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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد 

 لزوم تقویت ارتباط بین خانواده ها 
و فرزندان

با حکم استاندار هرمزگان:

سرپرست دفتر هماهنگی امور توسعه 
جزایر استانداری هرمزگان منصوب شد
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گروه گزارش // با دستور دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اسکله های شماره 7 و ۸ 
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین عملیات احداث تولید 

متانول به عنوان دومین مجتمع پتروشیمی در پارسیان آغاز شد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛  اســکله های 7 و 8 بندر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با اعتباری بالغ بر30 
میلیون یورو بصورت ویدیو کنفرانسی با دستور معاون اول رییس جمهور که به استان هرمزگان سفر کرده 
بود، به بهره برداری رسید. اسکله های شماره 7 و 8 منطقه ویژه پارسیان در راستای اجرای ماموریت های 
توسعه ای ایمیدرو به بهره برداری رسید.  ظرفیت تخلیه و بارگیری این اسکله ها به 3 میلیون تُن و میزان 
اشتغالزایی مستقیم در این دو پست اسکله 100 نفر است. همچنین عملیات اجرایی  مجتمع تولید متانول 
از گاز طبیعی با اعتباری بالغ بر 550 میلیون یورو در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان آغاز شد. محمد مخبر 
پس از افتتاح اسکله های 7 و 8 منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در جلسه شورای اداری استان هرمزگان 
اظهار داشت: امروزه کشور به رغم برخی مشکالتی که دیده می شود، در یک نقطه خوبی قرار گرفته است 
و در این مدت توانســته ایم گره های بزرگی را در فروش نفت، جابه جایی پول، تامین کاالهای اساسی، 
کرونا، اســتقراض و تورم باز کنیم. وی با تأکید بر اینکه دشمن به بعضی مشکالت کشور دل بسته است، 

گفت: در بحث ثبات اقتصادی، تورم و ســرمایه گذاری، گام های بلندی برداشته ایم و تا امروز نزدیک 
به 100 میلیارد دالر ســرمایه گذاری، توافق و یا تفاهم صورت گرفته است. معاون اول رئیس جمهور با 
اشاره به ظرفیت های ترانزیتی کشور نیز تاکید کرد: ما باید چند هزار کیلومتر راه آهن پر سرعت در کشور 
احداث کنیم و زمینه های رسیدن به این مهم در کشور فراهم است. برای ما قابل قبول نیست که برای سفر 
از شــهرهای جنوبی به مرکز کشور بیش از 10 ساعت از وقت مردم در قطارها صرف شود. معاون اول 
رئیس جمهور تصریح کرد: ما کشور را تا االن بر اساس درآمدها اداره کرد ه ایم در حالی که باید بر اساس 
دارایی ها اداره می کردیم؛ کشور هزاران میلیارد دالر دارایی دارد و در حال کار کردن بر روی این مسئله 
هستیم تا بتوانیم این دارایی ها را وارد مدار بهره برداری کنیم. دکتر مخبر در پایان اطمینان خاطر داد: هر 
چه رئیس جمهور در سفرهای استانی خود قول داده اند، حتما عملیاتی می شود، هر چند ممکن است که 
برخی پروژه ها با کمی تاخیر مواجه باشد. مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به 
پروژه های نفتی تعریف شده در دولت سیزدهم برای استان هرمزگان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه ها 
که حجم آن از کل پروژه های اجرایی شده از سال 1353 تاکنون بیشتر است می تواند بسیاری از مشکالت 

استان را حل و فصل کند.

با دستور معاون اول رئیس جمهور ؛

اسکله های 7 و 8 بندر پارسیان به بهره برداری رسید
 آغاز عملیات اجرایی تولید متانول در پارسیان

فراخوان  مناقصه عمومی
توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الكترونیكي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir  مي باشد .

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0284 مربوط به  مرمت و بهسازي جاده و محوطه چاه 401 اهواز 
الف- شرح مختصر خدمات: عملیات تخریب ،تسطیح وکوبیدن بستر، عملیات خاکي ، اجراي قشرمخلوط رودخانه اي وتثبیت با آهک ، شن ریزیي ، تسطیح ورگالژ ، خاکبرداري وخاك ریزي ، 
اجراي قشر زیراساس وشفته آهک ، ساختمان پي دستگاه حفاري ، دیوارسنگي سمت 17متري ، احداث گودال بتني/ بلوکي به ابعاد50 در20 ، لوله کشي آب وگاز ، ساخت و نصب مهارهاي لوله 
گاز ، سپتیک ، ، محل احداث مخازن سوخت و موتور برق ، حصارمحوطه چاه ، احداث ابروازلوله بتن مسلح : تجهیز و برچیدن کارگاه   ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار: محل اجرای 
خدمات در 30کیلومتري اهواز و مدت انجام آن 3مـاه  می باشد .   ج-   برآورد کارفرما: برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/32,101,069,327ریال  و تعدیل پذیر می باشد      د-شرایط 
مناقصه گران متقاضی: - داشتن ظرفیت آزاد )تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه     - مناقصه گران داراي حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابري     - در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ، الویت 

با شرکت هاي بومي استاني مي باشد .
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي- توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/1,605,053,466ریال که بایستی به یكی از دو صورت 
زیر ارائه گردد : الف:  ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري کارفـرما مبني بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذکربه شماره حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک  مرکزي 

جمهوري اسالمي ایران شعبه مرکزي جمهوري اسالمي ایران - اهوازکد 0 حساب - بنام  شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانكي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت )90روز( معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم کارفرما براي مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد .

- توانایي ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ، کوی فدائیان 

اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوك دو ، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند .
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران: از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه 
ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي ساده( بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل 

آید .   1- مهلت اعالم آمادگی : بصورت الكترونیكی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/08/23 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ  1401/09/02
www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب : واریز مبـلغ  4,046,000ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی

محل ، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها : متقاضیان مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  یكشنبه مورخ  1401/09/13 به صورت الكترونیكي و از طریق سامانه ستاد تسلیم 
نمایند . ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ  1401/09/16 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است .
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الكترونیكی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  یكشنبه مورخ 1401/09/13 اصل تضمین مذکور را 
به صورت فیزیكی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس : اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوك دو ، ساختمان سابق طرحهای راه و 

ساختمان تسلیم نمایند . همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد . 
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها ، آگهي تاسیس ، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد . 

امور حقوقي و قراردادها - شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

شركت ملي نفت ايران   
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شناسه آگهی : 1404039

نوبت دوم

امورمالیاتی  مدیــرکل   // خبر  گروه 
هرمــزگان گفت:قانــون پایانه های 
اقتصادی  ایجاد عدالت  با  فروشگاهی 
فرارهای مالیاتی را کاهش خواهد داد. 

به گــزارش خبرنگار دریــا ، مدیرکل 
امورمالیاتی اســتان با اشــاره به اینکه 
رویکرد اخیر نظام مالیاتی در حال حاضر 
رویکردی شفاف و عدالت محور است 
فروشگاهی  پایانه های  راه اندازی  گفت: 
و ســامانه مودیان موجب شفاف سازی 
مبــادالت و فعالیت هــای اقتصادی و 

مودیان خواهد  واقعی  درآمد  شناسایی 
شــد که نهایتا منجر به برقراری عدالت 
مالیاتــی و کاهش فرارهــای مالیاتی 
خواهد شــد. رضا آخونــدزاده افزود: 
همزمان بــا اجرای قانــون پایانه های 
فروشــگاهی، اطالع رسانی گسترده و 
موثــری در خصوص مزایــای اجرای 
این قانون در سطح کشور انجام گرفت 
و اداره کل امورمالیاتــی هرمزگان نیز 
در همین راســتا  از ظرفیت رسانه ها، 
فضای مجازی و خبرگزاری ها درجهت 

آگاه بخشــی به فعاالن اقتصادی کمک 
گرفته و نتایــج مثبت اجرای این قانون 
را اطالع رســانی نمــود. وی در ادامه 
خاطرنشــان کرد: کلیه مودیان مشمول 
این قانون به  منظور عضویت در سامانه 
مودیان و ایجاد کارپوشــه خود در این 
سامانه می توانند با مراجعه به درگاه ملی 
خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی 
کشور به آدرس my.tax.gov.ir  و 
تائید بخش«عضویت در سامانه مودیان 
و ایجاد کارپوشــه« از داشبورد مالیاتی 

مشــخصات کاربری ورود به کارپوشه 
خود را از طریق پیامک دریافت نمایند.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان تاکید کرد  

کاهش فرارهای مالیاتی  با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی

با نهایت تاثر و تالم مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض 
نموده و از درگاه خداوند سبحان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و رحمت 
واسعه و برای حضرتعالی و بازماندگان آن بيت شریف صبر جميل مسالت دارد. 

اتاق بازرگانی، صنایع
 معادن و کشاورزی هرمزگان

جناب آقای مهندس حاج موسی بدیعی
مشاور محترم اتاق بازرگانی

 صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان در امور آبزیان

تزانزیت 195 هزار تن کاال در بنادر غرب هرمزگان
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پشت پرده سیاست 

  
که هر ماهواره بسته به ماموریتی که برای آن از پیش تعیین شده و جرم 
و سنگینی که دارد باید برای گردش به دور زمین در یک مدار مشخص 
قرار بگیرد. در این زمینه به طــور معمول ماهواره های مخابراتی در 
فاصله چند هزار کیلومتری قرار می گیرند و ماهواره های شناسایی که 
استفاده نظامی و غیرنظامی در زمینه مثال نقشه برداری دارند در مدار 
500 کیلومتری دور زمین گردش می کنند. در این میان ماهواره بر یا 
همان موشــکی که در تصاویر لحظه پرتاب می بینیم، نقش کلیدی را 
در این پازل ایفا می کند. ماهواره بر باید توانایی آن را داشته باشد که 
ماهواره را با ســرعتی که برای گردش در مدار )و این که نیروی گریز 
از مرکز با جاذبه برابر شود( الزم دارد، داخل مدار قرار دهد. حاال آن 
چه کار را سخت می کند، وزن ماهواره است که هرچه سنگین تر باشد 
کار ماهواره بر را برای قراردادن آن در مدار ســخت تر می کند. کاری 
که روس ها در آن تبحر زیادی دارند و با موشک ها و ماهواره برهای 
قدرتمند خود ماهواره را مســتقیم به مدار از پیش تعیین شده هدایت 
می کنند. پس از واضح شــدن ماجرای قــرار گرفتن ماهواره در مدار 
برویم ســراغ زیرمدار؛ گفتنی اســت که در بسیاری از مواقع موشک 
ها توانایی رســاندن ماهواره خود را به مداری که برایش تعریف شده، 
ندارند از این رو ماهواره بر، ماهواره را زیر مدار مشخص شده قرار می 
دهد و از آن جا به بعد ماهواره خود با موتور و ســوختی که درون آن 
تعبیه شده توسط سیستم های کنترلی به سمت مدار از پیش تعیین شده 
هدایت می شــود و در مدار قرار می گیرد. در این باره عباس خاراباف 
کارشــناس هوافضا به خراسان می گوید: اساسا باید تاکید کرد که در 
یک استاندارد رایج، ارتفاع مدارهای لئو از حدود 1۶0 کیلومتر شروع 
می شود و به ۲000 کیلومتر هم می رسد و تا زمانی که پرتابگر بعد از 
رد شدن از مرز فضا نتواند )یا از قبل پیش بینی نشده باشد( که خودش 
یــا محموله اش را به یک مدار لئو برســاند، عملیاتش در حد فضای 
زیرمداری به پایان رسیده است. وی درباره میزان موفقیت این پرتاب 
نیز تاکید کرد: گاهی ماموریت مرحله اول فقط رساندن محموله به فضا 
و عبور از مرز بین جو و فضاســت. برای همین عملکرد آن مرحله تا 
رســیدن به فضای زیرمداری و حتی   تا مرحله تزریق مداری، بسیار 
اهمیت دارد. حاال دستاورد مهم هوافضای سپاه این جاست که توانسته 
با ماهواره بر )موشــک( قائم 100 که از سوخت جامد بهره می برد، 
آزمایش پروازی موفــق زیرمداری موتور مرحله اول رافع را به ثبت 
برساند. این رویداد حاوی دو نکته مهم است؛ نخست این که با تکمیل 
دیگر مراحل، ایران قادر خواهد بود ماهواره هایی با جرم و ســنگینی 
80 کیلوگرم را وارد مدار 500 کیلومتری زمین کند و این یعنی با ادامه 
پیدا کردن این مســیر که به فضل الهــی در آینده نزدیک رقم خواهد 
خورد، هوافضای سپاه پاســداران قادر خواهد بود که ماهواره هایی 
با وزن 300 کیلوگرم را که معادل حداقل وزن یک کالهک موشــکی 
است، در مدار 500 کیلومتری قرار دهد و با این اقدام خود یک عرض 
اندام جدی نظامی و دفاعی در سطح بین الملل داشته باشد. دیگر نکته 
مهم ماجرا این جاســت که ماهواره بر قائم از سوخت جامد بهره می 
برد، ســوختی که برای سال های سال سالم و صحیح در موشک باقی 
می ماند و از این رو این اجازه را به کشورمان می دهد که دست به تولید 

انبوه چنین موشک هایی بزند.

رئیسی: دشمن به دنبال تکرار تجربه لیبی و سوریه در ایران بود 
رئیس جمهور همزمان با روز دانش آموز،  در نشســتی چهار ســاعته 
در جمع دانش آموزان شــرکت کننده در اولین دوره »اردوهای راهیان 
پیشرفت«، با بیان این که جمهوری اسالمی پیشرفت های بسیاری دارد 
که عموم مــردم و حتی عده زیادی از نخبگان اطالعات دقیق و کاملی 
از آن ها ندارند، ابراز امیدواری کرد برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت، 
همانند اردوهای راهیان نور برکات زیادی برای کشــور داشــته باشد. 
رئیس جمهور آشنایی دانش آموزان با پیشرفت ها و دستاوردهای کشور 
را عاملی برای تقویت انگیزه و اراده آنان دانســت و گفت: دانش آموزان 
با دیدن پیشرفت های به دســت آمده خواهند دانست که هر جا بیشتر 
محدودیت و تحریم داشتیم، با اراده و عزم محققان بیشتر پیشرفت کردیم 
و همین پیشرفت و اراده برای قوی شدن است که دشمن را به تکاپو برای 
طراحی توطئه های جدید انداخته است. آیت ا... رئیسی دانش آموزان و 
دانشجویان و به ویژه اعضای تیم های المپیادی را نماد و نمود پیشرفت 
کشــور دانست و بر شناسایی این استعدادها و فراهم کردن شرایط الزم 
برای تداوم رشد و تعالی آن ها تاکید کرد و گفت: نخبگان باید با شناخت 
نظام مسائل کشور، توانمندی هایشان را در مسیر رفع این مسائل به کار 

گیرند.
رئیس جمهور با اشــاره به ضرورت مدیریــت دانش، مدیریت صحیح 
دانش تولید شده را موجب افزایش بهره وری و بهره مندی دیگر بخش ها 
از دانش تولید شــده دانست. رئیســی در بخش دیگری از سخنانش با 
اشــاره به حوادث اخیر کشور اظهار کرد: اغتشاش و تالش برای به هم 
ریختن کشور با اعتراض فرق دارد و حتما باید با اغتشاشات و کسانی 
که ناامنی ایجاد می کنند، برخورد شود. رئیس جمهور با بیان این که امروز 
ایران و شهرهای مختلف ما امن هستند، گفت: آمریکایی ها و دشمنان ما 
به دنبال این بودند که با پیاده کردن نمونه کارهای خود در لیبی و سوریه 

کشور را ناامن کنند اما جز شکست چیزی نصیب شان نشد./ایرنا
»قائم 100« بر مدار آسمان 

آزمایش پروازی زیرمداری موتور مرحله اول ماهواره بر سوخت جامد 
قائم 100 با موفقیت انجام شــد. ســردارحاجی زاده گفت: رسیدن به 
فناوری های نوین را ادامه می دهیم . نیروی هوا فضای سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی از پرتاب موفقیت آمیز زیرمداری ماهواره بر سوخت 
جامد »قائم 100« خبر داد و اعالم کرد: این ماهواره بر ســه مرحله ای 
قادر است ماهواره های 80 کیلوگرمی را در مدار 500 کیلومتری زمین 
قرار دهد. به گزارش ســپاه نیوز در آزمایش موتور مرحله اول ماهواره 
بر قائم 100 که همان موتور ســوخت جامد رافع اســت و در دی ماه  
1۴00 آزمایش زمینی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته بوده، تحت 
آزمایش پروازی زیرمداری قرار گرفت. به گفته این رســانه با عبور از 
ایــن مرحله به فضل الهی در آینده ای نزدیک ماهواره ناهید ســازمان 
هوافضای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات توســط سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با بهره برداری از ماهواره بر سه مرحله ای قائم 100 در 
مدار قرار می گیرد. در این باره ســردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی 
زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه آیین آزمایش این دستاورد 
بزرگ که در پایگاه فضایی پرتاب ماهواره این نیرو برگزار شــد، گفت: 

رسیدن به فناوری های نوین و برتر را ادامه خواهیم داد.باید گفت

 انعکاس
جهــان نیوز نوشــت: باهنر عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
اغتشاشــات یک خیری هم برای ما داشــت که باالخره خودی ها را از 
غیرخودی ها بیشتر شناسایی کردیم. حتی متاسفانه   تعدادی از آدم های 
سابقه دار تحت تاثیر رسانه های خارجی قرار گرفتند و حرف های بی ربط 
زدند اما حضرت آقا هم فرمودند که هنوز فرصت برای آن ها وجود دارد 

که جبران کنند و اگر فریب خوردند یا اشتباه کردند، اعالم کنند.
 دیجیاتو مدعی شــد: »حسین نوش آبادی« عضو کمیسیون طرح صیانت 
با بیان این که هدف این کمیســیون رشد و ارتقای پیام رسان های داخلی 
است، افزود: از این هفته جلسات تکمیلی طرح صیانت ادامه پیدا خواهد 
کرد. این نماینده مجلس همچنین با اشــاره به شــبکه های اجتماعی و 
پیام رسان های فیلتر شده، فیلتر شدن »رسانه های معاند« در فضای مجازی 
را یک خواسته ملی دانســت و گفت: این ها باید طبق ضوابط و قوانین 

کشور ما فعالیت کنند.
 انتخاب خبرداد: جمعه شب دفتر امام جمعه شادگان توسط یک موتورسوار 
ناشناس به رگبار بسته شد. حاضران در صحنه صدای شلیک یک خشاب 
را شنیده اند. همزمان جلسه ای با حضور امام جمعه شادگان در دفتر در 
حال برگزاری بود. به گفته یک شاهد عینی تیرهای شلیک شده به در و 

تجهیزات دفتر برخورد کرده است.
 خبرآنالین نوشــت: علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالی در خصوص انتشار عکسی از سوی ناسا مبنی بر تشکیل 
ابری از گاز متان در جنوب تهران گفت: هنوز از ســوی دســتگاه های 
باالدســتی چیزی به ما اعالم نشده است و البته ناسا همه چیزش دروغ 

است و این هم دروغ است.
 چند ثانیه خبر داد: روابط عمومی سازمان ثبت احوال در اطالعیه ای آورد: 
به تازگی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران مطلبی با عنوان این که 
»سیستم ثبت احوال ایران هیچ وقت به مهسا امینی اجازه ثبت اسم ژینا را 
نداده است« منتشر کرده که این موضوع کامال کذب است و صحت ندارد 
و انتخاب این نام یا تغییر به نام ژینا ممانعتی ندارد به طوری که هم اکنون 
در کل کشور شش هزار و ۲۶8 نام ژینا وجود دارد، در کردستان دو هزار 
و 18 و در سقز ۲۹7 اسم ژینا در سیستم ثبت احوال به ثبت رسیده است.

تازه های مطبوعات
کیهان -  نگاهی به برخی از رویدادهای این روزها و برخوردهای وحشیانه 
داعشــی های داخلی با مردم مظلوم کوچه و بازار و حتی با پلیس، قلب 
هر انسان آزاده ای را به درد می آورد و از آن دردآورتر مماشات غیرقابل 
توجیه نیروهای نظامی و انتظامی در مقابل این وحشی گری هاست. نیروی 
انتظامی و بسیج بارها نشان داده اند که مرد میدان های سخت و پایان بخش 
روزهای بد حادثه هســتند و پرسش این اســت که چرا به آن ها اجازه 
برخورد پشیمان کننده با آشوبگران و متجاوزان به جان و مال و ناموس 

مردم داده نمی شود؟! 
هــم میهن - اتفاقات دو روز گذشته به ویژه در بلوچستان و کرج پیام خوبی 
ندارد. ... معیشتی بودن مطالبات هم به عبارتی تأمل برانگیز است، زیرا تقریبا 

هیچ کدام از وعده  های اصلی دولت جدید محقق نشده است. شیوه  های

 موجود برای مقابله با بحران، منسوخ و ناکارآمد و حتی زیان بار است و 
بیشتر شبیه ریختن بنزین روی آتش است که آن را شعله  ور می  کند و نه 

خاموش. کینه و نفرت و خشونت را بیشتر خواهد کرد.
 ایران ورزشی - تیم ملی قرار است در دوحه در هتلی اقامت کند که محل 
اسکان خبرنگاران و تصویربرداران شبکه های فارسی زبان آن سوی آب 
است. محل تمرین تیم ملی هم بسیار شگفت انگیز است. زمینی در نزدیکی 
یکی از ورزشگاه های میزبان بازی ها که به طور مشخص هر روز یا یک 
روز در میان از جمعیتی انبوه پذیرایی می کند و همین تمرکز بازیکنان تیم 

ملی را به هم خواهد زد.
 همشــهری - شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران شایعه افزایش 
قیمــت بنزین را تکذیب کرد... . با این حال  در صورت افزایش ناترازی 
بین تولید و مصرف بنزین، سیاست دولت و وزارت نفت چه خواهد بود و 
تا چه زمان می توانند بنزین را با قیمت فعلی حفظ کنند و با این تصمیم آیا 

می توان جلوی روند فزاینده مصرف را گرفت؟
 دنیای اقتصاد - بررســی ها و تحقیقات میدانی از تازه ترین وضعیت بازار 
اجاره در مناطق مختلف شــهر تهران از شناســایی بازار واحد های با 
عمربنای باال )آپارتمان های مسن( به عنوان پناهگاه جدید مستاجر ها خبر 
می دهد. ... دلیل این موضوع جهش شدید اجاره بها و تالش مستاجر ها 
برای یافتن آپارتمان های با اجاره بهای مناسب تر نسبت به موارد موجود 

در بازار است. 
علی الریجانی: یکی از مســائلی که امروز بــه آن نیاز داریم، 

گوش دادن است 
 عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: یکی از مسائلی که امروز 
به آن نیاز داریم، گوش دادن اســت. شاید در گوشه ای از سخنان طرف 
مقابل هم یک حرف حقی وجود داشته باشد. علی الریجانی که در مراسم 
بزرگداشت نهمین سالگرد درگذشت حبیب ا... عسگراوالدی، به سخنرانی 
می پرداخت، افزود: ویژگی ممتاز شهید مطهری همین بود که حرف حق 
را در زبان هرکس می دید آن را قدر می دانســت. حرف حق را از هرکجا 
می شنویم، باید قدر بنهیم و آقای عسگراوالدی نیز این چنین بود. وی با 
اشاره به برخی اقدامات دشمنان در زمینه حوادث اخیر، یادآور شد: خیلی 
عجیب است در یکی از کشورهای همسایه ما آمریکایی ها به صراحت به 
گروه های ضدانقالب می گویند که شما باید در ایران فعالیت کنید و به آنان 
فشار می آورند که این کار را انجام دهند. الریجانی تصریح کرد: در گذشته 
هم نظیر این ماجراها را کم نداشتیم ولی آنان )آمریکا و دشمنان( اشتباه 
می کنند که فکر می کنند با چند انفجار و ترور می توانند در کشــور ایجاد 
مشــکل کنند. ما در داخل ممکن است اختالفاتی داشته باشیم، اما ملت 
ایران شــما را می شناسند و می دانند شما دلسوز مردم نیستید. الریجانی 
تصریح کرد: اگر آن چه ابن ســینا به عنوان عقل اصیل می شناخت همراه 
روشــن بینی، صبر و تحمل باشد و حقیقت گرا باشیم، آن وقت جامعه به 
تعالی می رســد. اگر بخواهیم این عقل اصیل را در جامعه پیاده کنیم، آن 
وقت باید تنوع فکری و سالیق مختلف را بپذیریم و حرف حق را بشنویم. 
اگر هرکس در جامعه روی سلیقه خود مصر باشد، مشکالت به سادگی 
حل نمی شــوند اما اگر عقل اصیل حاکم باشد، حرف های حق و نظرات 

مختلف شنیده و تحمل می شود./اعتمادآنالین

سیاســی،  معاون   // خبر  گروه   
اســتانداری  اجتماعی  و  امنیتی 
هرمزگان گفت: جوانان ســرمایه 
های کشــور هســتند و رشد و 
پیشرفت کشــور در بخش های 
مختلف مدیون تالش های جوانان 

است.
 بــه گــزارش خبرنــگار دریا ؛ 
دکتر احســان کامرانی در جلســه 
ستاد ســاماندهی جوانان استان با 
محکومیت حمله تروریستی به حرم 
امام زاده شــاه چراغ شیراز، عنوان 
کرد: حمله تروریستی کور دشمنان 
به حرم احمد بن موسی شاه چراغ 
کــه منجر به شــهادت مظلومانه و 
زخمی شدن دهها نفر از هموطنان 
گردید نشــان از ضعف و استیصال 

دشــمنان در برابر بــا نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران است.

 وی در همیــن خصــوص افزود: 
دشــمنان با انجام ترور های کور و 
مذبوهانه به اهداف شــوم خود  در 
مقابله بــا نظام مقــدس جهوری 

اسالمی ایران دست نخواهند یافت.
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
خاطرنشان  هرمزگان  اســتانداری 
کرد: نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران با پشتیبانی مردم با عزم راسخ 
در مســیر رشد و پیشــرفت گام 
بر خواهد داشــت و خباثت های 

دشمنان خارجی خللی در این مسیر 
ایجاد نخواهد کرد.

 وی گفت: در طول چهار دهه اخیر 
دشمنان با بکارگیری همه ابزار ها 
از جمله جنگ، تحریم های ظالمانه، 
کودتاها و تــرور در صدد تضعیف 
کشور بوده اند که با بصیرت مردم به 
اهداف شوم خود دست پیدا نکردند 
و انقالب اســالمی بیــش از پیش 

تنومندتر شد.
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
به  اشاره  با  هرمزگان  اســتانداری 
اهمیــت توجه به جوانــان، اظهار 

داشت: جوانان سرمایه های کشور 
هستند و رشــد و پیشرفت کشور 
در بخــش های مختلــف مدیون 

تالش های جوانان است.
 کامرانی افزود: در برنامه ریزی های 
مرتبط به جوانان آنچنان که شایسته 
جوانان کشور اســت کار صورت 
نگرفته است و توجه به این قشر از 
جامعه نیازمند بازنگری های جدی 

در برنامه ریزی هاست.
 وی گفت: دســتگاه هــای متولی 
حــوزه جوانان ضروری اســت با 
بازنگری در برنامه ریزی ها دست به 

اقدامات ملموس با خروجی مناسب 
در این بخش بزنند.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
تقویت  گفت:  هرمزگان  استانداری 
ارتبــاط عاطفــی و اجتماعی بین 
خانــواده ها و جوانــان از اهمیت 

بسزایی برخوردار است .
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
به  اشاره  با  هرمزگان  اســتانداری 
اهمیــت تقویت زیرســاخت های 
دانشگاهی استان، خاطرنشان کرد: 
مراکز آموزشی و علمی پیشران رشد 
و توســعه کشور هستند و ضروری 
اســت تقویــت زیرســاخت های 
دانشگاهی هرمزگان در دستور کار 
دســتگاه های اجرایی ذیربط قرار 

گیرد. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد 

 لزوم تقویت ارتباط بین خانواده ها و فرزندان

از ابتدای سال جاری صورت گرفت
تزانزیت 195 هزار تن کاال در بنادر غرب هرمزگان

 گروه خبر // مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان میزان ترانزیت نفتی 
و غیر نفتی در بنادر غرب استان هرمزگان را از ابتدای سال جاری تا پایان 
مهرماه امســال را 1۹5 هزار ۴۹7 تن اعالم کرد که افزایش هفت درصدی 
را به ثبت رساند. به گزارش خبرنگار دریا ؛  »مرتضی ساالری« افزود: از 
ابتدای سال تا پایان مهر ماه حجمی افزون بر 8۹ هزار دستگاه خودرو در 
بندرلنگه به عنوان قطب ترانزیت خودروی ایران جابجا شــده است . وی 
گفت: طی این مدت بیش از 8۹ هزار و ۴۶ خودرو با افزایش 17 درصدی 
از طریق بندرلنگه به کشــورهای آسیای میانه و عراق انجام گرفت و این 
بندر توانست جایگاه نخست این بخش را در بین دیگر بنادر کشور به خود 
اختصاص دهد. به گفته مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، این تعداد 
خودروی ترانزیتی توسط یک هزار و 5۲0 فروند شناور فلزی به بندر لنگه 
منتقل شده است. ساالری اضافه کرد: این تعداد خودرو پس از تخلیه و انجام 
تشریفات گمرکی توسط 1۴ هزار و 8۴1 سواری کش و کامیون به مقاصد 
کشورهای عراق، افغانستان و همچنین کشورهای آسیای میانه بارگیری و 
به درب خروج هدایت شد. وی همچنین میزان صادرات کاالهای نفتی و 
غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان در این مدت را سه میلیون و 803 هزار 
و 301 تن شامل میوه و تره بار، خشکبار، مواد معدنی و مصالح ساختمانی 
اعالم کرد. مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اضافه کرد: از مجموع 
عملیات انجام شــده، ۲ میلیون و ۴5۲ هزار و 1۶3 تن فرآورده های نفتی 
و غیرنفتی با افزایــش 17 درصدی به صورت رویه کابوتاژ )حمل و نقل 

ساحلی( در بنادر غرب استان هرمزگان جابه جا شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

رفع تصرف ۳9۸ هکتار از اراضی ملی در هرمزگان
 گروه خبر // رئیس کل دادگســتری هرمزگان گفت: از ابتدای امسال 
بیش از 3۹8 هکتار از اراضی ملی این استان به ارزش تقریبی بالغ بر 1۲ 
هزار میلیارد ریال رفع تصرف شده است. به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی با 
اعالم اینکه ارزش تقریبی اراضی اعاده  شده بالغ بر 1۲ هزار میلیارد ریال 
می باشــد تصریح کرد: این رفع تصرفات به دستور مقام قضایی و توسط 
یگان های حفاظت بنیاد مسکن انقالب اسالمی، منطقه آزاد قشم و ادارات 
راه و شهرسازی و منابع طبیعی انجام شده است. رئیس شورای حفظ حقوق 
بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: 
همچنین با دســتور قضایی بیش از 3۹۹ هزار مترمربع از اراضی حریم 
شــصت متری دریا نیز در این مدت توسط سازمان منابع طبیعی و آب 
منطقه ای، آزادســازی شده است. قهرمانی در ادامه، میزان رفع تصرفات 
اراضی کشاورزی از ابتدای امسال را مساحتی بیش از ۲8۶ هزار مترمربع 
و در ۲07 قطعه زمین اعالم نمود. مقام عالی قضایی استان هرمزگان ضمن 
تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و 
همچنین شتاب بخشی و هدف گذاری در تثبیت مالکیت ها اذعان داشت: 
در راستای اجرای مفاد قانون؛ مواردی نظیر تکمیل طرح کاداستر اراضی 
کشاورزی، تثبیت مالکیت ها، ارائه به موقع دعاوی، اظهار دفاعیات مستدل 
و مستندسازی از دالیل و موارد ادعایی به منظور تسریع در  برخورد قانونی 
با متجاوزان و افراد ســودجو راهگشا خواهد بود. رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان در پایان بر اهتمام ویژه دستگاه های متولی به گزارش سریع 
و به موقع تخلفات با هدف شتاب بخشی به روند رسیدگی های قضایی و 

صیانت از حقوق بیت المال تأکید کرد.
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سرمقاله

 درحالیکه بیش از 35هزار و500 معلول در ســامانه بهزیستی هرمزگان ثبت 
شده اند که نیازمند دریافت خدمات در حوزه های مختلف هستند، اما ضرورت دارد 
ســایر دستگاه ها نیز به این قشر خدمات دهی مطلوبی داشته باشند و قانون جامع 
حمایت از معلوالن بطور کامل در استان اجرا شود. عالوه بر اشتغال، مناسب سازی 
محیط همواره دغدغه معلوالن بوده است که کمتر به آن توجه شده است. در برخی 
حوزه ها از جمله پیاده روها متاسفانه حتی در مرکز استان، وضعیت پیاده روها برای 
شهروندان عادی مناسب نیست تا چه برسد به معلوالن. بسیاری از پیاده روهای شهر 
خاکی یا دارای سنگ فرش و موزائیک های شکسته است و یا توسط تعمیرگاه ها، 
بساز و بفروش ها، تزئینات خودرویی ها، آپاراتی ها، دستفروشان ومغازه دارها و... 
تصرف شده اند ویا پستی و بلندی های زیادی دارند که حتی افراد سالم به سختی 
از این پیاده روها گذرمی کنند و در فصل بازگشایی مدارس هم مشاهده می کنیم 
کــه دانش آموزان زیادی مجبورند از خیایان رفت وآمد کنند ومتولیان مربوطه در 
این بخش اقدام مناســبی را انجام نداده اند. بیش از چهار هزار نفر معلول شنوایی 
در استان ثبت شده اند، اما حتی نمی توانند از برنامه های تلویزیونی استفاده کنند 
ومترجم برایشان در برنامه های صداوسیمای مرکز خلیج فارس درنظرگرفته نشده 
است. کمبود سمعک هم باعث بروز مشکالتی برای این مددجویان شده است. برخی 
معلوالن نیاز به ویلچر و ارتز و پروتز و... دارند وضرورت دارد خیرین وصنایع حامی 
بهزیســتی باشند تا این نهاد حمایتی بتواند حمایت های الزم را از معلوالن داشته 
باشد. مدیرکل بهزیستی هرمزگان نیز ازصنایع وخیرین خواست یاریگر مددجویان 
بهزیستی باشند تا این قشر بتوانند بر مشکالت شان فائق آیند. سامیه جهانشاهی 
همچنین با اشــاره به تفاهم نامه دوسازمان فنی و حرفه ای و بهزیستی کشور برای 
آموزش های رایگان فنی وحرفه ای به مددجویان اظهار داشت: مددجویان بهزیستی 
این گالیه را دارند که بیشتر رشته های فنی وحرفه ای به روز نشده اند و یا در مراکز 
خصوصی برگزار می شــوند که مددجویان توان پرداخت هزینه اش را ندارند ودر 
برخی شهرستان های اســتان هم مرکز آموزش فنی و حرفه ای وجود ندارد. وی 
گفت: ناشنوایان در استان نیاز به مترجم دارند و صداوسیما بر اساس بند۲1 قانون 
جامع حمایت از معلوالن، مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه های خود را در 
هفته بصورت رایگان به برنامه های سازمان وتشکل  های مردم نهاد حامی معلوالن 
با حضور رابط و مترجم ناشنوایان وزیرنویس اختصاص دهد وانتظار می رود این 
قانون در استان اجرا شود و ناشنوایان هم بتوانند از برنامه های مختلف استفاده کنند. 
جهانشاهی گفت:از طرفی برخی از مددجویان ناشنوای مان که در دوره های مهارتی 
فنی و حرفه ای شــرکت می کنند، به دلیل نداشتن مترجم، نمی توانند در آزمون 
غیرعملی موفق شوند. وی افزود: میزان تسهیالت اشتغالزایی مددجویان با توجه به 
تورم جامعه تناسب ندارد ونیاز به افزایش این تسهیالت می باشد. جهانشاهی میزان 
خدمت گیرنده های بهزیستی هرمزگان را 138هزار نفر اعالم کرد. وی با اشاره به 
مشکالت مددجویان در حوزه های مختلف و نیاز حمایت صنایع و خیرین از این 
مددجویان گفت: به کارکنان ادارات و صنایع پیشنهاد داریم حداقل سه رقم سمت 
راست حقوق شان را به مددجویان بهزیستی قرار دهند و همچنین صنایع در راستای 
انجام مسئولیت های اجتماعی شان، از این بخش حمایت کنند. وی با بیان اینکه 
نسبت به گذشته برخی ادارات به مبحث مناسب سازی محیط برای استفاده معلوالن 
در ادارات توجه بیشتری دارند؛ تصریح کرد: اما در محیط شهری توجه کمتری به 

مناسب سازی محیط برای استفاده معلوالن شده است.
  علی زارعی

معلوالن هرمزگانی دیده شوند 

اول  معــاون   // خبــر  گــروه 
با حضور در مجتمع  رئیس جمهور 
بندری شــهید رجایــی از روند 
تخلیه کاالهای اساســی و فرایند 
ویژه  منطقــه  در  امورگمرکــی 
اقتصــادی بندر شــهید رجایی 

بازدید کرد.
به گــزارش خبرنگار دریا، »محمد 
مخبر« شــامگاه 1۴ آبان با حضور 
در اسکله 1۴)پایانه فله( بندر شهید 
نزدیــک روند تخلیه و  از  رجایی 
بارگیری گندم و کاالهای اساســی 
را در این بندر اســتراتژیک مورد 

بررســی قرار داد. وی در حاشــیه 
ایــن بازدید در جمــع خبرنگاران 
گفت: ظرفیت بندر شــهید رجایی 
ظرفیت بسیار باالیی است اما آن را  
کافی نمی دانیم و در تالش هســتیم 
این بندر هم راســتا بــا فعالیتهای 
ترانزیتــی درحال انجــام با دیگر 
کشورها  توســعه جدی پیدا کند  . 
مخبر افزود: برای رسیدن به این مهم 
موقعیت استثنایی ترانزیتی کشور و 
مسیرهای ترانزینی که از کشورهای 
CiS و روســیه در حال باز شدن 

است، راهگشا خواهد بود.

ترانزیت کاال  انبارهــای  از  بازدید 
و بررســی فرایند امور اســنادی و 
گمرکی در حــال انجام در منطقه و 
رجایی  شــهید  بندر  اقتصادی  یژه 
از دیگــر برنامه هــای بازدید یک 
ساعته معاون اول رییس جمهور از 

بندرشهید رجایی بود.
گفتنی اســت؛ منطقه ویژه اقتصادی 
بندر شهید رجایی با ۲ هزار و ۴00 
هکتار مســاحت،۲۴ هکتــار انبار 
مسقف و 13 اســکله چندمنظوره، 
کاالی عمومــی و فلــه یکــی از 
مهم تریــن مبــادی ورودی کاالی 

اساسی کشور محسوب می شود.
عالوه بر این، بندر شــهید رجایی 
دارای 18 بــاب انبار مســقف به 
مســاحت 130هزار متــر مربع با 
ظرفیت بالغ بــر 350 هزار تن، ۶ 
پست اســکله ویژه کاالی اساسی، 

ظرفیــت 100 هــزار تــن انواع 
کاالهای اساســی فله خشک، ۹0 
هزار متر مربع محوطــه بارانداز و 
همچنین تعداد ســه پایانه نگهداری 
فرآورده هــای روغــن خوراکی به 

ظرفیت 370 هزار تن است. 

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد

ضرورت توسعه سریعتربندرشهید رجایی

گــروه خبر // با حکم اســتاندار هرمزگان 
عنوان سرپرست  به  دریایی  عبدالرســول 

دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری 
هرمزگان منصوب شد.

به گــزارش خبرنگار دریــا ، مهندس مهدی 
دوســتی اســتاندار هرمــزگان در حکمــی 
عبدالرســول دریایی را به ســمت سرپرست 
دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری 

هرمزگان منصوب کرد.
در حکــم اســتاندار هرمــزگان خطاب به 

عبدالرسول دریایی آمده است:
با عنایت به تخصص و تعهد جنابعالی به موجب 
این حکم به ســمت سرپرست دفتر هماهنگی 

امور توسعه جزایر منصوب می گردید.
انتظار می رود با بذل توجه به منشور اخالقی 
دولت مردمی ایران قوی و در هماهنگی با دیگر 
دستگاه های کشوری و لشکری و با بهره گیری 
از نیروهای مجــرب و توانا در انجام وظایف 

محوله، عمل نمایید.
همچنین اینک که به عنوان بخشی از بدنه دولت 
سیزدهم به خدمت مشغول هستید امیدوارم با 
اتکال به ذات ایزد منــان، خود را خدمتگزار 
صادق برای مردم شــریف اســتان هرمزگان 
دانسته و در راستای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری و ســربلندی جمهوری اسالمی ایران 

کوشا باشید.

با حکم استاندار هرمزگان:
سرپرست دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری هرمزگان منصوب شد



ابوالحسن جعفری سرویس اســتان ها //معاون   سید 
بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
بوشهر گفت: برداشــت محصول گوجه فرنگی خارج از 
فصل از سه منطقه تنگ ارم، بوشکان و جم از توابع این 

استان آغاز شده است. 
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ کبری توکلی افزود: پیش بینی 
می شود امســال از سطح 11هزار و ۴00 هکتار سطح زیر 

کشت ۶0۴ هزار تن محصول گوجه فرنگی برداشت شود.
وی اظهار کرد: از این میزان سطح زیر کشت یکهزار و 500 
هکتار با پیش بینی 80 هزار تن مربوط به کشت پائیزه، ۹ 
هزار و 700 هکتار با پیش بینی 51۴ هزار تن در کشــت 
زمســتانه و ۲00 هکتار با پیش بینــی تولید 10 هزار تن 

کشت بهاره است.
به گفته توکلی 100 درصد مزارع گوجه فرنگی در اســتان 
بوشــهر از طریق کشت نشایی انجام شــده و آبیاری همه 
مزارع در این اســتان به شــیوه روش های نوین آبیاری ) 

آبیاری تیپ( انجام می شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
بوشــهر افزود: پیش بینی می شود از مجموع ۶00 هزارتن 
محصــول تولیدی، ۲30 هزارتن بــه صورت تازه خوری، 
1۲0 هزارتن برای مصارف صنایع تبدیلی فرآوری، تولید 

رب گوجه فرنگی و فرآورده های جانبی استفاده می شود.
وی ادامه داد: همچنین انتظار می رود امســال بیش از ۲50 
هزار تن محصــول تولیدی گوجه فرنگی به کشــورهای 
همســایه و مقاصد داخلی و خارجی دیگر در راستای ارز 

آوری صادر شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
بوشهر گفت: این اســتان در بحث گوجه فرنگی خارج از 
فصل نسبت به استان های هرمزگان، خوزستان، سیستان و 
بلوچستان و کرمان محصول پیش رس دارد و گوجه فرنگی 

آن زودتر از استان های دیگر برداشت می شود.
کشــت گوجه فرنگی در استان بوشــهر به صورت پاییزه و 
زمستانه انجام و برداشت محصول نیز از نیمه دوم آبان آغاز 
و تا اردیبهشت ادامه دارد و کمترین میزان برداشت مربوط 

به آبان ماه و بیشترین میزان برداشت در دی ماه است.
در مجموع ساالنه بیش از یک میلیون تن انواع محصوالت 
کشاورزی شامل سبزی و صیفی و جالیز در استان بوشهر 

تولید می شود.
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سید ابوالحســن جعفری سرویس استان ها //
معــاون فرهنگی و تبلیغات دفاع ســتاد کل 
با  ایران  نیروهای مســلح گفت: مبادالتی که 
روسیه دارد مربوط به ســال ها قبل از جنگ 
روسیه با اوکراین است و ایران دخالتی در جنگ 

بین این دو کشور ندارد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ سردار سرتیپ ابوالفضل 
شــکارچی در حاشیه همایش "حماسه زنان لرده 

دشتستان" در بوشــهر در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: رژیم حاکــم در اوکراین، جدا از بحث مردم 
این کشــور به طور کامل وابسته به صهیونیست ها 
و آمریکایی ها است و با تزریق فکری آن ها نطقی 
می کنند و ما بیشــتر این ادعاها را به صورت نطق 

می بینیم.
وی اضافه کرد: آن ها نظام جمهوری اســالمی و 

کشور ایران را آزموده اند این حرف ها و اتهام هایی 
که روسای جمهور آمریکا و اوکراین به ایران نسبت 

می دهند، به طور کامل دروغ و تهمت است.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاع ستاد کل نیروهای 
مسلح تصریح کرد: مبادالتی که ایران با روسیه دارد 
مربوط به ســال ها قبل از جنگ روسیه با اوکراین 
اســت و ایران دخالتی در جنگ بین این دو کشور 

ندارد و هر اتفاقی که می افتد مربوط به خودشــان 
است. شــکارچی ادامه داد: استکبار جهانی عامل 
شروع جنگ اوکراین است و انواع و اقسام سالح 
و تجهیزات نظامی را در اختیار ارتش این کشــور 
می گذارد، اما ایران را متهم به دخالت در این جنگ 

می کند.
وی  در ارتباط با اظهارات رئیس جمهور آمریکا 

درباره آزادی ایــران گفت: رئیس جمهور آمریکا 
دچار آلزایمر و ناتوانی است و ما این گفته او را که 

بیشتر شبیه شوخی است، جدی نمی گیریم.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاع ستاد کل نیروهای 
مسلح خاطرنشــان کرد: جمهوری اسالمی امروز 
بســیار قوی، منسجم و مقتدرتر از آن است که در 

مقابل تهدید دشمن بخواهد موضعی داشته باشد.
شــکارچی، در بــاره آمادگی نیروهای مســلح 
جمهوری اســالمی گفت: آمادگی نیروهای مسلح 
ایران اسالمی بسیار باال است و آمریکائی ها، رژیم 
صهیونیســتی و اروپایی ها قدرت ایران اسالمی را 

درک کرده، آزموده و خودشان شاهد هستند.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح:

ایران دخالتی در جنگ روسیه و اوکراین ندارد

آرزو توکلی سرویس اســتان ها // رییس اداره 
حفاظت محیط زیســت قلعه گنج گفت: پس از 
نجات یک توله خرس آســیایی از روی درخت 
نخل و گزارش مردم در منطقه َرِمشک مشخص 
شــد تعداد این گونه در معرض انقراض در این 

شهرستان جنوب کرمان افزایش یافته است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســلمان کرمی اظهار 
داشت: چند روز پیش با تماس اهالی روستاهای 
منطقه رمشک با این اداره یک قالده توله خرس 
آسیایی که در منطقه »تهمون جنگی « در نزدیکی 
معدن مس حدود 1۲ ســاعت روی درخت نخل 
گیر کرده بود که توسط نیروهای حفاظت محیط 
زیست و با استفاده از بیل مکانیکی معدن نجات 

پیدا کرد و رهاسازی شد.
وی افزود: طبق گفته اهالی محل، این توله خرس 
به همراه یک خرس ماده و توله دیگرش در منطقه 
دیده شــده اند که بعد از عبور کارکنان و ماشین 
آالت معدن همجوار، خرس ماده و توله دیگرش 
پا به فرار می گذارند و این توله بر روی درخت می 
ماند.کرمی با بیان اینکه سال ۹7 یک قالده خرس 
آسیایی در قلعه گنج مشاهده شده بود اضافه کرد: 
سال گذشــته هم اهالی محلی از یک توله خرس 
فیلم گرفته بودند و امسال هم با مشاهده این خرس 
ماده و ۲ توله همراهــش در مجموع پنج خرس 
مشاهده شده است که تخمین زده می شود تعداد 

این گونه در قلعه گنج ۲ رقمی شده باشد.

وی در عین حال با اشــاره بــه اینکه وجود این 
معدن تهدیدی برای خرس ســیاه در منطقه است 
اظهارداشت: در زمان راه اندازی آن استعالمی از 
محیط زیســت گرفته نشد و اکنون فقط می شود 
راهکارهایی برای کاهش آســیب با کمک معدن 
پیش بینی کرد از جمله اینکه توسعه معدن به سمت 

زیستگاه های این حیوانات نباشد.
کرمی یادآور شــد: تعارض هایی هم بین اهالی 
محلی با خرس سیاه وجود دارد از جمله اینکه این 
خرس همه چیزخوار گاهی وارد نخل های خرما 
می شــود و از میوه می خورد که شکایت مردم 

بیشتر در این زمینه بوده است.
وی گفــت: برای مردم از جملــه دانش آموزان، 
اعضای شورا و اهالی کارگاه های آموزشی برگزار 
شــده و تماس مردم با محیط زیست برای نجات 
توله خرس نشان می دهد آگاهی مردم نسبت به 

گذشته در مورد این حیوان افزایش یافته است.
خرس ســیاه آسیایی در فهرســت قرمز جهانی 
iUCN )اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت( 
قرار دارد. این گونه همه چیزخوار است اما عمدتا 

از مواد گیاهی تغذیه می کند.
ایــن گونه خرس در مناطق کوهســتانی جنوب 
شرقی ایران، در شــرق هرمزگان، جنوب کرمان 
و نیز سیســتان و بلوچســتان در واقع از مناطق 
مرزی سیستان و بلوچستان با پاکستان تا میناب 

و جیرفت پراکندگی دارد.
شهرســتان قلعه گنج در ۴۲0 کیلومتری جنوب 

مرکز استان کرمان واقع شده است.
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برداشت گوجه فرنگی خارج فصل
 در استان بوشهر آغاز شد 

 حسن سیالوی ســرویس استان ها // عضو 
با  اسالمی  کمیسیون عمران مجلس شورای 
بیان اینکه باید بازار خودرو در داخل کشور 
رقابتی شود، گفت: باید یک روزی اجحافی که 
خودروسازان به مردم انجام می دهند خاتمه 

یابد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی یوســفی با 
انتقــاد از عملکرد وزارت صمت در خصوص 
خودروسازان اظهار کرد: شخص وزیر صمت 
هم معتقد اســت که وضعیت فعلی خودرو در 
کشــور برای هیچکس قابل پذیرش نیست و 
همــه از خودروهای بی کیفیت و گران داخلی 

استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه مشکلی که در بحث خودرو 
در کشــور وجود دارد در یک ســال و چند 

ماهه دولت رئیسی به وجود نیامده است و از 
سال های قبل وجود دارد، افزود: به دلیل سوء 
مدیریت دولت قبل 170 هزار دستگاه خودرو 
کف کارخانه ها به صورت ناقص مانده بود که 
خوشبختانه با مدیریت انجام شده این عدد به 

صفر رسیده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه گله مردم و مســئوالن از 
خودروسازان و وضعیت خودرو در کشور کامل 
به جا است، گفت: باید برنامه ریزی هایی انجام 
شــود تا در یک بازه زمانی مشخص مشکل 
خودرو در کشــور حل و یک شیوه رقابتی در 

بازار خودروی داخلی ایجاد شود.
یوســفی عنوان کرد: باید یک روزی اجحافی 
که خودروسازان به مردم انجام می دهند خاتمه 

یابد. باید اقدامــات و برنامه ریزی هایی انجام 
شــود تا وضعیت خودرو در کشور ساماندهی 
شــود و بتوانیم از وضعیتی که خودروسازان 
تولیدات بی کیفیت خود را گران می فروشــند 

فاصله بگیریم.
وی با بیان اینکه انحصار خودروسازان داخلی 
باید شکســته شــود، افزود: باید از اشتغال و 
تولیدات داخلی حمایت شود اما نمی توان این 
کار را به قیمت جــان و مال مردم انجام داد و 
باید اقداماتی انجام شــود تا وضعیت عملکرد 
خودروســازان بهبود یابد و تولیداتشــان با 

کیفیت تر شود.
نماینده اهواز در مجلس شــورای اسالمی با 
اشــاره به برنامه وزارت صمت در خصوص 
واردات خــودرو گفت: مجلس بــه واردات 
خودرو مصر اســت و پای آن ایستاده است و 
شرایطی باید در این زمینه رقم بخورد تا بازار 

خودرو در داخل کشور رقابتی شود.

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //مدیر 
حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای 
صنعتی استان یزد با اشاره به رویکرد استان 
برای فعال ســازی مجدد واحدهای راکد، در 
این راستا از افزایش ۱۰۰ درصدی فسخ و خلع 
ید زمین های راکد صنعتی یزد طی سه سال 

گذشته خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ سید مجتبی نجفی با 
اشاره به رویکرد استان برای فعال سازی مجدد 
واحدهای راکد، اظهار کرد: در چند سال گذشته 
با توجه به حجم تقاضا برای انعقاد قرارداد حق 
بهره برداری از اراضی صنعتی استان، تعداد قابل 
توجهی از این قــرارداد همچنان راکد و بدون 
استفاده مانده است که بر اساس سیاست های 

کالن اســتان در صورت انجام ندادن اقدام در 
بازه زمانی مشخص طبق قانون این قراردادها 

فسخ می شوند.
وی با اشــاره بــه برگزاری جلســه داوری 
قراردادهــای راکد در هفته جــاری افزود: با 
توجه به سفر مدیر حقوقی و امور قراردادهای 
ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 
ایران به یزد، در جلسه ای ۲۶ قرارداد راکد در 

استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.
نجفی عنوان کرد: از تعداد قراردادهای بررسی 
شــده 13 قرارداد واگذاری زمین به مساحت 
بیش از 71هزار و ۶00 متر مربع فســخ شد و 
برای 13 قرارداد دیگر به مساحت 10۶هزار و 

157  مترمربع مهلت مجدد صادر شد.

مدیر حقوقــی و امور قراردادهای شــرکت 
شهرکهای صنعتی استان با بیان اینکه ۴3درصد 
از کل آزادســازی اراضی راکد مربوط به سه 
سال اخیر است، ابراز کرد:  در سه سال گذشته 
به انــدازه کل ادوار، پرونده ها در جلســات 
داوری و حل اختالف بررسی و تعیین تکلیف 

شده است.
نجفی در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 
۹8 تاکنون بیش از ۹5 هکتار از اراضی راکد 
با فســخ و خلع ید آزادســازی شده که بیش 
از 18.3 هکتــار آن مربوط به ســال 1۴01 
اســت که جدیت سیاست های استان را برای 
بازپس گیری اراضی واگذار شده صنعتی نشان 

می دهد.

ســرویس  زاده  حائری  علیرضا   
استان ها //فرماندار شهرستان یزد 
از کاهش ۲۰ درصدی سهمیه آرد 
یارانه ای نانوایان متخلف و افزایش 
نانوایی های  یارانه ای  آرد  سهمیه 

منضبط و قانونمند خبر داد. 

به گزارش خبرنگار دریا ؛ سید محمد 
رضا مدرســی در نشست کارگروه 
آرد و نان شهرســتان ضمن اشاره 
به اهمیت دسترســی  مردم به نان با 
کیفیت و تامین نیــاز مردم، از اخذ 
مصوباتی مهم در این کارگروه خبر 

داد. وی ضمن تشکر از بسیاری از 
نانوایان که قانونمند و منضبط فعالیت  
می کنند، گفت: سهمیه آرد یارانه ای 
نانوایانی کــه تخلفات تعطیلی غیر 
مجاز، فــروش غیر متعارف و تعداد 
زیاد نان یا خارج از شــبکه توزیع، 

کنار گذاشتن نان در ساعت پخت  و 
عدم عرضه به مردم را داشته باشند، 
به میزان ۲0 درصد کسر خواهد شد. 
مدرســی در ادامه خاطرنشان کرد: 
در مقابل این کسر سهیمه از نانوایان 
متخلــف، به ســهمیه آرد یارانه ای 
نانوایی هــای منضبــط و قانونمند 

شهرستان افزوده خواهد شد.

اجرای طرح تشویق و تنبیه نانوایی ها در یزد 

عضو کمیسیون عمران مجلس:

مجلس بر واردات خودرو مصر است

افزایش ۱۰۰ درصدی فسخ و خلع ید زمین های راکد صنعتی یزد  

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای مهران عابد به استناد ۲ فقره استشهادیه محلی در خصوص پالک ۱۱۵۳۸ فرعی از ۱- اصلی بخش دو 
بندرعباس )واقع در گلشهر جنوبی( مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان که در دفتر ۵۱۶ صفحه 
۱۴۰ ذیل ثبت ۹۵۸۹۱ به نام وی ثبت و سند مالکیت به شماره سریال ۱۷۵۰۱۷ سری الف/۹۳ به نام ایشان صادر گردیده 
است و برابر اسناد رهنی ۲۴۶۷۹۳ و ۲۴۶۷۹۲هر دو مورخه ۱۳۹۲/۹/۲۸ و ۲۳۲۰۰۸-۹۱/۵/۲۴ دفترخانه ۱۰ بندرعباس در 
رهن بانک صادرات هرمزگان قرار گرفته ، سند مالکیت فوق به علت جابه جائی مفقود گردیده نامبرده تقاضای صدور اسناد 
مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی 
انجام معامله نسب به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 

ده روز اعتراض خود راضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم واخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض 
و یا وصول اعتراض وعدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهدشد.۱۴۰۱/۳۵۴ م الف

 تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

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

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

 

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //استاندار 
یزد، تدوین بسته فرهنگی و آموزشی در حوزه 
مســائل ترافیکی و رانندگی را راهبردی ترین 
اقدام در حوزه کاهش تصادفات در استان اعالم 
کرد و گفت: باید بانک جامع آماری در مباحث 
مربوط به تصادفات درون شهری و برونشهری 

تهیه شود. 
بــه  گزارش خبرنگار دریــا ؛ مهران فاطمی در 
نشست شورای راهبردی کاهش تصادفات استان 
با اشاره به آمار ارائه شده مبنی بر فوت 18۶ نفر 
در حوادث رانندگی طی شش ماهه نخست سال 
جاری، گفت: فوت حتی یک نفر در سانحه های 
رانندگی زیاد و دردناک اســت و ضمن داغدار 
کــردن چندین خانواده، خانــواده فرد را درگیر 

مسائل و مشکالت متعدد دیگری می کند.
وی با بیان اینکه شب بیداری برای برنامه ریزی 
منسجم و عملیاتی برای کاهش حداقلی تصادفات 
رواســت، اظهار داشت: هر گونه حسن مدیریت 
و پیگیری که منجر به نجات جان انســان ها و 
جلوگیری از بروز تصادفات شــود مشمول آیه 
»َمْن أَْحیَاَها فََکَأنََّما أَْحیَا النَّاَس َجِمیًعا: هر کس 
نفسی از مرگ نجات دهد مثل آن است که همه 
مردم را زندگی بخشیده است« می شود.فوت حتی 
یک نفر در سانحه های رانندگی زیاد و دردناک 
اســت و ضمن داغدار کردن چندیــن خانواده، 
خانواده فرد را درگیر مسائل و مشکالت متعدد 
دیگری می کنداستاندار یزد با اشاره به ضرورت 
انجام اقدامات اساسی در حوزه فرهنگ ترافیک 
و رانندگی، خاطرنشان کرد: راهبردی ترین اقدام 
در حوزه کاهش تصادفــات اقدامات فرهنگی 
اســت لذا باید با محوریت معاونت اجتماعی و 
فرهنگی نیروی انتظامی و مشارکت دستگاه ها، 

بسته فرهنگی و آموزشی اثربخشی در این مقوله 
تدوین شود.وی در بخش دیگری از سخنانش به 
لزوم تهیه بانک جامع آماری در مباحث مربوط به 
تصادفات درون شهری و برونشهری پرداخت و 
افزود: این اطالعات مبنای تحلیل درست و دقیق 
مســائل و مشکالت این حوزه و اخذ تصمیمات 
الزم برای کاهش حداقلی تصادفات و فوتی های 
ناشی از آن خواهد بود. فاطمی اظهارداشت: طرح 
اصالح نقاط حادثه خیز جاده های استان به ویژه 
در محورهای فرعی و روســتایی تهیه شود تا از 
این طریق بخشی از مســائل مربوط به حوادث 

جاده ای مرتفع گردد.
استاندار یزد همچنین با بیان اینکه حضور فیزیکی 
پلیس در جاده ها؛ به ویژه محورهای سانحه خیز 
باید پر رنگ و محسوس باشد، اظهارداشت: در 
این زمینه از توان نیروهای مردمی نیز اســتفاده 
شود. فاطمی در پایان بر برگزاری نشست های 
شــورای راهبردی کاهش تصادف شهرستان ها 
و اســتان به صورت مســتمر و طبق زمانبندی، 
تصویب مصوبات به صورت کیفی، دقیق و عالمانه 

و اجرای آن ها تاکید کرد.

استانداریزد : 

تدوین بسته فرهنگی، راهبردی ترین اقدام برای کاهش 
تصادفات است

افزایش 
جمعیت 
خرس آسیایی 
در قلعه گنج
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میزبانی متفاوت از زائران رضوی 
در نوروز 1۴۰۲

  گروه گردشــگری //  دبیر ســتاد اجرایی خدمات سفر 
خراســان رضوی گفت: آمادگی داریم از زائران رضوی در 
نوروز 1۴0۲ میزبانی متفاوتی داشته باشیم. جواد موسوی در 
نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی 
ویژه نوروز 1۴0۲ اظهار کرد: آمادگی داریم از زائران رضوی 
در نوروز 1۴0۲ میزبانی متفاوتی داشــته باشیم، با توجه به 
پیش بینی های صورت گرفته، سفرهای نوروزی به مشهد از 
بهمن ماه آغاز خواهد شــد. دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر 
خراسان رضوی بیان کرد: ساماندهی واحدهای اقامتی بدون 
مجوز در تعامل با شــهرداری و افزایش ظرفیت های حمل 
و نقلــی و واحدهای اقامت اضطــراری برای نوروز 1۴0۲ 
در حال انجام اســت. وی تصریح کرد: نظارت های دوره ای 
بر واحدهای بین راهی نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی 
جاده های اســتان قبل از شروع ســفرهای نوروزی انجام 
خواهد شد تا مسافران در مسیرهای منتهی به مشهد مشکلی 
نداشته باشند. در این جلسه همچنین حجت االسالم حجت 
گنابادی نژاد، قائم مقام رئیس ســتاد اجرایی خدمات سفر 
خراسان رضوی، با بیان اینکه حضور زائران در نوروز 1۴0۲ 
متفاوت خواهد بود، اظهار کرد: با توجه به اینکه ماه مبارک 
رمضان از پنجم فروردین آغاز می شــود، بخشی از سفرها 
به ماه های بهمن و اســفند منتقل خواهد شد و طی ماه های 
پایانی سال با چند موج سفر به مشهد روبه رو خواهیم بود. 
قائم مقام رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی 
با تحلیل شرایط سفر زائران به مشــهد اظهار کرد: بررسی 
روند ســفر زائران طی سال جاری نشان می دهد استفاده از 
وسیله نقلیه شخصی به شــدت افزایش یافته که باید مبتنی 
بر آن برنامه ریزی و تهمیــدات الزم نیز صورت گیرد. وی 
با بیان اینکه هشــت موضوع به عنوان اولویت مورد توجه 
قرار گیرد، تصریح کرد: الزم است توجه کنیم در نوروز هیچ 
نقطه قوتی به ضعف تبدیل نشــود و به جای آن نقاط ضعف 
هم با هدف گذاری به نقاط قوت تبدیل شــود. در این راستا 
باید ظرفیت های مردمی را صیانت کرده و ارتقا دهیم. حجت 
االسالم گنابادی نژاد بر ضرورت استفاده از ظرفیت های ملی 
و کمک دیگر استان ها برای خدمات دهی مناسب به زائران 
تاکید کرد و گفت: باید مالحظــات را به نفع مردم و زائران 
کنار بگذاریم و ظرفیت های غیر اســتانی را فعال کنیم. هر 
دستگاه اجرایی عضو ســتاد متناسب با شرایط خود برنامه 
الزم بــرای میزبانی از زائران را تدوین کند. بر این اســاس 
می توان شبکه مسائل زائران را مورد توجه قرار داده و مبتنی 
بر این شبکه مسائل برنامه ریزی کرد. قائم مقام رئیس ستاد 
اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی اطالع رسانی به زائران 
را از دیگر اولویت ها عنوان کــرد: برای اینکه زائران دچار 
سرگردانی نشوند، باید امکانات و خدمات اسکان و پذیرایی، 
پارکینگ ها و دیگر نیازهای زائران از طریق راهنمایان زائر و 
تبلیغات محیطی اطالع رسانی شود. همچنین الزم است برای 
تأمین ناوگان حمل ونقل و حضور پزشــکان متخصص در 
نوروز تهمیدات الزم صورت گیرد. به گزارش مهر، وی گفت: 
برای ساماندهی خانه مسافرها که استاندار ضرب االجل تعیین 
کرده، پیگیری های الزم انجام شده و در صورتی که واحدهای 

غیرمجاز همکاری نکردند، فعالیت شان ممنوع شود.
اعالم الزامات سفر به قطر در زمان جام جهانی 
  گروه گردشگری // مسئوالن قطر به مسافران این کشور 

توصیه کرده اند که قوانین جدید میزبانی را مطالعه کنند.
در الزامات اعالمی از ســوی مسئوالن کشور قطر آمده که 
باید شرکت کنندگان در مسابقات جام جهانی آخرین اخبار، 
قوانین و شرایط سفر به این کشور را مطالعه کنند. همچنین 
اگرچه در مدت زمان برگزاری مسابقات، ویزای توریستی 
توسط این کشور صادر نمی شود ولی مسافران موظف هستند 
از اول نوامبر تا ۲3 دسامبر ۲0۲۲ برای ورود به قطر کارت 
هایا را درخواست کنند، حتی اگر در مسابقات حضور نداشته 
باشــند البته به استثنای دارندگان مجوز اقامت و اتباع قطر. 
دارندگان کارت هایا می توانند بــا این کارت تا ۲3 ژانویه 
۲0۲3 در قطــر بمانند و برای چندیــن بار ورود و خروج 
کنند. کسی که هایا کارت دارد می تواند سه نفر دیگر را نیز به 
عنوان هوادار بدون بلیت از تاریخ ۲0 نوامبر تا 18 دسامبر 
با خودش همراه کند. ورود بازدیدکنندگان از ۲3 دســامبر 
۲0۲۲ از سر گرفته خواهد شــد. توریسم قطر به شرکای 
تجاری بین المللی ســفر توصیه می کند که آخرین الزامات 
سفر و ورود قطر را برای مسابقات جام جهانی دنبال کنند. 
هوادارانی با استفاده از ســرویس شاتل در سفر یک روزه 
شرکت می کنند، باید با وارد کردن جزئیات سفر و بلیط معتبر 
مسابقه، برای دریافت کارت هایا در وب سایت یا اپلیکیشن 
موبایل اقدام کنند. سرویس شاتل روز مسابقه به دارندگان 
کارت هایا اجازه می دهد تا یک مسابقه را تماشا کنند و در 
مدت ۲۴ ساعت به نقطه مبدا خود بازگردند. این سرویس 
نیاز به رزرو محل اقامت برای ساکنان کشورهای همسایه 
شــورای همکاری خلیج فارس را از بین می برد و حمل و 
نقل زمینی رایگان را از فرودگاه تا استادیوم فراهم می کند. 
شرکت های هواپیمایی سرویس شاتل شامل هواپیمایی های 
کشورهای قطر، عربستان سعودی، دبی، کویت و عمان است.
بــه گزارش  مهر، از اول نوامبر، بازدیدکنندگان دیگر نیازی 
به ارائه PCr منفی CoviD-1۹یا آزمایش آنتی ژن 

سریع قبل از سفر به قطر ندارند.

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت
برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایندو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت 
جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.

۱- غالم قادری دهبارز فرزند عباس به شماره ملی ۴۶۹۹۰۵۴۶۰۹صادره ازرودان در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت ۱۸۶/۳۳مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک ۱۲۰۲فرعی از ۷ -اصلی واقع در دهبارز  رودان 

هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. که پالک ۱۲۰۲فرعی از ۷-اصلی به نام هیبت اهلل راستگو معرفی گردیده است 
۲- رضا یگانه فرزند ابراهیم به شماره ملی ۳۴۲۰۳۷۵۶۵۴صادره ازمیناب در ششدانگ یک قطعه باغ    به مساحت 
۱۶۷۹۳/۲۲مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده ۷ -اصلی واقع در خور بنان دهبارز   رودان 

هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
۳-اصغر قاســمی فرزند محمد به شــماره ملی ۴۶۹۹۱۳۳۰۴۵صادره ازرودان در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت ۲۱۳/۵۸مترمربع ملکی متصالحین رودان  قسمتی از پالک ۲۳۳فرعی از  ۸ -اصلی واقع در سنگ رستم  
رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. که پالک ۲۳۳فرعی از ۸-اصلی بنام محمد نجفی پور ودهیار نجفی  معرفی 

گردیده است 
۴-محمدرضا رحیمی فرزند عباس به شماره ملی ۴۶۹۰۰۵۰۶۷۸صادره ازرودان در ششدانگ یک باب ساختمان  
به مســاحت ۱۳۰/۴۲مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی از پالک ۳۹۴فرعی از  ۸ -اصلی واقع در میدان 
جمهوری   رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. که پالک ۳۹۴فرعی از ۸-اصلی  بنام غالم قاســمی  معرفی 

گردیده است .
۵- محســن رعنائی زاده فرزند موسی به شماره ملی ۴۶۹۰۰۸۴۲۰۳صادره ازرودان در ششدانگ یک قطعه باغ  
به مساحت ۲۰۲۳/۱۴مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک ۱۲۹۳فرعی از  ۸ -اصلی واقع در رودان 

هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک ۱۲۹۳فرعی از ۸-اصلی  بنام صفر علی ساالری  معرفی گردیده است
۶- موســی نظر نژاد فرزندعبداله به شــماره ملی ۴۶۹۹۵۸۶۴۰۶صادره ازرودان  در ششدانگ یک قطعه باغ  به 
مساحت ۲۷۸۷۹/۸۰مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي از پالک ۱۳۳۶فرعي از ۸-اصلی  واقع  در  بندزرک  

رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
۷-خانم مرضیه صابری فرزند ابراهیم به شماره ملی ۱۸۲۹۰۱۶۶۶۰صادره ازخرمشهر نسبت به پنج سهم مشاع از 
هشت سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۷۷۲۱۹/۵۸مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 
پالک ۱۲۸۳فرعی از ۸-اصلی واقع در محله بند مالء رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک ۱۲۸۳فرعی 

از ۸-اصلی  بنام محمد امیری وشرکاء  معرفی گردیده است
۸-محمدرضا صابری فرزند ابراهیم به شــماره ملی ۱۸۲۹۰۳۵۷۵۴صادره ازخرمشهر نسبت به دوسهم مشاع از 
هشت سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۷۷۲۱۹/۵۸مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 
پالک ۱۲۸۳فرعی از ۸-اصلی واقع در محله بند مالء رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک ۱۲۸۳فرعی 

از ۸-اصلی  بنام محمد امیری وشرکاء  معرفی گردیده است
۹-خانم زهرا صابری  فرزند ابراهیم  به شماره ملی ۱۸۲۹۰۷۲۲۱۸صادره ازخرمشهر نسبت به یک  سهم مشاع 
از هشت سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۷۷۲۱۹/۵۸مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 
پالک ۱۲۸۳فرعی از ۸-اصلی واقع در محله بند مالء رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک ۱۲۸۳فرعی 

از ۸-اصلی  بنام محمد امیری وشرکاء  معرفی گردیده است
۱۰ –محمد امین فتاح   فرزند  علی  به شماره ملی ۴۶۹۰۲۴۳۹۲۱ صادره از  رودان  در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت ۴۰۲/۷۲مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده ۱۴-اصلی واقع در روستای سرجوئیه   

رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی ندارد. 
۱۱-محمد متین   فرزند  عباس  به شــماره ملی ۴۶۹۹۸۵۴۲۳۰ صادره از  رودان  در ششــدانگ یک قطعه باغ 
مزروعی  به مساحت ۳۵۹۳۴/۴۴مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده ۱۸-اصلی واقع در رودخانه 

بر   رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی ندارد. ۳۳/م /الف
تاریخ انتشار نوبت اول:    ۱۴۰۱/۰۷/۳۰   

تاریخ انتشارنوبت دوم:   ۱۴۰۱/۰۸/۱۶                                    

  یحیی شیروانی- رئیس اداره ثبت اسناد رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

 گروه گردشگری // کشتی کروز ایران که 
قرار بود جابه جایی مســافران جام جهانی 
فوتبال ۲۰۲۲ قطر را به عهده بگیرد، هنوز 
نیست. مسؤوالن گردشگری  آماده حرکت 
که پیگیری تامین سوخت یارانه ای برای این 
کشتی مســافربری هستند، وعده داده اند 

این هفته به حرکت درمی آید. 
خردادماه امســال در جریــان مذاکرات ایران 
و قطر برای همــکاری در جام جهانی ۲0۲۲ 
و با توجه به محدودیت اقامتگاه در کشــور 
میزبان، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
اعالم کــرد که »ایران از جزیــره کیش، جام 
جهانی فوتبال را پشتیبانی می کند و قرار است 
همــه ظرفیت های رفاهی، اعــم از هتل ها و 
اقامتگاه های گردشگری و نیز امکانات دریایی 
در استان هرمزگان در جام جهانی ۲0۲۲ قطر 
در اختیار مسافران قرار گیرد. یکی از امکانات 
دریایی ایران کشتی مســافری و گردشگری 
»سانی« است. این کشتی با ظرفیت های قابل 
قبول آماده خدمت رســانی به مسافران جام 

جهانی ۲0۲۲ در قطر است.«
رســتم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی هم 
گفته بود:  »ایرانی ها می توانند صبح با استفاده 
از کشــتی کروز به قطر مسافرت کنند و بازی 
مورد نظرشــان را تماشا کنند و شب به کشور 
برگردند.« این شناور مسافربری در مردادماه 
1۴01 بــا هدف حضــور در جــام جهانی 
۲0۲۲ قطر برای انجام تعمیرات دوره ای وارد 
حوضچه خشک )Dry DoCk( یک مجتمع 
کشتی ســازی در جنوب ایران شد. از سویی، 
در همین مــاه، مصوبه دولت درباره تخصیص 
ســوخت یارانه ای به کشــتی ها، شناورها و 
قایق های تفریحی و مسافری دارای مجوز از 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنابع 

دستی اصالح و ابالغ شد.
به موجب اصالح این مصوبــه، وزارت نفت 
مکلف شــد تخصیص ســوخت یارانه ای به 
کشــتی ها، شــناورها و قایق های تفریحی و 
مســافری دارای مجــوز از وزارت میــراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی که در 
مســیرهای داخلی و بین المللی از مبدا یا به 
مقصد بنادر ایــران در خلیج فارس و دریای 
عمــان تردد می کنند را بــدون در نظر گرفتن 
پرچم آن ها به نسبت 80 درصد یارانه ای و ۲0 
درصد نرخ خدمات سوخت رسانی به کشتی ها 

)بانکرینک( محاسبه کند.
اختصاص ســوخت یارانه ای برای مقرون به 
صرفه شدن سفر دریایی به ویژه در دوران جام 
جهانی قطر با وجود ابــالغ چنین مصوبه ای 

همچنان مســاله ای حل نشــده است. حسین 
عباس نژادـ  مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر 
ـ چندی پیش در این زمینه گفته بود:  با وجود 
قول هایی که داده بودند هنوز سوخت یارانه ای 
به شناورهای مســافری تعلق نگرفته است، 
این درحالی اســت که قرار بود به شناورهای 
خط های بین المللی که مبدا و مقصد آن ایران 

است، سوخت یارانه ای تعلق بگیرد.
به گفته او، با اجرای این مصوبه، نرخ سوخت 
از ۲3 هــزار تومان بــه 300 تومان کاهش 
پیدا می کند و در نرخ بلیت های شــناورهای 
مسافری بســیار تاثیر می گذارد؛ چرا که ۴5 
درصد هزینه های بلیت یک شناور به سوخت 
برمی گردد. با این وجــود، همچنان به اجرای 
درســت این مصوبه بی توجهی می شــود. در 
ـ وزیر میراث  شــهریورماه عزت اهلل ضرغامی 
فرهنگی،  گردشــگری و صنایع دســتیـ  در 
پیامی کوتاهی که در توئیتر منتشر کرد از دیدار 
با صاحبان شناورهای بزرگ تفریحی، سعید 
محمد )دبیر پیشین شورای عالی مناطق آزاد 
تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشــور( و 
جواد اوجی )وزیر نفت(  اطالع داد که موضوع 
صحبت آن ها تسریع در ابالغ سوخت یارانه ای 

و آماده سازی بندرگاه کیش بود.
سوای مسأله تامین ســوخت یارانه ای برای 
شــناور ایرانی که بیشــتر از چهار ماه است 
حرفش شده در جام جهانی به کار گرفته شود، 
 چالش دیگر، زمــان طوالنی برای تعمیر این 
کشتی اســت که احتمال جا ماندن آن از جام 

جهانی ۲0۲۲ را مطرح کرده است.
 هرچند سهراب بناوندـ  مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی هرمزگان  ـ خبر 
داده که »کشــتی سانی برای خدمت رسانی به 
گردشگران و مســافران جام جهانی قطر، این 
هفته با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی در بندرعباس آماده حرکت 

می شود.«
او گفته اســت »در بازدیدی که چهارشــنبه 
یازدهم آبان ماه 1۴01 به همراه مشــاور وزیر 
صنایع دستی  و  گردشــگری  میراث فرهنگی، 
از این کشتی داشتیم، دستورات ویژه مهندس 
میراث فرهنگی، گردشگری  ـ  وزیر  ضرغامی 
و صنایع دســتیـ  برای تسریع در آماده سازی 
این کشتی صادر شد.« به گفته مدیرکل میراث 
فرهنگی،   گردشــگری و صنایع دستی استان 
هرمزگان، »کشتی سانی با سرعت 1۲ تا 1۶ 
گره دریایی در ساعت، فاصله کیش تا دوحه 

قطر را در 10 ساعت طی می کند.«
ایــن، رئیــس کل دادگســتری  عالوه بــر 

هرمزگان نیــز در جریان بازدیــد از مجتمع 
کشتی سازی فراساحل ایران )ایزوایکو(، برای 
تسریع در آماده سازی کشتی تفریحی »سانی« 
برای رسیدن به جام جهانی قطر دستورات ویژه 

قضایی داده است.
این شــناور مسافربری که به استناد شناسنامه 
آن ســال 1۹8۲ میالدی در ســوئد ساخته 
شده، حدود سال 13۹۶، زمانی که علی اصغر 
مونسان،  مدیرعامل منطقه آزاد کیش بود، وارد 
سواحل این جزیره شد تا به گفته مونسان، »با 
ورود این کروز ســفرهای بین جزایر کیش و 
قشم در مرحله نخست محقق می شود و پس 
از آن، بین سایر جزایر و در آینده نیز در مسیر 

دبی انجام خواهد گرفت.«
گفته شــده که این شــناور با طول 17۲ متر، 
عرض ۲3 متر و آبخــور 5.8 متر، بزرگترین 
شــناور شبه کروز موجود در کشور است. این 
کشتی مســافربری برای سفرهای کوتاه مدت 
چهار تا هفت روزه دریایی ســاخته شــده و 
مجموعا دارای ۴17 تخت است که در کابین ها 
و اتاق هــای یک، دو، ســه و چهار تخته در 
طبقات ۲، 5، ۶ و 8 مستقر شده است. ظرفیت 
کشتی 300 نفر مسافر در مسافت های طوالنی 
به همراه شــب خوابی و در مسافت های کوتاه 
ظرفیت حداقل  ۹۲5 نفر مســافر بدون تخت 

و کابین است.
این کشتی دارای فضای رستورانی به ظرفیت 
300 نفر، کافی شاپ با طرفیت 150 نفر، سینما، 
اتاق بازی کودکان، سالن بدنسازی، فروشگاه، 
آشــپزخانه و اتاق پزشک اســت. این شناور 
مســافری قابلیت جابه جایی بیــش از ۲00 

خودرو همراه با سرنشین را نیز دارد.
با توجه به این که این شــناور مسافری هنوز 
آماده حرکت نشده و زمان دقیق مسافرپذیری 
آن نیز تعیین نشــده،  هزینه سفر با آن به قطر 
در دوران جام جهانی نیز فعال مشخص نیست.

به گزارش ایســنا، اســتفاده از کشــتی های 
غول پیکر  و شناورهای دارای ظرفیت اقامتی 
در جام جهانی ۲0۲۲ بیشــتر بــه این دلیل 
صورت گرفته کــه قطر به عنوان میزبان یکی 
از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان با توجه 
به جغرافیای محدودی که دارد، با کمبود شدید 
اقامتگاه مواجه است. از طرفی جام جهانی قطر 
با توجه به قیمت ها و هزینه ها در این کشــور 
یکی از گران ترین جام های جهانی لقب گرفته 
است،   از همین رو بسیاری از کشورهای حوزه 
خلیج فارس، شــرایطی را فراهــم کرده اند تا 
حضور بــرای هواداران جام جهانی در قطر را 

مقرون  به  صرفه  کنند.

کروز ایران به جام جهانی فوتبال می رسد؟

 گروه گردشــگری // همایش اکسپوی 
جهانی ۲۰۳۰ در تاریخ هشتم نوامبر ۲۰۲۲ 
در شهر بوسان برگزار می شود. درونمایه 
همایش »دگرگونی بزرگ آسیایی« است 
که با هدف بررسی آمادگی شهر شرقی 
کره جنوبی برای شرکت در رقابت کسب 
میزبانی اکسپو سال ۲۰۳۰ میالدی برگزار 
می شود. میزبان اکسپو ۲۰۳۰ سال آینده 
میالدی از میان چهار نامزد نهایی با رای 

کشورهای جهان انتخاب خواهد شد. 
همایش اکسپوی جهانی ۲030 با همکاری 
روزنامه کوکجه و ســازمان روزنامه نگاران 
آسیایی، تبلیغ توانایی شــهر بوسان را از 

طریق رســانه های آســیایی، برای کسب 
میزبانی اکسپوی دیگری در شرق آسیا دنبال 
می کند. البته پیش تر کشورهای شرق آسیایِی 
چین، ژاپن و کره جنوبی، میزبان دوره هایی 
از اکســپوهای جامع جهانی یا تخصصی 
بین المللی بوده اند. مشخصا کره جنوبی سال 
۲01۲ یک اکســپو تخصصی بین المللی را 
در شــهر یوئسو برگزار کرد و حاال سودای 
میزبانی مدل بزرگ تر و مهمتر اکسپو را دارد.

از چندی پیش گروه موســیقی BtS که 
از شــهرت و جایگاهی جهانی برخوردار 
اســت، برای موفقیت کره جنوبی در کسب 
این میزبانی فعال شد و اکنون روزنامه نگاران 

کــره ای بــه میــدان آمده اند تــا از توان 
روزنامه نگاران دیگر کشورهای آسیایی نیز 

برای این منظور بهره گیرند.
 بوسان کالنشهری با بزرگترین بندر 

در مناقصه اکسپوی ۲۰۳۰
جمهوری کره در ژوئن ۲0۲1 نامه نامزدی 
بوســان را برای میزبانی اکسپوی ۲030 به 

دفتر بین المللی اکسپوها فرستاد.
بوسان دومین شهر بزرگ  کره جنوبی، دارای 
بزرگترین بندر است. تمام شهر در اشتیاق 
میزبانی اکسپو به سه دلیل قرار دارد: پیشرفته 
بودن، موقعیت عالی مکانی و مجرب بودن.

 پیشرفته بودن

بوسان در نیم قرن گذشته نقش مهم اقتصادی 
را در مسیر توسعه کره داشته است. همزمان 
نقش مهمی در هدایت تحــوالت انقالب 

چهارم صنعتی را داشته است.
در ۲3 جــوالی ۲01۹ بوســان به عنوان 
منطقه آزاد برای تکنولوژی های بالک چین 
برگزیده شــد تا تکنولوژی های خالقانه را 

بیازماید و مشاغل مرتبط را پرورش دهد.
شهر زیست محیطی هوشمند بوسان مکانی 
لجستیک برای شمال شرق آسیاست. این 
شــهر به روز در حال حاضر مرکزی برای 
تحقیقات علوم دریایــی، علوم اقیانوس و 

تکنولوژیهای مرتبط است.
 موقعیت مکانی

بوسان قطب حمل و نقل و لجستیک است 
و گذرگاهی از اوراســیا تا آسیاپاسیفیک. 
بوسان دسترسی آســانی به زیرساختهایی 
چــون فرودگاه هــا، قطارهــای تندرو و 
بندرهاســت.۴0 میلیون نفر از کشورهای 
مختلف از بوسان بازدید کرده اند. همچنین 
محیط زیست طبیعی در هماهنگی با دریا 
شامل 7 ساحل، رودخانه و کوه است. این 
شهر زنده با برگزاری رویدادهای فرهنگی 
از جمله جشــنواره فیلم بوسان، جشنواره 
تک آسیا و جی استار، فرهنگ کره را تبلیغ 

می کند.
 مجرب بودن

بین المللی  رویدادهای  بوســان  شهرداری 
در ابعاد گســترده ای برگزار کرده است از 
جمله: بازی های آســیایی ۲00۲، اجالس 
سران aPEC ۲005، اجالس ویژه کره 

aSEaN در ۲01۴ و ۲01۹.
بوســان پنجمین ســیزدهمین شهر بزرگ 

miCE در آســیا و جهان، میزبان ۲3۹ 
زیرســاخت های  و  بوده  کنفرانس جهانی 
نمایشگاهی BExCo دارد. این کالنشهر 
دارای ظرفیت کامل برای میزبانی اکســپو 
۲030 اســت و پتانســیل نیرومندی برای 

تحقق هدفهای دفتر جهانی اکسپوهاست.
 دگرگونی جهان ما و حرکت به سوی 

آینده بهتر
 توســعه فناوری و اقتصاد به عنوان راهی 
برای زندگی بهتر و شــادتر اســت. بشر با 
چالش های جهانی بی ســابقه بحران آب و 
هوا، همه گیری و شکاف دیجیتالی مواجه 
است. از این رو برای رفع این موارد تغییراتی 

بنیادین ضروری است.
برای رســیدن به این هدف بوسان در نظر 
دارد میزبان نمایشــگاه اکسپوی ۲030 با 
درونمایه »دگرگونی دنیا و حرکت به سوی 
آینده بهتر« باشد. موضوعات فرعی منتخب 
اینها هستند: 1.تغییرات اقلیمی ۲.جنبه های 
منفی تحول دیجیتال 3.نابرابری بین و درون 

ملت ها.
هر یــک از این موضوعات فرعی با ســه 
رکن اهداف توسعه پایدار سازمان ملل یعنی 

مردم، سیاره و رفاه مرتبط است.
 کره تیم میزبان نمایشــگاه اکسپوی 

۲۰۳۰
به گزارش ایســنا، کره ای ها عمیقا آرزوی 
این میزبانی را دارند. دولت و قوای مجریه 
و مقننه، بخش های خصوصی و دولتی در 
قالب یک تیــم هماهنگ در این باره تالش 
خواهند کرد. کمیته مناقصه اکسپو در ژوئیه 
۲0۲1 راه اندازی شد تا فعالیت های تبلیغی 
را بــرای مناقصه انجام دهــد. مجلس از 

پیشنهاد میزبانی حمایت دو حزبی می کند. 
نمایندگان ده کسب و کار برتر کره  از جمله 
سامســونگ هیوندای و Sk عضو کمیته 
پیشنهادات مناقصه هستند. طبق نتایج یک 
نظرســنجی بیش از ۹0 درصد شهروندان 
بوســان از نمایشگاه اکسپو ۲030 حمایت 
کرده اند. عالوه بر این سازمانهای اقتصادی، 
رسانه ها، گروههای مدنی از اعضای کمیته 
پیشنهادات هستند. این موضوع گواهی بر 
ســطح باالی حمایت عمومی و عالقه به 

میزبانی بوسان برای اکسپو ۲030 است.
کشورهای روسیه )برای مسکو(، کره جنوبی 
)برای بوســان(، ایتالیا )برای رم(، اوکراین 
)برای اودسا( و عربســتان سعودی )برای 
ریاض( پنج نامزد نهایی رقابت برای کسب 
این میزبانی بودند که کشور روسیه چندی 
پیش و پــس از آغاز جنگ بــا اوکراین، 
انصــراف خود را برای این دوره اعالم کرد. 
بنابراین کره ای ها برای کســب میزبانی این 
رویداد بزرگ جهانی، با ایتالیا و عربستان 
سعودی و شاید اوکراین رقابت داشته باشند. 
کشور اوکراین پس از درگیری با روسیه هنوز 
در این زمینه نظر جدیدی اعالم نکرده است 
اما با توجه به هزینه باالی ســرمایه گذاری 
بــرای میزبانی یک اکســپو جامع جهانی، 
پرسش این اســت که آنها از این توان پس 
از جنگ برخوردار خواهند بود؟ پس به نظر 
می رسد کره جنوبی با کشورهای عربستان 
سعودی و ایتالیا که همین چند سال پیش، 
یعنی سال ۲015 میزبان اکسپو جامع جهانی 
در میالن بوده است، رقابت اصلی را داشته 
باشد که همین شانس کره را برای به دست 

آوردن این میزبانی افزایش می دهد.

بوسان و میزبانی اکسپوی جهانی ۲۰3۰

گروه گردشگری // کارشناس مسئول گردشگری 
خــوراک وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی، احیای غذاهای کهن ایرانی را در 
رونق و توسعه گردشگری خوراک موثر دانست و 
گفت: در فدراسیون گردشگری خوراک بر احیای 

این غذاها توجه و تمرکز داریم. 
زهرا الریجانی درباره توســعه گردشگری خوراک و 
احیای غذاهای کهن ایرانی گفت: بعضی غذاهای کهن 
ایرانی را می توان به عنوان غذاهای از یادرفته برشمرد، 
که احیای آنها برای جذب و ماندگاری گردشــگران 
به خصوص گردشــگران داخلی، بسیار موثر خواهد 
بود. کارشناس مسئول گردشــگری خوراک وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: هر 
کدام از اســتان های ما ظرفیت های خاص و متنوعی 

در غذاهای کهن ایرانی دارند که از آن جمله می توان 
به 35 نوع غذای کهن در استان سیستان و بلوچستان 
مانند سبزوک و بتاهک، پنج نوع غذای کهن در استان 

خوزستان، مانند نان چرب شوشتر و هفت نوع غذای 
کهن در اســتان یزد، مانند انواع اِشــنکه اشاره کرد. 
وی خاطرنشــان کرد: قطعــا در دبیرخانه علمی میز 

گردشگری خوراک ایرانی به این مقوله توجه خاصی 
خواهیم داشت و با استفاده از نظرات و ظرفیت علمی 
متخصصان نسبت به احیای غذاهای کهن ایرانی اقدام 

خواهد شد.  
پخت قدیمی ترین خورش و برنج جهان در ایران 

الریجانی با بیان ایــن که غذاهای کهن ایرانی در ژن 
و شــاخصه های وراثتی مردم ما نهفته اســت، گفت: 
فدراسیون گردشگری خوراک وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی برای احیای غذاهای کهن 
ایرانی با اســتفاده از بنیه علمــی صاحب نظران اقدام 
خواهد کرد که قطعا در توســعه گردشگری خوراک 
موثر است.وی بیان کرد: قدیمی ترین خورش و برنج 
جهان در ایران طبخ میشــده است، اما طبخ برنج در 
ایران باستان، رسم و رسوم خاصی داشته که هنوز هم 

این رســوم ماندگار است. در ایران باستان برای طبخ 
غذا به ســختی و امالح آب، نوع اقلیم، دمای هوا و 
ارتفاع از ســطح دریا به عنوان عوامل موثر که باعث 
افزایش کیفی سالمت و لذت بخشی مطلوب طعم غذا 
است توجه ویژه ای میشــده است.کارشناس مسئول 
گردشگری خوراک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی تشریح کرد: سفره های غذای ایران کهن، 
بسیار متنوع و گســترده بوده است، حتی به تفکیک 
مشاغل نیز دارای خواص زیاد و طبخ متفاوت بوده اند. 
به عنــوان مثال غذاهای کاروانی)غذاهای ســفری(، 
غذاهای بــازاری، غذاهای نظامی، غذاهای چاپاری، 
غذاهــای دهقانی )کشــاورزی(، غذاهای چوپانی و 
غذاهای جاشویی، بخش های متنوعی از غذاهای کهن 

ایرانی بوده اند.

کارشناس مسئول گردشگری 
خوراک وزارت میراث فرهنگی:

گردشگری خوراک 
با احیای غذاهای 
کهن ایرانی رونق 

می گیرد



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

مصرف ماهي و میگو از بروز افسردگي جلوگیري مي کند

حوادث جهان
15 کشته در پی عملیات انتحاری 
در پادگان کماندوهای سومالی 

  منابع رســانه ای از عملیات انتحــاری در پایگاه نظامی 
در پایتخت ســومالی و کشته شــدن چند نفر خبر دادند. 
منابع رسانه ای از عملیات تروریستی در پایتخت سومالی، 
کشور واقع در آفریقا خبر دادند.خبرگزاری »تاس« به نقل 
ازرســانه های محلی گزارش داد که در حمله تروریستی به 
یک پایگاه نظامی در شهر »موگادیشو«،  پایتخت سومالی 
دســت کم 15 نفر کشته شدند.بر اســاس این گزارش، یک 
بمبگذار انتحاری خود را در داخل این پایگاه نظامی منفجر 
کــرد. این پایگاه به عنوان مرکز آموزشــی برای یگان های 
کماندویی ارتش ســومالی اســتفاده می شد.هنوز جزئیات 
بیشــتری از عامالن این حادثه تروریستی و تلفات بیشتر 
گزارش نشــده اســت، اما به طور معمول گروه تروریستی 
»الشباب« در عملیات تروریستی در سومالی دخالت دارد.
سالهاست که ســومالی با این گروه تروریستی که در سال 
۲00۴، اعالم موجودیت کرد در حال نبرد و درگیری است. 
این گروه  وابســته به القاعده است و تاکنون عملیات های 
تروریســتی متعددی را انجام داده که به کشته شدن صدها 
نفر منجر شــده اســت.چندی قبل نیز انفجار دو خودروی 
بمب گذاری شده مقابل وزارت آموزش و پرورش این کشور 
منجر به کشته و مجروح شدن شمار زیادی از شهروندان این 
کشور شد.»حسین شیخ محمود« رئیس جمهور سومالی گفت 
که در این انفجار در موگادیشــو، بیش از 100 نفر کشته و 
300 نفر مجروح شدند. »حمزه عبدی« نخست وزیر سومالی 
ضمن محکوم کردن این حمله تروریســتی اعالم کرد: »این 
حمله انتحاری علیه مقر وزارت آموزش و پروش در مرکز 
موگادیشو صورت گرفت که چندین کشته برجای گذاشت.« 
»صدیق آدم دودیشی« سخنگوی پلیس سومالی در نشست 
خبری پس از وقوع این انفجار گفت که گروه تروریســتی 
الشباب مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده گرفت.  ارتش 
سومالی اواخر تابستان نیز با کمک شبه  نظامیان محلی یک 
عملیات نظامی در مرکز کشــور انجام داد و دولت سومالی 
اعالم کرد که ده ها عضو الشباب در عملیاتی که در ۲0 شهرک 
در دو ایالت »هیر شــابل« و »گالمودگ« انجام شد، کشته 

شدند .
 اعتصاب سراسری پرستاران 

در انگلیس به  دلیل بحران اقتصادی
  اتحادیه پرستاران انگلیس اعالم کرد نزدیک به 300 هزار 
پرستار در اعتراض به کاهش حقوق و افزایش گرانی در این 
کشور، دســت به اعتصاب سراسری می زنند.در ادامه بحران 
اقتصادی انگلیس و چالش های »ریشی سوناک« نخست وزیر 
جدید این کشــور، گفته می شود که پرستاران انگلیسی قصد 
اعتصاب سراسری دارند.اتحادیه »کالج سلطنتی پرستاری« 
انگلیس بامداد یکشــنبه اعالم کرد که نزدیک به 300 هزار 
پرســتار در اعتراض به کاهش حقوق و افزایش گرانی در 
این کشــور، اعتصاب خواهند کرد و دست از کار می کشند.
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، اعتصاب پرستاران انگلیسی 
که با لغو عمل های جراحــی متعاقب آن همراه خواهد بود، 
با اعتصاب کارگران بخش های مختلفی از صنایع این کشور 
 از جملــه خطوط آهــن انگلیس در اعتــراض به گرانی و 
کفاف ندادن حقوق همزمان شــده است.»پت کولن« دبیرکل 
اتحادیه پرســتاران انگلیس در بیانیه ای گفت: »اعتصاب ما 
همانقدر که برای پرســتاران است، برای بیماران نیز خواهد 
بود. ما از حمایت آنها )بیماران( برای اعتصاب خود بهره مند 
هستیم«.در بیانیه این اتحادیه آمده است که پرستاران انگلیسی 
یک دهه است که با کاهش های متعدد در دستمزد روبه رو بوده 
و این اولین اعتصاب سراسری اعضای کالج سلطنتی پرستاری 
انگلیس خواهد بود.پیش از این نیز کارمندان دانشــگاه های 
انگلیس در اعتــراض به افزایش هزینه های زندگی موافقت 
خود را با شروع اعتصابات اعالم کردند. این تصمیم گیری تازه  
در حالی به ناآرامی های فزاینده در سراسر انگلیس می افزاید 
که کارگران راه آهن، کارکنان بخش بهداشــت و کارشناسان  
بخش حقوقی انگلیس یا دست به اعتصاب زده یا برنامه ریزی 
جهت اعتصاب  برای درخواست حقوق و شرایط بهتر دارند .

شهادت یک فلسطینی 
و زخمی شدن یک نفر دیگر در رام اهلل 

   منابع فلســطینی از شــهادت یک جوان فلسطینی و 
زخمی شــدن یک نفر دیگــر به ضرب گلولــه نظامیان 
صهیونیســت در شــمال رام اهلل خبر دادند. منابع فلسطینی 
گزارش دادند که نظامیان صهیونیست یک جوان فلسطینی به 
نام »مصعب محمد محمود نفل« )18 ساله ( را به بهانه پرتاب 
سنگ به سمت اتوبوس شهرک نشینان صهیونیست در نزدیکی 
روستای سنجل در شمال رام اهلل، به شهادت رساندند.به نوشته 
وبگاه خبری سما، رسانه های صهیونیست گزارش دادند که 
یک گروه از نظامیان ارتش در نزدیکی روستای سنجل دو 
فلسطینی را که در حال پرتاب سنگ به سمت خودروهای 
شهرک نشینان بودند، رصد کرده و به سمت آن ها تیراندازی 
کردند.بیش از 185 فلســطینی در سال جاری میالدی در 
نتیجه حمالت نظامیان صهیونیست و شهرک نشینان به شهادت 
رســیده اند که بیشتر از دو سوم آن ها از اهالی کرانه باختری 

بوده اند .
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نمی دانم این بسته های هروئین را چه کسی داخل دیوار پنهان کرده بود. وقتی من از کنار دیواری در 
بولوار توس مشهد در حال عبور بودم ناگهان چشمم به هروئین های جاساز البه الی آجرها افتاد و ...
    ایــن ها بخشــی از اظهارات نوجوان 1۶ ســاله ای اســت کــه در عملیات هماهنــگ نیروهای

 کالنتری معراج مشــهد و به اتهام توزیع مواد مخدر صنعتی به همراه راننده 3۲ ســاله یک دســتگاه 
خودروی سواری دستگیر شده است. این نوجوان که به احتمال زیاد توسط تبهکاران مواد افیونی اغفال 
شده و زندگی آشــفته ای دارد، درباره سرگذشت خود به مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری معراج 
 مشــهد گفت: پدرم به مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشــت و مدام شیشــه و کریستال مصرف می کرد اما
 نمی توانست هزینه های اعتیادش را تامین کند چرا که بیکار بود و کسی او را سرکار نمی برد. در این شرایط 
مادرم به ناچار در خانه های مردم کارگری می کرد تا مخارج زندگی و تحصیل مرا بپردازد ولی درآمد او 
هم کفاف زندگی ما را نمی داد و به همین دلیل پدرم برای آن که  هزینه های خرید مواد مخدر را بپردازد 
دست به سرقت می زد. او از باغ ویالهای مردم اموالشان را می دزدید و به مالخران می فروخت و به ما 
هم کاری نداشت. من که این روزهای سخت را به چشمم می دیدم بیشتر کنجکاو می شدم تا مواد مخدر 
مصرف کنم تا بفهمم چرا دیگران معتاد می شوند! برای اولین بار در هفت سالگی و زمانی که در کالس اول 
دبستان تحصیل می کردم سیگار کشیدم ولی آن زمان چیزی نمی فهمیدم و به همین دلیل هم دیگر سیگار 
را کنار گذاشتم. خواهر بزرگ ترم ازدواج کرد و به دنبال زندگی خودش رفت ولی یکی دیگر از خواهرانم 
هنوز مجرد است و در کنار ما زندگی می کند. خالصه من هم تا کالس هفتم درس خواندم اما بعد به فکر 
 افتادم که در بازار کار کنم و درآمدم را به مادر و خواهرم بدهم. این بود که ترک تحصیل کردم و در یک 
لحاف دوزی مشغول کار شدم. هر هفته دستمزدم را به خانواده ام می دادم و فقط مبلغی را برای هزینه های 
 خودم نگه می داشتم تا این که با وسوسه های دوستانم دوباره به مصرف سیگار روی آوردم حاال دیگر خودم 
درآمد داشتم و از کسی پول نمی گرفتم این بود که آرام آرام به مصرف حشیش و بنگ آلوده شدم و آن ها را 
درون سیگار استفاده می کردم.خیلی زود »ناسی« هم شدم و ناس هم مصرف می کردم به طوری که مدتی 
بعد روزی سه پاکت سیگار می کشیدم و بیشتر درآمدم را برای خرید سیگار، حشیش و ناس می پرداختم. 
دیگر چیزی برای خانواده ام باقی نمی ماند. در همین روزها بود که پدرم به جرم سرقت توسط نیروهای 
انتظامی دستگیر و روانه زندان شد. از حدود دوسال قبل که پدرم به زندان افتاد، سختی های مادرم نیز بیشتر 
شد چرا که باید با همان حال بیماری باز هم برای تامین مخارج زندگی کار می کرد. در این هنگام با جوانی 
آشنا شدم که خودروی سواری داشت و گاهی مرا نیز سوار خودرو می کرد تا با هم دوری بزنیم ولی درباره 
۲۶ بســته هروئین که از من کشف شده است هیچ اطالعی ندارم! من آن ها را از البه الی آجرهای یک 

دیوار در بولوار توس پیدا کردم و بعد هم توسط ماموران پلیس دستگیر شدم و ...

سرگذشت نوجوان هروئین فروش
در امتداد تاريکی

گروه حوادث //  با هوشیاری و تالش 
ســرقت  با  مبارزه  اداره  کارآگاهان 
پلیــس آگاهی هرمــزگان، اعضای 
باند ســرقت از محموله های گمرکی 
دستگیر  و  شناسایی  بندرعباس   در 

شدند . 
   فرمانده انتظامی استان هرمزگان در 
تشریح این خبر، گفت: در پی وصول 
یک پرونده مبنی بر ســرقت تعدادی 
چــرخ خیاطی از داخــل کانتینر از 
محوطه یک شرکت در یکی از بنادر 
تجاری استان، موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه 
با ســرقت پلیس آگاهی استان قرار 
بیان  جعفری  غالمرضا  گرفت.سردار 
کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد، 
شرکت مذکور یک محموله کانتینری 

چــرخ خیاطی از چیــن خریداری 
و وارد اســکله کــرده و جهت انجام 
تشــریفات اداری و گمرکی تحویل 
شــرکت داده اســت.وی اظهار کرد: 
کارشناســان پلیس آگاهی به منظور 
بررســی صحت اظهارات شاکی، به 
محل مورد نظر اعــزام و به صورت 
میدانی از محل نگهداری کانتینرها که 
فاقد هرگونه حفاظت فیزیکی مناسب 
نظیر دیوار و فنس بود، بازدید کردند 
و ســرقت از محموله های کانتینری 
محرز شــد.فرمانده انتظامی اســتان 
هرمزگان عنوان کرد: در این رابطه ۲ 
ســارق و ۲ نفر مالخر شناسایی و در 
عملیات های جداگانه دستگیر شدند 
و متهمان به انجام چند مرحله سرقت 
از محموله های کانتینری و سرقت 1۴ 

دستگاه چرخ خیاطی، 17 دستگاه پنل 
کولر اســپیلت، 35 دستگاه کمپرسور 
کولر گازی، 5 دســتگاه هیدرولیک 
موتــور کوچــک و 5 کارتن حاوی 
سوزن انژکتور موتور خودرو از داخل 
کردند.به  اعتراف  موجود  کانتینرهای 

گزارش ایسنا ؛ سردار جعفری اضافه 
کرد: در بازرسی از منزل و مخفیگاه 
مالخرها تعدادی اقالم مسروقه مذکور 
کشف و متهمان با تشــکیل پرونده 
جهت ســیر مراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شدند .

شناسایی و دستگیری اعضای باند سرقت از محموله های گمرکی در بندرعباس

گروه حوادث//یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات 
اخیر در بلوار کشاورز تهران در حالی دستگیر شد 
که مدعی بود به وی و دوستانش وعده دریافت 
گرین کارت و مبلغ ۳۰ میلیارد تومان داده بودند .

   ســرهنگ پیام کاویانی، رئیس پلیس اطالعات 
فرماندهــی انتظامی تهران بزرگ در تشــریح این 
پرونده گفت: روز جمعه مأموران پایگاه سوم پلیس 
اطالعــات از برخی تحــرکات و حضور تعدادی 
از اغتشاشــگران در حوالی بلوار کشاورز که قصد 
ایجاد تنش و آشــوب در منطقه را داشتند، مطلع 

و بالفاصله به جهت اهمیــت موضوع به محل 
اعالمی اعزام شدند. اغتشاشگران که جمعی 

در حــدود30 نفر بودند بــا دیدن مأموران 
از محل تجمع متواری شــدند اما در این 
میان یکی از آنها کــه از عناصر اصلی و 
لیدر آشوبگران بود شناسایی و شبانه در 
یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش 

در شرق تهران دســتگیر و به پایگاه سوم 
پلیس اطالعات انتقال داده شد.از متهم مقادیر 

قابل توجهی مواد آتش زا، شــیمیایی و ســمی 
دست ساز برای مقابله با مأموران و نیروهای امنیتی 

به همراه تعداد زیادی از میخ های ســه پر فوالدی 
برای پنچر کردن و متوقف ســاختن وسایل نقلیه 
 موتوری و همچنین تعدادی ماسک صورت برای 
شناسایی نشــدن از طریق دوربین های مداربسته 
شهری کشف شد و متهم به بزه ارتکابی اعتراف و در 
اظهارات اولیه خود هدف و انگیزه اش را از این اقدامات 
مجرمانه، طمع مالی با فریب وعده های توخالی توسط 

ین  ند و معا

تحت تأثیر جو رســانه ای قرار گرفتنش از سوی 
دشمنان قلمداد کرد.وی افزود: متهم به همراه تعداد 
دیگری از فریب خوردگان داخلی از مدت ها قبل با 
عضویت در یکی از گروه های تلگرامی وابسته به 
جریان نفاق و دشــمنان قسم خورده انقالب قصد 
داشــته در قبال وعده دریافت گرین کارت و مبالغ 
هنگفتی که در حدود 30 میلیارد تومان وعده داده 
شده بود همچنان به شــعله ور ساختن و زنده نگه 
داشتن آشوب های خیابانی در سطح مناطق پایتخت 
با انجام تحرکات ایذایی و مقابله ای و تخریب اموال 
عمومی و خصوصی ادامه دهند.سرهنگ کاویانی 
در ادامه با بیان اینکه متهم به دادسرا معرفی شد، 
گفت: طبق اظهــارات متهم، وعده های داده 
شده به این افراد آشوبگر فریب خورده 
به مرور زمان از آغاز اغتشاشــات تا 
لحظه دستگیری اش توسط مأموران 
پلیس به دلیل بدعهدی و بهانه های 
مختلف اربابان وطن فروش و دشمنان 
این مرز و بوم یکی یکی رنگ باخته 
و هیچگاه عملی نشــد. تالش برای 
دستگیری سایر وابستگان به این جریان 
و عامالن اغتشاش در دستور کار مأموران 

پلیس اطالعات تهران بزرگ قرار دارد .

شرکت در اغتشاشات  با وعده  دریافت گرین کارت

آگهی فوت فرضی نوبت سوم  
به حکایت محتویات پرونده 140140920000530492 که در این شعبه دادگاه تحت رسیدگی می باشد اعالم گردیده متوفی فوت فرضی آقای داریوش 
قنبری نوجه ده فرزند ادریس به شماره ملی 0044188481 از سال 1384 غایب و ناپدید شده وهیچگونه خبری از نامبرده در دست نیست لذا بدین وسیله 
ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی 
از کسی تضییع نگردد . این آگهی سه نوبت متوالی هر یک به فاصله یک ماه در اجرای ماده 1023 قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد بدیهی است 

چنانچه یک سال از تاریخ اولین اعالن )  نشر آگهی ( حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد شد .
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قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

گروه حوادث // آدم ربایان چگونه ۲ کودک را  در پوشــش 
موسسه خیریه ربودند ؟

  دختر تهرانی پس از ربوده شــدن، جســدش در بوستان 
والیت پیدا شد. در این خصوص ماموریت ویژه به دستور 
بازپرس ویژه قتل تهران صادر شد.به گزارش عرشه آنالین، 
11 آبان امســال پدر و مادر عرفان و صاحبه ربوده شدن 
این دو کودک از خانه شــان واقع در جنــوب تهران را به 
ماموران پلیس گزارش دادند.مــادر دو کودک در توضیح 
نحوه ربوده شدن فرزندانش به پلیس گفت:»وسط روز در 
خانه با فرزندانم تنها بودم که دو خانم ناشــناس مقابل در 
خانه مان آمدند.آن ها خودشــان را نیکوکار معرفی کردند 
و گفتند از طرف یک موسســه خیریه مراجعه کرده اند و 
با شناسایی خانواده های بی بضاعت اقدام به خرید کفش 
برای کودکان خردســال می کنند.بعد از من خواستند یک 
جفت کفش فرزندانم را به آن ها نشــان بدهم تا از روی آن 

شماره کفش را ببینند.من به داخل خانه رفتم و الی در باز 
 بــود که یک دفعه آن ها داخل خانه آمدند و در چشــم بر 
هم زدنی فرزندانم را بغل کردند و پا به فرار گذاشتند.«تحقیقات 
برای یافتن ردی از دختر خردســال 3 ساله به نام صاحبه 
و برادر 5 ســاله اش به نام عرفان آغاز شد.در همین حال 
فردی با صدایی که قابل شناسایی نبود با پدر و مادر کودکان 
خردســال تماس می گیرد و از آن ها تقاضای یک میلیارد 
پول نقد می کند.تا این که پیکر نیمه جان صاحبه و عرفان در 
بوستان والیت پیدا شد و با گزارش مردمی نیروهای پلیس 
و امدادگران اورژانس در محل حاضر شدند.دختر خردسال 
قبل از رسیدن به بیمارستان بهارلو جان خود را از دست داد و 
به قتل رسید و عرفان نیز با حال وخیم در بیمارستان بستری 
و چند ساعت بعد ترخیص شد.به این ترتیب پرونده قتل در 
دستور کار محمدتقی شعبانی، بازپرس کشیک قتل پایتخت 
قرار گرفت.بررسی های اولیه حکایت از آن دارد که علت 
مرگ صاحبه خفگی یا خوراندن مواد مخدر است اما هنوز 

علت دقیق مرگ مشخص نیست .

قتل فجیع دختر3 ساله  تهرانی 

 آگهی مزایده حضوری

اداره اموال و امالک استان هرمزگان در نظر دارد 
نسبت به فروش محصوالت خرما برداشت شده و 
مرکبات سردرختی مزرعه نازدشت سال 1401 از 
طریق برگزاری مزایده حضــوری اقدام نماید . بنا بر این از کليه 
متقاضيانی که تمایل به خرید محصوالت فوق دارند دعوت بعمل 
می آید ضمن بازدید از محصوالت ذکر شده در جلسه مزایده در 
بندرعباس- بلوار مصطفی خمينی نبش غربی هویزه طبقه فوقانی 
بانک ســينا )محل اداره اموال و امالک بنياد مستضعفان انقالب 
اسالمی( راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/8/26 

شرکت نمایند . 
سایر شرایط :

1- متقاضيان شرکت در مزایده بایستی چک رمزدار به مبلغ 110 
ميليون تومان در وجه اداره کل اموال و امالک بنياد مستضعفان به 
شناسه ملی 10100171920تهيه و جهت شرکت در مزایده نزد 

دفتر برگزاری محل مزایده بسپارند .
2- این اداره در رد یا قبول پيشــنهادات یا تجدید مزایده مختار 

است .
3- هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است.

4- فروش محصول مرکبات به صورت نقد و اقســاط و خرما به 
صورت نقدی می باشد .

5- متقاضيان می توانند برای کسب اطالع بيشتر یا جهت بازدید 
از محصوالت با این شماره تلفن تماس بگيرند .

 )ترکی زاده 09179781278(- ) 33624482 اداره اموال و امالک(

فروش محصوالت خرما و مرکبات سال 1401 
اداره اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

آگهی مزایده عمومی امالک و مستغالت  )شماره 4۰1-118(
شرکت عمران و ساختمان صندوق باز نشستگی کشوری در نظر دارد ساختمانی مسکونی واقع در استان 
هرمزگان )بندرعباس( را طبق جدول ذیــل در قالب مزایده عمومی واگذار نماید مزایده از قيمت پایه 
شروع و به باالترین قيمت پيشــنهادی واگذارميگردد..متقاضيان می توانند برای دریافت اطالعات از 
ساختمان مذکور و فرم های شــرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطيل از تاریخ 1401/08/16  
 از ســاعت 08:00 لغایت 14:00 به نشــانی تهران- خيابان مالصدرا خيابان شــيراز شمالی- خيابان 
زاینده رود غربی- پالک 10 طبقه 2 واحد قراردادها و فروش مراجعه و یا به آدرس ســایت شرکت به 
نشانی sabaomran.com بخش سامانه ها – مزایده ها مراجعه نمایند و با هماهنگی قبلی و تماس 
با تلفن 22-88217917 داخلی 4006 و 4008 شــرکت برای بازدید از ساختمان فوق الذکر اقدام 
نمایند، متقاضيان باید پيشــنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1401/08/28 به همراه 5% ارزش پایه  با 
مشخصات و شرایطی که در اسناد مزایده قيد شده است به شرکت تسليم نمایند، شرکت به هرحال در 
رد یا قبول هر یک از پيشنهادات مخير می باشد .  شرایط فروش نقدی ضميمه اسناد مزایده می باشد . 

ردیف

1

عنوان

ساختمان 
بندرعباس

کاربری

مسکونی

متراژ به 
)متر مربع(

1208

تعداد واحد

8

شرایط فروش 

بصورت یکجا

قیمت پایه )ریال(

128.280.900.000

مبلغ تضمین مزایده %5 
قیمت پایه ) ریال(

6.414.045.000

آدرس
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سال بيست و يکم شماره 4021

خبری

شهرستان

  ســعیده دبیری نژاد –گروه شهرستان  // سرپرست اداره 
شیالت هرمزگان در پی سفر به شهرستان ابوموسی با جمعی 
از صیادان این شهرســتان دیدار کرد و بر تســریع در رفع 
موانع و مشکالت حوزه شــیالت در این شهرستان به ویژه 
در بخش صید و صیادی همچنین ارتقای خدمات رسانی به 
این عزیزان تاکید کرد.به گزارش خبرنگار دریا ،دکتر ساسان 
 صادقی در این دیدار با بیان اینکه شهرســتان ابوموســی با 
بهره مندی از ۶0 فروند شــناور صیادی قایق و لنج، ضمن 
ایجاد  اشــتغال برای ۲10 نفر در حوزه صیادی،ایجاد کرده 
است و توانسته ساالنه حدود هزار و ۶00 تن از میزان صید 
را بــه خود اختصاص دهد.وی با بیــان اینکه ظرفیت های 
شیالتی شهرستان ابوموسی به ویژه در حوزه پرورش ماهی 
در قفس کم نظیر است تصریح کرد: برنامه های خوبی برای 
توسعه این شهرستان در حوزه شیالت در دستور کار شیالت 
 هرمزگان قرار دارد و بی شــک در آینده ای نزدیک شاهد 
گام های خوبی از ســوی شــیالت هرمزگان در این مسیر 
خواهیم بود.گفتنی است سرپرست اداره کل شیالت هرمزگان 
در سفر به شهرستان ابوموســی با حضور در این شهرستان 
به بررسی مسائل و مشــکالت جامعه صیادی و متقاضیان 
فعالیت صید و صیــادی پرداختند و بصورت چهره به چهره 
با شــهروندان مالقات کرده و ضمن استماع مطالبات  آنان 
به درخواســت مراجعین در زمینه های شیالتی پاسخ دادند.
جزیر ابوموســی با وسعت حدود یازده کیلومترمربع از توابع 
شهرستان ابوموسی بوده که در جنوب جزیره قشم واقع  شده 
اســت و  از جنوب به جزیره ابوموسی از شرق به عمان و از 

غرب به تنب کوچک ختم می شود .

  در جاهایی که پوشیده از برگ ها و علف خشک است آتش روشن نکنیم
روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

گروه  نژاد-  دبیری  ســعیده 
با  مراسمی  // طی  شهرستان 
حضور دکتر مخبر معاون اول 
رئیس جمهور در بشــاگرد از 
مقام معظم رهبری  دست خط 
رونمایی  بشاگرد  مردم  برای 

شد .

به گزارش خبرنــگار دریا؛    
رهبــر معظم انقــالب در این 

دستخط نوشته اند:
  »بســم اهلل الرحمــن الرحیم 
از پیشرفت بشاگرد و هر نقطه 
 کشــور احساس ســرافرازی 

می کنم و جبه شکر نعمت الهی 
بر خاک می گــذارم. رحمت 
خدا بر مرحــوم والی و دیگر 
خدمتگزاران آن خطه، هر چه 
می توانید تالش کنید که آبادانی 

را کامل و سراسری کنید.«

 رونمایی از دستخط مقام معظم رهبری 
سعیده دبیری نژاد – گروه شهرستان//  رئیس اداره منابع در رابطه با بشاگرد

طبیعی و آبخیزداری شهرســتان جاسک از اجرای پروژه 
احداث هاللی های آبگیر در سطح مرتع سران این شهرستان 

با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی خبر داد .
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ اســالم بهرامی گفت : 
 مرتع ســران از توابع بخش مرکزی این شهرســتان 

 می باشد که با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی، 
پروژه احداث هاللی های آبگیر در سطح 1۴ هکتار 
 از این مرتع در ســطح حوزه آبخیز منطقه به منظور

 نفوذ آب باران قبل از پیوســتن به شبکه آبراهه اجرا 
گردید. 

وی افزود : نفوذ آب باران، کاهش فرســایش خاک، 

احیای مراتع و تقویت پوشــش گیاهی و کنترل سیل 
حوزه از اهداف اصلی این پروژه به شــمار می رود.

بهرامی عنوان کرد : تهیه و اجرای طرح های مرتعداری 
با مشارکت مرتعداران از اولویت های اصلی این اداره 
بوده که در کنار اقتصادی نمودن مراتع موجب حفاظت 

و احیای این مراتع خواهد شد .

اجرای پروژه احداث هاللی های آبگیر در جاسک

گروه شهرستان // قائم مقام مجمع رهروان امر به 
معروف و نهی از منکر هرمزگان با گالیه از شرایط 
 به وجــود آمده در قلعه قاضــی گفت: وظیفه ما 
مطالبه گری و پیگیری موضوعات مختلف است لذا 
شایسته است مسئوالن استان مشکل کشاورزان 
قلعه قاضی را حل کنند و درخواست ما این است که 
دادگستری استان به این موضوع ورود داشته باشد . 
  با پیگیری مجمع رهــروان امر به معروف و نهی از 
منکــر هرمزگان و با حضور امام جمعه شــهر قلعه 
قاضی و حضور نمایندگانی از کشــاورزان، نشستی 
جهت بررسی مشکالت این منطقه برگزار و در پایان 
بازدید میدانی برگزار شد. محمد پاینده قائم مقام مجمع 
رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان 
در جلسه بررسی مشکل اراضی کشاورزی شهر قلعه 
قاضی در جمع تعدادی از کشاورزان ضمن تقدیر از 
خبرنگاران مطالبه گر حاضر در جلسه، مطالبه گری 
را رســاندن صدای مردم به گوش مسئوالن معنا کرد 
 و گفت: خبرنگاران باید مردم را به ســمت و سوی 
مطالبه گری مناسب و منطقی هدایت کنند و دستگاه 
قضایی نیز باید از مطالبه گران حمایت کند.وی با گالیه 
از شرایط به وجود آمده در قلعه قاضی بیان کرد: وظیفه 
ما مطالبه گری و پیگیری دقیق موضوعات مختلف است 
 لذا شایسته است مسئوالن استان، مشکل کشاورزان 
قلعه قاضی را بررسی و حل کنند و درخواست ما این 
است که دادگستری استان به این موضوع ورود نماید.

پاینده افزود : این مطالبه به حقی اســت و در جهت 
حمایت از کشاورزان قلعه قاضی پیگیر الزم را انجام 
خواهیم داد و چنانچه در استان نتیجه نگرفتیم موضوع 
را به پایتخت انتقال خواهیم داد.پاینده اذعان داشت: 
مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان به 
منظور مطالبه گری، در روستاهای استان و به عنوان 
نمونه در جزیره قشم حضور یافته و مشکالت مردم 
را رصد و بررســی می کند، مردم نیز گزارشاتی ارائه 

می دهند و این مجمع مشکالت را به گوش مسئوالن 
 می رســاند. مجمع رهروان امر بــه معروف و نهی 
از منکر اســتان هرمزگان، تا کنون مطالبات متعدد 
مردمی را محقق ساخته است . قائم مقام مجمع رهروان 
امر به معروف و نهی از منکر اســتان هرمزگان تاکید 
کرد: اگر مردم همه باهم یک صدا باشند مطالبه گری 
 به نحو احســن انجام می شــود البته ضعف در همه 
دستگاه ها وجود دارد اما باید در زمینه مطالبه گری 
محکم بایستیم و مطالبات مردم را تحقق بخشیم.وی 
خطاب به کشــاورزان حاضر در جلسه تاکید کرد: با 
توجه به مستنداتی که در اختیار دارید، مطالبات شما 
را با قوت پیگیری می کنیم و از رئیس کل دادگستری 
هرمزگان تقاضا می کنم که به این مشکل رسیدگی کند 
در صورت عدم موفقیت در رفع این مشکل شخصًا 
برای رفع مشکل شما به پایتخت می روم و در آنجا 
مشکالت آن را پیگیری می کنم.حجت االسالم سید 
حسن معنوی امام جمعه شــهر قلعه قاضی در ادامه 
گفت: این سومین جلسه رســمی است که پیرامون 
مشکل کشاورزان مبنی بر اینکه منابع طبیعی اراضی 
کشاورزی آن را اراضی ملی اعالم کرده و به مسکن و 
شهرسازی داده که این نهاد نیز سند این اراضی را به نام 
خود ثبت کرده است، این درحالی است که کشاورزان 
مدعی هســتند که این زمین ها از آن آنان اســت و 
این اراضی از پدران شــان به ارث رسیده و سال های 
سال بر روی زمین کشاورزی کار کرده اند، در حالی 
که منابع طبیعی مدعی است این زمین ها اراضی ملی 
است و به نام مسکن و شهرسازی ثبت شده است.به 
گفته امام جمعه شهر قلعه قاضی، مسکن و شهرسازی 
به کشــاورزان اعالم کرده که به ازای هر متر مربع 70 
الی 80 هزار تومان پرداخت کنند تا اجازه تصرف و 
واگذاری در این زمین ها را داشته باشد. اما کشاورزان 
معتقدند کــه پرداخت این مبلغ اجحافی در حق آنان 

است چرا که این زمین ها اراضی اجدادی آنان است و 
البته مستندات متقن و آشکار از قبیل احداث منازل و 
باغ نخیالت مبنی بر مالکیت کشاورزان به این اراضی 
موجود است و حتی برخی از کشاورزان سند اراضی 
دارند.حجت االسالم معنوی بیان کرد: عنوان می شود 
بخشی از زمین ها که به عنوان اراضی ملی اعالم شده، 
زمین هایی هستند که سالیان سال در آنها کشت نشده و 
فاقد سند است، تعدادی از کشاورزانی که در این محل 
حضور به هم رسانند، ثابت می کنند که این اراضی در 
سالیان سال در تصرف شان بوده و سالها بر روی این 
اراضی کار کرده اند. این کشــاورزان هم چنین اذعان 
دارند که سالهاســت که مجوز چاه و برق دریافت و 

مالیات نیز پرداخت کرده اند.
*  مردم را ناامید و بیکار نکنید

  امــام جمعه قلعه قاضی با بیان این که برخی از این 
اراضی از قبل از انقالب در تصرف کشاورزان بوده و 
مستندات مبنی بر مالکیت کشاورزان بر اراضی یادشده 
نیز موجود است، خاطرنشان کرد: امیدوارم مشکلی اگر 
هست مصلحت آمیز حل شود چرا که مردم دار و ندار 
شان همین این اراضی است و چیزی ندارند.باتوجه به 
کشاورزی خوبی که در منطقه است به جرأت می توان 
گفت در شهرستان بندرعباس بهترین اراضی مستعد 
کشاورزی در شــهر قلعه قاضی واقع شده است که 
 محصوالت کشــاورزی خوبی در آنها کشت و ارائه 
می شــود. لذا اگر قرار است این اراضی از کشاورزان 
گرفته شــود مردم نا امید و نگران و ســپس بیکار 
می شــوند.به گفته حجت االســالم معنوی، هزاران 
نفر از طریق کشــاورزی در شــهر قلعه قاضی نان 
می خورند امید است با ارائه مستندات موجود، مشکل 
کشاورزان این شهر به نحو احسن حل و فصل شود.
یکی از کشاورزان بخش قلعه قاضی با ارائه مدارک و 
مستندات از اراضی زراعی خود گفت: در مورخه ۴ 

خرداد 1370 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان، 
بالغ بر۲5 هکتار مستثنیات داشت و طبق رای دادگاه 
تجدید نظر در ســال 137۹ »استناد محلی ملزم به 
پرونده تصرفات متهم قبل از انقالب اســالمی بوده و 
لذا عمل وی مشــمول عفو عمومی است.«بنابه گفته 
این کشاورز، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان در 
سال 13۹۲ در راستای سند زمین به متراژ 11 هزارو 
۴7۶ متر برای من رای صادر کرد.وی در ادامه گفت: 
زمانی که من برای اخذ سند زمین به اداره منابع طبیعی 
مراجعه کردم در پاسخ من گفتند که شما اول بایستی 
مدارکتان را ثبت کنید درصورتیکه تمام اقدامات الزم 
را از قبل انجام داده بودم و همان زمان شــرکت آب 
منطقه ای بالغ بر۲۲ هزارو 75۹ متر به منظور فعالیت 
های کشاورزی استعالم داد.این کشاورز گفت: درسال 
13۹۹ بازهم به اداره منابع طبیعی مراجعه کردم و در 
پاسخ به من گفته شد که شما باید همان موقع اقدامات 
الزم را انجام مــی دادید.وی افزود: در این خصوص 
مشکالتمان را به نماینده مجلس شورای اسالمی در 
اســتان و اداره اصناف و استاندار و... بیان کردیم اما 
تاکنون عملکردشان فقط در حد یک حرف بوده است 
برایمان جای بســی سوال است که چرا از کشاورزان 
حمایت نمی کنند.یکی دیگر از کشــاورزان در این 
خصوص بیان داشت: زمانیکه روستاهای زیر ۲0 هزار 
نفر به شهر تبدیل می شوند درابتدا اراضی بالتکلیف 

در اختیار اداره منابع طبیعی قرار می گیرند و بخشی 
از زمین ها توسط این اداره مذکور صورتجلسه شده 
و به بنیاد مســکن واگذار می شود.اداره بنیاد مسکن 
نیز در چنین شرایطی می بایستی کاربری های اراضی 
مسکونی، کشاورزی و فضای سبز را از هم تفکیک 
کند.وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: جاده قلعه 
قاضی به سمت پایین تقریبا مستثنیات آن در اختیار 
منابع طبیعی است و در سال 138۹ اداره منابع طبیعی 
صورتجلسه تغییر و تحول را با بنیاد مسکن امضا کرد.
این کشاورز بیان داشت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
 استان هرمزگان به کشاورزان این منطقه مجوز پروانه

بهــره برداری آب را داده اســت و همه چاه های این 
منطقه دارای پروانه بهره برداری هستند و بعد از آن، 
اداره آب منطقه ای اراضی کشاورزی را در پروانه بهره 
داری قید کرده است.وی تصریح کرد: خواستاریم که از 
سوی مسئوالن امر به مشکالت کشاورزان بخش قلعه 
 قاضی رسیدگی شود و از انصاف به دور است که برای 
زمین های ابا و اجدادی خودمان به بنیاد مسکن هزینه 

ای را واریز کنیم.
  به گزارش فارس ؛ در پایان این نشســت نیز برخی 
از خبرنگاران حاضر در نشست از مزارع کشاورزان 
بازدید کرده و طبق مستندات و دیدار میدانی مشخص 
شد که از سالیان بسیار دور کشاورزان در این اراضی 

سرگرم کشت و کار بوده اند . 

گالیه کشاورزان قلعه قاضی از روند واگذاری زمین 

ســعیده دبیری نژاد – گروه شهرستان // محمد مخبر در مراسم افتتاح 
 دبســتان )برکت( دانشمند شهید محســن فخری زاده با قدردانی از 
زحمات و خدمات مرحوم والی و همه کســانی که برای حل مســائل و 
محرومیت زدایی منطقه بشــاگرد خدمت کرده اند، اظهارداشت: منطقه 
بشاگرد منطقه ای محروم،  وفادار، دلسوز و والیت مدار است؛ زمانی هر گاه 
اسم بشاگرد شنیده می شد، محرومیت، کمبود و مشکالت به ذهن خطور 
می کرد که امیدوارم این مقطع گام دوم برای حل مشکالت این منطقه باشد 

و بتوانیم مشکالت و سختی های مردم بشاگرد را مرتفع کنیم .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی با تأکید بر اینکه منطقه بشاگرد هنوز تا 
رسیدن به نقطه ای که حق مردم است فاصله زیادی دارد، گفت: تا قبل 
از انقالب کمتر کســی بود که نام این منطقه را شنیده باشد که با تالش 
مرحوم والی و دیگر خدمتگزاران این منطقه معرفی شد و در مسئولین 

 کشور نسبت به بشاگرد حساسیت ایجاد شد.مخبر در ادامه خطاب به 
دانش آموزان و والدین آنها در شهرستان بشاگرد گفت: از ابتدای انقالب 
 اسالمی تا امروز بخش زیادی از مسئولین کشور از مناطق محروم بوده اند از 
امام خمینی )ره( که از اطراف خمین بودند تا مقام معظم رهبری، روسای 
جمهور ادوار مختلف، وزرا، روسای مجلس و فرماندهان سپاه از اهالی 
مناطق محروم  کشور بوده اند.معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: کابینه 
آینده نظام از میان فرزندان این کشور و به ویژه از مناطق محروم شکل 

خواهد گرفت از این رو باید قدر دانش آموزان را بدانیم و خودشان نیز 
باید حداکثر تالش و کوشش خود را به کار گیرند تا بتوانند استعدادهایشان 
را شکوفا کنند. مخبر با بیان اینکه کشور از طریق نیروی انسانی ساخته 
 می شود و کارخانه ها و منابع صرفا عامل توسعه نیستند، اظهارداشت: نقش 
دانش آموزان در روزهای پیروزی انقالب اسالمی، دوران دفاع مقدس 
و سایر مقاطع، بسیار بارز و برجسته بوده و هیچ قشری از سایر طبقات 
تا این حد در مســائل انقالب و جنگ حضور فعال نداشــته اند.وی با 

اشاره به راهپیمایی 13آبان که در سراسر کشور برگزار شد، خاطرنشان 
 کرد: در راهپیمایی روز دانش آموز بخش زیادی از جمعیت حاضر را 
دانش آموزان تشکیل داده بودند. معاون اول رئیس جمهور دانش آموزان 
را افــرادی خالق، خوش فکر و با طینــت پاک توصیف کرد و افزود: 
معنویت در دانش آموزان به خوبی منعکس می شود و باید قدر آنها را 
 بدانیم و اگر به نیازی که آنها برای رشد و شکوفایی دارند توجه نکنیم در 
حقیقت به خودمان، انقالب و کشــور ظلم کرده ایم.مخبر با بیان اینکه 
گرفتاری ها و مشکالت سنگین روزمره دولت در حال برطرف شدن 
اســت، خاطرنشــان کرد: گام های خوبی در این راستا برداشته شده و 
بسترهای مناسبی برای رشد و شکوفایی کشور شکل گرفته که امیدوارم 

به زودی شاهد تجلی آثار آن در بخش های مختلف باشیم . 
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معاون اول رئیس جمهور در جمع دانش آموزان بشاگردی :

 گام دوم برای حل مشكالت بشاگرد آغاز شده است 
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مالک : احمد سرودی شماره شاسی 233216 
 شماره موتور __ مدل 1989 رنگ : آبی مفقود 

و از درجه اعتبارساقط می باشد 
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 مالک : محمد دریانورد درگهانی شماره شاسی 68459 
شماره موتور 65447 مدل 1992 رنگ : آبی

 مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی نوبت دوم مفقودی نوبت دوم

 ســعیده دبیری نــژاد – گروه شهرســتان //
محمد مخبر با اشاره به اغتشاشات اخیر و شرایطی 
که دشمن بر کشــور تحمیل کرده است، گفت: 
دشمن امروز مانند مالباخته ای است که همه چیز 
را از دست داده و در عرصه های مختلف شکست 

خورده است .
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ، محمد مخبر معاون 
اول رئیــس جمهــور در ادامه برنامه های ســفر 
یک روزه خود به اســتان هرمــزگان با حضور در 
مســجد صاحب الزمان)عج( در خمینی شهر واقع 
در شهرســتان بشــاگرد ،  اظهار داشت: مقام معظم 
رهبری بهترین تحلیل در مورد اغتشاشات اخیر را 
داشتند و فرمودند که چون کشور در حال پیشرفت 
 است دشــمنان دستپاچه شده و این شرایط را ایجاد 
کرده اند.مخبر با بیان اینکه کشــور طی چند ســال 
گذشــته به نقطه حساســی رسیده اســت، افزود: 
 دشــمنان اقدامات زیادی را علیه کشــور ســامان 
داده انــد که البته به نتیجه هم نرســیدند.معاون اول 
رئیس جمهور با یادآوری اینکه ســال گذشــته در 
بخش کاالهای اساســی دچار مشکل شده بودیم و 
کســب درآمدهای نفتی و جابجایی پول به سختی 
انجام می شد، خاطرنشان کرد: کرونا روزانه بیش از 
750 قربانی می گرفت و دشمن به این وضعیت که در 
کشور شکل گرفته بود دل بسته بود.  مخبر ادامه داد: 
با اراده، عزم، بصیرت و هوشمندی مردم ، دولتی زمام 

امور را به دست گرفت که در کمتر از دو ماه توانست 
اغلب این موانع را رفع کند و خوشــبختانه امروز در 
ذخیره برخی از کاالهای اساسی استراتژیک به بیش 
از 150 درصد رسیده ایم.معاون اول رئیس جمهور 
اضافه کرد: امروز نفت را به خوبی می فروشــیم و 
 جابجایی پــول به نحو مطلوب انجام می شــود و 
 هزینه هــای جاری کشــور بدون اســتقراض و 
روش هایی که منجر به تورم شود تأمین می گردد. 
مخبر با اشاره به اقدامات دولت در خصوص کاهش 
 تــورم، گفت: ایران کشــوری ثروتمند بــا منابع و 
دارایی های گسترده اســت به نحوی که با هر یک 
از این منابع نظیر نفت، معــدن و اقتصاد دریامحور 
می توانیم کشــور را اداره کنیم.مخبــر اضافه کرد: 
دولت ســیزدهم در اداره کشــور بــه قدرت هیچ 
کشــوری توجه نکــرده که همیــن موضوع باعث 
عصبانیت دشــمنان ملت ایران شــده است.معاون 
اول رئیس جمهــور با یادآوری اینکــه امروز در 
حــوزه نظامی و امنیتی از اقتــدار و جایگاه خوبی 
 برخوردار هســتیم، گفت: در بخش دیپلماسی نیز با 
هدایت های هوشمندانه مقام معظم رهبری به چنان 
 عزتی دســت یافته ایم که هیــچ قدرتی در منطقه 
نمــی تواند بدون حضور جمهوری اســالمی ایران 
تصمیمی را عملیاتی کند. مخبر افزود: آمریکا نیز در 
منطقه قدرتی ندارد و در هر موضوعی امکان دخل 
و تصرف از آنها ســلب شده است.معاون اول رئیس 

جمهور گفت: کشــورهایی وجــود دارند که ممکن 
اســت به لحاظ نظامی، اقتصادی و امکانات قوت 
داشــته باشند اما آنچه آنها ندارند و ما داریم مردمی 
متدین، دلسوز، عالقمند و شیفته ائمه، از خودگذشته، 
شجاع و جسور است که این ویژگی ها به هیچ عنوان 
 قابل مقایسه با چیز دیگری نیست.معاون اول رئیس 
جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره 
به سرمایه انسانی عظیم کشور، گفت: معموالً برخی 
از نفــرات برتر کنکور فرزندان مناطق کم برخوردار 
هستند به نحوی که از همین مناطق محروم دانشمندانی 
حتی در حوزه هایی چون هسته ای تحویل جامعه 
شده است.مخبر با تأکید بر اینکه اطمینان و اعتماد به 
نفس نظام و مسئولین کشور وابسته به مردم و ملت 
است افزود: همین اعتماد به نفس باعث می شود که 
نظام اسالمی در منطقه سربلند باشد.معاون اول رئیس 
 جمهور با اشاره به روند رو به رشد شهرستان بشاگرد و

برنامه هایی که کارگروه توسعه این منطقه با دستور 
رئیس جمهور آن را دنبال می کند، خاطرنشان کرد: 
امیدوارم بشاگرد گام دوم محرومیت زدایی را شروع 
کند و به الگــوی کارآمدی نظام و تغییر و تحول در 
کشور تبدیل شود.مخبر با اشاره به تصمیمات اتخاذ 
شده در سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان گفت: 
تصمیمات خوبی در کارگروه توسعه بشاگرد اتخاذ 
شــده و به شما اطمینان می دهم که هیچ یک از این 

تصمیمات بر زمین نخواهد ماند .

تصمیمات دولت برای محرومیت زدایی از بشاگرد روی زمین نمی ماند
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ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه منصور محترم نژاد به استناد دو فقره استشهاد محلی درخصوص پالک 2783 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی 
شده است که سند مالکیت ششدانگ یک  باب خانه به نامش ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 808355 سری ب /98 به نامش صادر گردیده 
است وبرابر سند رهنی 35408 مورخ 1398/11/10 تنظیمی دفترخانه 42 بندرعباس در رهن بانک سپه قرار دارد که به علت جابه جای مفقود 
گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله 
اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اســناد نســبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . 

1401/353 م/الف - تاریخ انتشار : 1401/08/16
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

 گروه ســالمت // عضــو هیئت علمی دانشــگاه 
علوم پزشکی ایران، در خصوص نحوه تغذیه و ایمنی 

بدن، توضیحاتی ارائه داد . 
  گالله اصغری، در برنامه ضربان شبکه سالمت، در پاسخ 
به این سوال که چه ویتامین ها یا مواد غذایی در افزایش 
سیستم ایمنی بدن تاثیرگذارند، گفت: سیستم ایمنی بدن 
بسیار پیچیده است و مواد غذایی هر کدام به نحوی نقش 
خــود را ایفا می کنند.وی از میوه ها به عنوان منبع غنی 

از ویتامیــن ها یاد کرد و افزود: هر قدر میزان آنتی 
اکسیدان در بدن باالتر باشد، سیستم ایمنی بدن 

قوی تر عمل می کند.اصغری، از اســیدهای 
چرب ضروری که بدن قادر به ساخت آنها 
نیست نام برد، )اسید چرب امگا 3 و امگا ۶( 
و تاکید کرد: نسبت این دو چربی در بدن نیز 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. امگا ۶ 

واکنش التهابی را در بدن افزایش می دهد تناسب 
صحیح امگا 3 نسبت به امگا ۶ در بدن، به کاهش 

التهاب کمک می کند.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشــکی ایران با ذکر این نکته که فلور میکروبی روده با 

تولید یک ســری فاکتورها به افزایش سیستم ایمنی بدن 
کمک می کند، افزود: اگر این فلور طبیعی، به دلیل مصرف 
مواد غذایی نادرست، به سمت باکتری های مضر و پاتوژن 
تغییر ماهیت دهد، قطعاً باعث اختالل در سیســتم ایمنی 
بدن خواهد شد.وی گفت: چاقی و اضافه وزن، با افزایش 

التهابــی و ایجاد فاکتورهــای 

 آبشــار التهابی در بدن، فرد را مســتعد ابتالء به عفونت 
می کند. بنابراین کاهش وزن در بروز و کاهش بیماری های 
حاد عفونی تأثیرگذار است.اصغری در پاسخ به این سوال 
 که بشــقاب غذایی روزانه هر فرد باید شامل کدام دسته 
گروه های غذایی باشــد، افزود: الزم اســت 50 درصد 
بشقاب از ســبزی و میوه، ۲5 درصد نشاسته و غالت 
سبوس دار و ۲5 درصد هم با منابع پروتئینی کامل گردد.
وی تاکید کرد: اغلب ویتامین ها و مواد مغذی از طریق غذا 
تامین می شــوند و آن دسته از موادی که نیاز به مصرف 
مکمل دارد، محدود است.اصغری ادامه داد: مواد غذایی با 
رنگدانه های نارنجی و زرد پررنگ )بتاکاروتن( را حاوی 
ویتامینA است. هویج، کدو حلوایی، فلفل دلمه رنگی، 
حاوی ویتامین A هستند و پیشنهاد می شود در برنامه 
روزانه غذایی قرار بگیــرد.وی گفت: میزان نیاز به 
ویتامین A، در گروه های جنسی و سنی متفاوت 
اســت. همچنین دریافت ویتامین A از منابع 
غذایی، هیچگونه مســمومیت ایجاد نمی کند، 
مسمومیت تنها با استفاده بیش از مجاز مکمل ها 
در بدن ایجاد می شود. همچنین ویتامین C در 
میوه ها و سبزیجاتی مانند مرکبات، سبزی، فلفل 
 C دلمه ای و… به وفور یافت می شــود. ویتامین
محلول در آب است، اما زیاده روی در مصرف مکمل 

ویتامین C، در ایجاد سنگ های کلیه موثر است .

یک متخصص تغذیه عنوان کرد

بشقاب غذایی روزانه شامل چه خوراکی هایی باید باشد
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کارت ماشین مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است 

بیماری های  متخصص    // گروه سالمت 
عفونی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: با آغاز فصل پاییز و بازگشــایی 
مدارس شــاهد ابتالی تعداد زیادی از 
آنفلوآنزا  به  کــودکان  و  آموزان  دانش 
 هســتیم لــذا افــراد دارای بیماری 
زمینه ای، خانم هــای باردار، کودکان و 
خود  سالمتی  مراقب  بیشتر  سالمندان 

باشند .
  دکتــر الهام براهیمــی در این خصوص، 
افزود: امســال زودتر از سال های قبل با 
شیوع و انتشــار بیماری آنفلوآنزا مواجهه 
شدیم. که می توانند طیفی از عالئم خفیف 

تا شدید در بین مبتالیان ایجاد کند و منجر 
به بستری شــدن در بیمارستان و خدای 
نکرده حتی منجر به فوت بیمار گردد.وی 
با اشــاره به افراد در معرض خطر عنوان 
کرد: افرادی که بیمــاری زمینه ای دارند 
مثل دیابت، بیماری کبدی نارســایی کبد، 
نارسایی کلیه، خانم های باردار و افرادی 
که چاقی مرضی دارند و نمایه توده بدنی 
آن ها باالی ۴0 می باشد، افراد دچار نقص 
سیســتم ایمنی، افرادی که طوالنی مدت 
داروی کورتیواستروئیدی مصرف می کنند، 
 ســالمندانی که در خانه سالمندان زندگی 

می کنند، همه افراد باالی 50 سال، کودکان 
۶ تا 5۹ ماهه) زیر 5 ســال(، افرادی که 
بیماری HIV دارند و بیماران ســرطانی 
که شیمی درمانی و رادیوتراپی می شوند 
حتما باید واکس آنفلونزا تزریق کنند.این 
متخصص تصریح کــرد: با توجه به اینکه 
در اســتان بیماری هایی از قبیل تاالسمی 
و هیاتیت شایع تر از سایر استان ها است؛ 
این بیماران در معرض خطر ابتال به بیماری 
آنفلوآنزا  هســتند لذا توصیه می شود که 
حتما واکسینه شوند. افراد سیکل سل )آنمی 
داسی شــکل( و هپاتیت در معرض خطر 

هستند که باید حتما واکسن دریافت کنند و 
اگر عالئمی از قبیل تب، سرفه و درد قفسه 
سینه داشتند که بیشتر از 3 روز طول کشید 
در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنند.

براهیمی با اشاره به اهمیت اقدامات درمانی 
در هنــگام بیماری آنفلوآنــزا اظهار کرد: 
اگر فرد مبتال از لحاظ سایر بیماری های 
زمینه ای ســالم باشد درمان باید بصورت 
حمایتی و عالمتی باشد و فرد حتما ضمن 
استراحت در منزل، مایعات فراوان به همراه 
غذای ســالم مصرف کند.به گزارش ایسنا 
؛ متخصص بیماری های عفونی دانشگاه 

علوم پزشــکی هرمزگان تصریح کرد: در 
آغاز روند درمان افــراد پرخطر از قبیل 
بیماران تاالســمی، سیکل ســل، دیابت، 
بیماری قلبی، نارســایی کلیه و کبد، آسم، 
خانم های باردار وافراد چاق باید داروی 

ضد ویروس شــروع کرد. و بهترین زمان 
برای تجویز و دریافت داروی ضد ویروس 
۲۴ الی ۴8 ســاعت ابتدایی شروع عالئم 
اســت و برای مدت 5 روز این افراد باید 

داروی ضد ویروس دریافت کنند .

یک متخصص بیماری های عفونی :

افراد در معرض خطر، واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند
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شرط حضور در جام جهانی اعالم شد
گروه سالمت // وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: باتوجه به خطر افزایش شیوع کرونا، 
کســانی که به تماشــای جام جهانی می روند باید 
آزمایش پی ســی آر داشته باشــند و ُدز یادآور را 

تزریق کنند .
  بهرام عین اللهی در حاشیه جلسه شورای عالی سالمت و 
امنیت غذایی با اشاره به تشکیل جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا، اظهار کرد: دو ماه است که آمار مرگ و میر کرونا 
به زیر 10 نفر رســیده و در بعضی از روزها آمار صفر 
را تجربه می کنیم در حالی که در بعضی از کشــورهای 
پیشــرفته دنیا مثل آمریکا آمار باالی ۲00 و در اروپا 
آمار باالی 100 نفر فوتی را شاهد هستیم.دبیر شورای 
عالی سالمت بیان کرد: موج کرونا در کشورهای شرق 
آسیا، همچون ژاپن و کره جنوبی در حال افزایش است؛ 
از مردم می خواهیم که حتما واکسیناسیون را انجام دهند.

* ضرورت تزریق دز یادآور در سال 1۴۰1 
وی با بیان اینکه واکسیناسیون نوبت یادآور برای یکبار 
در ســال 1۴01 برای همه الزم است، تصریح کرد: با 
توجه به اینکه اکنون مدارس و دانشگاه ها بازگشایی 
و تجمعات نیز بیشتر شده است، ماسک هم بسیار مهم 
بوده و به طور مثال در ارتباطات دو نفره بهتر است هر 

دو نفر ماسک بزنند، اما اگر یک طرف هم ماسک بزند 
خوب است و مانع از انتقال آلودگی می شود.عین اللهی 
با اشاره به پیش رو بودن مسابقات جام جهانی فوتبال 
۲0۲۲ قطر گفت: باالخره مردم کشورهای مختلف به 
قطر می روند و خطر افزایش شیوع کرونا در جام جهانی 
بسیار زیاد است، به همین دلیل قرار شد کسانی که به 
جام جهانی می روند آزمایش پی سی آر داشته باشند 
و توصیه می کنیــم که یک ُدز یادآور را تزریق کنند و 
در برگشــت هم باید کنترل پی سی آر انجام بگیرد، 
باید مراقب باشــیم که خدای ناکرده آلودگی به کشور 
برنگردد.وی ادامــه داد: بیماری آنفلوانزا یک هفته ای 
اســت که فروکش کرده و این خبر خوبی برای مردم 
است.دبیر شورای عالی سالمت در بخش دیگری از 
سخنان خود نیز یادآور شد: ما به دنبال این هستیم که 
بتوانیم مراکز درمان سرطان را افزایش دهیم و این مژده 
را به مردم بدهیم که اکنون صد مرکز پیشــرفته درمان 
سرطان در کشور وجود دارد.عین اللهی تصریح کرد: 
امیدواریم بتوانیم در زمینه پیشــگیری از سرطان در 
جلســات بعدی شورای عالی ســالمت کار کنیم و 
به ســازمان هایی که باید رعایت کنند و مانع از ایجاد 

سرطان شوند تذکر الزم داده شود .

فروردین :  
امروز ماه جدید دوســت داشتنی برج میزان در 
هفتمین خانه شما، یعنی خانه دیگران حضور پیدا 
كرده است، كه حكایت از این دارد كه افراد خوب 
و جالبی وارد زندگی تان می شــوند. با وجود اینكه شــما دوست 
ندارید این روزها به پایان برســد، اما افكار ایده آل و عالی شــما 
آمادگی رویارویی با موقعیت های غیر ممكن را بهتان می دهد. اگر 
شما از توقعات خود بگذرید ممكن است شكستی كوچك را تجربه 
كنید، بنابراین آمادگی تغییردادن ذهن خود نسبت به آینده را داشته 

باشید .
    اردیبهشت :  

ماه جدید آگاه و اجتماعی برج میزان در ششــمین 
خانه شما یعنی خانه خدمات حضور دارد و زندگی 
شغلی را برای شما راحت تر كرده است. شما می توانید 
از جذابیت های شخصی خود در كنار آمدن با دیگران بهره بگیرید 
و این موضوع به نفع شما تمام می شود. در نهایت این اتفاق اهمیت 
كنار آمدن با رویدادهایی كه دور و برتان رخ می دهد را آشــكار 
می كند. شــما نتیجه تالش های مضاعف خــود را تا پایان هفته 

خواهید دید .
     خرداد : 

شما در طول دو هفته آینده روابط عاشقانه جدیدی 
را تجربه می كنید و یا اینكه به روابط قبلی تان نشاط 
و زندگی تازه بخشیده می شود. ماه جدید در پنجمین 
خانه شما یعنی خانه عشق نشانه ای اتفاقی است، بنابراین هم كانون 
به نهایت خود رسیده است؛ چراكه شما برای روابط عاشقانه خود 

خواستار آزادی و وقت خالی هستید .
      تیر :

برگشتن به زمان گذشته یكی از رفتارهای جدید شما 
نیســت، اما امروز به اندازه ای شدت پیدا كرده است 
كه شــما به یاد نمی آورید پیش از این اینگونه رفتار 
كرده باشید. خوشبختانه شما می توانید به راحتی احساسات خود را 
بررسی و در نتیجه مدیریت كنید. اما سعی كنید به سمت منفی بافی 
نروید. هم اكنون بیشتر به نفعتان است به جای فكر كردن به گذشته 

بیشتر در زمان حال حضور داشته باشید .
     مرداد :

با وجود اینكه خودتان می دانید چه چیزی برایتان 
بهتر اســت، ولی باز بهتان توصیه می كنیم زمانی را 
برای شــناختن نیازهای افراد دیگر در نظر بگیرید. 
اگرچه شــما همیشــه تابع اصول و مقررات نیستید، ولی امروز 
نمی توانید بدون صحبت كردن با كســانی كه از نزدیك با شــما 
كار می كنند برای خود برنامه ریزی كنید. در نظر گرفتن نیازهای 
دیگران بهتان كمك می كند كه به آسانی و بدون دردسر در كارتان 

موفق شوید .
     شهریور : 

 امــروز شــما مجبوریــد در مورد مســائل مالی 
تصمیم گیری كنید. متاســفانه وجود ماه جدید برج 
میزان در دومین خانه شما یعنی خانه پول و مادیات 
داشتن دیدگاه واضح و روشن را برای شما سخت كرده است. شما 
دو دل هستید و نمی توانید عزم خود را جزم كنید. زیاد به خودتان 
سخت نگیرید. قبل از اینكه برای تصمیم گیری سر دوراهی قرار 

بگیرید یك یا دو روز صبر كنید تا ببینید چه پیش می آید .
      مهر : 

وجود ماه جدید در نشانه شما می تواند نشانه جدایی 
مفید و خوب شما از گذشــته تان باشد. شما آماده 
قدم برداشتن برای اهداف جدید خود می باشید، ولی 
اول باید مطمئن شــوید به اندازه كافی آرزوهای خود را روشن و 
واضح بیان كرده اید كه بتوانید تاثیری كه می خواهید روی دیگران 
بگذارید. تمركز كردن روی هدفتان شما را در مسیری كه الزم است 
قرار می دهد، اما فقط شور و هیجان داشتن كافی نیست. شما باید 

استقامت و مداومت هم داشته باشید .
      آبان : 

شــما معموالً فرد راز نگه داری هستید، اما حاال در 
شرایط اضطراری و خاصی قرار گرفته اید كه می تواند 
منشأ مشكالت شود. شما می خواهید چیزهایی كه 
می دانید را به یــك نفر بگویید، چرا كه اعتقاد دارید این حرف ها 
بهش كمك می كند. اما اگر شــما بند را آب بدهید برخالف قول 
 خود عمل كرده اید. متاســفانه شــما چه این راز فاش كنید و چه 
 فاش نكنید باز هم در شــرایط برزخی قــرار می گیرید. بنابراین 
تصمیم نهایی خود را تا صبح چهارشــنبه كه ماه وارد نشــانه تان 

می شود به تعویق بیندازید .
      آذر :  

حتی اگر برنامه ریزی های اجتماعی شــما خیلی 
امیدوار كننده به نظر می رسد، حاال كه ماه جدید بر 
یازدهمین خانه تان یعنی خانه دوستان تاكید دارد، 
شما برای موفق شدن در مراحل بعدی نیاز به انرژی و توانایی های 
بیشــتری دارید. برای اوقات خود با افــراد هم فكر برنامه ریزی 
 كنیــد. این كار را حتمًا انجام دهیــد و به تعویق نیاندازید، چراكه 
مطرح كردن رویاها و اهداف بلند مدت تان با آنها به نفع خودتان 

خواهد بود .
      دی : 

مــاه جدیــد در دهمین خانه شــما یعنــی خانه 
مســئولیت های اجتماعی واقع شــده اســت و بر 
چیزهایی كه در گذشــته برای تان مهم بودند تاكید 
دارد و این موضوع می تواند به نفع شــما باشد. الزم نیست حتمًا 
بیشــتر از قبل كار كنید. به شغل خود مثل یك مبادله نگاه كنید. 
فقط زمانی می توانید مسئولیت های بیشتری را قبول كنید كه قبلش 
نظرات مخالف و موافق برای قبول كردن یك تعهد جدید را بررسی 

و سبك سنگین كرده باشید .
   بهمن : 

االن وقت این رسیده كه به منظور بسط دادن به افكار 
خود و همچنین تجربه كردن ایده های نو و خالقانه 
راه های جدید را هم امتحان كنید. اگر شــما تصمیم 
گرفته اید در یك رشته آموزشی جدید ثبت نام كنید، تحقیق كردن 
در مورد آموزشگاه ها و برنامه هایشان در تصمیم گیری بهتان كمك 
می كند. اما خودتان را به رشــته هایی كه به شغلتان مربوط هستند 
محدود نكنید؛ هم اكنون زمان شكستن محدودیت ها و انجام دادن 

كاری كاماًل متفاوت است .
اسفند : 

حاال كه ماه هشــتمین خانه شما یعنی خانه احساسات 
عمیق را فعال می كند، اهمیت دادن به احساســات افراد 
دیگــر می تواند درهای صمیمت را بروی تان باز كند. خوشــبختانه 
شــما اكنون كنترل خود را از دست نمی دهید، چرا كه حتی مواقعی 
كه ناراحتی های ناخواسته در روابطتان به وجود می آید، قادر هستید 

تعادل احساسی خود را حفظ كنید .

آگهی مزايـده    
احتراما به موجب پرونده اجرایي فوق آقاي مسعود عصابرپورکي وخانم محدثه عصابر 
پورکي هیچ ادعایي نسبت به سند صلح نامه عادي مورخ 1378/7/4 ندارند. 2- طرفین 
دعوا توافق نمودند که پالک ثبتي شماره 261 فرعي از 5250 اصلي واقع در بخش یک 
بندرعباس موضوع دعوا بعنوان ماترک مرحومه روزي بهادر في مابین ورثه وطرفین 
دعوا به نسبت سهم قانوني هریک از ورثه تقسیم گردد و طبق نظر دادگاه تقسیم ماترک 
صورت پذیرد و طرفین هیچ اعتراضی در این خصوص نسبت به این موضوع ندارند. 

3- خانم صفا ملک عصابرپورکي و آقاي محمدعلي عصابر و خانم مریم ایرانمنش بندري هیچ ادعایي نسبت به 
اخذ هرگونه خسارات هاي قانوني به هر شکل و به هر نحو در خصوص ملک متنازع فیه و پالک ثبتي 261 فرعي 
از 5250 اصلي واقع در بخش یک بندرعباس از آقای مسعود عصابرپورکي و خانم محدثه عصابر پورکي نداشته 
وحق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط مي نمایند. 4- آقاي مسعود عصابرپورکي و خانم 
محدثه عصابرپورکي نیز هیچ ادعایي نسبت به خسارات خود از ملک متنازع فیه ندارند. 5- طرفین در خصوص 
ارزیابي ملک مذکور طبق ارزیابي و کارشناسي دادگاه نسبت به فروش اقدام نموده و در صورتي که هریک از وراث 
مرحومه روزي بهادر قصد خرید ملک را داشــته باشند مي بایستي به نرخ روز و طبق ارزیابي کارشناس رسمي 
دادگستري نسبت به خرید سهم هریک از وراث اقدام و تمام مراحل قانوني در دادگاه انجام پذیرد و طرفین حق 
هرگونه اعتراض را از خود ساقط مي نمایند. 6- در صورت توافق وراث جهت فروش ملک خارج از مرحله مزایده 
و بصورت آزاد، کلیه وراث مکلفند رضایت خود را بصورت رسمي در دادگاه بصورت مکتوب در دایره اجراي 
احکام دادگستري بندرعباس اعالم نمایند و پس از آن نسبت به فروش اقدام و سهم هریک از وراث توسط خریدار 
در صندوق دادگســتري تادیه گردد. در صورت عدم رضایت هریک از ورثه موضوع منتفي و طبق رویه قانوني 
بالفاصله مراحل مزایده اجرا خواهد شد. 7- خانم صفا ملک عصابر پورکي بموجب وکالتنامه رسمي شماره 61517 
مورخ92/10/21 تنظیمي در دفترخانه اسنادرسمي شماره 2 بندرعباس بعنوان وکیل مع الواسطه آقاي محمدعلي 
عصابر و مریم ایرانمنش بنـدري حق اخذ هر گونه وجه در خصوص پرونده مطروحه و ملک مذکور را از جانب 
موکالن خود را دارد. پرونده شماره 9909987623500764 در خصوص ارزیابي ملک 261 فرعي از 5250 اصلي، 

از ملک فوق بازدید و گزارش کارشناسي به شرح ذیل حضورتان ارسال میگردد :
 آدرس ملک : بندرعباس ، کوی ملت کوچه ملت 40 

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

به نام خانم روزي بهادر فرزندحسین 
مشخصات ملک : واحد ویالیي قدیمي داراي دو اتاق خواب سقف چوبي . انشعاب آب . برق . یک اتاق درب 
ورودي آن از بیرون باز شده و به صورت مغازه مرغ فروشي در حال استفاده میباشد. و بقیه ملک در حال استفاده 
مســکوني .  ارزیابي ملک : با توجه به امکانات و مشخصات فوق بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي بانکي و 

شخصي.. مالیات مجموعا 9/600/000/000ریال )نه میلیارد و ششصد میلیون ریال (میباشد . 
-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.

پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگي 
اجراي احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک 
ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد 
مختار اســت . 5- مزایده در ســاعت 12 ظهر مورخ 1401/08/28 در محل دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه 

حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
 6-  در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید 
سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مي گردد و مزایده تجدید می گردد. و متقاضیان شرکت در 

مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .

ایل زاده - دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدني 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

گروه سالمت // یک روانشــناس گفت: ترس از 
تاریکی در دوران رشد کودکان طبیعی است، اگر 
بزرگ سال هستید و هنوز ترس از تاریکی دارید، 
شاید به نیکتوفوبیا مبتال باشید، البته نگرانی زمانی 
فوبیا در نظر گرفته می شــود که در فعالیت های 

روزمره فرد اختالل ایجاد کند . 
   علی درخشــان اظهار کرد: اگر ترس از تاریکی 
باعث می شــود فعالیت هایتان را محــدود کرده، از 
حضور در موقعیت های خــاص خودداری کنید و 
به دلیــل نبودن نور اضطراب بگیرید، شــاید دچار 
نیکتوفوبیا باشید.وی ادامه داد: دانشمندان دریافته اند 
که تاریکی نوعی پاسخ وحشــت زا در مغز ایجاد 
می کند که باعث می شود ماده ای شیمیایی آزاد شده 
که باعث می شود فرد بیشتر از حالت عادی احساس 
اضطراب کند، برخی افراد می توانند آن را آرام کنند، 
اما برخی دیگر قادر به این کار نیســتند و بزرگش 
می کنند و در نتیجه ترس شــدیدی به آن ها دست 

می دهد .
*  علل ترس از تاریکی؛ تغییرات مغزی تا احساس 

ناامنی
  درخشــان عنوان کرد: عالوه بر تغییرات مغز که در 

غیاب نور رخ می دهد و باعث افزایش اضطراب 
می شــود، ترس از تاریکی ممکن است با 

ترس از خشــونت یا حمله مهاجمان 
احتمالی ارتباط داشــته باشد، یعنی 

چون فــرد در تاریکی جایی را 
نمی بیند، تهدیدهایی احتمالی را 
تصور می کند که ممکن اســت 
در تاریکی پنهان شــده باشند، 
بنابرایــن مهم ترین علت ترس 
از تاریکی به خــود آن مربوط 

به خاطر خطرات  بلکه  نیســت، 
ناشــناخته پنهان در آن اســت، به 

فیلم های  ســازندگان  دلیــل  همین 
ترسناک اغلب از تاریکی برای ترساندن 

بینندگان اســتفاده می کنند. این روانشناس با 
اشاره به این که متخصصان بر این باورند که تاریکی 

حواس دیگر فرد را هم تحت تأثیر قرار می دهد، بیان 
کرد: فرد صدا را می شنود و حرکت را حس می کند، 
اما چون نمی تواند منبع آن ها را ببیند، به احتمال زیاد 
ترس شدیدتری به او دست می دهد.وی تأکید کرد: 
ناامنی و نداشتن اعتماد به نفس نیز ممکن است علل 
ترس از تاریکی باشند، به خصوص اگر فرد هنگام 
تنهایی از تاریکی بیشــتر می ترسد.درخشان ادامه 
داد: برخی از روانــکاوان بر این باورند که ترس از 
تاریکی در افراد ممکن است با اضطراب جدایی از 
فردی در ارتباط باشد که بیشترین دل بستگی را به 
او دارند، برای نمونه یکی از والدین که این مسئله در 
کودکان رایج تر است.این روانشناس با اشاره به این که 
از نشــانه های ترس از تاریکی می توان از خوابیدن 
در روشنایی تا حمالت هراس نام برد، عنوان کرد: 
نشانه های نیکتوفوبیا از فردی به فرد دیگر و با توجه 
به شدت آن متفاوت است، گاهی ممکن است در حد 
دلهره ای خفیف باشد و گاهی به حمالت پانیک یا 

هراس یا نشانه های فیزیکی منجر شود.
این که   وی با اشاره به 

اختالل خواب یکی از پیامدهای نیکتوفوبیاســت، 
تصریح کرد: اگر ترس از تاریکی درمان نشود، ممکن 
است فرد مبتال با پیامدهای آن مواجه شود، گاهی 
ممکن است فرد از مشارکت در برخی فعالیت های 
اجتماعی یا حتی سرگرمی هایی مانند سینما رفتن یا 
قدم زدن شبانه اجتناب کند.درخشان افزود: همچنین 
این افراد دچار اختالل خواب شــدید شده، برخی 
دیگر حتی از خوابیدن در مکان های تاریک دچار 
وحشت می شوند و این اضطراب بر کیفیت زندگی 
آن ها تأثیر نامطلوبی دارد.این روانشــناس با اشاره 
به این که درمان ترس از تاریکی مقابله با باورهای 
ترســناک درباره آن اســت، عنوان کرد: پزشکان 
بــا درمان نیکتوفوبیا دو هــدف مقابله با باورهای 
ترسناکی که فرد درباره تاریکی دارد و کاهش شدت 
نشانه هایی که فرد به علت ترس احساس می کند، را 
دنبال می کنند.وی با اشاره به این که ترس از تاریکی 
را می توان به دو صورت خانگی و تخصصی درمان 
کرد، افزود: یکــی از درمان های خانگی پیدا کردن 
عبارتی برای کاهش اضطراب اســت، در این شیوه 
باید جمالتی مانند »تاریکه اما من در امانم« را 
با خودتان تکرار کنید، تمرینات تمدد 
اعصاب مانند تنفس عمیق انجام 
دهید، در تاریکی بر تصاویر 
مثبت تمرکز کنید و تمرین 
پیش رونده  آرام سازی 
انجــام  عضالنــی 
ن  درخشــا هید. د
درمان  کرد:  عنوان 
خاص  فوبیاهــای 
نیکتوفوبیا  ماننــد 
۹0درصد  تقریبــًا 
موفقیت آمیــز بوده و 
از روش های  بســیاری 
درمان ایــن فوبیا از درمان 
اســتخراج  شــناختی رفتاری 

شده اند .

نیکتوفوبیا چیست؟
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ادامه از تيتر يک
  سید علی اصغر عالمه، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
پارســیان در مراسم افتتاحیه اسکله های 7 و 8 با بیان 
اینکه از غربی ترین نقطه اســتان هرمــزگان و از کنار 
سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس، در مرز سه استان 
هرمزگان، بوشهر و فارس در خدمت شما و مردم شریف 
ایران هستیم، بیان داشت: منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 
مستعدترین منطقه  ویژه در جنوب کشور و نزدیک ترین 
منطقه به پایتخت انرژی ایران، پارس جنوبی جهت قرار 

گرفتن صنایع انرژی بر اعم از فوالد و پتروشیمی است.
وی افزود: منطقه ویژه  پارســیان با وســعت 10هزار 
هکتار و در اختیار داشتن یکی از بزرگترین بنادر کشور 
و متصل به آب های آزاد جهت ایجاد زیرســاخت های 
الزم، منطقه ای که می تواند در ســال تولید،اشــتغال و 
دانش بنیان میزبان شرکت های دانش بنیان در حوزه ی 
پتروشــیمی و فوالد و صنایع پایین دســت در جهت 
جلوگیری از خام فروشی و تحقق اهداف مدنظر باشد. 
وی افزود: در سال 1۴01 در راستای منویات مقام معظم 

رهبری و تاکید دکتر رئیسی، ریاست محترم جمهوری، 
با حمایت وزارت صمت و ســازمان ایمیدرو، در همه  
حوزه ها اعم از زیرســاخت، سرمایه گذاری و صادرات 
با دستان توانمند جوانان رشــد ۴00 درصدی را رقم 
زدیم که خود افتخاری بزرگ اســت. مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی پارسیان با بیان اینکه ثابت کردیم جوانان 
 ایرانی زیر بار زور نمی روند اظهار داشت: در بدترین و 
سخت ترین شرایط تحریم و زیر فشارهای ظالمانه  غرب 
 در راس آن آمریکای جنایت کار با تکیه بر توانایی جوانان 
مــی توانیم به راه خود ادامه دهیم.وی تاکید کرد: منطقه  
ویژه  اقتصادی پارســیان تجلی اراده  جــوان ایرانی و 
مســلمان است و قطعًا این بندر جزو بنادر تاثیر گذار و 
نقش آفرین در اقتصاد کشور خواهد بود.عالمه عنوان 
کرد: ما امروز مفتخریم با فرمان جنابعالی دو پست اسکله 
به ارزش بیش از 30 میلیون یورو به بهره برداری برسد 
که می تواند در اقتصاد دریا در کنار ســایر حوزه ها به 
رشد اقتصادی کشور کمک کند. ظرفیت دو پست اسکله 
 سه میلیون تن در سال اســت که می تواند به صادرات 
غیر نفتی و در شــرایط کنونی کمک شایانی کند.عالمه 
خاطر نشان کرد: بندر پارسیان تنها بندر تمام ایرانی است 
که همه مراحل آن، از طراحی تا مهندسی، از ساخت تا 
نصــب و تامین مالی آن صد در صــد ایرانی بوده و در 
حوزه  ساخت بندر امروز بی نیاز از دیگر کشورها است 
و همین جا جا دارد از قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا که 
نقش بی بدیلی در ســاخت این اسکله ها و بندر داشته 
در شرایط سخت کشــور تقدیر و تشکر ویژه داریم و 
همچنین یکی از پروژه های بزرگ تولید متانول کشور 
 در فازاول 350  میلیون دالر انجام شــد و در فاز دوم
 ان شــاهلل زنجیره  آن تکمیل و پروپیلن و پلی پروپیلن 
تولید خواهد شــد.مدیر عامل منطقــه ویژه اقتصادی 
پارســیان در پایان از دکتر فاطمــی امین  وزیر محترم 
صمت از دوســتی استاندار پرتالش استان هرمزگان،از 
جعفری ریاست ایمیدرو که الحق و االنصاف با تمام توان 
در جهت تامین زیرساخت های منطقه ویژه حمایت نموده 
و همچنین از جباری نماینده دلسوز غرب هرمزگان که 
همواره برای پیگیری ها کنار ما بوده،از همه ی همکاران 
مخصوصا کارگران خدوم، پیمانکاران و سرمایه گذاران 
گرامی که در این شرایط سخت در کنار ما بوده و به این 

منطقه کمک کرده اند تقدیر و تشکر دارم .

با دستور معاون اول رئیس جمهور ؛

اسکله های 7 و 8 بندر پارسیان به بهره برداری رسید

گروه خبر // محمد قویدل مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان از تقدیر 
دانش آموزان نخبه هرمزگانی همزمان با روز دانش آموز، در نماز عبادی سیاسی 
جمعه، با حضور مهدی دوســتی استاندار هرمزگان، حجت االسالم والمسلمین 

دکتر عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس خبر داد .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛     در این برنامه 10 دانش آموز نخبه برتر استان از مقاطع 

مختلف تحصیلی  مورد تقدیر قرار گرفتند .

 تجلیل از دانش آموزان نخبه هرمزگانی 
در نماز جمعه 1۳ آبان ماه بندرعباس

راهپیمایی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان در روز 13 آبان ماه


