدهایش را در آن می گذاشت تا دیگر کیسه 
جدید نگیرد. می گفت همیشه چند کیسه پارچه ای در کیفم 
دارم تا اگر الزم شــد خرید کنم دیگر کیسه پالستیکی از 

مغازه داران نگیرم .

آگهی نوبتی هس ماهه دوم  1401  ثبت پارسیان  
بموجب ماده12 قانون ثبت اسناد و امالک  و اصالحی مواد 46 و59 آیین نامه  قانون مذکور اسامی اشخاصی که امالک آنان 

در سه ماهه دوم1401 قبول درخواست ثبت گردید به شرح ذیل آگهی میگردد :  
پالک 3 /1711 اصلی بنام بهنام رحیمی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 121026 متر مربع واقع 

در چهواز
پالک 185 /1946 اصلی بنام عبدالمجید ســالمی فرزند حسن ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 285.12 مترمربع 

واقع در پارسیان
پالک 186 /1946 اصلی بنام عبدالمجید سالمی فرزند غالم حسن ششدانگ یکباب ساختمان دوطبقه به مساحت 285.12 

متر مربع واقع در پارسیان
پالک 14 /2171 اصلی بنام علی پارسا فرزند حسن ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24.15 متر مربع واقع در  پارسیان

پالک 11 /2212 اصلی بنام راضیه خنجی فرزند حســن ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 237.06 متر مربع واقع در 
پارسیان

پالک 13 /2212 اصلی بنام عبدالصمد یوســفی فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240.16متر مربع واقع در 
پارسیان

پالک 26 /2220 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 378.54 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 37 /2223 اصلی بنام عرفان ابراهیمی فرزند ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 212.47 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 21 /2224 اصلی بنام داریوش جهرمی فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 199.75 متر مربع 
واقع در پارسیان

پالک 24 /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمود ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 274.41 متر مربع واقع در 
پارسیان

پالک 25 /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 495.38 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 26 /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 33.69 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 27 /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 491.18 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 28 /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 494.31 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 2 /2250 اصلی بنام اسماعیل جاسمی فرزند جاسم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 264 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 2412 اصلی بنام عبداله و محمد و احمد انصاری فرزندان علی هرکدام چهارده سهم مشاع از هفتاد و دو سهم و مریم 
و آمنه و زینب انصاری فرزندان علی هرکدام به نسبت هفت سهم مشاع از هفتاد و دو سهم و مریم ایران خواه فرزند صفر نه 

سهم مشاع از هفتاد و دو سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 9199 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 2418 اصلی بنام یاسین مینائی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3593.20 متر مربع واقع در 

پارسیان
پالک 431 /2566 اصلی بنام عبدالرضا حمزوی فرزند محمدشریف ششدانگ یکباب خانه به مساحت 326.6 متر مربع واقع 

در پارسیان
پالک 432 /2566 اصلی بنام عبدالرضا حمزوی فرزند محمد ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 327.94 متر مربع واقع 

در پارسیان
پالک 427 /2566 اصلی بنام راشد محمدیان فرزند عبدالرحمن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 267.43متر مربع واقع 

در پارسیان
پالک 442 /2566 اصلی بنام قاســم زارعی فرزند حسین ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 239.15متر مربع واقع در 

پارسیان
پالک 3239 اصلی بنام فاطمه عبداله زاده فرزند احمد ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 27054.67 متر مربع 

واقع در روستای برکه دکاء
پالک 94 /5721 اصلی بنام محمد الماسی پور فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147.41 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 97 /5721 اصلی بنام محمد الماسی پور فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 99 /5721 اصلی بنام محمود حبیبی فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 232.34 متر مربع واقع در  پارسیان

پالک 2 /5723 اصلی بنام فاطمه فرهادی فرزند احمد ششدانگ ساختمان به مساحت 97.3 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 11895 اصلی بنام اعظم عباسی فرزند عباس ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 486.8 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 12009 اصلی بنام رقیه جاسمی فرزند یوسف و عبداهلل و صالح و مهبان و مریم و حوا و آمنه و محمد فرزندان یوسف 
هرکدام به نسبت هفتاد و پنج صدوم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 26724 متر مربع واقع در 

روستای باغستان
پالک 12433 اصلی بنام حســین خواجه فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 391.33 متر مربع واقع در 

پارسیان 

پالک 13078 اصلی بنام عبدالرضا حیدری فرزند رجب ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
359.38 متر مربع واقع در پارسیان

پــالک 15978 اصلی بنــام محمد عابدی فرزند ابراهیم ششــدانگ یــک قطعه زمین به 
مساحت256.6 متر مربع واقع در پارسیان  -احشام

پالک 16008 اصلی بنام حسین خواجه فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
300 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16061 اصلی بنام مهدی مرادی فرزند حسین ششدانگ یکباب ساختمان دوطبقه به مساحت 284.36 متر مربع واقع 
در پارسیان

پالک 16080 اصلی بنام امیر رحیمی فرزند عبدالفتاح ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 264 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16087 اصلی بنام عبدالموال کوردهء فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1839 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16069 اصلی بنام سهیل سبحانی فرزند علی ششدانگ یک باب ساختمان دو طبقه به مساحت 240 متر مربع واقع 

در پارسیان
پالک 16073 اصلی بنام اسماعیل خلیلی فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 360 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16079 اصلی بنام علی بحری فرزند عبدالرحمن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16083 اصلی بنام محمد دهقان فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 400.32 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16084 اصلی بنام محمد دهقان فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 328.8 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16090 اصلی بنام محمد مدنی فرزند ماجد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160.24متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16093 اصلی بنام عبدالجلیل جهان دیده فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 283.97 متر مربع 

واقع در پارسیان
پالک 16108 اصلی بنام عبدالمجید فربودی فرزند محمدصالح ششدانگ یکباب خانه به مساحت 369.91 متر مربع واقع 

در پارسیان
پالک 16113 اصلی بنام مریم دواری فرزند حاتم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 273.62 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16117 اصلی بنام محمد خاتمیان فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 302.75 متر مربع واقع 

در برکه دکاء
پالک 16118 اصلی بنام محمد خاتمیان فرزند علی ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 15877.43 متر مربع 

واقع در برکه دکاء
پالک 16119 اصلی بنام محمد خاتمیان فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3654.49 متر مربع واقع 

در برکه دکاء
پالک 16120 اصلی بنام محمد دست پاک فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 27583.58 متر مربع 

واقع در ستلو
پالک 16124 اصلی بنام یعقوب یوسفی فرزند یوسف ششدانگ یک درب باغ به مساحت 18153.37  متر مربع واقع در 

فارسی
پالک 16125 اصلی بنام ابراهیم شمس گلشنی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 24654.5  متر 

مربع واقع در دشتی
پالک 16143 اصلی بنام یوسف عارف نیا فرزند محمد ششدانگ خانه به مساحت 327.62 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16145 اصلی بنام یوسف عارف نیا فرزند محمد ششدانگ یک قطعه چهاردیواری به مساحت 328.85 متر مربع 
واقع در پارسیان

پالک 16146 اصلی بنام یوسف صالحی فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3553.63 متر مربع واقع در 
پارسیان

پالک 16149 اصلی بنام یوسف صالحی فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4906.15 متر مربع واقع در 
پارسیان

پالک 16152 اصلی بنام احمد ایران نژاد فرزند عبدالرحمن ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 41.26 متر مربع 
واقع در پارسیان 

لذا چنانچه اشخاص  نسبت به ثبت پالک های فوق واخواهی داشته باشند میتوانند برابر ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار 
اولین آگهی نوبتی به مدت نود روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان تسلیم و ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم دادخواست نماید  و گواهی آن را اخذ و به اداره   ثبت تسلیم 

نماید.   / پ       1708/214 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه مورخ 01   /08   /1401 - تاریخ انتشار نوبت دوم  : سه شنبه مورخ 01   /09   /1401 

عبدالحسین فروتن - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

۵ راه برای کاهش زباله های خانگی 



توقیف دو شناور بدون سرنشین آمریکایی فرمانده نیروی دریایی ارتش عنوان کرد؛

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

گروه حوادث // فرمانده نیروی دریایی 
ارتش گفت: هشتاد و چهارمین ناوگروه 
رزمی اطالعاتی عملیاتی نیروی دریایی 
ارتش طی ماموریت در آبهای آزاد دو 
شناور بدون سرنشــین آمریکایی را 

توقیف کرد.
در آئین اســتقبال از هشــتاد و چهارمین 
ناوگــروه رزمی اطالعاتی عملیاتی نیروی 
دریایــی ارتش اعزامی بــه آب های آزاد 
و بین المللی که پیــش از ظهر جمعه و با 

حضور امیر دریادار شهرام ایرانی در منطقه 
یکم دریایی امامت بندرعباس برگزار شد، 
کارکنــان ناوگروه ۸۴ نداجا، با اســتقبال 
گرم فرماندهان و خانواده هایشان، به مهین 
بازگشتند.هشتاد و چهارمین ناوگروه رزمی 
اطالعاتی عملیاتی نیروی دریایی راهبردی 
ارتش به سرفرماندهی ناوشکن تمام ایرانی 
جمــاران، مــدت ۸۶ روز به اســکورت 
کشــتی های تجاری و نفتکش جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین حفظ منافع میهن 

عزیزمان در آب های آزاد، پرداختند.
 توقیف دو شــناور بدون سرنشین 

آمریکایی
دریادار ایرانی در حاشیه این مراسم تصریح 
کرد: ناوگروه ۸۴ نیروی راهبردی دریایی 
ارتش با حضور مقتدرانه در عمق اقیانوس ها 
به ویژه حوزه دریای ســرخ موفق شــد 
عملیات اسکورت و برقراری امنیت دریایی 
را در باالترین ســطح ممکــن به اجرا در 
بیاورد و در جایی که توسط نیرو هاِی غیر 

موجِه حاضر در منطقه، ایمنی دریانوردی 
به خطر افتاد، توانستند به یاد همرزمانشان 
که پیش از این مســتقیمًا در برابر هرگونه 
بایستند و ۲  بی عدالتی ایســتادند مجدداً 
شناور بدون سر نشین آمریکایی را توقیف 
کنند. امیــر دریادار شــهرام ایرانی افزود: 
آمریکا باید بداند اگر در جایی قرار است 
دریانوردی داشــته باشد حتمًا باید قوانین 
بین المللی را رعایت کند و بداند جمهوری 
اسالمی ایران با حضور مقتدرانه در منطقه با 

هرگونه حرکتی که موجب به خطر افتادن 
امنیت و ایمنی دریانوردی شــود برخورد 
قاطع و کوبنده خواهد کرد.به گزارش مهر، 
وی با بیان اینکه افتخار بزرگ این ناوگروه 
آن بود که در قعر اقیانوس ها مستقیم و رو 
در رو، در مقابل شــیطان بزرگ آمریکای 
جنایتکار با استواری و صالبت ایستادگی 
کرد، اظهار داشت: همه این افتخارات نشان 
از ایماِن دریادالن ارتش به کار، تخصص، 

تسلط و شجاعتشان است.

حوادث جهان
پارلمان عربی خواهان مداخله جامعه جهانی

 برای پایان محاصره نابلس شد
  پارلمان عربی از جامعه جهانی خواست برای لغو محاصره ظالمانه 
استان نابلس توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی، فورا وارد عمل 
شود. به گزارش ایسنا، این نهاد در بیانیه ای که از طریق صفحه خود 
در فیس بوک منتشــر کرد، اعالم کرد، این محاصره نقض آشــکار 
تمامی قوانین و عرف بین المللی است. در ادامه این بیانیه آمده است 
که جامعه جهانی به خصوص ســازمان ملل باید مسوولیت اخالقی، 
قانونی و سیاسی خود را برعهده گرفته و برای لغو محاصره ظالمانه 
استان نابلس اقدام کند چرا که مردم این استان در شرایط بسیار بدی 
قرار گرفته اند. پارلمان عربی از شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی 
حقوق بشــر سازمان ملل و نهادهای مربوط به حقوق بشر خواست 
برای توقف این اقدامات غیرانسانی وارد عمل شوند. این نهاد در بیانیه  
خود اعالم کرد، محاصره نابلس ادامه نقض های قدرت اشغالگر در 
شهرهای فلسطین به خصوص سیاست این اشغالگر در یهودی سازی 
قدس، یورش مستمر آن به مسجداالقصی و جنایت هایی است که در 
حق مردم قدس مرتکب می شــود. محاصره نابلس توسط نیروهای 
رژیم صهیونیستی که بیش از ۱۰ روز است ادامه دارد منجر به وخامت 
شدید وضعیت اقتصادی این استان شده و ادامه زندگی طبیعی را برای 

مردم نابلس دشوار کرده است.
عربستان یک پزشک تونسی را بابت »الیک« حزب اهلل 

به ۱۵ سال حبس محکوم کرد
 دادگاهی در عربســتان، یک پزشک تونســی را پس از الیک 
کردن ویدئوی حمایت از حــزب اهلل لبنان در تونس به اتهام توهین 
به حکومت ســعودی و تعدی به نظام دولتی از طریق رســانه های 
اجتماعی، به ۱۵ ســال زندان محکوم کرد. به گزارش ایسنا، به نقل 
از ســایت المیادین، برادر »مهدیه المرزوقی«، پزشک تونسی گفت، 
خواهر ۵۱ ســاله او که مقیم عربستان است و از سال ۲۰۰۸ در این 
کشــور کار می کند پس از الیک ویدئویی در توییتر از تظاهراتی که 
تونســی ها در حمایت از حزب اهلل لبنان انجام داده بودند، در ســال 
۲۰۲۰ از سوی مقامات سعودی بازداشت شد. وی افزود، تحقیقات 
دولت عربستان با المرزوقی یک سال کامل ادامه داشت و در نهایت 
پس از تشکیل دادگاه تجدیدنظر ۱۵ سال حبس برای او صادر شد. 
برادر متهم از قیس سعید، رئیس جمهوری تونس و دیپلمات های این 
کشور خواست برای آزادی خواهرش با مقامات سعودی رایزنی کنند. 
مقامات سعودی معموالً فعاالن را در صورت اظهار نظر در شبکه های 
اجتماعی دستگیر می کنند و مجازات  سختی را برای فعاالن توییتری 

در نظر می گیرند.

مرگ وحشتناک در سناریوی عجیب باج گیری! 
دیگران مرا قاتل بی رحمی می شناسند که به خاطر 
خودخواهی و هوسرانی وارد زندگی یک زن دیگر 
شــدم و او را به کام مرگ کشاندم به همین دلیل 
مدام با عذاب وجدان درگیرم و از خودم نفرت دارم 

تا جایی که...
 زن 3۰ ســاله با بیان این که سایه سنگین من در آشیانه 
یک زن دیگر فاجعه تلخی به بار آورد به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری سناباد مشهد گفت: سرنوشت تلخ من 
نیز مانند بیشــتر افرادی که به بی راهه رفتند از ماجرای 
طالق پدر و مادرم آغاز شــد. آن زمان ۱3 سال بیشتر 
نداشتم که با جدایی پدر و مادرم از یکدیگر به همراه برادر 
بزرگ ترم مهمان ناخوانده نزدیکانم شدم. با وجود این به 
تحصیالتم ادامه دادم و در رشته معماری دانشگاه پذیرفته 
شدم. در این شرایط تصمیم گرفتم به طور مستقل زندگی 
کنم و خودم را از باتالقی نجات دهم که پدر و مادرم من و 
برادرم را در آن رها کرده بودند در همان دوران دانشجویی 
وارد بازار کار شدم و طراحی و معماری برخی از پروژه 
های بزرگ عمرانی را با کمک استادان دانشگاه پذیرفتم 
و این گونه به درآمدزایی رسیدم اما متاسفانه برادرم مسیر 
خــالف را پیمود و در حالی که دچار اعتیاد شــده بود، 
با دختری ازدواج کرد که عاشــقش شده بود ولی با آن 
که فرزند هم داشت، همواره به دلیل بدهکاری هایش در 
تنگناهای سخت مالی زندگی می کرد. از سوی دیگر من 
که در کارم موفق شــده بودم هــر روز ایده های نوین و 
خالقانه ای را در معماری بــه کار می گرفتم به طوری 
که توجــه مدیر یکی از پروژه های بزرگ را برانگیختم. 
»رحیم« با عالقه، طراحی هــای ویژه مرا پیگیری می 
کرد تا این که همین ارتباط کاری موجب بروز احساس 
عاطفی بین ما شــد و او به من ابراز عالقه کرد. پس از 
مدتی روابط پنهانی باالخره رحیم در حالی بدون رضایت 

خانواده اش با من ازدواج کرد که آن ها به هیچ وجه مرا 
در شأن خانوادگی خودشان نمی دانستند اما من از این که 
با جوانی پولدار و سرشــناس ازدواج کرده ام در پوست 
خودم نمی گنجیدم اما این عشق هوس آلود به نتیجه ای 
نرسید و هر روز روابط ما سرد و بی روح می شد. من هم 
در حالی از تغییر رفتار رحیم دلسرد شده بودم که خانواده 
او دختری در شأن و طبقه اجتماعی خودشان برای رحیم 
در نظر گرفته بودند. در این شرایط من حاضر شدم از او 
طالق بگیرم اما نمی دانم چرا او به طالق راضی نبود و از 
سوی دیگر نیز قصد داشت رضایت خانواده اش را جلب 
کند. او در نهایت خســارت به پروژه و مبلغ هنگفتی را 
کــه برادرم به عنوان قرض از او گرفته بود، بهانه قرار داد 
که اگر این مبالغ را به او پرداخت کنم به صورت توافقی 
مرا طالق می دهد. من هم که این پول را نداشــتم خیلی 
زود به سراغ فرشید رفتم که دوست نزدیک رحیم بود و 
با او در مراســم عقدکنان دخترش آشنا شده بودم. وقتی 
ماجرا را برایش شرح دادم او نیز بدون تامل چکی با مبلغ 
درخواستی من امضا کرد و به دستم داد. هنوز باورم نمی 
شد که با تعجب و چهره ای خندان چک را به رحیم دادم. 
او وقتی فهمیــد امضای نزدیک ترین رفیقش پای چک 
است به شدت برآشفت و من در حالی از او طالق گرفتم 
که رابطه او و فرشــید خصمانه شد اما این ماجرا ارتباط 
من و فرشــید را به هم نزدیک تر کرد تا جایی که من با 
یک دســته گل و برای تشکر سراغش رفتم و این گونه 
رابطه عاطفی بین من و او شــکل گرفت. فرشید حدود 
3۰ ســال از من بزرگ تر بود ولی تماس های تلفنی و 
دیدارهای پنهانی ما ادامه یافت به گونه ای که او بیشــتر 
اوقاتش را با من می گذراند و با یکدیگر به مسافرت می 
رفتیم. حاال دیگر کمتر با برادرم ارتباط داشتم چون نمی 
خواستم از فرشید هم سوء استفاده کند. در همین روزها 

بود که فرشــید جشن تولد پرهزینه ای را در یک ویالی 
باشکوه برایم گرفت که از شدت تعجب چشمانم گرد شد 
ولی رفتارهای فرشید ظن همسرش را برانگیخته بود که 
پای زن دیگری در میان اســت اما او همه چیز را انکار 
می کرد تا این که روزی سراسیمه نزد من آمد و تصاویری 
از من و خودش را نشانم داد که فرد ناشناسی آن تصاویر 
را به گوشی تلفن همسرش ارســال کرده و مدعی شده 
بود اگر یک دســتگاه پژو ۲۰۷ برایش نخرد آن تصاویر 
را برای همسر و خانواده اش ارسال می کند. هرچه فکر 
می کردیم که عکس های مسافرت شمال چگونه به دست 
افراد غریبه افتاده است، به نتیجه ای نمی رسیدیم، با همه 
این اتفاقات فرشــید حاضر نبود به آن فرد ناشناس باج 
بدهد. در گیرودار همین ماجرا بود که روزی گوشی تلفن 
من گم شد و به دست همسر فرشید رسید. این گونه بود که 
نیلوفر با دیدن تصاویر و فیلم های درون آن، از ارتباط من 
و فرشید مطمئن شد. تازه فهمیدم آن اخاذ ناشناس برادر 
خودم اســت که از طرف »رحیم« اجیر شده تا از فرشید 
انتقام بگیرد و حتی قول پاداش به او داده بود. برادرم نیز به 
طمع دریافت پژو ۲۰۷ گوشی تلفن مرا ربوده و عکس ها 
را برای نیلوفر فرستاده بود. حاال دیگر فرشید راه نجاتی 
نداشــت و نمی توانست این رابطه پنهانی را انکار کند به 
همین دلیل پس از یک مشاجره طوالنی با همسرش به او 

گفته بود من با آن زن جوان ارتباط دارم! و...
نیلوفر هم با شــنیدن این جمله به داخل اتاق رفته و در 
همان حال خشم و عصبانیت دست به خودکشی زده بود 
که در بیمارســتان جان سپرد. اکنون فرشید در حالی مرا 
ترک کرده است که برادرم به جرم اخاذی و انتشار عکس 
های خصوصی در زندان به سر می برد و فرزندان نیلوفر 
هم مرا قاتل مادرشــان می دانند. حاال هم عذاب وجدان 

دارم که چرا آشیانه یک زن دیگر را نابود کردم و...

درامتداد تاریکی 

 گروه حوادث // رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از رهایی 
یک زندانی محکوم به قصاص با تالش اعضای شورای حل اختالف 

زندان بندرعباس خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی در تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشت: 
ایــن محکوم به جرم قتل عمد منتظر اجرای حکم قصاص بود که در نتیجه 
پیگیری معاون دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان و تالش 
اعضای شــورای حل اختالف زندان بندرعباس، در پی برگزاری جلسات 
متعدد صلح و سازش، خوشبختانه اولیای دم پس از ۶ سال با استناد به عفو 
و رأفت اسالمی، رضایت خود را اعالم کردند و به این زندانی، حیاتی دوباره 
بخشــیدند.وی تصریح کرد: این پانزدهمین اعالم رضایت در پرونده های 
قصاص از ابتدای امسال اســت که با همکاری مسئوالن قضایی، اداره کل 

زندان ها و شورای حل اختالف به ثمر نشسته است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در ادامه از اقدام خداپسندانه 
اولیاء دم این پرونده که با گذشت و ایثار، رضایت خود را نسبت به محکوم 

به قصاص اعالم کردند، قدردانی کرد.
وی خاطرنشان کرد: در راســتای اجرای اولویت های ۱۵ گانه مطرح شده 
توسط ریاســت محترم قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱، دستگاه قضایی 
استان هرمزگان با استفاده از همه ظرفیت های قانونی، حل وفصل خصومت و 
اصالح ذات البین در پرونده های قضایی به ویژه پرونده های قصاص را در 

دستور کار خود قرار داده است.
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انکار مرد عطار در قتل زنی که می خواست الغر شود
گروه حوادث // مرد عطار که متهم است با فروش 
قرص های الغری، باعث مرگ زن جوانی شده بود، 
به اتهام مداخله در امور پزشکی و قتل شبه عمد 

در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
رسیدگی به این پرونده از یک سال پیش با شکایت 
مرد جوانی که مدعی بود همسرش به خاطر مصرف 
قرص های الغری جان باخته است، آغاز شد.وی در 
توضیح ماجرا گفت: همسرم سحر چند کیلویی اضافه 
وزن داشــت و خیلی تالش کرد تا بتواند وزنش را 
کاهش دهد. چند ماهی ورزش کرد اما وقتی دید با 
ورزش کردن به وزن ایده آلش نمی رسد به سراغ چند 
پزشــک تغذیه رفت با رژیم های مختلف هدفش را 
دنبال کرد ولی بازهم موفق به کاهش وزن نشد تا اینکه 
چند وقت پیش با تبلیغات یک عطاری و قرص های 
تضمینی الغری مواجه شــد و تصمیم گرفت از آن 
طریق به کاهش وزن برسد. پس از تهیه قرص های 
الغری آن را طبق دستور فروشنده مصرف کرد اما به 
یکباره حالش بد شــد و به ناچار او را به بیمارستان 
رساندم پزشکان به خاطر وضعیت سحر توصیه کردند 
که باید بستری شود. ۱۰ روز از بستری شدن همسرم 
نگذشته بود که ایست قلبی کرد و جان باخت. اطمینان 

دارم که مواد موجــود در ترکیب قرص های الغری 
باعث فوت همســرم شده است و به همین خاطر از 
مرد عطار شــکایت دارم.پس از ثبت شکایت جسد 
ســحر برای تحقیقات بیشتر و مشخص شدن علت 
تامه مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و کارشناسان 
پس از معاینات الزم در گزارشی اعالم کردند: »علت 
فوت مصرف متامفتامین یا شیشه مخدر بوده است.«با 
گزارش پزشــکی قانونی مرد عطار به اتهام مداخله 
در امور پزشکی و قتل شبه عمد بازداشت و به اداره 
آگاهی منتقل شــد.وی در بازجویی های اولیه منکر 
اتهامش شــد و گفت: این زن تنها مشتری من نبوده 
و تاکنون مشتری های بســیاری داشته ام و همه آنها 
هم زنده هســتند. من در ترکیب قرص ها هیچگاه از 
متامفتامین استفاده نکردم و شاید خود قربانی شیشه 
مصرف کرده و حاال همسرش می خواهد مرگ او را 
گردن من بیندازد. بنابراین من نه مداخله ای در امور 
پزشکی کرده ام و نه مرتکب قتل شبه عمد شده ام.در 
ادامه شاکی در پاسخ به سؤال مأموران که آیا همسرت 
مواد مخدر شیشه مصرف می کرده عنوان کرد: سحر 
هیچ وقت مواد مخدر مصرف نکرده و زندگی سالمی 
داشت. تا قبل از مصرف قرص های الغری او سالم 

بود و پس از مصرف قرص ها حالش بد شــد و از 
شــما می خواهم مواد تشــکیل دهنده قرص ها را به 
آزمایشگاه بفرستید تا مشخص شود که در ترکیب آن 
از شیشه استفاده شده یا نه.با این اظهارات و با دستور 
قضایی قرص های الغری به آزمایشــگاه پزشکی 
قانونی فرستاده و معلوم شد که در ترکیب قرص های 
الغری شیشه وجود داشته است.پس از این گزارش 
و تکمیل تحقیقات پرونده متهم به شعبه دهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه 
اولیای دم درخواست اشد مجازات کردند.اما متهم که 
با قــرار وثیقه آزاد بود به جایــگاه رفت و با انکار 
اتهاماتش گفت: همانطوری که در مراحل بازجویی 
هم تأکیــد کردم من در ترکیب قرص های الغری به 
هیچ عنوان از متامفتامین یا ماده مخدر شیشه استفاده 
نکرده ام. اگر هم شاکی مدعی است که همسرش پس 
از مصرف قرص های الغری حالش بد شــده شاید 
قرص های الغری را از جــای دیگری تهیه کرده و 
باعث مرگش شــده است، چراکه قرص هایی که من 
می فروشم هم گیاهی است هم مجوز سیب سالمت 
دارد. پس از اظهارات متهم قضات برای صدور رأی 

وارد شور شدند.
آگهی مزایده 

مرحله اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد بموجب پرونده کالسه 140040920000032511 صادره از شعبه 3 اجرای احکام حقوقی 
بندرعباس، یک باب اعیانی منزل مسکونی فاقد پالک ثبتی واقع در روستای سردر سیرمند متعلق به محکوم علیه موسی ساالری سردری فرزند حسن که با 
مشخصات زیر: ابعاد اعیانی شماال بطول 5/10 متر به عالوه یک متر بالکن و حدود 45 متر مربع سکو جنوبا به طول 9.1 متر نمای شمالی و غربی پالستر 

ماسه و سیمان - نمای جنوبی سرامیک - پی سنگ و سیمان و دیوار بلوکی- سقف تیرچه بلوک دارای شناژ قائم و افقی - کف سرامیک - آشپزخانه اپن 
و سرویس حمام و توالت جدا با کف سرامیک و بدنه کاشی با چارچوب در -چارچوب درب اتاقها فلزی -سکو به طول 9.1 و عرض 5 متر پرشده و 
رویه سکو اجرا نشده است - لوله کشی آب و فاضالب و برق بدون کلید و پریز و جعبه فیوز و وسایل بهداشتی و کابینت و سینک و هود که به مبلغ 
4/995/900/000 ریال )چهار میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون و نهصد هزار ریال( براورد و کارشناسی گردیده است. که ملک ذکر شده با شرایط ذیل 

از طریق مزایده کتبی در اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد با قیمت های مذکور شروع و به فروش میرسد. 
1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است .//

2- کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است
 3- پیشنهاد دهندگان باید قبال ده درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد  نمایند.

4- پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و الک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاددهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز سشنبه مورخ 
1401/08/17 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود.)ضمنا شرکت کنندگان به صورت في المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند(

5- با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خالف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد
6- اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است 

7- پیشنهاد در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/08/18 قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع و برنده کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد مینماید. /

8- در صورتی که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خسارت از تجدید نظر مزایده حاصل شود 
بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به اجرای احکام دادگستری 

حاجی آباد مراجعه نماید .
قدرت اله فراز -قاضی شعبه اجرای احکام مدني دادگستری شهرستان حاجي آباد 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

برگ سبز کامیون جرثقیل سیستم ماک تیپ G مدل ۱982 رنگ آبی روغنی به شماره موتور ۰۰4۱2۱ و شماره شاسی 
  )VIN( به شماره انتظامی 44 ایران 42۷ ع 42 ۰۰94۵2 شناسه وسیله نقلیه

بنام علی اکبر یوسفی فرزند مهدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

URFW823IVTT۰۰94۵2

حصروراثت 
احتراما به استحضار می رساند خواهان کلثوم فیوضی فرزند علمدار با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان علمدار فیوضی 

فرزند باقر به تاریخ 1363/10/23 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از:
 1- حسین فیوضی فرزند علمدار متولد 1336/6/19 به شماره شناسنامه 1684 فرزند مرحوم.

 2- کلثوم فیوضی فرزند علمدار متولد 1338/7/3 به شماره شناسنامه 27 فرزند مرحوم.
 3- فاطمه فیوضی فرزند علمدار متولد 1319/4/15 به شماره شناسنامه 1558 فرزند مرحوم.

 4- باقر فیوضی فرزند علمدار متولد 1333/6/20 به شماره شناسنامه 1683 فرزند مرحوم.
 5- زهراء فیوضی فرزند علمدار متولد 1331/9/15 به شماره شناسنامه 5 فرزند مرحوم.

 6- زینب کامکار فرزند حسین متولد 1303/7/1 به شماره شناسنامه 604 همسر مرحوم.  و دیگر وارثی ندارد. 

محمد عباسیان-  شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان  عنوان کرد 
پیش بینی بهره مندی ۲۳ هزار نفر از احداث 

آب شیرین کن تورگان قشم

 سعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان // در مراسمی با حضور مهدی 
دوستی استاندار هرمزگان ، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و جمعی 
از مسؤلین محلی عملیات احداث آب شیرین کن تورگان به طور رسمی 
آغاز شــد. به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان در این مراسم با بیان اینکه احداث 
این آب شیرین کن در کنار دو آب شیرین کن باسعیدو و سلخ فصل جدیدی 
از تامین آب قشم را خواهد گشود، ابراز امیدواری کرد، این پروژه بتواند 
مشکل تامین آب قشــم را مرتفع کند.وی با بیان اینکه  با همت دولت 
سیزدهم و تاکید ویژه استاندار هرمزگان مبنی بر استفاده از ظرفیت دریا 
و اجرای سایت های آب شیرین کن، امروز این پروژه  وارد فاز عملیاتی 
شد و مردم جزیره قشم شاهد گام بلند دولت در احداث آب شیرین کن 
تورگان هستند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با اشاره به 
مشخصات فنی این پروژه خاطرنشان کرد: پروژه نمک زدایی آب دریا در 
قالب قراداد BOO جهت تامین آب شرب مجتمع تورگان با مشارکت 
سرمایه گذار بخش خصوصی  احداث خواهد شد. حمزه پور افزود: این 
سایت ظرفیت شیرین سازی چهار هزار متر مکعب آب دریا در شبانه 
روز را داراست که هزینه سرمایه گذاری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان  در 
مدت ۹ ماه احداث خواهد شد. به گفته وی، با تکمیل این سایت جمعیتی 

بالغ بر ۲3 هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد
آغاز عملیات اجرایی احداث پایگاه قایقرانی در بندرخمیر

 امین درســاره- گروه شهرستان // کلنگ زنی و عملیات اجرایی 
احداث پایگاه قایقرانی بندرخمیر  با حضور دکتر شــکوه فر معاون 
حقوقــی امور مجلس و اســتان هــای وزارت ورزش و جوانان ، 
احمدمرادی و محمدآشــوری نمایندگان مردم در مجلس شــورای 
اسالمی ،  خواستار فرماندار خمیر ، خادمی مدیرکل ورزش و جوانان و 
جمعی از مسئوالن محلی و ورزشکاران بندرخمیر آغاز شد.این پایگاه 
با متراژ یک هکتار و زیربنای ۵۰۰ مترمربع در مجموعه گردشگری 
حرای بندرخمیر ایجاد خواهد شد.احداث این پایگاه، امکان برگزاری 
مسابقات قهرمانی کشور و اردوهای تیم ملی را در شهر بندرخمیر میسر 
می سازد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ فرماندار خمیر در آیین کلنگ زنی 
پیست قایقرانی در بندرخمیرگفت؛شهرستان خمیر در رشته قایقرانی 
در ســالیان گذشته میزبان مسابقات استانی و حتی پذیرای اردوهای 
تیم های ملی بوده است. به دلیل ظرفیت های باالی این شهرستان در 
ورزش های آبی و ســاحلی ، با احداث این پایگاه ، شهرستان خمیر 
آمادگی الزم را برای میزبانی مسابقات قایقرانی کشوری خواهد داشت. 
شکوه فر معاون وزیر ورزش درادامه افزود:با توجه به سفر چندی پیش 
دکتر سجادی مقام عالی وزارت ورزش به شهرستان خمیر و بازدید از 
این منطقه ، وی قول احداث پایگاه قایقرانی را در بندرخمیر داده بودند 
که پس از تامین منابع مالی و ابالغ این منابع ، شاهد کلنگ زنی و آغاز 
عملیات اجرایی این پروژه در شهر بندرخمیر هستیم. استان هرمزگان 
و به ویژه شهرستان بندرخمیر ظرفیت خیلی خوبی در حوزه قایقرانی 
دارد و اعتقاد دارم با راه اندازی این کمپ این ظرفیت در حوزه قایقرانی 
در این منطقه بارور خواهد شد و در آینده شاهد حضور جوانان خوبی 
از این منطقه در تیم های ملی خواهیم بود. امیدواریم با راه اندازی این 

پایگاه، بتوانیم حوزه قایقرانی را در این منطقه تقویت کنیم.
امام جمعه بندر خمیر :

مسئوالن هرمزگان فریاد چندماهه جامعه کامیون داران 
را بشنوند

  گروه شهرســتان // امام جمعه بنــدر خمیر گفت: جریان تبیین در 
حوادث پیش رو دچار اختالف قرائت شــد که نشان از عدم ساماندهی 
توســط دستگاه های فرهنگی دارد.  حجت االسالم شعیب صالحی امام 
جمعه شهرســتان بندر خمیر در خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: معاد 
باوری ضرورت همه اعصار فرد یا جامعه موحد است و یکی از مشکالت 
اساسی همه امت ها، غفلت کردن از اصل مهم معاد است. وی افزود: اگر 
اندیشــه معاد آنگونه که در قرآن و سنت نبی اهلل و اهل بیت آمده به آن 
اهمیت داده شــود، بســیاری از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از بین 
می رود. خطیب جمعه شهرستان خمیر ادامه داد: بار اساسی ایجاد محیطی 
که سراسر رایحه شیرین توجه به معاد به عنوان ذکر اهلل باشد، بر عهده آحاد 
اندیشمند و تحلیلگران دینی است. صالحی ابراز داشت: اگر امروزه بشر به 
خوبی بتواند توجه به معنویت را وارد برنامه ریزی های خود کند می توان 
امیــدوار بود که مراتب کمال را طی کند اما اگر قلب خود را پذیرای ذکر 
اهلل نکند قطعا تحت اشــراف هوای شیطانی هالک می شود. وی با اشاره 
به اینکه یکی از گره های ممتد و البته پیچیده حوادث اخیر، وجود نقص 
بزرگ عدم تشکیالت منسجم جریان تبیین بود، تاکید کرد: وجود همین 
معضل موجب قرائت ها و تحلیل های غیر واقعی و گاها بستر ساز برای 
مشوش شدن اذهان مردم خصوصا جوانان و نوجوان می شد. امام جمعه 
شهرستان خمیر تصریح کرد : اینکه چهره ای خاص که در پوشش هنر یا 
فرد سیاسی یا حتی فرهنگی عامدانه یا نا آگاه وارد میدان دشمن می شود 
نشان از عدم سامان و عدم تبیین صحیح محیط است. صالحی عنوان کرد 
: رسانه های دشمن در تالشند که امنیت اندیشی نظام جمهوری اسالمی 
ایران را که بر مدار تحقق مصالح عموم و با مشارکت مردم شکل می گیرد 
را به عنوان اندیشه امنیتی که موضوع اصلی آن حفظ دولت ها است، سوق 
دهند. وی نادیده گرفتن مردم و ثروتمند محور بودن اقتصاد و کشــتار 
هزاران نفر در بدترین شکل ممکن در غرب را که قربانی سیاست های نژاد 
پرستانه هستند اما رسانه های استکباری یک کلمه در مورد آن نمی گویند 
را یک نمونه از مدل واقعیت دولت های آمریکایی ها دانست. امام جمعه 
بندرخمیر خاطرنشان کرد: جهاد تبیین همراه با علم و بصیرت متکی بر 
منویات نظام اسالمی و امامین انقالب در محیط واقعی و مجازی ضرورت 
اول همه دلسوزان جامعه است. به گزارش فارس ، خطیب جمعه خمیر 
در بخش دیگر تاکید کرد: مسئوالن استان فریاد چند ماهه جامعه کامیون 
داران را بشنود و مشکالت پیش آمده را هرچه سریعتر سامان دهد. روا 
نیست عده زیادی از کامیون داران که نبض ترابری و حمل ونقل کشور را 
در جهاد اقتصادی ایفا می کنند به پای عده محدودی طمع ورز بسوزند و 

مطالبه صریح ما رسیدگی سریع به مشکالت آنان است.

خبری

 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

در اجرای ماده 3  قانون تعین تکلیف و ماده 13 آیین نامه اجرایی  قانون امالکی  که در سه 
ماهه سوم سال 1401 در ماههای آبان و آذر و دی شهرستان رودان بخش سه بندرعباس قبول 

درخواست ثبت  بعمل امده به شرح ذیل آگهی می گردد 
1- آقای پیمان مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 1817237284 صادره از ابادان  به 
نسبت ده ممیز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 
67366مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که پالک مزبور 
بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحدید 
حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  سند مالکیت  بنام دولت 
جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت صادر وتسلیم 
گردیده است  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 شعبه سوم 
دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شعبه  اول 
دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  
پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده است 
وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد کشاورزی 
برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند مالکیت بنام متقاضی 
با کاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره 166/28/56/1401  
مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که مساحت 67366 متر مربع مطابق 
کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 22 متر از مساحت ملک در حریم مسیل 

واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
2- مریم مجنون  جهرمی فرزند حسین به شماره ملی 2471154816 صادره از جهرم به نسبت 
شش ممیز هفتادو پنج صدم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به مساحت 
67366مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که پالک مزبور 
بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحدید 
حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  سند مالکیت  بنام دولت 
جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت صادر وتسلیم 
گردیده است که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 شعبه سوم 
دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شعبه  اول 
دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  
پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده است 
وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد کشاورزی 
برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند مالکیت بنام متقاضی 
با کاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره 166/28/56/1401  
مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که مساحت 67366 متر مربع مطابق 
کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 22 متر از مساحت ملک در حریم مسیل 

واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
3- خانم پگاه مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470976618 صادره از جهرم به 
نسبت پنج ممیز بیست وپنج صدم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به 
مساحت 67366مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 166/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که 
مساحت 67366 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 22 متر 
از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
4- آقای پوریا مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470885663 صادره از جهرم به 
نسبت ده ممیز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به مساحت 
67366مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که پالک مزبور 
بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحدید 
حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  سند مالکیت  بنام دولت 
جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت صادر وتسلیم 
گردیده است  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 شعبه سوم 
دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شعبه  اول 
دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  
پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده است 
وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد کشاورزی 
برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند مالکیت بنام متقاضی 
با کاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره 166/28/56/1401  
مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که مساحت 67366 متر مربع مطابق 
کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 22 متر از مساحت ملک در حریم مسیل 

واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
5- آقای پیام مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470923311 صادره از جهرم  به 
نسبت  ده ممیز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 
67366مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که پالک مزبور 
بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحدید 
حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  سند مالکیت  بنام دولت 
جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت صادر وتسلیم 
گردیده است  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 شعبه سوم 
دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شعبه  اول 
دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  
پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده است 
وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد کشاورزی 
برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند مالکیت بنام متقاضی 
با کاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره 166/28/56/1401  
مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که مساحت 67366 متر مربع مطابق 
کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 22 متر از مساحت ملک در حریم مسیل 

واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
6- خانم پریزاد مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2471052495 صادره از جهرم  به 
نسبت پنج ممیز بیست وپنج صدم  سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ یک قطعه باغ  به 
مساحت 67366مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 

صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 166/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که 
مساحت 67366 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 22 متر 
از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
7- خانم پیمانه مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470871697 صادره جهرم  به 
نسبت پنج ممیز بیست وپنج صدم  سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به 
مساحت 67366مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 166/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که 
مساحت 67366 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 22 متر 
از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
**************************************************

8- آقای پیمان مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 1817237284 صادره از آبادان به 
نسبت ده ممیز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به مساحت 
74679/36مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که پالک 
مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت 117144 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 
9883 متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود  حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم 

است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
9- خانم مریم مجنون جهرمی فرزند حسین به شماره ملی 2471154816 صادره از جهرم  به 
نسبت شش ممیزهفتاد وپنج صدم سهم از پنجاه وچهار  سهم  از ششدانگ   یک قطعه باغ  به 
مساحت 74679/36مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که 
مساحت 117144 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 9883 
متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 
ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود و حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم 

است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
10- خانم پگاه  مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470976618 صادره از جهرم  به 
نسبت پنج ممیز بیست وپنج صدم سهم از پنجاه وچهار سهم  از ششدانگ   یک قطعه باغ  به 
مساحت 74679/36مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که 
مساحت 117144 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 9883 
متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 
ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا وهمچنین 
مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب هیات برابر نامه ونقشه ارائه شده منابع 
آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم است مقدار 

حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
11- آقای پوریا مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470885663صادره از جهرم   به 

نسبت ده ممیز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   
یک قطعه باغ  به مساحت 74679/36مترمربع واقع در جغین 
شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که پالک 
است   گردیده  ثبت  پذیرش  مهیمی  خانم حکیمه  بنام  مزبور 
لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحدید حدود بعمل نیامده 
وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  سند مالکیت  

بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت 117144 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 
9883 متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم 

است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
12- آقای پیام مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470923311 صادره از جهرم  به 
نسبت ده ممیز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به مساحت 
74679/36مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که پالک 
مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت 117144 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 
9883 متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم 

است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
13- خانم پریزاد مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2471052495 صادره ازجهرم   به 
نسبت پنج ممیز بیست وپنج صدم سهم  از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به 
مساحت 74679/36مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت 117144 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 
9883 متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم 

است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
14- خانم پیمانه مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470871697 صادره از جهرم  
به نسبت پنج ممیز بیست وپنج صدم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به 
مساحت 74679/36مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک 22-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن را تایید نموده است رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان 
و اداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت 117144 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 
9883 متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم 

است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
 لذا با استناد ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در اگهی اعتراض داشته 
باشد از تاریخ انتشار اولین  نوبت 1 / 8 / 1401 لغایت 90 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نماید تا به دادگاه صالحه احاله گردد گواهی طرح دعوا که بعد از انقضای مدت مذکور واصل شود 
بالاثر بوده ومطابق قسمت آخر ماده مذکور وتبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنًا 
برابر تبصره 2 ماده واحده مصوب 73/2/25 تعیین تکلیف پرونده های معترضین ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح محل وقوع ملک 

وگواهی دادخواست وارائه تسلیم نمایند واال حق او ساقط خواهد شد 30/م/الف
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1 / 8 /1401    

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 2 / 9 /1401    

یحیی شیروانی- رئیس اداره ثبت اسناد رودان

   آگهی نوبتی هس ماهه سوم ثبت اسناد  رودان
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سال بیست ویکم شماره 4008

فروردین :
امروز هر چیزی که قســمت تان باشــد رخ 
می دهد. ولی مقاومتی از سمت شما وجود دارد 
چون باور دارید نباید بدون تالش چیزی بدست 
آورید. با وجود تالش های بسیار در زندگی تان همچنان بر 
این باورید که باید مانند زنبوری کارگر بی وقفه فعالیت داشته 
باشید. بلند پرواز بودن هیچ اشکالی ندارد ولی تا زمانی که 
بتوانید هر از گاهی یک قدم عقب نشــینی کنید و از ثمره ی 

تالشتان لذت ببرید.
  اردیبهشت :

شما امروز قادر به مدیریت امیالتان نخواهید بود. 
در این روز شــما برای لذت بردن به کارهای 
فرعــی روی می  آورید و باید برای ســازمان 
بخشی به فعالیت های حاضرتان فکری کنید. کسی نمی تواند 
از تفریح افراطی شما جلوگیری کند. از روزتان لذت ببرید، 
بدون اینکه عذاب وجدانی داشته باشید از زمانتان لذت ببرید 

و سپس به برنامه ی روزانه تان بازگردید.
  خرداد :

امروز شــما مانند لوک خوش شانس هستید و 
افسونی در دستانتان دارید که بدون هر تالشی 
می توانید توسط آن به بهترین چیزها دست یابید. 
کارهای غیرضروری تان را به فردا موکول کنید تا بیشــترین 
بهره را از این انرژی کائناتی ببرید. امیدواریم که امروز کسی 
متوجه غیاب شما نشود تا بتوانید بیشترین بهره را از این روز 

رنگین کمانی ببرید.
   تیر :

شــما معمــوال اهل زیــاده روی احساســی 
نیستید ولی ممکن اســت امروز پا را فراتر از 
محدودیت های خودتان بگذارید. امروز نیازتان 
برای ماجراجویی بیشتر از همیشه خواهد شد و 
با وجودی که فکر می کنید باید محتاط باشــید ولی گام های 
بلند پروازانه ای بر می دارید. ولی رفتار حاضر شما در کنترل 
منطق شــما قرار ندارد. مطمئن باشید اگر به صدای قلبتان 
گوش کنید خطر کردن می تواند برنامه ی هوشمندانه ای برای 

زندگی تان فراهم آورد.
    مرداد :

امروز اگر بخواهید انرژی تان را حفظ و محدود 
کنیــد به کار عبثــی مرتکب شــده اید. امروز 
آدرنالین خونتان افزایش یافته، قلب تان با قدرت 
زیادی می تپد و تا زمانی که به هدف مورد نظرتان نرسیده اید 
این وضعیت ادامه خواهد یافت. موضوع جالب این اســت 
که امروز شــما شــانس زیادی در پیدا کردن عشق، پول و 
مقام خواهید داشت. مطمئن باشید اگر طمع نکنید و بیشتر از 

لیاقت تان انتظار نداشته باشید به آرزویتان می رسید.
 شهریور :

امروز شما می توانید بدون هرگونه بلند پروازی 
احساســات خود را ابراز کنید. شما معمواًل از 
اینگونه ابرازهای احساسی ندارید ولی در این 
آب های ایمِن احساسی شــما امنیت را حس 
می کنید. امروز از چیزی به جز خود نترسید و تا زمانی که در 

این رود احساسی جریان دارید در آبش بپرید.
 مهر :

با وجودی که امروزه زندگی شما سخت تر از هر 
زمانی شده است ولی شما همچنان می توانید با 
ترش ترین لیموها شیرین ترین کیک های لیمو را 
بپزید. اگر مواد الزم را در اختیارتان قرار دهند شما می توانید 
رویا های زیبای خواب هایتان را تعبیر نمایید. و خوشبختانه 
امروز محصول شــما توسط هم رده هایتان مورد تقدیر قرار 
می گیرد. حواســتان را بر اعجاب ایــن لحظات نگذارید به 

ثمره ی امروز توجه کنید تا به بهترین نتایج دست یابید.
  آبان :

در شــغلتان به مشــکالتی بــر می خورید ولی 
فرصت های کاری آینده تان امیدوار کننده به نظر 
می رســند. اگر به گفته ی قلب تان گوش کنید در 
باالترین رتبه ی ممکنه قرار خواهید گرفت. اگر آرزوهایتان 
را دنبال کنید اعتماد به نفستان رشد می کند و پولدار خواهید 
شد. حرف هایی دارید که گفتن شان برایتان سخت است ولی 
زمان زیادی برای گفتن شان دارید. امروز به جای پرداختن 
به موضوعات غم انگیز ســعی کنید تــا جایی که می توانید 

مهربان باشید.
  آذر :

امروز فرصت های زیادی در اطرافتان می بینید. 
امروز که ســیاره ی زیبای ونــوس در موازات 
ســیاره ی  مشــتری قرار می گیرد شانس وارد 
زندگی تان شــده و نورش بر تمامــی اجزایش می تابد. این 
یک رویداد نجومی عالی اســت ولی شما باید به آن توجه 
کنید و سریعا تصمیم گیری نمایید. برای دستیابی به موفقیت 

بالقوه ترین نشانه های پیشرویتان را دنبال کنید.
  دی :

امروز شانس بسیاری در ترمیم روابطتان دارید 
ولی اگر می خواهید پیشرفتی داشته باشید باید 
به آرامی قدم بردارید. این روز ها خوشــبین تر 
هســتید و با وجودی که شــانس های بســیاری از داشتن 
آینده ها ی درخشانی در سرنوشــت شما دیده می شود ولی 
ممکن اســت خیلی راحت آنها را نادیده بگیرید. با وجودی 
که در زندگی تان پیشــرفتی حاصل می شود ولی امکان دارد 
آنطور که باید همه چیز عالی به نظر نرســد. اگر احساسات 
تان توسط منطق تان رد شد برای شکست نخوردن به عقلتان 

توسل کنید.
 بهمن :

امروز دوســتان و همکارانتان از شــما برای 
تفریحی لذت بخش دعوت می کنند. شما بدون 
درنگ قبول می کنید. شــاید به این گردهمایی 
اجتماعی نیاز داشــته باشید ولی باید انتظار افرادی که قولی 
از شــما گرفته اند را برآورده کنید. شــاید امروز به راحتی 
جــواب مثبت دهید ولی قبلش باید به تعهداتتان عمل کنید. 
خوشبختانه اگر به درستی برنامه ریزی کند هم به تعهدات تان 

پای بند می مانید و هم تفریحتان را خواهید داشت.
 اسفند : 

امروز همه چیز بدون کوچکترین مداخله ی شما 
به نتیجه  می رسد. تمامی مشکالتی که با دیگران 
داشتید به تدریج ناپدید می شوند. البته مشکالت 
به طور کامل محو نمی شوند ولی مانند ابری می شوند که شما 
از بین آن می توانید خورشــید و آسمان آبی را ببینید. برای 
رسیدن به موفقیت، خوش سلیقه فکر کنید. برای تعبیر شدن 

رویاهایتان تمامی جزئیات آنها را در نظر بگیرید.

گروه اجتماعی // معاون ســازمان ملی 
تعلیم و تربیت کودک با اشــاره به روند 
آموزشی  محتوای  تهیه  و  ســاماندهی 
و بســته های تربیــت و یادگیری برای 
کودکســتان ها تاکید کــرد که فضای 
نیست  مدرسه ای  فضای  کودکستان ها، 
که بچه تا رفت، مــداد و کاغذ و دفتر 
تا دوماه  بدهند. حداقل یک  دســتش 
فرصت الزم داریــم که بچه ها با محیط 
پیرامونــی ارتباط بگیرند و بیاموزند که 

باید چه رفتاری انجام دهند. 
رخساره فضلی  درباره وضعیت ساماندهی 
و تهیه محتوای آموزشی کودکستان ها اظهار 
کرد: تنظیم برنامه های درســی در سطح 
کالن بر اســاس مصوبات موجود، برعهده 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
است؛ اما بررسی، تولید و تایید بسته های 
تربیت و یادگیری به عنوان منابع آموزشی 

و تربیتی که بچه ها باید از آنها استفاده کنند 
طبق اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت 

کودک، برعهده سازمان ماست.
وی افزود: به همین دلیل برنامه ریزی برای 
بچه هــا، جهت تهیه بســته های تربیت و 
یادگیری میان این دو ســازمان و در قالب 

همکاری مشترک انجام می شود.
معاون سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 
با اشــاره به برگزاری رویداد یارســتان 
کودکســتان برای انتخــاب تولیدات برتر 
حوزه کودک اظهار کــرد: در این رویداد، 
بخش هایی از کار اعــم از داوری و تایید 
محتوا را ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
انجــام داده و محتواهایی کــه به عنوان 
برگزیده بعد از چهار مرحله داوری انتخاب 
و معرفی شده اند به ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی رفته و تایید شده اند و 

همکاری بین دو بخش وجود دارد.

فضلــی ادامه داد: آنچــه در حال حاضر 
وجود دارد این است که بسته های تربیت و 
یادگیری که در رویداد یارستان کودکستان 
حائز شرایط شــناخته شده اند به دو دسته 
آثار »توصیه ای« و پیشــنهاد شده و  آثار 

»قابل استفاده« تقسیم شــده اند. استفاده 
از آثــار گروه دوم، منعی نــدارد، ولی ما 
توصیه شــان نمی کنیم. این آثار شناسنامه 
دارند و ویژگی های آنها را برشمرده ایم اما 
از آثار دسته اول که توصیه شده اند می توان 

انتخاب کرد. وی افزود: تغییری که حادث 
شده، این اســت که قبال این کار به شکل 
نیمه متمرکز انجام می شــد اما امسال بنای 
ما بر این اســت که هر کودکستان خودش 
آن چیزی را کــه می خواهد انتخاب کند. 
محدودیت ها برداشته شــده و لیستی در 
اختیار  کودکســتان ها قــرار می گیرد که 
می تواننــد انتخاب کنند از کــدام محتوا 
استفاده کنند. معاون سازمان ملی تعلیم و 
تربیت کودک با بیان اینکه لیست محتواها 
در اختیار همکاران در سراسر کشور قرار 
گرفته و بخشــنامه آن نیز آماده شــده و 
مراحل آخر مستندســازی را طی می کند 
گفت: البته باید این نکته را یادآور شــوم 
که فضای کودکستان ها، فضای مدرسه ای 
نیســت که بچه تا رفت، مــداد و کاغذ و 
دفتر دســتش بدهند و بگویند« بنشــین 
ســرجایت«. حداقل یک تا دوماه فرصت 

الزم داریــم که بچه ها با محیط پیرامون و 
اطرافیانشان ارتباط بگیرند و بیاموزند که 
اگر چیزی ناراحتشان کرد یا وسیله ای را 
گم کردند و مواردی مانند آن، باید چه کنند.

فضلی ادامه داد: اینها مهارت هایی هستند که 
در ابتدای امر باید آموزش داده شوند. حاال 
اینکه بعدا کتاب و دفتری هم داشته باشند 
امکان پذیر و  شدنی است. بنابراین حتی اگر 
کودکستان هایی هستند که محتوا را انتخاب 
کرده و می دانند باید چه کنند، توصیه ما این 
است که  اصال برای رفتن به سمت کارهای 

مداد و کاغذی عجله نکنند.
وی تاکید کرد که باید به دنبال این برویم که 
بچه ها در محیط بازی و از امکانات محیطی 
اســتفاده کنند. با دوستانشان و با طبیعت 
ارتباط بگیرند و تحرک داشته باشند. باید 
نشستن و کار مداد و کاغذی به خصوص 

در ماه های اول، به حداقل برسد. 

»کودکستان « مدرسه  نیست؛ جزئیات ساماندهی محتوای آموزشی پیش از دبستان

گروه اجتماعی // ثبت نام بیست وپنجمین دوره 
ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی »همسفر 
تا بهشت« )ســفر به مشهد مقدس( آغاز شد و 
زوجین دانشــجویی که تاریخ عقد رسمی آنها 
یکم فروردین ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور امسال است 

تا ۳۰ آبان برای ثبت نام فرصت دارند. 
دانشگاه معارف اسالمی اعالم کرد: ثبت نام بیست 
و پنجمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح 
ملی همسفر تا بهشت )سفر به مشهد مقدس( آغاز 
شد. بر اســاس این گزارش، زوجینی که حداقل 
یک نفر از آنها دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد 
آنــان در فاصله زمانی یکم فروردین ۱۴۰۰ الی 
۳۱ شهریور ۱۴۰۱ باشد، مجوز ثبت نام خواهند 

داشت.
مالک شرکت در طرح ملی »همسفر تا بهشت« 
دانشــجو بودن حداقل یکی از زوجین در تاریخ 
رسمی عقداســت )نه دانشــجو بودن در زمان 
ثبت نام(. الزم به ذکر است آخرین مهلت ثبت نام 

۳۰ آبان  سال ۱۴۰۱ است. 
در مواردی که هر دو نفر زوجین دانشجو باشند، 
الزم اســت فقط یکی از آنها به عنوان داوطلب 

اصلی در سامانه ثبت نام کند.
به منظور قطعی شدن ثبت نام، زوجین دانشجو باید 
بالفاصله بعد از ثبت نام مشخصات خود را شامل 
)نام خانوادگی، نام و شماره دانشجویی را در پیام 
رسان ایتا با نشان ازدواج دانشجویی )# ازدواج_

دانشجویی( به شــماره تلفن: ۰۹۹۰۲۳۵۱۵۸۸ 
)صرفًا پیام در ایتا( ارســال کنند و حداکثر تا دو 
هفته پس از ثبت نام اولیه در ســامانه، گام های 
بعدی تا نهایی شدن ثبت نام و انتخاب کاروان را 

طی کرده و تأیید نهایی را از سامانه اخذ کنند.
 تذکرات الزم

در صورت عدم تأیید اولیه ثبت نام تا حداکثر سه 
روز کاری بعد از ثبت نام و ارسال مشخصات در 
پیام رسان ایتا، با شماره تلفن ۰۲۵۳۲۱۰۳۱۴۲ 
)ستاد ازدواج دانشجویی استان قم( تماس حاصل 

کنید. همه هزینه های اسکان، پذیرایی و برنامه های 
فرهنگی آموزشی در مشهد مقدس به عهده نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خواهد 
بود و از طرف دانشگاه نیز کمک هزینه سفر اهدا 
خواهد شد.همچنین بر اســاس اعالم دانشگاه 
معارف متأســفانه امکان شــرکت جاماندگان 
دوره های گذشــته به هیچ عنوان میسر نیست. بر 
این اساس از تماس غیرضروری با ستاد ازدواج 

دانشجویی پرهیز کنند.
امکان ثبت نام دانشــجویانی کــه ازدواج مجدد 
کرده اند وجود نــدارد؛ در صورتی که هر دو نفر 
زوجین در ســال های پیشــین به جشن ازدواج 
دانشجویی اعزام نشده باشــند؛ در این صورت 
ستادهای استانی پس از تأیید این مورد، نسبت 
به نامه نگاری با ستاد مرکزی ازدواج دانشجویی 
)مفاد( اقدام کرده تا در صورت صالحدید، اعزام 
این زوج و امکان ثبت نام آنان به صورت دستی 

میسر شود.

ثبت نام بیست وپنجمین
 دوره ازدواج دانشجویی آغاز شد
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غروب آفتاب
 اذان مغرب
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 طلوع آفتاب
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غروب آفتاب

04:53:16 اذان صبح
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17:45:19

 طلوع آفتاب
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غروب آفتاب
 اذان مغرب
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11:11:34
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 طلوع آفتاب
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11:26:44
17:02:50
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 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب
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06:11:30
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 طلوع آفتاب
اذان ظهر
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اینکه  بیان  بــا  رئیس جمهور   // گروه خبر 
عصبانیت دشمن ما را متوقف نمی کند،گفت: 
تولیدکنندگان و صــادرات کنندگان  تمام 

افسران دور زدن تحریم ها هستند.
حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهوردر همایش روز ملی صادرات که در 
محل سالن اجالس سران برگزار شد، گفت: 
در ابتدای سخن باید از همه دست اندرکاران 
به ویژه صادرکنندگان که در عرصه صادرات 
افتخارات بزرگی برای کشور آفریدند تقدیر 
و تشــکر کنم. امروز علی رغم تحریم ها و 
تهدیدها شــاهد رشــد صادرات در کشور 

هستیم.
 رشــد ۴۰ درصدی صادرات در یکسال 

گذشته
وی افزود: ۴۰ درصد رشد صادرات در سال 
گذشته و ۱3 درصد رشد صادرات نفتی در 
سال جاری نشانه عزم جدی صادرکنندگان 
است که می خواهند صادرات در کشور رشد 
پیدا کند. رئیس جمهور با بیان اینکه در این 
نشست باید به موانع صادرات و راهکارهای 
رشــد صادرات توجه شود، تاکید کرد: بهتر 
از هر کس و بیشــتر از هــر نظر، نظرات و 
دیدگاه هــای صادرکنندگان که خود در این 
عرصه فعال هستند قابل توجه است و باید 
به دیدگاه آنها توجه شود که با چه مشکالتی 

مواجه هستند.
رئیسی خاطرنشان کرد: طبیعتًا کارگروه های 
مرتبط با صــادرات باید به نگاه ها و نظرات 
صادرکننــدگان بیش از دیگران توجه کنند. 
بدون تردید صادرات الزمه یک تولید قابل 
توجه اســت و آنچه رهبری به عنوان سخن 

ســال به همه ما فرمودند این است که تمام 
تالش باید در جهت رشد تولید دانش پایه و 

فناوری پایه باشد.
وی با بیان اینکه دانشــگاه در کنار صنعت، 
معدن، کشــاورزی و غیره قــرار گیرد و به 
صنعت و بازار ضمیمه شود، اضافه کرد: اگر 
اقتصاد ما دانش و فناوری پایه باشد منجر به 
افزایش تولیدات و صادرات و رشد اشتغال 
و رفع بیکاری خواهد شد و کاالی کارآمد به 

منطقه عرصه خواهد شد.
رئیس جمهور گفت: آمار پنج درصدی رشد 
تولید، خبر بسیار خوبی است. رشد تجهیزات 
و ابزار تولید خبر خوبی اســت. رشــد در 
حوزه شرکت های بورســی و کاهش نرخ 
بیکاری در کشور خبر خوبی است. ارتباط با 
زیرساخت های اقتصادی سازمان شانگهای 
و آسیا، خبر خوبی اســت. برداشتن موانع 
ارتباطات همسایگی و فعال شدن سیاست 
همســایگی و سیاست ارتباط با کشورهای 
همسایه خبرهای خوبی برای تولید و اقتصاد 

و پیشرفت کشور است.
رئیسی با بیان اینکه زمینه برقراری ارتباط با 
اقتصاد منطقه و استنقاذ سهم خود در ترانزیت 
کاال و گردش مالی و پولی منطقه حق ایران 
اسالمی است، تصریح کرد: مصمم به دنبال 
انجام دادن این کار هستیم و تالش شما نشان 
می دهد در این عرصه فعال هســتید و این 
نشســت نماد آن است که رشد اقتصادی به 
عنوان یک آرمان دست نیافتنی نیست بلکه 

امکان پذیر است.
 دســتیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد 

قابل دسترس است

وی افزود: اگر می گوئیم رشد اقتصادی قریب 
به بیش از پنج درصد داریم، حتمًا دستیابی 
به رشد اقتصادی ۸ درصد که هدف گذاری 
شده قابل دسترسی است. زیربنای این امر در 
کشور وجود دارد و زنان و مردان با اراده در 
این مسیر داریم. موانع باید برداشته شود. اگر 
موانع از پیش روی فعاالن اقتصادی برداشته 
شود خودشــان با انگیزه و اندیشه خود این 

کار را پیش خواهند برد.
رئیس جمهــور با بیــان اینکــه با تالش 
تولیدکنندگان در عرصه صنعت و کشاورزی 
رشد اقتصادی امکان پذیر است، تاکید کرد: 
این مسأله دشــمن را عصبانی کرده است. 
تحریم ها برای جلوگیری از رشــد کشور و 
صادرات و تولید در کشور است. می خواهند 
کشور ما مولد نباشد بلکه مصرف کننده باشد 
و وقتی شــما می خواهید حرف اول را در 

منطقه بزنید آنها عصبانی می شوند.
رئیسی ادامه داد: آنها نمی خواهند این چنین 
شود و آشوب و بلوا برپا می کنند و رسمًا هم 
این را می گویند و هم به آن عمل می کنند، هر 
جا بازاریابی کنید و بخواهید کاالی خود را 
عرضه کنید تالش می کنند کاالی شما بازار 
نداشته باشد و می دانند که کاالی ما هم کاالی 

رقابتی و ارزشمند است.
 امروز جنگ اراده هاست

وی با بیان اینکه امروز جنگ اراده ها است، 
گفت: آنها نمی خواهند ملت ایران حرفی در 
صادرات داشته باشد. ملت ایران می خواهد با 
اراده بازار را فتح کند. ما نشان دادیم متوقف 
نمی شویم. امروز شــما صادرکنندگان باید 
اراده خود را به دنیا ثابت کنید که قصد دارید 
دســت برتر صادرات در دنیا باشید؛ این امر 
شعاری، آرمانی و تحقق ناپذیر نیست و حتمًا 

امکان انجام آن وجود دارد.
رئیس جمهور ادامه داد: کشت و صنعتی که در 
خصوصی سازی با خاک یکسان شد و کشت 
و صنعت دیگری را دیدم که با داشته هایش 
که انگیزه او هست، دیدنی شده است و بیش 
از هزار نفــر از بچه های آن منطقه را به کار 
گرفته است و مشخص می شود می توان کار 

کرد. رئیســی تصریح کرد: امروز بیش از ۲ 
هزار کارخانه و کارگاه تولیدی احیا شــده 
اســت. کارخانه ای را دیدم با خاک یکسان 
شــده و تولیدکننده رفته و آن را از نو سرپا 
و احیا کرده اســت و این روش ادامه دارد. 
اگر احیای کارخانجات و کارگاه های تولید، 
افزایش صادرات و مثبت شدن تراز تجاری 
و صادرات نفتی و غیر نفتی در کشور دشمن 
را عصبانی می کند؛ بگذار عصبانی شود و از 

این عصبانیت بمیرد.
 تولیدکننــدگان و صــادرات کنندگان 

افسران دور زدن تحریم ها هستند
وی با اعــالم اینکه عصبانیت دشــمن ما 
را متوقــف نمی کنــد، افزود: شــما و تمام 
تولیدکنندگان و صادرات کنندگان افســران 
دور زدن تحریم ها هســتید. ما با پشــتوانه 
و صنعتگران خود  تولیدکنندگان  مهندسان، 
حــرف می زنیــم. دیروز شــما در صنعت 
نظامی گرفتار ســیم خاردار بودید و امروز 
در نیویورک و ســمرقند می گویند نمی شود 
تولیــدات نظامی خود را به ما بفروشــید؟ 
می گویند صنایع نظامی شما پیشرفته است و 

با تمام دنیا فرق می کند.
رئیس جمهور اضافه کرد: معلوم اســت که 
صنایع هســته ای و نظامی و نشان می دهد 
جوانان، زنان و مردان در میدان نبرد تالش 

کردند و وارد این میدان مبارزه شدند.
رئیسی تاکید کرد: حاضر نیستند فرمول تولید 
کاال را به شما بدهند، اما کاًل هر چه بخواهید 
به شما می دهند. می گویند نباید خودتان تولید 
کنید. چرا؟ چون می خواهند مستقل نباشید. 
اگر جلوی برخی از کاالهای اساسی و سفره 
ایرانی ها را بگیرنــد چه می خواهید بکنید؟ 

نمی خواهند اجاره تولید به ما بدهند.
وی گفت: بازاریابی کار دولت اســت. طی 
بازدیدهایی که داشتم و با نشست های متعدد 
با صادرکنندگان داخلی و خارج از ایران برای 
پیگیری رفع موانع و مشکالت تصمیم گیری 
می کنیم و بانک مرکــزی و وزارتخانه های 
مربوطــه هدایت، حمایت و نظارت را مورد 
توجــه قرار دهند. ما اعتقــاد داریم زنان و 

مردان ما فعال هستند و باید موانع از سر راه 
آنها برداشته شــود. رئیس جمهور بیان کرد: 
یکی از موانع بخشــنامه ها و دستورالعمل ها 
است. تولیدکننده و کشاورز باید بتواند تولید 
و عرضه محصول خود را پیش بینی کند. قابل 
پیش بینی بودن تولید در گرو ثبات بازار است 
و هر چه مقابل تصمیمات لحظه ای ایستادگی 
شود، منجر به رشد بیشتر تولید و صادرات 
خواهد شد. رئیســی افزود: تصمیمات باید 
حساب شده و متقن و با مشورت تولیدکننده 
و صادرکننده باشد. قابل پیش بینی بودن، به 
بازار ما ثبات می دهد. همچنین در بازاریابی 
و عرضه کاال رعایت خلق و خوی ایرانی و 
رعایت کیفیت که کار متقن و استاندارد است 
بسیار اهمیت دارد. انتفاع در پرتوی ارائه کار 

با کیفیت است.
وی با بیان اینکه نباید کیفیت را فدای کمیت 
کرد، افزود: دستیابی به رشد اقتصادی در گرو 
افزایش تولید و صادرات در کشور است و 
نقش شما در این رابطه بسیار اهمیت دارد. 
همانطور که ملت در جنگ تحمیلی سرافراز 
شد در جنگ تحریمی نیز سرافراز شد و پس 
از این نیز سربلند خواهیم بود. افسران جنگ 
صادرکنندگان  و  تولیدکننــدگان  تحریمی، 
هســتند. بارها اعالم کردند فشار حداکثری 
شأن شکســت خورده اســت و این نشان 
می دهد افســران جنگ تحریمی توانستند 

موفق عمل کنند.
رئیس جمهور افــزود: در زمینه ترانزیت و 
خدمات فنی و مهندسی که بخش مهمی در 
صادرات است و همچنین در حوزه سالمت 
در منطقــه حرف داریم. رهبــری بارها در 
فرمایشات خود بر جلوگیری از خام فروشی 
تاکید داشــتند و در مکان هایــی که بازار 
جمهوری اســالمی است عقب ماندگی های 

احتمالی جبران شود.
 دیپلماســی سیاســی بایــد دغدغه 

دیپلماسی اقتصادی داشته باشد
رئیســی بیان کرد: دیپلماسی سیاسی باید 
دغدغه دیپلماســی اقتصادی داشته باشد و 
هیچ سفیری نباید جز این دغدغه ای داشته 

باشد. اگر کشوری رشد یافته است باید نقش 
دیپلماســی را در آن رشد، مورد توجه قرار 

دهیم.
وی با تاکید بر لزوم برگزاری شورای عالی 
اقتصاد برای تصمیم گیری های درســت و 
به موقع، گفت: هر جا الزم باشــد که رایزن 
تجاری و سیاسی فعال شود باید مورد توجه 
قرار گیرد. خیلی ها ظرفیت هــای ایران را 
نمی شناسند. کار مراکز تجاری این است که 

آنها را شناسایی و تعریف کند.
رئیس جمهور اضافه کــرد: حجم و کیفیت 
صادرات بســیار اهمیت دارد و نشان دهنده 
قدرت اقتصادی کشــور اســت و افزایش 
از موفقیت های  بیانگر بســیاری  صادرات 
اقتصادی، سیاســی و فنی در کشور است. 
به حمــداهلل امروز این پیام وجود دارد که ما 
می توانیــم عرصه های مختلفی در صادرات 

داشته باشیم.
رئیسی با بیان اینکه فعال کردن بازارچه های 
مرزی نیز می تواند به توسعه تجارت کمک 
کند و می تواند بازار صادرات را رونق دهد، 
افزود: یکــی از اقدامــات در ماه های اول 
فعالیت دولت بســته ای برای حل مشکالت 
اقتصادی صادرکنندگان بود که ابالغ و منجر 

به خرسندی بسیاری از صادرکنندگان شد.
وی گفت: دولتمــردان و نمایندگان مجلس 
مصمــم به رونق تولید و صــادرات نفتی و 
غیر نفتی در کشور هستند و صادرکننده باید 
احســاس کند کارش مورد حمایت است. 
خواســت رهبری از ما و شما این است که 
کار مضاعف در کشــور صورت گیرد و ما 
می توانیم به جایگاه برتر برســیم و با تالش 
شــما امکان تحقق رشد بیشــتر و تحقق 
صادرات بیشــتر نیز وجود دارد و می توانیم 
به جایگاه اصلی خود که مورد غفلت دشمن 

بوده است برسیم.
به گزارش مهر، رئیس جمهور با بیان اینکه 
همت شما و پشتیبانی دستگاه های اداری و 
نظارتی بسیار اهمیت دارد، تصریح کرد: ما 
مصمم هســتیم کار در جایگاه برتری قرار 

گیرد و حتمًا امکان پذیر است.

رئیسی در مراسم روز ملی صادرات خبر داد 

رشد 4۰ درصدی صادرات در یکسال گذشته 

گروه خبر // فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: شناور 
شهید باقری که به بالگرد، موشک و پهپاد مجهز خواهد 
شد به گونه ای در حال ساخت است که از روی عرشه آن 

حدود ۶۰ پهپاد می تواند پرواز کند. 
ســردار دریادار علیرضا تنگســیری، فرمانده نیروی 
دریایی سپاه در گفت وگویی درباره اقدامات این  نیرو 
برای تأمین امنیت کشورمان اظهار داشت: آمریکایی ها  
در برابر کارهایی که انجــام می دهیم، ضد آن را انجام 
می دهند؛ لذا ما هم باید تجهیزات جدیدی از جمله حمله 
از فاصله دور آن هم با دقت باالتر، افزایش ســرعت و 

رادارگریزی بیشتر را بکار بگیریم.
دریادار تنگسیری افزود: بر همین اساس، شناورهایی 
که بعد از دفاع مقدس ســاختیم، مانند شــناور کالس 
ذوالفقار، موشک های دریایی بر روی آن ها نصب کردیم 
و سرعت شان را هم افزایش دادیم؛ یعنی از ۵۵ نات به 
۷۵ نات و ســپس به ۹۰ نات رساندیم و سعی می کنیم 
که در آینده ســرعت این شــناورها را از ۹۰ نات هم 
افزایش دهیم؛ این  در حالی است که سرعت سریع ترین 
شناورهای دریایی آمریکا در این کالس، 3۵ نات است.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه ادامه داد: نیروی دریایی 

سپاه با استفاده از قایق های تندرو در مدت یک سال و 
نیم درگیری مستقیم با آمریکایی ها توانست بیش از ۵۲ 
نفر تلفات از آن ها بگیرد و در مقابل، ما ۹ شهید دادیم؛ 
همچنین در این مدت ما چهار قایق را از دست دادیم، 
ولی آمریکایی ها سه فروند ناو شامل ناوهای ساموئل 
رابرت، سی اور سی تی و ســانگاری و نیز دو فروند 

بالگرد را از دست دادند.
وی همچنین به ســاخت شناورهای جدید نیز اشاره و 
عنوان کرد: شناور شهید »باقری« که در آینده ساخت 
آن به اتمام می رســد، عالوه بر داشتن یک ناوگروه در 
داخل خود، باند پرواز هم دارد که پهپاد می تواند از روی 
آن حرکت کرده و به پرواز درآید و در بازگشــت هم 
می تواند بر روی آن بنشیند؛ شناوری که طول آن ۲۴۰ 
متر با ارتفاع ۲۱ متر، مجهز به بالگرد، موشک و پهپاد 
است؛ این شــناور به گونه ای در حال ساخت است که 
از روی عرشــه آن حدود ۶۰ پهپاد می تواند پرواز کند 
و بنشیند؛ چون بر روی عرشه، باند پروازی پیش بینی 

شده است.
به گزارش ایسنا، سردار تنگســیری خاطرنشان کرد: 
مأموریت اصلی نیروی دریایی ســپاه در خلیج فارس 

اســت؛ اما در خــارج از مــدار تعیین شــده برای 
مأموریت های نیروی دریایی ارتش در دریای عمان، با 
این نیرو همراه و هماهنگ هستیم؛ برای اینکه مسیر را 
برای عبور کشتی های کشورمان عادی و امن کنیم؛ البته 
سپاه به دنبال ساخت شناورهای بزرگ نیست و آنچه 
را با ساخت شناورهای شهیدان »سلیمانی«، »مهدوی« 
و »باقری« دنبال می کند، اســتفاده از این نوع شناورها 
به عنوان پایگاه های ســیار قایق های کالس »عاشورا« 

است.

گروه خبر // معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: 
حادثه زندان اوین ربطی به اغتشاشات کشور نداشت. 

ســید مجید میراحمدی در حاشیه همایش ملی پدافند 
شــهری درباره وقایع زندان اوین اظهــار کرد: این که 
گفته شد مین منفجر شده صحت ندارد. اتفاقات زندان 
اوین ارتباطی با اغتشاشــات نداشت. سارقین، اراذل و 
اوباش تصور کردند با توجه به اتفاقات ســطح شهر، 
نیروهای امنیتی و حراســت زنــدان تمرکز خود را بر 

روی اغتشاشات گذاشتند بنابراین طراحی کردند تا از 
زندان فرار کنند. وی با بیان این که طراحی توسط خود 
اراذل و اوباش انجام شد، افزود: ارتباط غیرمستقیم در 
واقع بین اتفاق زندان اوین با شــرایط کشور داشت و 
اراذل اوباش فکر کردند با توجه به شرایط کشور توجه 
نیروهای حفاظتی کمتر شده و می توانند از این موضوع 
سوء اســتفاده کنند اما موضوع به خوبی مدیریت شد. 
این اتفاقات در بند سیاسی یا دستگیرشدگان اغتشاشات 
نبود کسی هم فرار نکرد و آمار کشته ها همان هشت نفر 
اســت. معاون امنیتی انتظامی وزارت  کشور در مورد 
آخرین وضعیت امنیتی کشــورمان بیان کرد: وضعیت 
استان ها خوب است و اغتشاشات و ناآرامی های شهری 
نداریم. در برخی استان ها تحرکات ایذایی رخ داده اما 
در بسیاری از استان ها همین موضوع هم وجود ندارد. 
در برخی دانشــگاه ها تجمعاتی وجود دارد که هر روز 
رو به کاهش اســت. از نظر ما اغتشاشات شهری در 

مراحل پایانی خود اســت و فضای کشور آرام است 
هرچند که دشمن دنبال این است که آتش را برافروخته 
نگه دارد ولی االن مساله خاصی نداریم آنها برای روز 
چهارشــنبه فراخوان داده بودند اما اتفاقی نیفتاد. برای 
امروز هــم فراخوان داده بودند ولی تا این لحظه تجمع 

خاصی نداریم.
میراحمدی درباره اتفاقات زاهدان گفت: ۱۰۰ – ۱۵۰ 
نفر از اراذل با سوءا ستفاده از حرف هایی به اموال مردم 
و اهل ســنت حمله کردند که موضوع کنترل شد. در 

زاهدان اکنون شاهد آرامش هستیم.
به گزارش ایســنا، وی در پایان در مودر تعیین اماکنی 
برای تجمعات مردمی اظهار کرد: دستورالعمل هایی در 
حال بررسی اســت و بر اساس آن مختصات مکان ها 
بررسی شده و سپس مکان ها مشخص می شود البته این 
دستورالعمل ها در حال بررسی است و وقتی قطعی شود 

برای کل کشور در نظر گرفته می شود.

سردار تنگسیری:

نیروی دریایی سپاه از آمریکایی ها ۵۲ تلفات گرفته است
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور:

انفجار مین در زندان اوین صحت ندارد

گروه خبر //  مســوول بسیج سازندگی 
گفت:  هرمزگان  ســجاد)ع(  امام  سپاه 
یکهزار و ۲۰۰ گروه جهادی در زمینه های 
مختلف عمرانی و ساخت و ساز، اجتماعی، 
فرهنگی و آموزشی برای رفع محرومیت 
زدایی و کاهش فقر در مناطق روستایی و 

محروم استان فعالیت می کنند. 
سرهنگ یاســین باوقار افزود: بسیج 
سازندگی با تمام ظرفیت از گروه های 
جهادی حمایت و پشــتیبانی می کند؛ 

چرا که این گونه اقدامات را برای خود 
احساس تکلیف می داند و این موضوع 
را از عوامل تاثیرگذار در رفع محرومیت 
جامعه قلمــداد می کنــد. وی دیدگاه 
جهــادی در عرصه هــای گوناگون را 
موجب پیشرفت و تعالی دانست و اظهار 
داشت: جهادگران در گروه های جهادی 
عملکردی بسیار ارزنده در عرصه های 
ســازندگی و رفع محرومیت از خود 
نشــان دادند و در بحران های مختلف 

زلزله و سیل پیشگام و در عرصه های 
مسوول  هستند.  خدمت رسان  مختلف 
ســازمان  بسیج ســازندگی هرمزگان 
با بیان اینکه بــرای رفع محرومیت و 
فقر، روســتاها و مناطق آســیب پذیر 
در اولویــت قرار دارند، یادآو رشــد: 
با ایجاد اشــتغال پایدار در روستاها نه 
تنها از مهاجرت روستانشینان به شهرها 
جلوگیری می شــود بلکــه مهاجرت 
اتفاق می افتد. به گزارش  نیز  معکوس 

ایرنا ، ســرهنگ باوقار ادامه داد: یکی 
از شــاکله های اصلی بسیج سازندگی، 
گروه های جهادی هستند که می توانند 
خدمات بسیار ارزنده ای در عرصه های 
آموزشی، فرهنگی، عمرانی و سالمت و 
همچنین در عرصه اشتغال و کارآفرینی 
داشــته باشــند و از همان سال های 
نخستین تشکیل بسیج سازندگی، گروه 
های جهــادی ایجاد و به صورت خود 

جوش مشغول به فعالیت هستند.

آبزی،  پرندگان  //مهاجرت  خبر  گروه 
زیستگاه های  به  و شکاری  آبزی  کنار 

هرمزگان آغاز شد.
 کارشــناس حیات وحش اداره کل 
محیط زیست هرمزگان گفت: هر سال 
پاییز حدود نــود گونه انواع پرندگان 
آبزی، کنارآبزی و شــکاری به استان 

سفر می کنند.
فهیمه گودرزی افزود: این پرندگان از 
ســیبری و آسیای میانه به تاالب های 

هرمزگان مهاجرت کرده و تا بهار سال 
آینده مهمان هرمزگان هستند.

کارشناس حیات وحش محیط زیست 
هرمزگان با اشــاره به اینکه هرمزگان 
۶۰ سایت سرشــماری پرندگان دارد 
گفت: شمارش پرندگان در سایت های 
سرشماری همه ساله از دی ماه آغاز 

می شود و یکماه ادامه دارد.
فهیمه گودرزی افزود: پرندگان مهاجر از 
نوع حواصیلیان، آبچلیکیان، سلیمیان، 

کاکاییان، باکالنیان، پرستو های دریایی، 
پلیکان پا خاکســتری و گونه های در 
معرض خطر شــکاری از نوع عقاب 
تاالبــی، عقاب صحرایــی و عقاب 
شــاهی هســتند. به گزارش  مرکز 
خلیــج فارس؛ وی گفت: خســارت 
به زیســتگاه، تغییرات آب و هوایی، 
توســعه ناپایدار، نشت و ریزش مواد 
نفتی در دریا، تولید سوخت با منشاء 
گیاهی و توسعه زمین های کشاورزی، 

توربین های بادی، دکل های مخابراتی، 
ساختمان های بلند و پنجره ها، آلودگی 
نوری و زباله ها و پالستیک از عوامل 
تهدید و تاثیرگــذاردر روند زندگی و 

مهاجرت پرندگان است.
هرمــزگان با بیش از دو هزار کیلومتر 
نوار ســاحلی و ۱۴ جزیره و داشتن 
چهار تــاالب بین المللــی مهم ترین 
زیستگاه های پرندگان مهاجر در فصل 

زمستان است.

کوچ پرندگان به سواحل و تاالب های هرمزگان 


