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وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری : 
26 اختیار مهم وزارتی به استان های 

تفویض شد 
مدیرکل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان هرمزگان :

 آینده بهتر را با »یار مهربان« 
برای کودکان بسازیم
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  بندرعباسی ها گالیه مندند که چرا این طرح ملی در این شهر بصورت ویالیی 
اجرا نمی شود تا مردم از آپارتمان نشینی رهایی یابند و بتوانند در حیاط خانه شان 
نفس آزاد بکشند و تعدادی درخت برای خودشان در حیاط بکارند تا در تابستان گرم، 

هوای خانه شان تلطیف شود ؟ 

  آنها این شیوه اجرای طرح را عادالنه نمی دانند که برخی ویالیی نشین شوند 
و آنها آپارتمان نشین شوند در شهری که زمین به وفور وجود دارد و گره اش فقط 
الحاق است که مسئوالن استانی و کشوری بایستی  زودتر این مشکل را برطرف کنند 

تا موجب افزایش رضایت مردم شوند .

معاون استاندارهرمزگان :
 کوتاهی در ایمن سازی اسکله بندرپل 

پذیرفته نیست
کشف ۴2۸ کیلو مواد مخدر

 در دو منزل مسکونی در هرمزگان

درخواست هرمزگانی ها از دولت برای خانه دار شدن

 تسريع در اجرای نهضت ملی مسکن 
و وياليی سازی در بندرعباس 

لزوم اجازه ثبت نام در طرح نهصت ملی مسکن به همه کسانی که تاکنون از زمین و خانه دولتی استفاده نکرده اند 

» آگهی مزايده عمومی اجاره «

بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان در نظر دارد که ســه باب مغازه و یک باب مجتمع کارگاهی را از طریق برگزاری 
مزایده عمومی به باالترین قیمت پیشنهادی و به مدت یک سال به صورت اجاره یا مشارکت واگذار نماید :

آدرس : استان هرمزگان ، شهرستان بندر عباس ، بلوار علی بن ابیطالب ، غرب هنرستان شهید رجایی ، روبروی 
زندان مرکزی ، ساختمان بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان طبقه دوم .

اجاره پایه : برابر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است .
شرایط شرکت در مزایده :

1- فیش واریزی خرید اسناد مزایده به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره 4730602001 بانک ملت شعبه گلشهر .
۲- تکمیل فرم شرکت در مزایده و تحویل آن در موعد مقرر به انضمام اصل فیش واریزی خرید اسناد مزایده از طریق پست ارسال 

گردد .
3- هزینه آگهی ، کارشناسی و برگزاری مزایده بر عهده برنده می باشد .

4- مهلت دریافت پاکت های اسناد مزایده و بازدید از ملک مورد نظر و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته 
می باشد .

5- این نمایندگی بنابر تشخیص خود در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
6- به پیشنهاد مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7- متقاضیان جهت دریافت و تحویل اســناد مزایده می توانند در مهلت تعیین شده به استثنای روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح 
لغایت 14 به نشانی فوق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33679۸02 و 33679۸05 - 076 تماس حاصل 

فرمایند .

)نوبت اول - شماره 10(

اانهلل و اان الیه راجعون  
خانواده محترم و شريف عباسپور درآگاهی

درگذشت ناگهانی » دکتر عباسپور درآگاهی « استاد فرهیخته دانشگاه و عضو محترم 
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی هرمزگان را به خانواده محترم ایشــان 
و مردم شریف و جامعه کشاورزی و اقتصادی استان هرمزگان تسلیت عرض نموده 

 و از درگاه خداوند سبحان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان آن بیت شریف 
صبر جمیل مسالت دارد . 

اتاق بازرگانی ، صنايع  
معادن و کشاورزی هرمزگان

صفحه 8 را بخوانید

آگهي مزايده عمومي شرکت فوالد هرمزگان 

نحوه شرکت در مزایده :
کلیه اشــخاص حقوقی براي شرکت در مزایده مي توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده مبلغ 500/000 ریال به حساب 011111110000۸ بنام شرکت 
فوالد هرمزگان جنوب ، نزد بانک ملی شــعبه گمرک بندرعباس واریز نموده و با ارائه فیش واریزي و درخواســت کتبي در ساعت اداري )بجز روزهای پنجشنبه و 
ایام تعطیل( پس از هماهنگی به شرکت فوالد هرمزگان مراجعه نمایند و یا با ارسال فیش واریزی از طریق فکس به شماره 33530055-076 و یا آدرس ایمیل 

Nikhalat.m@hosco.ir اسناد را از طریق الکترونیکی دریافت نمایند .
ارائه معرفي نامه ، داشتن مهر شرکت )اشخاص حقوقی( و رسید واریزي هزینه خرید اسناد جهت دریافت حضوری اسناد الزامي است .

محل دریافت اسناد : بندرعباس ، کیلومتر 13 جاده اسکله شهید رجایي ، شرکت فوالد هرمزگان جنوب ، واحد خرید مواد مصرفي و فروش کاالی مازاد .
جدول زماني انجام مزایده :

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

متقاضیان براي آگاهي بیشــتر مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن 44۸4۸۸13-076 تماس حاصل فرمایند و یا به سایت فوالد هرمزگان به آدرس 
www.hosco.ir مراجعه نمایند . جهت حضور افراد در فوالد هرمزگان و بازدید از موضوع مورد مزایده ، هماهنگی با شــماره فوق )4۸ ساعت قبل از حضور( 

الزامیست . هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد .

تاريخ شروع فروش اسناد
1401/08/22

تاريخ گشايش پاكت ها
1401/09/02

تاريخ پايان فروش اسناد
1401/08/28

آخرين مهلت تحويل پاكت هاي مزايده
1401/09/01 تا ساعت 12:00

شماره مزايده
010407

شرح كاال
سراسلب

واحد
كیلوگرم

مقدار
6،000،000

مبلغ ضمانت شركت در مزايده )ريال(
7،880،000،000

رديف
1

موضوع مزایده : ضایعات فلزی – سراسلب
مواد مورد مزایده به شرح جدول ذیل :

آگهي مزايده عمومي شرکت فوالد هرمزگان 

نحوه شرکت در مزایده:
کلیه اشــخاص حقوقی براي شرکت در مزایده مي توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده مبلغ 500/000 ریال به حساب 011111110000۸ بنام شرکت 
فوالد هرمزگان جنوب ، نزد بانک ملی شــعبه گمرک بندرعباس واریز نموده و با ارائه فیش واریزي و درخواســت کتبي در ساعت اداري )بجز روزهای پنجشنبه و 
ایام تعطیل( پس از هماهنگی به شرکت فوالد هرمزگان مراجعه نمایند و یا با ارسال فیش واریزی از طریق فکس به شماره 33530055-076 و یا آدرس ایمیل 

Nikhalat.m@hosco.ir اسناد را از طریق الکترونیکی دریافت نمایند .
ارائه معرفي نامه ، داشتن مهر شرکت )اشخاص حقوقی( و رسید واریزي هزینه خرید اسناد جهت دریافت حضوری اسناد الزامي است .

محل دریافت اسناد : بندرعباس ، کیلومتر 13 جاده اسکله شهید رجایي ، شرکت فوالد هرمزگان جنوب ، واحد خرید مواد مصرفي و فروش کاالی مازاد .
جدول زماني انجام مزایده :

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

متقاضیان براي آگاهي بیشــتر مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن 44۸4۸۸13-076 تماس حاصل فرمایند و یا به سایت فوالد هرمزگان به آدرس 
www.hosco.ir مراجعه نمایند . جهت حضور افراد در فوالد هرمزگان و بازدید از موضوع مورد مزایده ، هماهنگی با شماره فوق )4۸ ساعت قبل از حضور( 

الزامیست . هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد .

تاريخ شروع فروش اسناد
1401/08/22

تاريخ گشايش پاكت ها
1401/09/02

تاريخ پايان فروش اسناد
1401/08/28

آخرين مهلت تحويل پاكت هاي مزايده
1401/09/01 تا ساعت 12:00

شماره مزايده
010408

شرح كاال
شالكه ورقه ای

واحد
كیلوگرم

مقدار
20،000،000

مبلغ ضمانت شركت در مزايده )ريال(
12،860،000،000

رديف
1

موضوع مزایده : ضایعات فلزی – شالکه ورقه ای
مواد مورد مزایده به شرح جدول ذیل :
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دبیر طرح ملی تالوت قرآن کریم کشور:
 ارزیابی آموزشی طرح ملی تالوت قرآن کریم 

در استان ها آغاز شد
  گروه خبر // دبیر طرح ملی تالوت قرآن کریم کشور گفت: 
کار ارزیابی کالس های آموزشــی طرح ملی تالوت قرآن کریم 
با هدف کشف اســتعدادهای برتر در استان ها آغاز شده است. 
حسین مقدم کیا در حاشیه آغاز کالس های آموزشی طرح ملی 
تالوت قرآن کریم شــباب الرضا )ع( در میناب هرمزگان افزود: 
این ارزیابی توســط کارشناسان ارزیاب قرآنی انجام می شود و 
تا آخر ســال ادامه دارد.وی ادامه داد: این ارزیابی در راســتای 
ارتقای شــاخص های آموزشــی، تحول قرآنی در شناسایی و 
هدایت نخبگان قرآنی اســت.دبیر طرح ملی تالوت قرآن کریم 
کشــور گفت: یازدهمین دوره طرح ملی تالوت قرآن کریم در 
اســتان ها با هدف شناسایی کشف استعدادهای نهفته قرآنی در 
بین نوجوانان و جوانان اســت.مقدم کیا بیان کرد: در این دوره 
شهرستان میناب از نظر تعداد ثبت نام شده در بین شهرستان های 
غیر مرکز استان مقام نخست را بدست آورده است.وی تصریح 
کرد: در شهرستان میناب استعداد های نهفته قرآنی وجود دارد و با 
این همدلی و همیاری که در مسووالن استانی و شهرستانی وجود 
دارد می توان این استعداد ها را شکوفا کرد.به گزارش ایرنا؛ دبیر 
طرح ملی تالوت قرآن کریم کشور در خصوص حضور دختران 
در یازدهمین دوره طرح ملی تالوت شــباب الرضا )ع( گفت: 
در این دوره برای نخستین بار دختران توانستند ثبت نام کنند و 
خوشبختانه استقبال خوبی شده است.وی افزود: در بین دختران 

نوجوان و جوان استعدادهای نهفته قرآنی وجود دارد .
آغاز طرح صدور شناسنامه 

برای آسانسورها در هرمزگان 
  گروه خبر // مدیرکل اســتاندارد هرمزگان از آغاز طرح 
صدور شناســنامه برای آسانســورها در بندرعباس و دیگر 
شهرهای این اســتان با همکاری شهرداری ها خبر داد. محمد 
سروش ســهیلی راد افزود: طی ســال های گذشته به کیفیت 
آسانســورهای نصب شده یا در حال نصب استان توجه نشده 
و این موضوع بــه یک چالش در حوزه خدمات مهندســی 
تبدیل شده بود.وی ادامه داد: حتی هیچ نهادی آماری از تعداد 
آسانسورها در استان ندارد و طرح صدور شناسنامه، برای ثبت 
اطالعات اولیه در راســتای بررسی و نظارت های بعدی برای 
کیفیت بخشی است.این مسئول اظهار داشت: کیفیت آسانسورها 
با امنیت جانی بهره برداران آنها ارتباط مســتقیم دارد و اداره 
کل استاندارد استان به همین دلیل و بر اساس تکلیف قانونی و 
انسانی برای حل این معضل قدیمی در هرمزگان پیشقدم شده 
است.سهیلی راد اظهار امیدواری کرد: فاز نخست طرح صدور 
شناسنامه برای آسانسورها، بر اساس برنامه زمان بندی تا آخر 
بهمن پایان یابد.به گزارش ایرنا ؛ وی یادآور شــد: این طرح 
عالوه بر بندرعباس در میناب، بندرلنگه، پارسیان، سیریک و 
جاسک نیز اجرا می شود.هفته گذشته آتش نشانی بندرعباس 
از  نجات  ۱۰۵ نفر محبوس شده در ۵۴ آسانسور خراب طی 

مهرماه امسال خبر داد .

گروه خبر // نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان گفت: در تاریخ تنها یک کشور 
وجود دارد که اصل نظام و قانون اساسی 
خود را به رای مردم گذاشته باشد و آن 
هم ایران است. کشورهای غربی تا کنون 
هیچ نظام خود و قوانین اساسی کشور 
خود را به رای مردم نگذاشــته اند و االن 

مدعی دموکراسی نیز هستند . 
والمســلمین محمــد  االســالم      حجــت 
عبادی زاده در جمع نمازگــزاران بندرعباس، 
اظهار داشــت: امروز به مســئله آســیب های 
اجتماعی پیرامــون بازار خواهیم پرداخت و در 
این خطبه به تعریف کلیــات موضوع فریب و 
خدعه در معامله خواهیم پرداخت و در هفته های 
آینده به تحلیل عمیق تر موضوع می پردازیم.امام 
جمعه بندرعباس، با اشاره به »غش در معامله«، 
افزود: »غش« به معنی فریب دادن و تقلب است. 
تقلــب در معامله از محرمات الهی محســوب 
می شــود و انجام آن گناه است.وی، با اشاره به 
مصادیق تقلــب و فریب در معامله، عنوان کرد: 
اگر کسی جنس معیوب را با کاالی سالم مخلوط 
 کند و این عیب را از مشــتری پنهان کند، مانند 
مخلوط کردن آب در شــیر، به نوعی غش در 

معامله و تقلب محسوب می شود که حرام الهی 
محسوب می شود.امام جمعه بندرعباس، با ذکر 
این نکتــه که فروش اجنــاس ایرانی در قالب 
اجناس خارجی، »غش در معامله«، محسوب 
می شــود، تصریح کرد: تالش برای پوشــاندن 
عیوب محصوالت جهت فروش آن ها و تالش 
برای به اشــتباه انداختن مشتری نیز »غش در 

معامله« محسوب می شود.
  حجت االسالم والمســلمین عبادی زاده اظهار 
کرد: گاهی اوقات فروشــنده با سکوت و عدم 
بیان حقایق باعث فریب دادن خریدار می شود که 
تقلب و فریب محسوب می شود و گناه محسوب 
می شود.وی، با اشاره به رونمایی موشک مافوق 
صورت ایران، خاطرنشــان کرد: دنیا باید چند 
نسل تالش کند تا بتواند توانایی مقابله با موشک 
بالستیک مافوق صوت ایران را پیدا کند که این 
موفقیت ها نتیجه تالش های نخبگان و مهندسانی 
نظیر شــهید طهرانی مقدم است.نماینده ولی فقیه 
در استان هرمزگان، با اشاره به سالروز تصویب 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، گفت: از 
کشورهای غربی که حرف  از دموکراسی می زنند 
سوال می پرســم که آیا تاکنون کشوری از شما 
مدعیان، اصل حکومت و قانون اساســی خود 

را به رای مردم گذاشته اســت؟ آیا مردم میان 
نظام های مختلف نظری حق انتخاب داشته اند و 

رای داده اند؟  
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده افزود: در 
تاریخ تنها یک کشور وجود دارد که اصل نظام و 
قانون اساسی خود را به رای مردم گذاشته باشد 
و آن هم ایران اســت. کشورهای غربی تا کنون 
هیچ نظام خود و قوانین اساســی کشور خود را 
به رای مردم نگذاشته اند و االن مدعی دموکراسی 
نیز هستند.وی، با ذکر این نکته که جوانان عصر 
امروز جمهوری اسالمی بی نظیر هستند، عنوان 
کرد: جمهوری اسالمی به فضل پروردگار دارای 
جوانانی اســت که تاریخ صدر اسالم نیز نظیر 

ندارند.
   این جوانان امروز مرکز سعادت ملت و موتور 
محرک پیشرفت کشور محســوب می شوند و 
اتفاقات بســیار بزرگی را رقم زده اند.امام جمعه 
بندرعباس، ضمن تاکید بر تقویت قدرت تحلیل 
مسائل در جوانان، تصریح کرد: جوانان باید آگاه 
باشند که دشمن امروز آن ها را هدف گرفته است 
و تهدیدات داخلی و خارجی متوجه این عزیزان 
است.حجت االســالم والمســلمین عبادی زاده، 
ضمــن تاکید بــر تقویت ارتباط مســئولین و 

حکمرانان کشــور با جوانان، ابراز کرد: جوانان 
سرمایه اساسی آینده کشور محسوب می شوند 
و حتی جوانان فریب خورده ای که به اغتشاشات 
ورود کرده اند نیز ظرفیتی برای کشور محسوب 
می شــوند و یک روزی ســرمایه اصلی کشور 

می شوند.
  وی، با اشاره به حضور پاپ در کشور بحرین، 
خاطرنشــان کرد: پاپ واتیکان آیا از وضعیت 
اســفناک بحریــن آگاه اســت و از اعدام های 
نوجوانان و جوانان اطالع دارد؟ آیا آگاه است که 
از کشور بحرین از شیعیان قدیمی خودش سلب 

تابعیت می کند؟
  به گزارش ایســنا ؛ نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان، با ذکر این نکته که مســاجد شیعیان 
برای ایجاد کلیسا و کنیسه تخریب می شود، افزود: 
کشور بحرین در برابر سلب تابعیت شیعیان، اقدام 
به وارد کردن صهیونیست ها و ساخت کلیسا و 
کنیسه کرده است به همین جهت است که پاپ در 

این کشور حاضر شده است .

نماینده ولی فقیه در  هرمزگان تاکید کرد 

لزوم تقويت قدرت تحلیل مسائل در جوانان

جزئیاتی از زندگی امام جماعت مسجد 
موالی متقیان زاهدان که به شهادت رسید 

   
سرمقاله

  باگذشــت زمان ابعاد بیشتری از اغتشاشات اخیر مشخص می شود و 
مردم دشمنان واقعی کشور و نظام را بهتر می شناسند. دشمنانی که هر روز با 
شیوه های مختلف تالش در ناامنی کشور دارند و مردم البته با هوشیاری، با 
آنها همراهی نمی کنند. بعد از بیانیه های وزارت اطالعات و اطالعات سپاه، 
وزیر اطالعات نیز در مصاحبه ای به ابعاد دیگر این اغتشاشات و سناریوهای 
پشت پرده و اقدامات صورت گرفته پرداخت. ایشان در خصوص بازیگران 
این اغتشاشات نیز گفته است:ما با چند دسته از بازیگران مواجه هستیم. رژیم 
صهیونیستی که حسابش مشخص است و نیازی به بحث ندارد. این رژیم در 
موضع متخاصم تاکنون غلط هایی کرده است )که در بوق و کرنا کرده اند( و 
پاسخ های سهمگینی دریافت کرده )که با تمام توان الپوشانی نموده است(. 
از ایــن پس نیز دریافت خواهد کرد.در مورد رژیم آمریکا، افزون بر همه ی 
دشــمنی ها و خسارت ها و ضرباتی که مستقیم و غیرمستقیم به ملت ایران 
وارد کرده )که داســتان مثنوی هفتاد من است(، این رژیم تروریستی رسمًا 
قاتل سردار بزرگ مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است. آن هم 
نه در جبهه ی رویارویی مستقیم آن سردار با عوامل نیابتی آمریکا همچون 
داعش، بلکه خارج از میدان جنگ و در شــرایطی که میهماِن کشور ثالث 
بوده، به زبونانه ترین، ناجوانمردانه ترین و تروریستی ترین وجه ممکن او را 
ترور کردند. این موضع آمریکایی رو به افول در برابر ایراِن قوی است. من به 
یقین و با قاطعیت می گویم که آمریکا یارای جنگ رو در روی نظامی با ما 
را ندارد و لذا یا در هیأت یک گروهک تروریستی در می آید و رسماً ترور 
می کند )و البته پاسِخ دندان شکن، آشکار، جوانمردانه و نظامی می گیرد(. یا 
به پشت صحنه می رود و به جنگ های ترکیبی و نرم و تحریک این و آن رو 
می آورد، که در این صورت نیز همیشه پاسخ  گرفته و زین پس نیز خواهد 
گرفت.اما در مورد انگلیس خبیث، حساب انگلیس به عنوان کشوری که بر 
اساس خوی روباه پیر هیچ گاه دست از شیطنت علیه جمهوری اسالمی ایران 
برنداشته است متفاوت است. در حال حاضر، رسانه هایی در خاک انگلیس، 
به دنبال ایجاد و گسترش اغتشاش در ایران بوده و هستند. این رسانه ها چه 
در گذشته و چه در حال حاضر، پا را از حوزه راهبری اغتشاش فراتر نهاده 
و به دنبال ســازماندهی حرکت های ایذایی و تروریستی در کشور هستند. 
این اقدامی اســت که کشور انگلیس آن را شــروع کرده است. در گذشته، 
بارها و بارها ایران مانعی برای اقدامات تروریستی علیه کشورهای اروپایی 
بوده است، ولی انگلیس و برخی کشورهای اروپایی در مقابل از هیچ گونه 
دشمنی علیه جمهوری اسالمی ایران فروگذار نکرده اند. بی تردید ما هرگز مثل 
انگلیس، پشتیبان اقدامات تروریستی و ناامن سازی سایر کشورها نخواهیم 
بود؛ ولی تعهدی برای ممانعت از بروز ناامنی در این کشــورها هم نخواهیم 
داشت، لذا کشور انگلیس هزینه اقدامات خود را برای ناامن  ساختن کشور 
بزرگ ایران خواهد پرداخت.متأسفانه دولت انگلیس که شبکه های ماهواره ای 
بی بی سی و اینترنشنال تحت حمایت او و در چارچوب رسانه ای او فعالیت 
دارد، امروز نقش تروریستی گرفته و این موضوع عبور از خطوط قرمز امنیتی 
جمهوری اسالمی ایران اســت. در همین جا می گویم که شبکه ماهواره ای 
اینترنشنال از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی ایران به عنوان سازمان 
تروریستی شناخته شده و عوامل و دست اندرکاران این سازمان تحت تعقیب 
وزارت اطالعات قرار خواهند گرفت و من بعد، هر نوع فعالیت و ارتباط با 
این سازمان تروریستی به عنوان ورود به حوزه تروریستی و تهدید امنیت ملی 
جمهوری اســالمی ایران تلقی خواهد شد.اما در مورد سعودی می گویم که 
سرنوشت ما و دیگر کشورهای منطقه به دلیل همجواری، به هم گره خورده 
است. از نظر ایران، هرگونه بی ثباتی در کشورهای منطقه تسری یابنده است و 
هر گونه بی ثباتی در ایران، قابل تسری به کشورهای منطقه است. کشورهای 
دور دست بی ثبات کننده منطقه هستند. سنگ اندازی به سوی ایران قدرتمند 
از سوی کشورهایی که در خانه های شیشه ای نشسته اند، معنایی جز عبور از 
مرزهای عقالنیت به تاریکی حماقت ندارد. جمهوری اسالمی ایران تاکنون با 
عقالنیت استوار، صبر راهبردی در پیش گرفته است، ولی هیچ تضمینی برای 
تداوم این صبر راهبردی در صورت تداوم دشمنی نمی دهد. بی تردید، اگر اراده 
جمهوری اسالمی ایران به مقابله به مثل و مجازات این کشورها تعلق بگیرد، 
کاخ های شیشه ای فروخواهند پاشید و این کشورها روی ثبات و پایداری را 
نخواهند دید.البته در سازماندهی و اجرا دست رژیم صهیونیستی آشکارتر 
بود. در ساماندهی تبلیغات دست روباه انگلیسی واضح تر بود. در هزینه کردن 
دست رژیم سعودی را به عیان می دیدیم تا آن جا که در نمایش منحط برلین 
که سلطنت طلبان و منافقین و تجزیه طلبان و گروه های منحرف جنسی جمع 
شــده بودند، کل حمایت مالی این پروژه در حوزه ی تبلیغات، فضاسازی، 
پوشش صوتی و تصویری و اجاره ی تجهیزات پیشرفته برای تصویربرداری 
هوایی از تجمع و ارائه تسهیالت برای حضور پرتعداد و منسجم خبرنگاران 
و غذاهای توزیع شده و... جملگی با هزینه ی رژیم بََدوی سعودی صورت 
گرفت. ما برای این داعیه سند داریم.اگر بخواهیم هدف اصلی دشمنان اصلی 
را بگوییم صریحاً دشمن به دنبال »پروژه ی ویران سازی« ایران است، دقیقًا 
طبق مدلی که در سوریه و عراق و لیبی و افغانستان و یمن اجرا کردند، اما 
در »ایران قوی« و برای »درخت تناور انقالب اســالمی« نه توانستند و نه 
هرگز خواهند توانست.حداقل از ابتدای سال جاری، دشمن در مقاطع مختلف 
نظیر روز معلم یا همزمان با مردمی سازی یارانه ها یا روز حجاب و عفاف، 
برای ایجاد ناامنی در کشــور تالش های گسترده ای کرده است که ضربات 
وارده به تیم های تروریســتی متعدد در مناطق مرزی یا آن سوی مرز و نیز 
خنثی سازی عملیات انفجار در یکی از صنایع هوایی اصفهان از نمونه های 
بارز آن اســت؛ در همین اغتشاشات، طبق آخرین آمار، قریب به ۱۰۰ تن 
از عناصر وابسته به منافقین، بیش از ۱۵۰ نفر از عناصر وابسته به گروه های 
تروریستی کردی و سایر گروه های تروریستی دستگیر شده اند.در برخی از 
کیس ها عناصری که عالوه بر هدایت میدانی در اغتشاشات؛ تحت ارتباط 
با خارج از کشــور اقدام به اختفای سالح جنگی و مهمات )تی ان تی( کرده 
بودند شناسایی و دستگیر شدند و جالب تر این جاست که پس از دستگیری 
بعضی از این عناصر، شبکه رسانه ای وابسته به رژیم صهیونیستی موضوع 
دســتگیری این افراد را تحت رصد قرار داده است.اما باید اشاره داشت که 
بحمداهلل امروز جامعه ی اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران اشراف عظیمی 
دارد که دشمنانش را در تمام دنیا تحت تعقیب قرار می دهد. امروز که خدمت 
شما هستیم، حداقل شش نفر از عناصر و سرکردگان گروهک های تروریستی 
ضدملت با طراحی و هوشمندی دستگاه اطالعاتی دستگیر و از نقاط مختلف 
دنیا برای پاسخ گویی به جنایات شان به تهران منتقل شده اند. از اعضای اصلی 
گروهک های تجزیه طلب تا ضددین و وابسته به سرویس های اطالعاتی رژیم 
غاصب و رژیم آمریکا. ضمن اینکه هم اکنون یکی از سرکردگان گروه های 
تروریســتی که مجری پروژه تجزیه طلبی بوده در اختیار وزارت اطالعات 
می باشد که جزییات آن اخیراً رسانه ای شد. )مستند ژنرال(امنیت در جمهوری 
اسالمی ایران برای مردم و مبتنی بر مردم است. یکی از قواعد ماندگاری و 
جذابیت الگوی جمهوری اسالمی ایران، ابتنای آن بر رأی و خواست عموم 
مردم است. اســتقالل و امنیت نیز در ایران مبتنی بر خواست و رأی مردم 
است. این مردم هستند که امنیت کشــور را در بستری از ناامنی ها که دور 
تا دور ایران را فراگرفته حفظ و حراســت می کنند. هر کنشگر ضدامنیتی 
قبل از این که با دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی، مو اجه باشد، اول باید از 
سد محکم و مستحکم مردم عبور کند. امروز با افتخار می توانیم ادعا کنیم 
که دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی، از مردم و برای مردم اند و هر تحلیلی 
که در آن دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی را جدای از مردم فرض بگیرد 
و تصور کند، تحلیلی اشتباه و به دور از واقعیت است. امروزه مردم پشتوانه 
اســتواری تار و پود امنیت کشور هستند و باید اذعان کرد که نقش اول در 
تأمین امنیت به دســت مردم است. همچنانکه اعالم کردیم، بازداشت دیگر 
عوامل عملیاتی و پشتیبانی حرم حضرت شاهچراغ علیه السالم با همکاری 
هوشمندانه، شجاعانه و ستودنی مردم صورت گرفت. باور داریم که حوادث 
تلخ روزهای گذشته توسط شبکه های پیچیده سازماندهی شده اند، ولی پیاده 
نظام دشمنان خارجی، عده ای فریب خورده و ناآگاه اند که فاقد بینش و قدرت 
تشــخیص الزم و درست هستند. مقابله و برخورد با این الیه های سطحی 
و ناآگاه، نه ســخت و دشوار و نه هدف و برنامه جمهوری اسالمی ایران و 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی بوده است. هدف دستگاه اطالعاتی، راهبری 
طیف های فریب خورده و آگاه ســازی آن ها در برخورد با واقعیت ها از یک 
طرف و مصون ســازی جامعه از توطئه ها از سوی دیگر است. دستگاه های 
اطالعاتِی منسجم، هماهنگ و همدل کشور با وجود بروز خشونت های زیاد 
و با وجود ارائه آموزش های اقدامات تروریستی از طریق رسانه های دشمن، 
به دنبال ارتقاء سطح امنیت و مصون سازی جامعه اند. فرآیند مصون سازی 
 جامعه مستلزم درجه ای از بینش اســت که طبق آن آگاهی های کاذب از 
منشأ و مصدر کشورهای متخاصم بی اثر می شود. بر اساس این بینش است 
که هر پارسی-گویی و هر رسانه فارسی زبانی لزوماً ایرانی و ایران دوست 

نیست .
   علی زارعی

بازیگران و اهداف دشمنان در اغتشاشات 

دوســتان  از  یکــی   // خبــر  گــروه 
حجت االسالم شهرکی امام جماعت شهید 
مسجد موالی متقیان گفت: او با جوانان 
و نوجوانان ارتباط بسیار نزدیک داشت 
و در مسجد فضایی را ایجاد کرده بود تا 
برای ازدواج جوانان، اشتغال آنان و رفع 

مشکالت مردم کار و تالش شود . 
  حجت االسالم هاشــم رعنایی مسئول رسیدگی 
به امور محورهای ستاد مردمی استقبال از زائرین 
پاکستانی سیســتان و بلوچســتان و از دوستان 
حجت االسالم شهرکی امام جماعت شهید مسجد 
موالی متقیان در گفت وگو با فارس اظهار داشت: 
او روحانی جوان ۳۲ ســاله و از فعاالن فرهنگی و 
اجتماعی سطح شهر زاهدان بود که مسجد موالی 
متقیان واقع در بلوار »جمهوری اسالمی« را به محور 
برنامه های فرهنگی، اجتماعی و بصیرتی محل تبدیل 
کرده بود. این طلبه در مدرسه امام جعفر صادق )ع( 
زاهدان تحصیل کرده بود و اهل سیســتان و متولد 
زاهدان بود و خانه پدری اش هم در زاهدان اســت. 

پدر او ۲ سال پیش به رحمت خدا رفته بود.
*  در هر مناسبتی مسجد برنامه داشت

  وی افزود: او بعد از آن که معمم شــد، از ۶ سال 
قبل امام جماعت مســجد موالی متقیان شــد و 
تالش کرد در هر مناسبت ملی و مذهبی و انقالبی 
 در مسجد برنامه داشته باشد.رعنایی با بیان اینکه 
ایــن طلبه در ایــام مختلف مناســبتی مرتبط با 
امیرالمؤمنین )ع( برنامه های مفصل در مسجد داشت، 
گفت: در ایام شــهادت حضرت علــی )ع(، میالد 
امیرالمؤمنین )ع( و عید غدیر در مسجد، برنامه های 
مفصل برگزار می کرد و سخنران و مداح سرشناس 

دعوت می شدند.
*  خدمات جهادی و اجتماعی این امام محله
  این دوســت حجت االسالم شهرکی امام جماعت 
شهید مسجد موالی متقیان تصریح کرد: او طلبه ای 
بســیجی بود که در عرصه جهادی و سازندگی هم 
بسیار فعال بود و همسرش هم که پرستار است، پا به 
پای خود در منطقه خدمت رسانی داشت.وی افزود: 
اوج فعالیت های جهادی و خدمت رسانی این طلبه 
شــهید در زمان سیل چابهار بود که به کمک مردم 
محله رفت و خانه ها را الی روبی کرد و به بازسازی 
خانه ها کمک کرد. از ســوی دیگر برای خانواده 
نیازمند و آسیب دیده هم بسته های معیشتی تهیه کرد.

رعنایی افزود: در دوران کرونا هم از همان ابتدا در 
منطقه فعالیت خود را آغاز کرد و به کمک نیروهای 

بسیج به ضدعفونی ســطوح عمومی می پرداخت 
و بسته های بهداشتی و معیشتی برای خانواده های 

نیازمند تهیه کرد.
 NA در مســجد، محلی را به کالس های *

تبدیل کرد
  وی افزود: مراکز ترک اعتیاد به دنبال مکانی برای 
برگزاری کالس های مشــاوره و آموزش خود با 
عنوان NA در شهر زاهدان بودند که شهید شهرکی 
پیشــنهاد داد تا به مسجد موالی متقیان بیایند. این 
بستر امروز به قدری مورد استقبال قرار گرفته که در 
۴ مسجد دیگر استان هم این کالس ها برپا می شود. 
در کالس های مسجد موالی متقیان بیش از ۵۰۰ 
نفر شرکت می کنند.رعنایی گفت: این طلبه در ابتدای 
هرسال تحصیلی با شناسایی دانش آموزان نیازمند، 
بسته های مهر تحصیلی شامل کیف و نوشت افزار را 

تهیه و به دست آنان می رساند.
* ارتباط بسیار خوبی با مردم محله داشت
  این دوســت حجت االسالم شهرکی امام جماعت 
شهید مسجد موالی متقیان با بیان اینکه این طلبه 
شــهید اخالق و منش بســیار خوبی داشت و در 
ارتباط با دیگران بسیار خوشرو بود، گفت: امروز 
بعد از شهادتش شاید همانند اعضای خانواده اش، 
دوستان و طلبه ها در فراق او می سوزند. او با جوانان 
و نوجوانان ارتباط بسیار نزدیک داشت و در مسجد 
فضایی را ایجاد کــرده بود تا برای ازدواج جوانان، 
اشتغال آنان، رفع مشــکالت احتمالی مردم کار و 
تالش شــود.  وی با اشاره به اینکه حجت االسالم 
شهرکی اهل دنیا و مادیات طلبی نبود، گفت: واحد 
مجاور منزلش را به پایگاه بسیج تبدیل کرده بود تا 
بتواند با بسیجیان ارتباط نزدیکی داشته و امور را با 

آنان پیش ببرد.
*  انگیزه قاتالن از شهادت این طلبه

  رعنایی در پایان خاطرنشان کرد: نمی توان انگیزه 
افرادی که او را به شهادت رساندند، ارزیابی کرد 
امــا قطعًا تالش های او و خدمت رســانی هایش 
برای این اقدام تروریستی بی تأثیر نبوده است. او 
به قدری پیگیر مشــکالت مردم بود که در میان 
مسئوالن و مردم بســیار شناخته شده بود که در 
مراسم تشییع پیکرش نیز این عشق و عالقه مردم 
مشهود بود.افراد مسلح ناشناس دوازدهم آبان ماه 
امام جماعت  حجت االسالم »سجاد شــهرکی« 
مســجد »موالی متقیان« زاهدان را هنگام نماز 
مغرب مقابل این مســجد به ضرب گلوله کلت به 

شهادت رساندند./فارس

پشت پرده سیاست 

اژه ای پای انتقادهای صریح دانشجویان   
رئیس قوه قضاییه در بین دانشجویان دانشگاه بیرجند حاضر شد تا با آن ها گفت وگو کند.

اژه ای از زیر مجموعه خودش نیز انتقاد کرد وگفت: اگر کســی را ممنوع الخروج می کنید 
حداقــل به او بگویید! بی تردید یکی از پی آمدهای مثبت حوادث اخیر ، حضور روزافزون 
مسئوالن در دانشگاه ها و شنیدن انتقادهای صریح دانشجویان است. اقدام تحسین برانگیزی 
که این روزها به جد توسط سخنگوی دولت پیگیری شده و به تازگی نیز رئیس قوه قضاییه 
 که خود یکی از پیشــگامان گفت و گوی بدون واسطه با مردم است، در قامت اولین رئیس 
قوه ای که با دانشجویان پس از بروز ناآرامی های اخیر گفت وگو می کند در جمع دانشجویان 
دانشگاه بیرجند حاضر شد و  پای اعتراضات صریح  و بدون لکنت دانشجویان این دانشگاه 
نشست. دانشــجویان در این دیدار از هر دری سخن گفتند.به گزارش فارس و ایسنا، یکی 
از دانشــجویان گریزی به موضوع اینترنت زد و با انتقاد از عملکرد شــورای عالی فضای 
مجازی گفت: »پیام رسان های داخلی ضعیف عمل می کنند و دیگر پیام رسان ها نیز برای مردم 
محدود شده و این موضوع اشتغال بخشی از مردم را به مخاطره انداخته است.« او همچنین  
با اشــاره به اتفاقات رخ  داده در سیســتان و بلوچستان گفت: »دستگاه قضایی و  مسئوالن 
بخش های مختلف باید درباره قضایای  اتفاق افتاده  در سیســتان و بلوچستان روشنگری 
کنند تا نارسانه ها نتوانند موج ســواری داشته باشند.« دانشجوی دیگری نیز با انتقاد از این 
 که بسترهای ابراز اعتراض در کشور فراهم نیست، خطاب به رئیس قوه قضاییه اعالم کرد :

» ِورد این روزهای ما این اســت که اعتراض آری و اغتشاش خیر؛ آیا مسئوالن نقشی در 
ایجاد بسترها و ارتباط سازی عمیق با مردم ندارند؟ آقای محسنی اژه ای، از شما خواهش می 
کنیم به مسئوالن خراسان جنوبی بگویید آستانه تحمل خود را باال ببرند.« در همین خصوص، 
یکی از دختران دانشجو خطاب به رئیس  عدلیه تصریح کرد:» ما معترض هستیم، اغتشاشگر 
نیســتیم؛ بین معترض و اغتشاشگر حد و مرز قایل شوید.هیچ گاه مشکالت مِن دانشجو را 
درک  نکرده اید و مثل من زندگی نکرده اید؛ مشــکل من روسری نیست؛ روسری روی سر 
من ســنگینی نمی کند، مگر مادران ما در این انقالب سهم نداشتند؟ چرا عده ای فقط به تار 
مو گیر می دهند؟« لزوم شفافیت، مافیای کنکور،  تعلل مسئوالن به صدور مجوز کرسی های 
آزاداندیشــی و  برخورد با مسئوالن ناکارآمد که مسببان وضعیت امروزند، بخش دیگری از 
اظهارات دانشجویان را به خود اختصاص داد. پس از پایان انتقادهای دانشجویان خطاب به 
قاضی القضات، محسنی اژه ای پشت میکروفن رفت و خطاب به دانشجویان گفت:» تک تک 
موارد مطرح  شــده از جانب شما دانشجویان عزیز را یادداشت کردم و درخصوص بررسی، 
انتقال و رفع آن ها، اهتمام دارم.«رئیس دستگاه قضا در ادامه با انتقاد از بَنری که تصویر خود 
در آن درج شــده بود و در دانشگاه وجود داشت، گفت:»  با عکس و بنر مسئله و مشکلی 
حل نمی شــود اگر نیت و اعمال ما درست باشد خودش بیانگر و مبین خواهد بود.« اژه ای 
سپس در مقام پاسخ به انتقادهای دانشجویان با اشاره به سخنان مطرح  شده از جانب برخی 
دانشجویان مبنی بر ضرورت تمیز قایل شدن میان معترضان و اغتشاشگران، اظهار کرد : »کل 
حرف ما هم همین است که صف معترضان از اغتشاشگران جدا شود...ببینید چه کسانی قرآن، 
پرچم ایران و اموال مردم را به آتش می کشند...چطور این خشونت رخ می دهد که ۲۰ نفر یک 
نفر را می زنند و او جانش را از دست می دهد...ضعف های خودمان را بشناسیم، درد دل مردم 
را گوش کنیم...حتی کسی که اغتشاش می کند واقعا ممکن است فریب خورده باشد.« او با 
کارآفرینان این استان نیز دیدار کرد و در بخشی از سخنان خود  به  انتقاد علنی از زیرمجموعه 
خودش پرداخت که در فضای مجازی وایرال شــده و واکنش مثبت کاربران فضای مجازی 
را به همراه داشــت. او  درباره ممنوع الخروج کردن ها گفت :» این که کسی ممنوع الخروج 

می شود و تازه در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی می شود، تقصیر دستگاه قضایی است.« 
پاسخ به انتقاد یک فعال سیاسی از قالیباف 

یک کاربر تلگرام در پاسخ به  نقد علی مهدیان  درباره رفتار قالیباف  که در همین صفحه 
چاپ شــده بود  با غلط و غیر منصفانه دانستن این نقد نوشت : »اگر ایشان موضع صریح  
قالیباف در رســانه ملی و نقش موثر وی در فتنه  ۸۸ را پیگیری می کرد، اسیر جوسازی 
سوپرانقالبی ها در تخریب قالیباف نمی شد. «مسعود ولی زاده می افزاید:اما این که گفته اند 
طــرح موضوع حکمرانی نــو در وضعیت کنونی پیام به معترضان می دهد نشــان از اوج 
بی اطالعی و نبود دقت ایشــان دارد.حکمرانی نو در ادامه بیانات رهبر معظم انقالب درباره 
ضرورت تحول اســت که در سال ۱۴۰۰ بارها و از جمله در دیدار دانشجویی و  همچنین 
هیئت دولت مطرح شده بود و خالف تصور آقای مهدیان طرح آن از طرف آقای قالیباف 
هم برمی گردد به زمستان همان سال و اساسا مربوط به اتفاقات اخیر نیست و حوادث اخیر 
فقط درستی ضرورت توجه به آن را بیش از پیش نشان داد.کاش دوستان ما که به دلسوزی 
آنان یقین وجود دارد،  قبل از نقدی این قدر تند حداقل حکمرانی نو را در کانال آقای دکتر 

قالیباف جست وجو می کردند تا دچار چنین خطای فاحشی نشوند .

تازه های مطبوعات
اطالعات - هنگامی که با شرایط دشوار سیاسی و اصطکاک نیروها یا قشرها و بخشی از جامعه 
روبه رو می شویم، صدای بلند در خیابان و عرصه ای که در آن برخورد روی می دهد، صدای برهان 
و اندیشــه را خاموش  و مجال آرامش و عقالنیت فروکش می کند.در حقیقت هم  سرایی منظم و 
شیوای فکر و آینده نگری و آرامش، در کرنای دهل و هروله هیجانات جاری و ساری گم می شود.

 فرهیختگان - برخالف بیشتر کشورهای حاشیه خلیج  فارس، قطر روابط اقتصادی و سیاسی خوبی 
با ایران دارد. در شرایطی که رسانه های غربی با پیوند زدن سیاست و فوتبال سعی در اعمال فشار 
بر ایران دارند ایران با به کار گرفتن اهرم تعامل سیاسی با کشور قطر هم می تواند خبرنگار ضدایرانی 
حاضر در هتل تیم ملی را به محل دیگری بفرستد و از حجم حاشیه سازی ها علیه کشورمان کم کند و 
هم می تواند اقدام به دستگیری تروریست هایی کند که کشور خود را به دالرهای سعودی فروخته اند.

انعکاس
رویــداد24 خبر داد: روابط عمومی مجلس نوشــت:  نامه ای در فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس منتشر شده که در این نامه از ریاست قوه قضاییه 
خواسته شده است پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده های محاربه دسته بندی شود که 

ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.
 فردانیوز خبر داد: »الهام افکاری« یکی از عوامل اصلی شبکه تروریستی سعودی اینترنشنال در 
ایران حین فرار از مرز  توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( در وزارت اطالعات دستگیر شد.وی 
طی مدت اخیر، فعالیت  ها و اقدامات  فراوانی در ســیاه نمایی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران، دعوت جوانان و دختران به اغتشاشات و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم انجام دا ده بود.

هایپر سونیک سپاه ؛ کابوس جدید دشمنان

نیروی هوافضای سپاه، از ساخت موشک بالستیک جدید به نام هایپرسونیک خبر داد.نقطه برتری 
این موشک هدایت لحظه ای کالهک در خارج از جو زمین است .  هفته موشکی ایران بعد از پرتاب 
موفق ماهواره بر قائم۱۰۰ و سامانه صیاد ۲ ،با خبر مهم فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
از رونمایی موشــک بالستیک هایپرسونیک این نیرو در آینده، کامل شد و به نوعی از جدیدترین 
کابوس موشــکی ایران برای رژیم صهیونیستی پرده برداری به عمل آمد. گفته شده زمان رسیدن 
این موشــک از ایران تا سرزمین های اشغالی کمتر از ۷دقیقه است و همین باعث شده تا از امروز 
حاکمان این رژیم در کابوس روزی به ســر برند که صدای سوت موشک هایپرسونیک ایرانی در 
نزدیکشان شنیده می شود .سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه  در حاشیه 
مراســم سالگرد شهادت پدر موشکی ایران، شهید طهرانی مقدم ، با اعالم این خبر که موفق شدیم 
به موشــک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته دست یابیم، افزود: این موشک قادر است در فضایی 
 که مهم ترین و پیشرفته ترین سامانه های سپر دفاع موشکی وجود دارد، از آن ها عبور کند و همان 
سامانه های سپر موشکی را که می تواند جزو مهم ترین ارکان دفاعی دشمن باشد ،هدف قرار دهد. 
سردار حاجی زاده با اشاره به ویژگی های موشک بالستیک هایپرسونیک نیروی هوافضای سپاه بیان 
کرد: این ســامانه سرعت بسیار باال و قابلیت مانورپذیری در جو و بیرون آن را دارد. این موشک 
جدید جمهوری اسالمی هم از سامانه های پدافندی در داخل جو، دفاع   می کند و هم از سامانه های 
فوق العاده گران قیمتی که در بیرون جو با موشک ها مقابله می کنند، عبور می کند و فکر نمی کنم تا 
ده ها سال بعد هم فناوری پیدا شود که بتواند با آن مقابله کند. آزمایش های موشک  هایپرسونیک 
انجام شــده و در آینده و در یک فرصت مناسب این موشک رونمایی خواهد شد.موشک هایی که 
 با ســرعت هایپرسونیک پرواز می کنند چندان جدید نیستند و برای مثال، موشک های بالستیک 
ممکن اســت با ورود مجدد به جو ســرعتی معادل ۲۵ ماخ داشته باشند، اما تفاوت این است که 
 موشک های بالستیک مسیر پروازی کم و بیش قابل پیش بینی را دنبال می کنند و در صورت پرتاب 
موشک بالستیک علیه یک دشمن، سیستم های دفاع موشکی می توانند محل ورود مجدد موشک را 
 تخمین بزنند و بر اساس آن مقابله کنند، اما ویژگی موشک های مافوق صوت جدید در مانورپذیری 
آن هاســت. این ویژگی به آن ها اجازه می دهد تا مسیرهای پروازی بسیار نامنظم تری را دنبال 
کنند و منطق سیستم های دفاع موشکی معاصر را منسوخ می کنند تا امکان مقابله پدافندی با آن ها 
بسیار دشوار شود.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس  نیز ضمن بیان خداقوت به سردار حاجی زاده 
و متخصصان نیروی هوافضای ســپاه تاکید کرد: » ساخت موشک بالستیک فراصوت با قابلیت 
مانورپذیری بی سابقه، شکستن رکورد سرعت، توان عبور از تمامی سامانه های پدافند موشکی در 
جهان و قابلیت هدف قرار دادن آن ها، عالمت روشنی است از ترکیب علم و ایمان در صنعت دفاعی 
کشور. خداقوت به برادرم سردار حاجی زاده و همه دالوران متخصص نیروی هوافضای سپاه.«،اما 
این خبر مهم نظامی از سوی ایران با واکنش هایی در خارج از مرزها نیز همراه شد . رافائل گروسی 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد که ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک توسط 

ایران نگرانی ها درباره برنامه هسته ای این کشور را تشدید می کند .

گــروه خبــر // وزیر میــراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشــگری گفت: ۲۶ اختیار مهم وزارتی 
برای حمایت از ســرمایه گذاری به مدیران استانی 

تفویض شده است .
   عزت اله ضرغامی در دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان 
هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، اظهار داشت: دستور ویژه 
به مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

هرمــزگان و معاونین مرتبط برای اجرایــی کردن و تحقق 
مطالبات نماینده مقام معظم رهبری صادر خواهد شد.

    وی، صنعت گردشــگری را صنعتی چندبعدی دانســت و 
 اظهارداشت: برای توسعه صنعت گردشگری استان هرمزگان 
نیازمند همــکاری تمام دســتگاه ها هســتیم.وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری ابراز کرد: در حال 
حاضــر ۲۰ اولویــت را برای اجــرای برنامه هــا تدوین 
کرده ایــم و در این راســتا با ۱۱ دســتگاه نیــز تفاهم نامه 
دقیق اجرایی، منعقد شده اســت تا بتوانیم برنامه های حوزه 
 صنایع دســتی، میراث فرهنگی و صنایع دســتی را محقق 

کنیم.
  ضرغامی، قیمت باالی سوخت یکی از مهم ترین چالش هایی 
توسعه گردشــگری دریایی دانست و تصریح کرد: بر اساس 

آسیب شناسی انجام شده، یکی از مهم ترین دالیل عدم توسعه 
 گردشــگری دریایی در کشــور، قیمت باالی سوخت بود 
 که با پیگیری های انجام شــده مقرر شــد کــه وزارت نفت

  اقدام به پرداخت یارانه ســوخت به کشتی های گردشگری 
کند.

  وی، با اشــاره بــه نهضت تفویض اختیار به اســتان ها در 
وزارت خانه صنایع دستی، گردشــگری و میراث فرهنگی، 
گفت: برای حمایت از سرمایه گذاری بیش از ۶۲ اختیار مهم 
وزارت خانه به اســتان ها تفویض شده است به همین جهت 
مسئوالن اســتانی می توانند اتفاقات بزرگی را رقم بزنند. به 
گزارش فارس ، وی خاطرنشــان کرد: برای تکمیل اسکله 
نخل ناخدا که بخشی از زیرساخت های آن انجام شده است 

برنامه هایی را تدوین کرده ایم .

وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری : 

26 اختیار مهم وزارتی به استان ها تفویض شد 
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    سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها // 
 امام جمعه موقت بوشــهر گفت: خواسته 
مردم این است که دولت با اصالح ساختار 
اقتصادی و رفع موانــع بتواند برای بهبود 

وضعیت رفاه و معیشت مردم تالش کند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االســالم سید 
غالمرضا هاشــمی در خطبه های نماز جمعه این 
هفته بوشهر با اشــاره به حضور تاریخی مردم در 
راهپیمایی باشــکوه ۱۳ آبان امســال، اظهار کرد: 
باید برای خلق این حماسه میلیونی و موج آفرینی 
بصیرت افزای ملت همیشه در صحنه ایران از مردم 
تقدیر کرد که در این شرایط و در میان روزهای پر 
آشوب و اغتشاشــی که دشمن برای ایران اسالمی 
ترســیم کرده بود با حضور با شکوه خود پاسخی 

کوبنده به آن ها دادند.

وی با بیان اینکه در شرایط امروز جهان نیاز آمریکا 
به ایران بیشتر از گذشته شده است، تصریح کرد: در 
اسناد منتشر شده از النه جاسوسی آمریکا یکی از 
پرتکرارترین عبارات در آن درباره ایران نفت، گاز 
و انرژی اســت و امروز آمریکا و دنیا، ایران را به 
 عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی قلمداد می کند.

خطیب جمعه بوشــهر اضافه کرد: بررسی ها نشان 
می دهد هم قدرت دنیای استکبار کاسته شده و هم 
نیازشان به انرژی افزایش یافته است در این شرایط 
نقش ایران به عنوان یک نقش تاثیرگذار و موثر در 

تامین انرژی دنیا قابل نادیده گرفتن نیست.وی ادامه 
داد: ایران امروز یک عنصر تعیین کننده در مناسبات 
جهانی است و جبهه استکبار در حال افول است و 
این ساماندهی اغتشاشات یک حرکت مذبوحانه و 
انفعالی در برابر ایران اسالمی است که دنیای استکبار 

دنبال می کند.
  حجت االسالم هاشمی نژاد گفت: البته از برخی از 
مسائل و مشــکالت نمی توان چشم پوشی کرد که 
باید دولت انقالبی و جهادی با همراهی همه مردم 
و نخبگان برای حل مشکالت مردم در حوزه های 

مختلف کوشا باشد.وی افزود: دشمن در قائله اخیر 
با تمام قدرت وارد میدان شد و یک جنگ ترکیبی را 
رقم زد و همه امکانات را به خدمت گرفت تا بتواند 
امنیت و اقتدار کشور را زیر سوال ببرد، اما با صبر 
و بصیرت مردم و دستگاه های نظامی و امنیتی این 

توطئه  ها نقش بر آب شد.
  امام جمعه موقت بوشهر اظهار کرد: امروز مردم به 
این نتیجه رسیدند که دشمن به دنبال برهم زدن امنیت 
و اقتدار ایران اسالمی است و آن ها به دنبال تجزیه 
طلبی هستند تا اقتدار کشور را زیر سوال ببرند که 

همین روشنگری مردم اجازه نداد تا نقشه های شوم 
دشمن عملیاتی شود و در سوی دیگر مسئوالن باید 
پاسخ درستی به این بصیرت مردم با رفع مسائل و 

مشکالتشان بدهند.
  وی گفت: امروز خواسته مردم این است که دولت 
با اصالح ساختار اقتصادی و رفع موانع و مشکالت 
بتوانــد برای بهبود وضعیت رفاه و معیشــت مردم 
تالش کند و این خواسته به حق است که دولت باید 

به آن جامه عمل بپوشاند.
  خطیب جمعه بوشهر در بخش دیگری از خطبه ها 
با اشــاره به هفته ی کتاب و کتابخوانی گفت: اگر 
تمدن بشری پابرجاست و اگر دینی پابرجاست و 
اگر مکتب توحیدی و اسالمی امروز در اختیار ما 
قرار گرفته از برکت کتاب اســت که در صدر همه 

قرآن کریم است .

امام جمعه موقت بوشهر:

مردم خواستار اصالح ساختار اقتصادی هستند

 // حسن سیالوی سرویس استان ها 
نماینده اهواز در مجلس شــورای 
اسالمی با انتقاد از کاهش حق آبه 
کشاورزی خوزستان از سوی وزارت 
نیرو گفت: براساس سند آب ساالنه 
حق آبه  مکعب  متــر  میلیارد   ۲۰
باغداری خوزستان  و  کشــاورزی 
اســت اما این عدد در هیچ سالی 
تاکنون از سوی وزارت نیرو محقق 

نشده است.
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ ســید 
کریم حسینی با انتقاد از کاهش حق آبه 
کشاورزی خوزســتان از سوی وزارت 
نیرو اظهار کرد: طبق سند آبی که در دو 
سال گذشته با کار کارشناسی به تصویب 
رســید، قرار بود ساالنه ۲۰ میلیارد متر 
مکعب حق آبه کشــاورزی و باغداری 
خوزستان باشــد اما این عدد در هیچ 
سالی تاکنون از سوی وزارت نیرو محقق 
نشده است.وی افزود: قطعا خشکسالی 
و ترسالی ها در این عدد اثرات مثبت و 
منفی خواهند داشت اما با توجه به اینکه 
در ســند آب کار کارشناسی انجام شده 
و همچنین خوزستان اولین تولید کننده 
محصوالت کشاورزی در کشور است، 
انتظار داریم وزارت نیرو عملکرد بهتری 
در تحقق این ســند داشته باشد.نماینده 
اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: 

کشاورزی محور توسعه کشور است و 
تامین آب مورد نیاز خوزستان به عنوان 
یکی از اســتان های برتــر در تولیدات 
کشــاورزی و باغی برای توســعه این 
تولیدات باید در دستور کار وزارت نیرو 
ادامه داد: خوزستان  قرار گیرد.حسینی 
دارای اراضی کشــاورزی بسیار مستعد 
و همچنین منابع آبی متعدِد در دسترس 
است که ظرفیت های بسیار خوبی برای 
بحث کشاورزی هستند. طرح ۵۵۰ هزار 
هکتاری مقام معظم رهبری نیز از دیگر 
پتانسیل های استان در بحث کشاورزی 
است که برای تولید نیازمند آب هستند 
و باید حق آبه مصوب خوزستان در این 
خصوص محقق شود.وی با بیان اینکه 

حق آبه  تخصیص  اولویت  خوزســتان 
در کشــور اســت، افزود: وزارت نیرو 
باید حق آبه ۲۰ میلیــارد متر مکعبی 
که برای بحث کشــاورزی و باغداری 
در خوزســتان در نظر گرفته شده است 
را به استان تخصیص دهد اما متاسفانه 
چنین مساله ای محقق نشده است.نماینده 
اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اینکه در برخــی از فصول ممنوعیت و 
محدودیت کشــت داریم و یا در برخی 
از فصول تاخیر در مجوز کشت به دلیل 
عدم تخصیص آب داشته ایم به این معنا 
است که حق آبه ۲۰ میلیارد متر مکعبی 
استان در بحث کشاورزی و باغی محقق 

نمی شود .

نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی انتقاد کرد

چرا حق آبه ساالنه کشاورزی خوزستان محقق 
نشده است؟

 

خبر

  آرزو توکلی سرویس استان ها // امام جمعه موقت کرمان 
در عین حال که تاکید کرد معترضان اجازه موج ســواری را 
به دشــمنان ندهند و صف خود را از اغتشاشگران جدا کنند 
اظهارداشت: به همه دست اندرکاران، خدمتگزاران و کارگزاران 
نظام نیز توصیه می کنیم کاســتی های گذشته را جبران و به 
ملت خدمت کنند. به گزارش خبرنگاردریا  ، حجت االســالم 
امــان اهلل علیمرادی در خطبــه های نماز جمعــه این هفته 
کرمان واقع در مصالی امام علی)ع( این شــهر افزود: یکی از 
 مهمترین معیارهای ارزیابی حکومــت، رعایت حال مردم و 
خدمات رســانی مناسب به آنان اســت.خطیب جمعه کرمان 
در عین حال با بیان اینکه مطالبه و اعتراض حق مردم اســت 
گفت: کسانی که مطالبه و اعتراض دارند، صف خود را باید از 
 اغتشاشگران جدا کنند و اجازه موج سواری به دشمنان را ندهند.

 حجت االســالم علیمرادی افزود: به برخی جوانان نصیحت 
می کنم اگر بخواهند به خطا بودن رفتارشــان پی ببرند، این را 
بدانند که منادی این رفتارها آمریکای آتش افروز و جنایتکار 
است.وی تصریح کرد: دشمنان همیشه دست به جنایت می زنند 
و باید مواظب باشــیم در خدمت شیاطین قرار نگیریم.خطیب 
جمعه کرمان اظهار داشت: اشخاصی که به اغتشاش اقدام، علیه 
نظام فعالیت می کنند و دست به تخریب اموال عمومی می زنند 
بدانند که جهنمی و رفتارشان مایه خواری خودشان خواهد بود.

وی با بیان اینکه آیا اغتشاشگران می پسندند کسی این رفتار 
را با آنان و اموال شــان انجام دهد، توصیه کرد که این دسته از 
افراد دست از این رفتارهای خود بردارند.خطیب جمعه کرمان 
 در ادامه با بیان اینکــه این حوادث به نفع انقالب و نظام تمام 
می شــود تاکید کرد: ملت، دولت، حوزه علمیه و گروه های 
سیاســی باید با یکدیگر متحد باشند.وی همچنین با اشاره به 
راهپیمایی ۱۳ آبان در هفته گذشته بیان کرد: مردم شریف استان 
کرمان حضور باشــکوهی در بیعت با نظام، انقالب و رهبری 

داشتند و از آمریکای آتش افروز اعالم انزجار کردند .

 

سید ابوالحســن جعفری سرویس 
گفت:  بوشهر  استاندار   // ها  استان 
از ۷۰ هزار کارگر شــاغل در منطقه 
پارس جنوبی ۲۰ هزار نفر آنان کارگر 

فصلی هستند .
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ احمد 
محمدی زاده در جلسه شورای آموزش و 
پرورش استان بوشهر با قدردانی از تالش 
آموزش و پرورش در عرصه های مختلف 
فرهنگی، عمرانی، آموزشی، حوزه بصیرت 
و تامین تجهیزات، اظهار کرد: استان بوشهر 
در جریان اغتشاشــات و آشوب کمترین 
مشکل در سطح کشور داشت که نشان از 
آگاهی مردم نسبت به شناخت دشمنان و 
اهداف آنان است.وی با تأکید بر توجه به 
موضوعات محتوایی در جلسات شورای 

آموزش و پــرورش تصریح کرد: باید در 
نشست های این شــورا مسائل اصلی این 
حوزه بررسی، آسیب شناسی و راهکارهای 
الزم برای حل آنها ارائه شود.اســتاندار 
بوشهر تبدیل مشکالت و مسائل به فرصت 
را مورد تأکید قــرار داد و بیان کرد: باید 
با شناسایی و بررسی مشکالت، برای حل 
آنها چاره اندیشی شود.محمدی زاده توجه 
بــه کارآفرینی و مهارت آمــوزی را یک 
ضرورت دانست و افزود: با سرکشی مداوم 
از طرح ها در بخش های مختلف عمرانی، 
خدماتی، تولیدی و صنعتی، نیروهای شاغل 
در آنها بررسی می شــود که نیاز است بر 
اساس ظرفیت این طرح ها مهارت آموزی 
افراد بومی در دستور کار قرار بگیرد.وی 
شهرک های صنعتی و زیست فناور دلوار 

را یکی از ظرفیت های مهم استان دانست 
و تاکید کرد: باید از این ظرفیت در توسعه 
ســرمایه گذاری  و  دانش بنیان  طرح های 
حداکثر استفاده شود.استاندار بوشهر اشتغال 
در منطقه پارس جنوبی را یادآور شــد و 
گفت: از ۷۰ هزار کارگر شاغل در منطقه 
پارس جنوبی ۲۰ هــزار نفر آنان کارگر 
فصلی هســتند که از نقاط مختلف کشور 
به این منطقه صنعتی مســافرت می کنند و 
در این راستا می توان نیروهای ماهر مورد 
نیاز این صنایع آموزش داد و زمینه اشتغال 
آنان را فراهــم کرد.محمدی زاده پرورش 
میگو در رود شــور گناوه را مورد اشاره 
قرار داد و خاطر نشان کرد: ۳ هزار هکتار 
اراضی منطقه رود شور برای پرورش میگو 
متقاضیان  مهارت افزایی  که  تعیین شــده 
برای فعالیــت در این عرصــه ضروری 
است.وی توجه به تجهیزات هنرستان ها و 
دبیرستان های کار و دانش استان بوشهر را 
مورد تأکید قرار داد و افزود: در این راستا 
تشــکیل کارگروه تخصصی بازنگری در 
اشتغال و رشته های تحصیلی هنرستان ها 
و دبیرســتان های کار و دانــش ضروری 
است.استاندار بوشهر نوسازی و تجهیز این 
مدارس را مورد تأکیــد قرار داد و افزود: 
جذب اعتبارات ملــی برای این مهم یک 
ضرورت است.محمدی زاده توجه به برنامه 
فرهنگی دانش آموزان را مورد تأکید قرار 
داد و گفت: برنامه فرهنگی در این حوزه 
تنظیم و تدوین و از اردوگاه های ســپاه و 
نیروهای پرورشی سپاه و حوزه های علمیه 

استفاده شود .

استاندا ر بوشهر:

پارس جنوبی 2۰ هزار کارگر فصلی دارد

طرح : بیتا هوشنگی

    

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // 
استاندار یزد با بیان اینکه نخبه سیاسی در 
از کنشگر سیاسی قرار دارد،  باالتر  رتبه ای 
گفت: برخورداری از یک دستگاه معرفتی و 
فکری، پیش شرط نخبه شدن در تراز انقالب 

است . 
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهــران فاطمی در 
دوره نخبه پروری سیاسی شهید دیالمه که در محل 
دانشــگاه آزاد واحد یزد برگزار شد، گفت: تفاوت 
نخبه گر سیاسی با کنشگر سیاسی را یک دهه پیش 
مقام معظم رهبری در جمع تشکل های دانشجویی 
مطرح کردند.وی ادامه داد: قرار نیســت شما صرفا 
یک فعال سیاسی شوید؛ فعال سیاسی کسی هست 
که مســائل سیاســی را دنبال می کند اما نخبه گر 
سیاسی در رتبه باالتری هست و رصدگر و تحلیلگر 
 اســت و کسی اســت که جریانات سیاسی را فهم 
 می کنــد و یک گام جلوتر پیــش بینی می کند و 

جریان سازی و هدایت گری می کند.
  فاطمی بــا بیان این که در این دوره قرار اســت 
در قالب یک پروســه و فرایند طراحی شــده شما 
دانشــجویان نخبه و بســیجی به ترازی از نخبگی 
برسید و از دیگر فعاالن سیاسی ممتاز شوید، تصریح 
کرد: رسیدن به این جایگاه به همین سادگی نیست؛ 

پیش شرط هایی دارد که اگر نباشد به جایگاه اصلی 
نمی رســید.وی داشتن دستگاه فکری و معرفتی را 
مهمترین شــاخصه مسیر نخبگی سیاسی دانست و 
 اظهار کرد: اگر فاقد این شــاخصه باشید به جایی 
نمی رســید؛ اگر فکر می کنید بدون داشتن دستگاه 
فکری تبدیل به یک کنشگر و نخبه سیاسی در تراز 

انقالب می شوید، اشتباه می کنید.
  استاندار اضافه کرد: نخبه سیاسی در تراز انقالب که 
یک دوره آثار شهید مطهری را نخوانده باشد، موفق 
نخواهد بود و این ضروری است چون تنها متفکری 
که در عصر ما تالش کرد که اسالم و مبانی اندیشه 
اســالمی را در قالب یک منظومه ارائه دهد، شهید 

مطهری است.
  وی با ابراز تاســف از مهجور ماندن آثار شــهید 
مطهری، افزود:  در کنار این آثار، ســیر مطالعاتی 
آثار بزرگانی چون عالمه مصباح و مســائل جدید 
دیگر هم حتما ضروری است و باید به آن بپردازید.
فاطمی یکی از رموز موفقیت رهبری و حکیم بودن 
ایشان و عمق نگاه سیاسی و بصیرت ایشان که به قوه 
تشخیص فوق العاده ایشان بر می گردد را مطالعات 

عمیق ایشان دانست.
  وی رکن نخســت موفقیت در حوزه نخبه سیاسی 
را بحث اخالق اســالمی و اصالح نفس دانست و 
گفت: اگر در این بخش هم کار نکنید دچار مشکل 
می شوید، ما نخبه تر از سیدالشهدا نداریم؛ آخر کار 
یک نخبه سیاسی، اصالح گری است و هر اصالحی 
از نفس انسان آغاز می شود و لذا بدون داشتن یک 
برنامه اخالقی و اصالح نفس و انس با خدا و قرآن و 
نهج البالغه و توسل در دل شب به جایی نمی رسید.
استاندار اتصال به شهدا و والیت و اهل بیت را رکن 
دوم موفقیت در این حوزه معرفی کرد و یادآور شد:  
رکن ســوم هم کار آموزه های مهارتی و بصیرتی 

است.
 وی با بیان اینکه شــما زمانی می توانید تاثیرگذار 
باشــید که به لحاظ علمی قوی باشید، تصریح کرد: 

الگوی عملی ما در نخبه پروی حضرت امام است، 
همه شــما در هر رشته ای که هستید تالش کنید و 
بــرای آرمان ها و هدف الهی خود بجنگید.  فاطمی 
در پاسخ به پرســش یکی از دانشجویان بسیجی 
نیز گفت: در طول هشت سال گذشته بحث مسکن 
متوقف شد، به گونه ای که امروز باالترین تورم را در 
زمینه مسکن و اجاره بها داریم و باالی ۴۵ درصد 
ســبد هزینه خانواده ها در مورد مســکن و اجاره 

بهاست.
  به گفته وی، دهک های پایین در استان یزد، سقف 
تراز مســکن دار شدنشان این بود که یک آپارتمان 
۸۰ متری داشته باشند اما امروز و طی یکسال ۱۱۰ 
هزار نفر در نهضت ملی مسکن نام نوشتند و پاالیش 
شدند و ۴۵ هزار نفر تایید نهایی شدند و با تصمیم 
دولــت خانه ها را ویالیی کردیــم یعنی برای همه 
واجدان شرایط زمین ۲۴۰ و ۲۵۰ متری اختصاص 

دادیم.
  وی گفت: اینجوری نیست که هر زمینی که اینجا 
افتاده باشد بتوان در نهضت جا داد؛ باید یک پروسه 
طوالنی را طی کند تا مصوب شــود و ما برای هر 
خانواده واجد شرایط ۲۴۰ متر زمین تامین کردیم.
استاندار اظهار کرد: برای رونق مناطق محروم، ۵۰ 
هزار واحد مسکونی را به مناطق حاشیه نشین بردیم 
تا برای اقشار مختلف انگیزه شود و به اینجا بیایند 
و ارزش افزوده این مناطق باال رود و محرومیت از 
این مناطق خارج شود.وی ادامه داد: دولت مصوب 
کرد که سنگ آهن مرکزی و چادرملو موظف هستند 
۱۵۰۰ میلیارد تومان برای زیر ســاخت های آبی 
اســتان هزینه کنند و این ۲.۵ برابر بودجه عمرانی 

استان است.
 به گفته فاطمی، در یکســال گذشته نرخ بیکاری 
۱۳.۵ درصد بود که  امروز به ۷.۷ درصد رســیده 
اســت؛ همچنین نرخ بیکاری بانوان ۳۱ درصد بود 
که االن به ۲۵.۵ رســیده و در رشد اقتصادی هم با 

شاخص ۷.۵۵ درصد، استان اول شدیم .

استاندار یزد :

نخبه سیاسی باالتر از کنشگر سیاسی است

خطیب جمعه کرمان :
 کارگزاران کاستی های گذشته 
را در خدمت به مردم جبران کنند
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بانوی ردیا

آشپزی

رولکبــاببادمجانیکغذایفوقالعادهاســتکهمیتوانید
برایمهمانیخودتهیهکنیدزیراظاهربسیارجذابوخوشمزهای

دارد.
رول کباب بادمجان را می توانید به همراه یک پلوی خوشــمزه 
 و ساالد دلخواه خود ســرو کنید. این غذای خوشمزه روی یک 
 سیخ چوبی تهیه می شود و به راحتی داخل تابه می توانید آن را تهیه 

کنید.
 شــما برای تهیه این غذا باید کباب را تهیه کنید و بادمجان سرخ 
شده روی کباب بپیچید و روی سیخ چوبی بزنید و با گوجه کبابی 

و برنج سرو کنید .
  مواد الزم برای ۳ نفر

گوشت چرخ کرده....................................... 300 گرم
بادمجان................................................2 عدد قلمی
پیاز............................................................. 1 عدد
تخم مرغ............................................. 1 عدد کوچک
رب گوجه فرنگی............................. 2 قاشق غذاخوری
سیر............................................................ 1 حبه
روغن زیتون....................................... به مقدار کافی
آب .................................................. به مقدار کافی
پودر نان یا آرد سوخاری........................ به مقدار کافی
جعفری تازه.........................................به مقدار کافی
نمک، فلفل سیاه.................................. به مقدار کافی
پاپریکا و پودر سیر............................... به مقدار کافی

  طرز تهیه 
     مرحله اول

برای تهیه رول بادمجان کباب خوشــمزه در ابتدای کار مواد 
کباب را آماده می کنیم، برای این منظور پیاز را به صورت ریز 
رنده کرده و از صافی رد می کنیــم تا آب اضافی اش خارج 

شود، سپس درون یک کاسه مناسب می ریزیم.
    مرحله دوم

حاال گوشــت چرخ کرده را به همــراه تخم مرغ، پودر نان و 
جعفری خرد شده به کاسه اضافه می کنیم، سپس مقداری نمک، 
فلفل ســیاه، پولبیبر، پاپریکا و پودر سیر به کاسه افزوده و به 

خوبی ورز می دهیم تا مواد ترکیب شوند.
   مرحله سوم

 در ادامــه روی کاســه را با ســلفون می پوشــانیم و اجازه 
 می دهیــم مــواد گوشــتی بــه مــدت ۱ ســاعت درون 
یخچال استراحت کند تا مزه ها ترکیب شوند. حاال بادمجان ها 
 را شســته و پوستشــان را بــه صورت یکــی در میان جدا 

می کنیم.
    مرحله چهارم

 در ادامــه بادمجان ها را بــه صورت ورقــه ای نازک خرد
 کرده و مقداری نمک روی آنها می پاشیم، سپس اجازه می دهیم 
 به مدت ۳۰ دقیقه اســتراحت کنند تا تلخی آنها گرفته شود. 
 پس از گذشــت ایــن زمــان بادمجان ها را بین دســتمال 

می گذاریم.
    مرحله پنجم

حاال بادمجان ها را کمی  فشار می دهیم تا زهر آنها گرفته شود، 
سپس درون مقداری روغن به اندازه ای که کمی نرم شوند سرخ 
می کنیم. در ادامه بادمجان ها را روی دســتمال حوله ای قرار 

می دهیم تا روغن اضافی شان گرفته شود.
     مرحله ششم

پس از اتمام استراحت مواد گوشتی، به اندازه یک نارنگی از 
مواد جدا کرده و به سیخ می کشیم، سپس یک ورقه از بادمجان 
را اطراف آن می پیچانیم و درون مقداری روغن سرخ می کنیم. 

حاال به سراغ درست کردن سس می رویم.
     مرحله هفتم

برای این منظور مقداری روغن زیتون درون یک تابه مناسب 
 ریختــه و روی حــرارت مالیم قرار می دهیم، ســپس رب 
گوجه فرنگی را به تابه اضافــه کرده و تفت می دهیم تا بوی 

خامی آن گرفته شده و رنگ آن باز شود.
    مرحله هشتم

حاال مقداری نمک فلفل ســیاه و سیر رنده شده به تابه اضافه 
کــرده و پس از کمی  تفت دادن مقداری آب به آن می افزاییم، 
سپس اجازه می دهیم به مدت ۳۰ دقیقه بجوشد تا جا بیفتد. در 

ادامه کباب ها را درون تابه می چینیم.
    مرحله نهم

حاال اجازه می  دهیم رول بادمجان کباب به مدت ۱ ســاعت 
درون ســس بماند تا کامال پخته و جا بیفتد. پس از گذشت 
این زمان رول بادمجان کبــاب را درون ظرف مورد نظرمان 

می چینیم و به همراه کته سرو می کنیم. نوش جان.

رول کباب بادمجان 

پاک کردن رنگ مو از روی انواع سطوح   
امکاندارددرموقعرنگکردنموهابهوسیله
خودتانیاآرایشــگر،قــدریازرنگبهروی
سطوحمختلفمثلمیزیاصندلیچوبی،فرش

یاموکت،مبلویاپوستتانبریزد.
   بــرای پاک کردن لکه ی رنگ مو شــیوه های 
 گوناگونــی وجود دارد که به آســانی می توانید 

لکه های رنگ مو را از بین ببرید .
پاککردنرنگموازرویچوب

کمی سرکه و قدری جوش شیرین را در یک کاسه 
کوچک مخلوط کنیــد تا مقداری حالت خمیری 
داشــته باشد. آنگاه این خمیر را روی یک پارچه 
تمیز بگذارید و بر روی لکه ی رنگ مو روی سطح 
چوب بمالید این کار را ۳ بار تکرار کنید تا رنگ 
مو کامل از بین برود. دستمال را به آهستگی روی 

سطح چوب بکشید که به وسایل آسیبی نزنید.
    پاک کردن لکه رنگ از روی فرش و موکت

   پاک کردن لکه ی رنگ از موکت و فرش به علت 
اینکه نمی شود آنها را در محلول های پاک کننده 
قرار داد کرد به صبر و حوصله بیشــتری احتیاج 
اســت. در اینجا سرعت عمل خیلی اهمیت دارد.

اول با یک قاشــق یا کاردک ، اضافه رنگ ریخته 
شده روی فرش یا موکت را پاک کنید. دقت کنید 
قاشق یا کاردک را روی لکه فشار ندهید تا رنگ 
به عمــق فرش نرود. در ظرف کوچک غیر فلزی 
دو فنجان آب سرد، یک قاشق چای خوری سرکه 
سفید و یک قاشق غذاخوری مایع ظرفشویی را 
مخلوط کنید.یک پارچه سفید تمیز یا یک اسفنج 
را به محلول آغشته کنید و از لبه بیرون لکه شروع 
به کشــیدن روی لکه کنید تا به مرکز لکه برسید 
این کار کمک می کند تا لکه به بخش های دیگر 

فرش نرود. 
   روی قســمتی که لکه وجود داشت با دستمال 
توالت خشــک کنید تا اضافه رنگ به دســتمال 
جذب شــود. چنانچه لکه رنــگ قدیمی تر بود 
بگذارید محلول به مــدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی 
فرش بماند.چنانچه این کار تاثیر نداشت از الکل 
پزشکی اســتفاده کنید. قدری الکل روی دستمال 
حوله ای یا اســفنج بزنید و روی لکه از بیرون به 
داخل بکشید و آنگاه با دستمال توالت اضافه لکه 
را پاک کنید. هنگامی که لکه پاک شد با یک اسفنج 

تمیز و قدری آب سرد محل را شستشو دهید.
    پاک کردن رنگ مو از روی پارچه

همان لحظــه که متوجه شــدید پارچه را رنگی 
کردید به سرعت محل لکه را با پودر یا مایع های 
لباسشویی دارای آنزیم های لکه بر قوی بشویید، 
البته پاک کردن لکه از روی پارچه تا اندازه ای به 

تناژ رنگ هم بستگی دارد. 

   برای لکه رنگ موی سیاه، قهوه ای و آبی سینک 
یا تشت را با آب سرد و آب اکسیژنه پرکنید پارچه 
را در آن بگذارید و اجازه دهید الاقل برای هشت 
ساعت خیس بماند و آنگاه پارچه را آبکشی کنید.

 چنانچه پس از این کار، لکه با ســماجت روی 
پارچه باقی ماند یک راه حل دیگر هم وجود دارد 

البته اگر پارچه سفید باشد.
  یک ظرف آب را با یک چهارم مایع سفید کننده 
)وایتکس( مخلوط کنید و بگذارید پارچه به مدت 
فقط ۱۵ دقیقه  در این محلول باشــد توجه داشته 
باشــید چنانچه مدت زمان زیادی پارچه در این 
محلول شــناور قرار بگیرد الیاف آن نازک و پاره 

می شود.
    پاک کردن رنگ مو از پوست 

خمیر دندان  دارای مــواد الیه  بردار و پاک کننده 
است، همین طور نوشابه با داشتن اسید های قوی 
می تواند انواع لکه ها را پاک کند. ترکیب این دو ماده 
برای برطرف کردن لکه رنگ مو روی پوست مفید 
است.برای این کار قدری نوشابه و خمیر دندان را 
با هم ترکیب کنید. توسط یک گوش پاک کن روی 
لکه رنگ پخش کنید. بگذارید نیم ساعت بماند و 
سپس آبکشی کنید. چنانچه برای پاک کردن رنگ 
مو از صورت از این ترکیب استفاده می کنید، توجه 
داشته باشید که اصال با چشمانتان تماس پیدا نکند.
    دو روش برای لکه رنگ های قرمز و شرابی

   یک چهارم آب و یک دوم قاشــق مرباخوری 
مایع ظرف شــویی و یک قاشــق چای خوری 
 آمونیاک ســاده غیر قابل اشــتعال را در ظرف 
شیشــه ای ترکیب کنید. جای لکه را به مدت ۱۵ 
دقیقه در این محلول قرار دهید پس از گذشت ۱۵ 
دقیقه پارچه را بیرون آورده و قسمت لکه را به هم 
بکشید تا لکه از بین برود و آنگاه ۱۵ دقیقه دیگر 
در محلول قرار دهید و با دقت پارچه را آبکشــی 
کنید تا چیزی از محلول روی پارچه باقی نماند. 
در ظرفی دیگر یک چهارم آب گرم را با ۱ قاشق 
مرباخوری سرکه سفید مخلوط کنید محل لکه را 
به مدت ۳۰ دقیقه در این محلول بگذارید و آنگاه 

آبکشی کنید.
    نکته : 

- پیش از انجام همه این مراحل به برچسب روی 
لباس یــا پارچه دقت کنید اگر لباس برچســب 
خشک شویی دارد انجام هیچ کدام از این مراحل 

مجاز نمی باشد.
  - هیــچ وقت آمونیــاک را با آب اکســیژنه و 
سفید کننده)وایتکس( ترکیب نکنید چون که این 

کار باعث تولید گاز های سمی می شود .

تفالهقهوهیکیازچیزهاییاســتکهاغلب
دورریختهمیشــودوبهنظرارزشیندارد،در
اینجاتصمیمگرفتیمکاربردهایآنرابرایشما

بگوییم.
* برای زیبایی مو استفاده کنید

   می توانید از تفاله قهوه برای درخشــندگی موها 
اســتفاده کنید. برای چگونگی استفاده از خواص 
آن تفاله قهوه بر روی موها، ابتدا موهایتان را کامال 
خیس کنید و سپس تفاله قهوه را روی موها خوب 
ماساژ دهید، به گونه ای که پوست سر نیز به خوبی با 
این تفاله ها آغشته گردد. بعد از اینکه موها و پوست 
سر را کامل با تفاله ها ماساژ دادید، با آب یا گمی 
ســرکه سیب موهایتان را کامال آب بکشید، توجه 
کنید که هیچ تفاله قهوه ای روی موها نمانده باشد. با 
این روش می توانید بدون استفاده از مواد شیمیایی 
مضر، موهایتان را تمیز کنید. این کار را یکبار در ماه 
یا در صورت لزوم تکرار کنید. نکته: چنانچه موهای 
بلوند دارید یا به تازگی موهایتان را رنگ کرده اید، 
پیش از اســتفاده از تفاله قهوه بر روی کل موها، 
قسمتی از موها را با آن آزمایش کنید تا اطمینان 

پیدا کنید که رنگ موهایتان را تغییر نمی دهد. 
 * کود برای باغچه و گیاهان

  خیلی از خاک ها فاقد مواد مغذی الزم برای رشد 
 گیاهان هســتند. همین طور گیاهان درحال رشــد 
مواد مغذی خاک را جذب می کنند و این منبع روزی 
 به پایان می رســد. پس، برای اطمینان از رســیدن 
مواد مغــذی کافی به گیاهان، بایــد خاک باغچه 
 و گلدان غنی ای داشــته باشــیم. تفاله قهوه دارای 
مواد معدنی ضروری برای رشد گیاه مانند نیتروژن، 
کلسیم، پتاســیم، آهن، فسفر، منیزیم و کروم است. 
همین طور تفاله قهوه می تواند به جذب فلزات سنگین 
کمک کند. این فلزات سبب آلودگی خاک می شوند. 
به جز این، قهوه به جذب کرم های خاکی ای کمک 
می کند که برای باغچه موثر هستند. برای استفاده از 
پودر و تفاله قهوه به عنوان کود باغچه، تنها کافی است 

قدری از آن را روی خاک اطراف گیاه بپاشید.
*  دورکردن حشره ها و آفت ها

  کافئیــن و دی ترپــن )ماده شــیمیایی 
ضدمیکــرب و ضدالتهــاب( موجود 

در قهــوه می تواند برای حشــرات 
مانند سمی خیلی قوی عمل کند. 
می توانید از پودر و تفاله قهوه برای 
دور کردن حشــرات استفاده کنید.

با اســتفاده از تفاله قهوه می توان 
پشه ، مگس میوه، سوسک و دیگر 

آفت ها را هم از محیط دور کرد. برای 
این کار تنها کافی است قدری تفاله قهوه 

را در یک کاسه بریزید و در محیط موردنظر 
بگذارید یا به  آسانی آن را در اطراف محیط بیرونی 

موردنظرتان بپاشــید.پخش کردن تفاله قهوه اطراف 
گیاهان به دورشدن آفت ها هم کمک می کند. تفاله 
قهوه با به وجود آوردن ســدی در مسیر حلزون ها، 

آنها را از حرکت در آن محیط باز می دارد.
* تفالــه قهوه می تواند یــک الیه بردار خوب 

پوستی باشد
   می توانید از پســماند قهوه برای زیبایی پوست 
صورت تان اســتفاده کنید. پسماند قهوه می تواند 
به عنوان یک اسکراب خانگی بی نظیر عمل کند. 
 در حقیقت این ماده موثــر را می توانید به عنوان 
الیه بردار پوســت دســت و صورت تــان مورد 
 اســتفاده قرار دهید. چنانچه بعضی از ماسک ها و 
اســکراب های تولید شــده به وســیله برند های 
 معروف را مشــاهده کنید، متوجه می شــوید که 
دانه های قهوه و کافئینی که در این دانه هاست، ترکیب 
اصلی بعضی از این محصوالت مراقبت پوستی را 
تشــکیل می دهد. وجود این ترکیب فوق العاده در 
 این محصوالت باعث شادابی و شفافیت پوست شما 
مــی شــود. بنابراین مــی توانید از تفالــه قهوه 
 تولید شــده به عنوان الیه بردار پوســت دست و 
صورت تان استفاده کنید. برای این کار هم می توانید 
تفاله قهوه خود را با قــدری روغن زیتون ترکیب 
 نموده و مثل یک ماســک روی پوست صورت و 
دســت های تان قرار دهید. آنــگاه آن را از روی 
صورت پاک کنید. با تکرار دوباره این کار در مدت 
زمان کوتاهی متوجه اثر بی نظیر این ترکیب روی 

پوست خود خواهید شد.
* از عطر پســماند قهوه بــرای رفع بوی بد 

استفاده کنید
  همان گونه که می دانید، قهوه عطر فوق العاده قوی 
 و خاصی دارد. بیشتر افراد قهوه را به خاطر عطر 
فوق العاده ای که دارد دوست دارند. حتی از عطر قهوه 
 در تولید خیلی از اسانس ها و عطر ها هم استفاده 

می شــود. بنابراین شاید بتوان از این خصوصیت 
قهوه برای رفع بوی بد اســتفاده کرد.در خیلی از 
موارد، از پســماند قهوه برای از بین بردن بوی بد 
یخچال اســتفاده می شود. اگر یخچال شما هم به 
 دلیل نگهداری غذا های مختلف و خصوصا ماندن 
غذا ها و میوه های مانده بوی بدی گرفته اســت، 
 بــه راحتی می توانید از پســماند قهــوه برای از 
بین بردن این بوی بد استفاده کنید. کاربرد آن خیلی 
ساده و آسان است. فقط کاری که باید انجام دهید 
این اســت که قدری از این تفاله های قهوه را در 
ظرفی بریزید و آنگاه آن را برای مدت یک شبانه 
روز در یخچال بگذارید. پس از آن خواهید دید که 
همین پســماند قهوه به ظاهر بی فایده، چطور کار 
بوزدایــی یخچال را انجام می دهد.به جز یخچال، 
 هر جای دیگری که بوی بدی دارد می توان از تفاله 
قهوه برای برطرف کردن بوی بد آن اســتفاده کرد. 
سینک های ظرفشویی، راه آب های ظرفشویی و 
روشویی ها و جاکفشی هایی که بوی بدی دارند را 

می توان با کمک تفاله قهوه بوزدایی کرد.
* ترمیم وسایل چوبی با اســتفاده از تفاله 

قهوه
  شــاید برای شما نیز قدری تعجب آور باشد ولی 
یکی از فواید و مزایای تفاله قهوه خش گیری است.
از تفاله قهوه برای ترمیم خط و خش های به وجود 
آمده روی وسایل چوبی اســتفاده می شود. برای 
اینکار کافی است که پارچه را با محلول غلیظ تفاله 
قهوه مرطوب کرده و روی خط و خش ها بکشید. 
اغلب این کار بــر روی چوب های تیره تر، نتیجه 

بهتری می دهد.
* تفاله قهوه به عنوان لوله بازکن

  یکی دیگر از خــواص تفاله قهوه خاصیت رفع 
گرفتگی لوله ها است. تفاله قهوه به علت اینکه دارای 
خاصیت اسیدی است مانع گرفتگی لوله ها می شود. 
تفاله قهوه  سبب ازبین رفتن هرگونه مسدودی لوله 

می شود.
*  دفع کک

  از آنجایــی که کک ها از تفاله قهوه 
بیزارند می تــوان برای حیوانات 
خانگــی دارای کک از ایــن 
ماده اســتفاده کرد. البته پیش 
از بکارگیری این شــیوه، در 
مورد مناســب بــودن آن با 
یک دامپزشــک مشــورت 
کنید. ولی دقت کنید که کافئین 
برای گربه ها و سگ ها سمی 
است و باید مراقبت استفاده آن به 
 وسیله حیوانات خانگی خود باشید. 
 نشانه های مســمویت با کافئین در طول 
۳۰ دقیقه مشخص شده که گاها کشنده هم هست .

راه ايجاد انگیزه يادگیری در کودک به بهترين شکل
والدینیکهمیخواهندفرزندشــاندریادگیری
ودرسخواندنهمیشهموفقباشندابتدابایدبا
راهکارهایمناســبدرکودکانانگیزهیادگیری

ایجادکنند.
   همه مــا از همان بدو تولد به عنوان دانش آموزی 
خوب متولد نشده ایم. شخصیت هر کس در آمادگی 
او برای یادگیری نقش مهمــی دارد اما اکثر کودکان 
که یاد گیرندگان خوبی هستند باید به دانش آموزان 
خوب نیز تبدیل شوند. مهم تر این که هر کودکی که در 
آن انگیزه ایجاد شود می تواند به یک یادگیرنده خوب 
تبدیل شــود.یکی از بزرگترین اشتباهات معلمان و 
والدین، محدود کردن یادگیری آن ها در کالس است 
در حالی که کالس درس محل اصلی آموزش کودک 
می باشد اگر می خواهید تمایل و توانایی کودک برای 
یادگیری افزایش یابد، باید رشد فکری اجتماعی و 
تحصیلی در خارج از کالس درس گسترش یابد.به 
همین منظور اســتراتژی هایی که در این قسمت به 
معرفی آن ها پرداخته شــده است که به شما کمک 
می کند تا لذت یادگیری را در کودک خود رشــد و 

ارتقاء دهید.
1. فضای مطالعه را برای کودکتان آماده کنید:

  برخی افــراد معتقدند که خواندن، کلید موفقیت در 
زندگی اســت. کودکانی که عشــق به مطالعه را در 
 خود افزایش می دهند عشــق بــه یادگیری نیز در 
آن ها افزایش می یابد.خواندن نه تنها به کودکان کمک 
می کند که دایره واژگان گســترده ای داشــته باشند 
بلکه به مغزشان کمک می کند تا یاد بگیرند چگونه 
مفاهیم اصلــی را پردازش کنند. کودکانی که توانایی 
خوب خواندن دارنــد در همه موضوعات از جمله 
ریاضی و علوم توانایی بیشــتری برای یادگیری نیز 
خواهند داشت.توانایی کودک خود را با حس کردن 
 جهان اطرافش در خواندن افزایش دهید. سعی کنید 
۲۰ دقیقه از زمان هر فرد در خانه با مطالعه پر شود. 
روی دیوار خانه، روزنامه و پوســتر بچسبانید و به 
مطالعه آن بپردازید تا کودک نیز بداند خواندن جزئی 

از زندگی اوست.
   ایــن فعالیت یکی از نکات کلیدی در نگهداری از 
کودک اســت که کیفیت اجرایی آن باعث رشد بهتر 
ذهنش خواهد شد.کلید توسعه و پیشرفت در خواندن 
این اســت که آن را به یک سرگرمی تبدیل کنید و 
نگذارید برایتان خسته کننده شود. اگر کودکان حس 
کنند مطالعه کردن امری خسته کننده است نه تنها در 
آن پیشرفت نمی کنند بلکه به میزان یادگیری آن ها 
نیز لطمه می زند. اجازه دهید کودک کتاب های خود 

را بخواند.

2. تا آن جا که ممکن اســت اجــازه دهید کودک 
کنترل کارهای خود را داشته باشد:

  هنگامی که زمان تحصیل فرا می رسد تمام کودکان 
کنترل کردن را تجربه می کنند. هنگامی که او احساس 
کند دیگران او را کنترل می کنند از میزان یادگیری اش 
کاسته می شود. باید کودکان در مسیر درستی هدایت 
شوند اما خوب اســت که اجازه دهیم در برخی از 
موارد کودکان کنترل خودشان را داشته باشند.بهترین 
کار این اســت هنگامی که یک کودک سعی می کند 
کاری را انجام دهد مثال نوشتن چیزی، به جای این که 
او را کنترل کنیم شرایط را برای او فراهم کنیم تا کاری 
 را که شــروع کرده به پایان برساند. همچنین توصیه 
می شــود اجازه دهید کــودکان فعالیت های اضافه 
خود را انتخــاب کنند. اگر اجازه دهید کودک آن ها 
را انتخاب کند، انگیزه او در انجام امور بسیار بیشتر 

خواهد بود.
۳. تشویق برای ارتباطات باز و صادقانه:

  به کودک اجازه دهید تا نظر خود را درباره ی فرایند 
یادگیری و آموزش بیان کند. برای او فضایی را فراهم 
کنید تا به راحتی بتواند عالیق یا مخالفت های خود 
را درباره ی شیوه ی آموزش خود بیان کند. هنگامی 
که نظرش را بیان می کند، حرف او را تایید کنید حتی 
اگر مخالف نظر او هستید.هنگامی که کودکان حس 
کنند نظرات آن ها برایتان قابل احترام نیست از فرایند 
یادگیری خارج می شــوند. کودکانی یادگیرندگان 
خوبی می شوند که بدانند می توانند آزادانه نظر دهند 

بدون آن که نظرشان سرکوب شود.
4. ســبک های مختلف یادگیری را برای کودک 

معرفی و او را تشویق به انجام آن ها کنید:
  هر کودک ســبک یادگیری مربوط به خود را دارد. 
برخی از کودکان در یک ســبک قوی تر هســتند و 
برخی نیز از ترکیب چند ســبک استفاده می کنند و 
لزوما از یک سبک خاص استفاده نخواهند کرد. یک 
سبک یادگیری لزوما درست یا غلط نیست و بسته به 
هر کودک سبک یادگیری متفاوت خواهد بود. به او 
کمک کنید تا سبک یادگیری خود را پیدا کند تا میزان 

یادگیری او را بهبود بخشید.
هفت سبک یادگیری اساسی وجود دارد:

• بصری
• شنوایی
• کالمی

• فیزیکی
• منطقی )ریاضی(

• اجتماعی

• انفرادی
  به عنوان مثال کودکانی که یادگیرندگان بصری هستند 
بهتر است با دیدن این که هر چیز چگونه کار می کند 
آنرا یاد بگیرند برعکس کودکانی که یادگیرندگان شنوایی 
هستند با گوش دادن به چیزهایی که گفته می شود بهتر 
آموزش می بینند. بنابراین باید به کودکان کمک کنیم که 

سبک خود برای یاد گرفتن را پیدا کنند.
5. بر عالیق فرزند خود متمرکز شوید:

    وقتی کودکان موضوعات مورد عالقه خود را دنبال 
می کنند یادگیری برایشان سرگرم کننده می شود. اگر 
می خواهید فرزندتان به یادگیرنده خوبی تبدیل شود 
به او اجازه دهید موضوعی کــه بدان عالقه دارد را 
دنبال کند و شما فقط شرایط را برای او فراهم کنید.

مثال اگر کودک به دایناسورها عالقه دارد برای او یک 
کتــاب با این موضوع خریداری کنید. ســپس به او 
بگویید نام ۵ دایناسور را که دوست دارد بگوید و بعد، 

علت عالقه او به این ۵ دایناسور را بپرسید.
6. اشــتیاق خود را برای یادگیری به اشــتراک 

بگذارید:
   اگر کودک دریابد که شــما صادقانه برای یادگیری 
اشتیاق دارید، او نیز با دیدن شما برای یادگیری شور 
و اشــتیاق پیدا می کند. این شور و اشتیاق در هر آن 
چه که باشــد )ریاضی ، تاریخ و . . .( او را نیز برای 
یادگیری چیزهای جدید تشویق می کند.هنگامی که او 
شور و اشتیاق شما را برای یادگیری یک مطلب جدید 
می بیند او نیز شــروع به یادگیری مطالب جدید و 
تجربه کردن چیزهای هیجان انگیز جدید می پردازد.

7. یادگیری ســرگرم کننده که مبتنی بر بازی 
کردن است را فراهم کنید:

  یادگیری مبتنی بر بازی، یک مفهوم جدید نیست. از 
دیر باز در موضوع پرستاری از کودک این مسئله بوده 
و هســت. یادگیری مبتنی بر بازی به دالیل بسیاری 
می تواند سودمند واقع شود. بازی کردن به عنوان یک 
ابزار آموزشی نه تنها فرصتی برای یادگیری عمیق تر 
و توسعه مهارت های غیر شناختی را فراهم می کند 
بلکه به ایجاد انگیزه برای یادگیری کودکان نیز کمک 
خواهد کرد.هنگامــی که یک کودک به طور فعال با 
 یک بازی درگیر می شــود، ذهن او لذت یادگیری

 یک سیســتم جدید را تجربه می کند. بازی هایی 
که ســرگرم کننده هستند به کودکان انگیزه می دهند 
 تا بیشــتر در فرایند یادگیری شرکت کنند. برخی از 
بازی ها نیز جنبه رقابتی انفرادی و یا تیمی دارند.در 
این گونه بازی ها نیز کودکان ســعی می کنند بیشتر 
تالش کنند تا پیروز و موفق شوند و برای خود یا تیم 

خود امتیاز بیشتری کسب کنند و یا به دنبال فرصت 
باشند تا به سطوح باالتر بروند و برای آن تالش کنند.
یادگیری مبتنی بر بازی یک راه عالی برای والدین و 
معلمان است تا به کمک آن ایده های جدید، مفاهیم 
و دانــش را به کودکان انتقال دهند زیرا در این روش 

کودکان انگیزه بیشتری نشان می دهند.
8. بر آن چه که کودک می آموزد تمرکز کنید نه 

بر عملکرد او:
  به جای این که به محض ورود فرزندتان به خانه از 
او بپرسید امتحان ریاضیت را چکار کردی، به او اجازه 
دهید تا بگوید امروز درکالس ریاضی چه چیزی را 
یاد گرفته است. عملکرد او مهم است اما شما تمرکز 
خود را بر یادگیری کودک بگذارید نه عملکرد او.به 
فرزند خود اطالع دهید که یادگیری واقعی مهم تر از 
نمرات آزمون است و نتایج مهم ترین نیستند. با تمرکز 
بر آن چه که یاد گرفته است به تقویت آموخته های 

او کمک کنید.
9. به فرزندتان کمک کنید تا برنامه ریزی داشته 

باشند:
   کمک بــه کودک بــرای برنامه ریــزی مقاالت، 
کتاب ها و تکالیف راه بســیار خوبی برای کمک به 
او برای انگیزه یادگیری اســت. سازمان یافته نبودن 
و برنامه ریز نبودن کودکان طبیعیست ولی اگر چنین 
باقی بماند در مشکل خود غرق شده و باعث از بین 
رفتن انگیزه او برای یادگیری می شود. صبور باشید و 
به آن ها کمک کنید تا سازمان یافته شوند تا در نتیجه 

انگیزه بیشتری برای یادگیری پیدا کنند.
10. جشــن گرفتــن و تشــویق کــودک برای 

دستاوردهایش:
   مهم نیست که موفقیت های کودک چقدر کوچک 

یا بزرگ باشــد، مهم این است که موفقیت های او 
را به رسمیت بشناسید و جشــن بگیرید. این کار 
به ویژه برای کودکان دوره ابتدایی که نیاز بیشــتری 
برای تشــویق شدن دارند مهم است تا انگیزه آن ها 
برای یادگیری بیشتر شود.  مثال موفقیت در آزمون 
 ریاضی می تواند بهانه ای برای گرفتن یک بستنی 
برای فرزند باشــد. همیشــه کودکان خود را برای 
موفقیت هایشان تشویق کنید تا عاملی برای افزایش 

انگیزه آن ها بشود.
11. تمرکز بر نقاط قوت کودک:

  تمرکز بر روی نقاط قوت کودک امری مثبت است 
که باعث ادامه روند یادگیری او می شود. برعکس، 
تمرکز بر نقاط ضعف کودک چیزی جز دل سردی، 
اضطراب و عدم تمایل به یادگیری نخواهد داشت.
مثال اگر کودک در امتحان ریاضی عملکرد ضعیفی 
داشــت بجای ســرزنش کردن به او کمک کنید تا 
عملکردش را در درس ریاضی بهتر کند و به جای 
آن از عملکرد خوبش در درس علوم تعریف و او را 

تشویق نمایید.
12. هر روز را به یک روز برای یادگیری تبدیل 

کنید:
  هر روز را به یک روز برای یادگیری تبدیل کنید. 
ممکن اســت این حرف کمی اغراق باشــد اما در 
حقیقت انجام شدنی اســت. هر زمان که توانستید، 
فرزند خود را تشویق کنید تا جهان اطراف خود را 
بیشتر بشناسد.از او هر لحظه سوال کنید و با او ارتباط 
برقرار کنید و به طبقه بندی اطالعاتش کمک کنید، 
این امر به کودک کمک می کند تا در هر لحظه و در 
هر مکانی که قرار داشت )خانه، کالس درس و...( به 
فکر یادگیری باشد و انگیزه مضاعفی برای یادگیری 

از خود نشان دهد .

کاربردهای جالب تفاله قهوه که باعث می شود آن را دور نریزید 

►

►

►

►

►

►
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حوادث

گروه حوادث// فرمانده انتظامی استان 
هرمزگان از کشف قریب به ۴۲۸ کیلو 

گرم مواد مخدر در استان خبرداد. 
 سردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی 
هرمزگان از کشــف مقادیر زیادی مواد 
مخدر از دو منزل مسکونی در بندرعباس 

و حاجی آباد خبر داد.
وی افزود: مأمــوران انتظامی بندرعباس 

پس از هماهنگی مرجع قضائی به محل 
اعزام کــه در بازرســی از منزل مذکور 
تعداد ۲۵ بسته مواد مخدر از نوع تریاک 
به مقدار ۲۴۳ کیلو و ۶۰۰ گرم کشــف و 
ضبط کردند و دراین رابطه یک قاچاقچی 

دستگیر کردند.
به گفته فرمانده انتظامی هرمزگان، مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان 

حاجی آباد طــی عملیاتی دیگر با انجام 
ازدپوی یک محموله  اطالعاتی  اقدامات 
مواد مخــدر دریک منــزل در یکی از 
روستا های این شهرستان مطلع و پیگیری 

موضوع را در دستورکار قرار دادند.
به گزارش فارس، سردار جعفری خاطر 
نشان کرد: مأموران با تشکیل دو تیم ضمن 
هماهنگی بــا مقام قضائی، به محل مورد 

نظر اعزام و در یک عملیات ضربتی یک 
متهم دستگیر و با انجام بازرسی دقیق در 
داخل حیاط منزل از یک دستگاه خودرو 
سمند، تعداد ۹۰ بسته مواد مخدر از نوع 
حشیش به میزان ۸۸ کیلو و ۲۰۰ گرم و 
تعداد ۹ بسته موادمخدر از نوع تریاک در 
اوزان مختلف بــه میزان ۹۶ کیلو و ۲۰۰ 

گرم کشف و ضبط کردند.

حوادث جهان
قتل 5 افغانستانی در ترکیه

 مقامات پلیس ترکیه از کشته شدن ۵ افغانستانی با ضربات چاقو 
در آنکارا خبر دادند. به گزارش دیلی صباح، مقام های پلیس آنکارا از 
کشف جسد ۵ افغانستانی که با ضربات چاقو کشته شدند در آپارتمانی 
در یکی از محالت این شهر خبر دادند. مقام های پلیس ترکیه گزارش 
داده اند که اجساد این شهروندان افغانستانی پس از اعالم ناپدید شدن 
این افراد توســط خانواده هایشان پیدا شده است. پلیس ترکیه بدون 
ارائه جزئیات در مورد هویت این افراد و نیز زمان دقیق کشته شــدن 
آنان، گفته  که اجساد برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی انتقال یافته 
و تحقیقات در این رابطه آغاز شده است. دیپلمات های افغانستان در 
ترکیه نیز کشته شدن این پنج افغانستانی را تأیید کرده اند، اما در مورد 
هویت آنان جزئیات نداده اند. برخی رسانه ها در ترکیه بدون ذکر نام 
از مقام های پلیس ترکیه گزارش داده اند که این افراد احتماالً یک  هفته 
پیش کشته شده اند. این حادثه در محله ای به وقوع پیوسته است که 

محل سکونت شمار زیادی از پناه جویان افغانستان و سوریه است. 
حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه در مکزیک

 در نتیجه تیراندازی در یک کلوپ شبانه در مکزیک ۹ نفر کشته 
شدند.  تیراندازی در یک کلوپ شبانه در ایالت گواناخواتو مکزیک 
۹ نفر کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه های مکزیک، گروهی از 
افراد مسلح به یک کلوپ شبانه در شهر ایالت آپاسئو ال آلتو یورش 
بردند. مقامات محلی گزارش دادند که در این حمله ۹ نفر کشــته و 
تعداد زیادی زخمی شدند. مظنونین از محل متواری شدند و پلیس 
عملیات گسترده ای را در منطقه آغاز کرد. از سوی دیگر اعالم شد که 
در درگیری مسلحانه این باندها در شهرک امپالم اسکوبدو بیش از ۱۲ 
خودرو و چندین محل کار به آتش کشیده شد. در ایالت گواناخواتو، 

تعداد کشته شدگان از ابتدای سال به ۲۴۲۴ نفر رسید.
انفجار تانکر سوخت در نیجریه

 ۱۱ نفر در انفجار یک تانکر سوخت در ایالت کوگی نیجریه جان 
خود را از دســت دادند. بر اساس گزارشات اولیه، ۱۱ نفر در انفجار 
یک تانکر ســوخت در ایالت کوگی نیجریه جان خود را از دســت 
دادند. بیسی کاظم، سخنگوی انجمن ایمنی راه نیجریه، اظهار داشت 
یک کامیون خارج از کنترل با تانکر سوخت در بزرگراه ایتوبه-آنیگبا 
برخورد کرد و سپس یک انفجار رخ داد. وی با اشاره به اینکه در این 
انفجار بر اساس بررسی های اولیه ۱۱ نفر جان باختند، اظهار داشت: 
تعداد زیادی مجروح شده و ۲۰ دستگاه خودرو در بزرگراه سوخته و 
غیرقابل استفاده شده است. کاظم تصریح کرد: تیم های امداد و نجات 

به منطقه اعزام و آتش مهار شد.

جنجال مهریه 30 میلیونی! 
پس از آن که از همسر اولم طالق گرفتم به 
عقد موقت یکی از همکارانم درآمدم که این 
ازدواج هشت ماه به طول انجامید ولی بعد از 
آن درحالی تصمیم گرفتم تا با مرد دیگری 
ازدواج کنــم که مبلــغ 3۰ میلیون تومان 
مهریه ام را در زمان عقد موقت گرفته بودم 
اما اکنون همسر سابقم با تهدید به انتشار 
عکس ها و فیلم های زشت، مرا در تنگنای 
بازگرداندن مهریــه 3۰ میلیونی قرار داده 

است به طوری که ...
این ها بخشی از اظهارات زن ۲۴ ساله ای است 
که برای شــکایت از همسر سابقش به کالنتری 
مشهد قدم گذاشته بود. این زن جوان در حالی 
که بیان می کرد شوهر سابقم قصد اخاذی از مرا 
دارد درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: در یک خانواده هشت 
نفره و در یکی از روستاهای تربت حیدریه به دنیا 
آمدم. من آخرین فرزند خانواده بودم اما هیچ گاه 
مهر پدر را با همه وجودم احساس نکردم چرا که 
هنوز به دومین بهار زندگی نرسیده بودم که پدرم 
به دلیل  ابتال به بیماری سرطان از دنیا رفت و من 
فقط با نوازش های دل انگیز مادرم بزرگ شدم. 
بعد از مرگ پدرم، تامین هزینه های زندگی برای 
مادرم بسیار سخت بود به همین علت هم او در 
یک شــرکت تولیدی کار می کرد تا فرزندانش 
را سروسامان بدهد. خالصه من هم بزرگ شدم 
و تا مقطع راهنمایی تحصیل کردم اما زمانی که 
۱۵ سال بیشتر نداشتم خانواده »محمدرضا« به 
خواســتگاری ام آمدند. آن ها هم روستایی ما 
بودند و مادرم به دلیل شــناختی که از خانواده 
»محمدرضا« داشت بالفاصله پاسخ مثبت داد. او 
معتقد بود خانواده »محمدرضا« افراد آبروداری 

هستند و او تو را خوشبخت می کند. به این دلیل 
من و »محمدرضا« ازدواج کردیم اما هنوز یک 
سال از مراســم عقدکنان نگذشته بود که باردار 
شدم و دخترم به دنیا آمد.خانواده همسرم انتظار 
داشــتند که فرزند بعدی من پسر باشد به همین 
دلیل اصرار می کردند که باید هرچه ســریع تر 
دوباره باردار شوم اما فرزند بعدی هم دختر بود.
پس از این ماجرا سه بار دیگر هم باردار شدم 
و با آن که همه آن ها در دوران جنینی ســقط 
شدند ولی هر سه جنینم نیز دختر بودند. مادر 
شــوهرم که به قول خودش آرزوی نوه پسر را 
در سینه داشــت، دیگر طاقت نیاورد و دختر 
دیگری را به عقد پسرش درآورد تا آرزویش 
را بــرآورده کند ولی هــووی من هم دو دختر 
بــه دنیا آورد. در این شــرایط، روزگار بر من 
خیلی ســخت می گذشت و از سوی دیگر هم 
تحمل نیش و کنایه و ســرزنش های اطرافیانم 
را نداشتم. این بود که باالخره از »محمدرضا« 
طالق گرفتم و او به دلیل توافقی که با یکدیگر 
داشتیم بخشی از مهریه ام را پرداخت کرد که من 
فقط توانستم منزلی را با آن پول در مشهد رهن 
کنم. بعد از جدایی از همســرم به مشهد آمدم و 
در یک کارگاه تولیدی مشغول کار شدم. در این 
روزها بود که با »عیســی« آشنا شدم. او هم از 
همســرش جدا شده بود و با دختر خردسالش 
زندگی می کرد. »عیســی« همکارم بود و بعد 
از تعطیلــی کارگاه، مرا با خودرویش به منزلم 
می رساند چرا که او نیز در شرق مشهد زندگی 
می کرد و باالخره این آشنایی و درددل ها برای 
یکدیگر موجب شد تا او به من پیشنهاد ازدواج 
موقت بدهــد. من هم که به تنهایی روزگار می 
گذراندم، پیشنهاد او را پذیرفتم و سپس با مهریه 

۳۰ میلیــون تومانی به عقد موقت »عیســی« 
درآمــدم. از آن روز به بعد او به منزل من رفت 
و آمد می کرد اما مــن ماجرای ازدواجم را از 
اطرافیان و خانواده ام پنهان کردم تا روزی که به 
عقد دایم »عیسی« دربیایم. او در مدت هشت 
ماه که با من زندگی می کرد، مدام عکس ها و 
فیلم های زشت وغیرمتعارفی را ضبط می کرد 
و مدعی بود که چون مرا خیلی دوست دارد، این 
فیلم ها را می گیرد تا همیشــه همراهش باشم 
و او با نگاه کردن بــه این تصاویر مرا در کنار 
خودش احســاس کند. من هم که او را شوهر 
خودم می دانستم مخالفتی با این عمل نداشتم 
ولی با فرارســیدن پایان »عقــد موقت« تازه 
فهمیدم که او قصد زندگی مشترک با مرا ندارد 
و نمی خواهد مرا به عقد دایم خودش درآورد. 
این گونه بود که من هم برای تضمین آینده ام با 
مرد دیگری ازدواج کردم و به خواسته او برای 
تمدید زمان »عقد موقت« تن ندادم. »عیسی« 
وقتی این موضوع را فهمید به شــدت عصبانی 
شد و اکنون همواره مرا تهدید به انتشار تصاویر 
و فیلم های زننده ای می کند که در مدت زمان 
»عقد موقت« از من تهیه کرده اســت. او حتی 
به منزل مادر و خواهرم رفته و با نشــان دادن 
این تصاویر به آن ها گفته است که من در عقد 
موقت او بوده ام! »عیسی« چند بار هم به بهانه 
پرسیدن نشانی، با شوهرم گفت و گو کرده است 
تا مرا بترساند. با آن که باورم نمی شد او دست 
به چنین رفتارهای زشتی بزند اما هنگامی که از 
سرکار به خانه بازمی گشتم، مقابلم قرار گرفت 
و ادعا کرد اگر مبلغ ۳۰ میلیون تومان مهریه را 
بازنگردانــم، او تصاویر و فیلم ها را در فضای 

مجازی منتشر می کند و آبرویم را می برد...

درامتداد تاریکی 

شهرستان  انتظامی  فرمانده  حوادث//  گروه 
رودان از شناســایی و دســتگیری ۷۹ نفر 
قاچاقچی سوخت و کاال در یکماه گذشته در 

این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ حســین زارعی در تشریح جزئیات این 
خبر بیان کرد: مأموران انتظامی شهرستان رودان در 
ادامه طرح مقابله با قاچاق کاال و سوخت با تالش 
شبانه روزی ، و در اجرای گشت زنی های هدفمند 
در ســطح حوزه و کنترل خودروهای عبوری در 
محورهای مواصالتی فرعی و اصلی این شهرستان، 
در یک ماه گذشته چند دستگاه خودروی سبک 
و ســنگین حامل و فعال در قاچاق ســوخت را 
شناسایی و توقیف کردند. وی افزود: در بازرسی 

از خودرو های توقیفی جمعا ۶۶هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق و خارج از چرخه قانونی توزیع کشــف و 
ضبط شده است.این مسئول انتظامی خاطرنشان 
کرد: در این رابطه در مدت یاد شده تعداد ۷۹ نفر 
از عوامل قاچاق کاال و ســوخت شناسایی و در 
عملیات های جداگانه دستگیر و با تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی 
شدند. به گزارش ایسنا، فرماند انتظامی شهرستان 
رودان با تأکید بر برخورد قاطعانه پلیس با عامالن 
قاچاق کاال و سوخت بیان داشت: پدیده قاچاق 
عالوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشــور زمینه ساز 
جرایم دیگری در سطح جامعه می شود و مقابله با 

آن یکی از اولویت های مهم پلیس است.

 گروه حوادث// جســد زن میانسال در حالی 
36 ساعت پس از قتل پیدا شد که بررسی ها 
نشان می دهد او و همسرش قصد داشتند به 
آمریکا سفر کنند. ساعت ۲ بامداد جمعه ۲۰ 
آبان، مرد جوانــی به کالنتری 13۸ جنت آباد 
رفت و از ناپدید شدن خواهرش خبر داد. او 
گفت: چند روزی اســت که هر چه با خواهرم 
تماس می گیرم او پاســخ نمی دهد. شــماره 
تلفن همراه شــوهرش نیز خاموش است. او 
با شوهرش اختالف داشت و می ترسم بالیی 
سرش آمده باشد. همسایه ها  مدعی هستند 

که او را ندیده اند.
به دنبال اعالم خبر ناپدید شدن زن میانسال به نام 
شــهناز، مأموران کالنتری پس از هماهنگی های 
قضایی راهی خانه زن ۵۸ ســاله شدند؛ با ورود 
به خانه آنها با جسد زن میانسال در طبقه دوازدهم 
برج محل سکونتش روبه رو شــدند. موضوع به 

بازپرس کشــیک قتل اعالم شــد و اعضای تیم 
جنایــی راهی محل شــدند. بررســی های اولیه 
متخصصان پزشــکی قانونی حکایت از آن داشت 
که زن میانســال با ضربات متعدد جسم تیز مانند 
چاقو به قتل رســیده و از زمان مرگ حدود ۳۶ 

ساعت می گذرد.
در ادامه مشخص شد همسرش ناپدید شده است. 
از آنجا که گذرنامه مرد میانســال در خانه نبود و 
همسایه ها دیده بودند که سوار بر خودروی ۲۰۶ 
از خانه خارج شــده است این احتمال مطرح شد 
که وی متواری شــده است. در تحقیقات مشخص 
شــد فرزندان این زوج در امریکا زندگی می کنند 
و آنها قصد داشــتند برای دیدار با فرزندانشان به 
امریکا سفر کنند.  بازپرس شعبه چهارم دادسرای 
امور جنایی پایتخت ضمن صدور دستور بازداشت 
شوهر مقتول از پلیس خواست بررسی کنند که وی 

از کشور خارج شده است یا خیر. 

گروه حــوادث// مرد جوان که متهم 
است به خاطر پول همسرش را به قتل 
رسانده، بزودی در دادگاه کیفری یک 

استان تهران محاکمه خواهد شد. 
شهریور ســال ۱۴۰۰ خبر مرگ مشکوک 
زن جوانی در یکی از بیمارستان های منطقه 
مسعودیه تهران به پلیس اعالم شد. در ادامه  
پزشکان علت مرگ را ضربات متعدد به سر 
و بدنش و خونریزی داخلی اعالم کردند. 
از آنجا که تحقیقات نشان می  داد مقتول و 
همســرش با هم اختالف زیادی داشتند، 

دستور بازداشت شوهرش صادر شد.
مرد جوان در بازجویی ها ضمن اعتراف به 
قتل گفت: چند سال پیش با همسرم میترا 
ازدواج کردم و به خاطر شــرایط مالی مان 

مجبور شدیم خانه کوچکی را اجاره کنیم. 
بعد از چند ماه خانواده همســرم به ما قول 
دادند که برای حل مشکالت مان به ما کمک 
کنند بارهــا این موضوع را مطرح کردند و 
منتش را سر ما گذاشتند اما هیچ کمکی به 
ما نکردند. روز حادثه باز هم درگیر مسائل 
مالی بودیم که همسرم با تأکید به من گفت 
که تا االن هم خانــواده اش از ما حمایت 
مالی کرده اند، شنیدن این حرف خیلی من 
را عصبانی کرد و میترا را کتک زدم. وقتی 
به خودم آمدم، دیدم نیمه جان روی زمین 
افتاده و نمی تواند بلند شود. بالفاصله او را 
به بیمارستان رساندم که ساعاتی بعد به من 
گفتند که به خاطر شدت خونریزی تسلیم 
مرگ شده است. در ادامه پدر و مادر مقتول 

به اداره پلیس احضار شــدند و در توضیح 
ماجرا گفتند: ما از همان ابتدا می  دانستیم که 
دامادمان وضع مالی خوبی ندارد به همین 
خاطر به آنها کمک کردیم تا زندگی شان را 
بسازند. ما خانه ای برایشان اجاره کردیم و 
هر وقت هم که الزم بود، به آنها کمک های 
مالی می  کردیم. البته ما بــرای رفاه دختر 
و نوه مــان این کار را انجــام می  دادیم اما 

دامادمان فکر می  کرد وظیفه مان است. 
تا اینکه چند ماه قبل وقتی متوجه شــدیم 
که او نمی تواند کار درستی پیدا کند، تصمیم 
گرفتیم کــه با پرداخت مبلغــی به عنوان 
ســرمایه به او کمک کنیم تا بتواند کسب و 
کاری راه بیندازد اما به خاطر مشــکلی که 
برای خودمان پیش آمد، نتوانستیم این پول 

را بدهیم و  گفتیم که چند ماه دیگر مبلغ را 
به شما پرداخت می  کنیم. اما داماد ما طلبکار 
شده بود و هر چند روز یک بار سر پرداخت 
این مبلغ با دخترمان دعوا می  کرد و آخر سر 
هم که او را آنقدر کتک زد تا کشته شد؛ االن 
هم ما هیچ گذشتی نمی توانیم بکنیم و فقط 
قصاص او را می  خواهیم. از آنجایی که این 
زوج دختر ۲ ســاله ای داشتند ریاست قوه 
قضائیه به عنوان ولی او درخواست پرداخت 

دیه از سوی متهم را خواستار شد.
پس از تکمیل تحقیقات، گزارش پزشکی 
قانونی و گــزارش پلیــس، پرونده برای 
رســیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرســتاده شد و متهم بزودی 

محاکمه می  شود.  

دستگیری ۷۹ نفر عامل قاچاق کاال و سوخت در رودان

قتــــل همسـر قبل از سفر به آمریـکا

محاکمه دامادی که به خاطر پول همسرش را کشت

کشف 4۲۸ کیلو مواد مخدر در دو منزل مسکونی در هرمزگان 

آگهی مزایده  
 NAAP۴۱FE3   ۵۹۰۲۸۸ ۲۰۶ مدل ۱3۹۷ به شماره انتظامی ۸۴ - ۱۹۶ ط ۵3 شماره شاسیSDTU۵ یک دستگاه خودرو سواری پژو 
شــماره موتورVB ۰۰۵۰۴۴۶ ۱۶ رنگ اصلی : سفید به نام پرهام قائدی ارجنکی نام پدر: غالمحسین که به موجب سند ازدواج شماره ۲۴۹ 
مورخ ۱3۹3/۰۱/۰۴ دفترخانه ازدواج شماره ۴ و طالق شماره ۲۴ شهر بیرجند استان خراسان جنوبی منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده 
اجرایی به شماره ۱۴۰۱۰۰۷۵3 در این اداره گردیده که حسب درخواست بستانکار پرونده اجرایی توسط راهنمایی و رانندگی توقیف سیستمی 
و در بندرعباس پارکینگ گامبرون بازداشت میباشد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری خودرو سواری پژو ۲۰۶SDTU۵مدل ۱3۹۷ با 

مشــخصات فنی بدنه ســالم - وضعیت موتور خاموش - وضعیت شاسی سالم - قابلیت بازسازی و شماره گذاری دارد - تجهیزات داخلی اتاق سالم - وضعیت 
سیستم برقی سالم - وضعیت دیفرانسیل سالم - پالک و مشخصات دارد - اصالت دارد - وضعیت داخلی اتاق سالم - وضعیت الستیک ها ۵۰ درصد - وضعیت 
گیربکس ســالم - درصد اســتهالک خودرو ۵ درصد قیمت پایه کارشناســی به مبلغ ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال ( ارزیابی و قطعی 
گردیده، از ساعت ۹ الی ۱۲ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ فوق 
شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شود شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است، شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت )به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس( 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفات مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
 واریز خواهد شد، مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی اعم از انتقال سند به عهده برنده مزایده 

است. ۱۴۰۱/3۴۲ م/الف 
 تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

مریم چمنی  - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
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JJ

فرمانده انتظامی رشت توضیح داد

ماجرای مجروح شدن دختر جوان در خیابان
گروه حوادث// فرمانده انتظامی رشت از زنده بودن 
دختر جوانی خبر داد که شایع شد در ناآرامی های 

این شهر کشته شده است.
ســرهنگ محمود حافظی ضمن تشریح وقایع در 
مجموعه خیابان علم الهدی رشــت گفت: حوالی 
ســاعت ۱۹ عده ای با پخش آهنگ و تشــویق 
مردم برای رقص و پایکوبی در خیابان علم الهدی 
رشــت، باعث بر هم زدن نظم عمومی محل شدند. 
پس از ورود عوامل بســیج بــرای برقراری نظم 
خیابان علم الهدی، عده ای قصد آشوب و درگیری 

با مأموران را داشتند که سرانجام با هدایت عوامل 
بسیج و همکاری شهروندان، جمعیت متفرق شدند. 
وی با اشــاره به جوسازی رســانه های معاند و 
دروغ پردازی کشتن شــهروندان به دست مأموران 
خاطرنشان کرد: در ازدحام تجمع پیاده راه فرهنگی 
رشت،  دختری حدوداً ۲۰ ساله از ناحیه سر دچار 
آسیب می شود که بالفاصله عوامل اورژانس او را 
برای مداوا به بیمارستان منتقل می کنند. پس از انجام 
معاینات پزشکی و تهیه عکس رادیولوژی مشخص 
شد خوشبختانه موضوع صدمه وارده به وی چندان 

جدی نبوده است.
وی با تأکید بر لــزوم رعایت قوانین و عزم جدی 
پلیس و دستگاه قضایی در مقابله با مخالن نظم و 
امنیت گفت: نظر پزشــک معالج و گفت و گوی این 
دختر جوان با کادر درمان و دوستان دانشگاهی اش 
در بیمارستان حکایت از خوب بودن وضع عمومی 

وی دارد.
الزم به ذکر است، هم اکنون برابر نظر پزشک معالج، 
این دختر جــوان برای ادامه روند درمان در بخش 

اورژانس بستری است.



آگهی مزایده  
دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  دوم  مرحله 
کالسه  پرونده  بموجب  آباد  حاجی  شهرستان 
۱۴۰۰۴۰۹۲۰۰۰۱3۲۴3۵۸ صادره از شعبه ۱ اجرای 
احکام حقوقی بندرعباس، سه باب مغازه فاقد پالک 
ثبتی به شماره های ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ طبقه همکف 
بلوک واقع در شهرستان حاجی آباد مجتمع تجاری 
اداری پیارم متعلق به محکوم علیه حنیفه طهماسب 

پور که طی قرار داد ۱3۹۴/۱۰/۰۲ از اداره کل اوقاف هرمزگان خریداری نموده 
به  است ۱-مغازه شماره ۱۷  کارشناسی گردیده  و  براورد  ذیل  به شرح  که 
مساحت 3۶/۵ متر مربع زیر بنا معادل ۶/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲-مغازه شماره ۱۹ 
به مساحت ۲۰/۵ متر مربع زیر بنا معادل ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 3-مغازه شماره 
۲۰ به مساحت ۲۰/۵ متر مربع زیر بنا معادل ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که با توجه 
به بررسی های صورت گرفته توسط مامورین انتظامی واحدهای مذکور خالی 
بوده و در رهن و اجاره نیستند ، که مغازه های ذکر شده با شرایط ذیل از طریق 
مزایده کتبی در اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد با قیمت های مذکور 

شروع و به فروش میرسد.
۱- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است .// 

۲- کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار 
است

3- پیشنهاد دهندگان باید قبال ده درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده 
دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند .

۴- پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و الک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده 
و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری 
روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ به اجرای احکام دادگستری( تسلیم شود. 
)ضمنا شرکت کنندگان به صورت في المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت 

نمایند( 
۵-با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خالف شرایط آگهی و همچنین 

پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد
۶-اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است 

۷- پیشنهاد در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ قرائت 
خواهد شد حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بالمانع و برنده کسی است 

که باالترین قیمت را پیشنهاد مینماید.
۸- در صورتی که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از 
پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خسارت از تجدید نظر 
مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت 
وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطالعات بیشتر 

میتوانند به اجرای احکام دادگستری حاجی آباد مراجعه نماید.

قدرت اله فراز - قاضی شعبه اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان حاجی آباد
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شهرستان

مگس میوه مدیترانه ای، خطرناک ترین نوع آفت 
در باغ های مرکبات 

 گروه شهرستان//  مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان گفت: مگس میوه مدیترانه ای خطرناک ترین نوع آفت 
در باغ های مرکبات است. عبدالرضا اشرف منصوری در تشریح 
این خبر، افزود: مگس میوه مدیترانه ای خطرناک ترین نوع آفت 
در باغ های مرکبات اســت که تنوع محصوالت مرکباتی و باغ ها 
و همچنین شــرایط دما و رطوبت هوا به پیشــرفت این آفت در 
اســتان هرمزگان کمک می کند. وی با بیان اینکه مبارزه با آفت 
میوه مگس مدیترانه ای در اســتان آغاز شــده است، اظهار کرد: 
مگس میوه مدیترانه ای می تواند باعث بروز خسارات گسترده در 
محصوالتی از جمله پرتقال، نارنگی، خرمالو، انار و لیمو شیرین 
شود و کارشناســان حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی با 
تله گذاری و تهیه طعمه به دنبال کنترل این آفت هستند. مدیر حفظ 
نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه مگس میوه 
مدیترانه ای از نظر زیســتی می تواند هر بار ۳۰۰ پیله تخم گذاری 
انجام دهد، عنــوان کرد: مبارزات با آفاتــی، چون مگس میوه 
مدیترانه ای باید در نسل اول این حشره موفقیت آمیز باشد چرا که 
اگر در نسل اول اقدامات به درستی انجام نشود در نسل های بعدی 
تعداد این آفت به صورت تصاعدی باال می رود و خسارات جبران 
ناپذیری را به بار خواهد آورد. به گزارش ایسنا؛ منصوری در پایان 
خاطرنشان کرد: مناطقی که آلوده به این نوع از آفت هستند، باید 
قرنطینه شوند و تا پایان مبارزه و نابودی این آفات حتی یک سبد 

میوه هم نباید از آن محدوده خارج شود.
دفع اصولی آب های سطحی شهر قشم 

نیازمند 6۰۰ میلیارد اعتبار 
 گروه شهرستان//  شهردار قشــم گفت: دفع اصولی آب های 
ســطحی شهر قشم نیازمند ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار می باشد که 
مساعدت از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت 
کشور و استانداری هرمزگان در این حوزه مورد انتظار است. این 
مطلب را میرداد میردادی در نشست تخصصی با رییس سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور و جمعی از مدیران 
این ســازمان با شهرداران اســتان هرمزگان  که با حضور معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان و مدیرکل امور شهری 
و شوراهای استان هرمزگان به میزبانی قشم برگزار شد، عنوان و 
اظهار داشــت: طرح تفصیلی مهمترین مشکل جزیره قشم است.  
وی ادامه داد: شهرداری قشم در ششمین دوره شوراهای اسالمی 
شهر قشم با همراهی شخص مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
و شورای اسالمی این شهر موفق شد مشکالت ۲۰ ساله دوگانگی 
مدیریتی را با انعقاد تفاهم نامه برطرف کند.شــهردار قشم اضافه 
کرد: با توجه به استقرار شهرداری های جزیره قشم در منطقه آزاد 
امید است با همراهی سازمان شهرداری ها در تخصیص تسهیالت 
بتوانیم از ظرفیت گمرک منطقه آزاد و معافیت های موجود برای 
تامین تجهیزات لجستیکی به ویژه ماشــین آالت استفاده کنیم. 
حبیب بازماندگان قشمی رییس شورای اسالمی شهر قشم نیز در 
ادامه این نشســت اظهار داشــت: کار کردن در قشم به واسطه ۲ 
حاکمیتی بودن آن بسیار سخت اســت اما با تعامل می توان این 
مسئله را حل کرد.  وی افزود: با رویکرد مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم، شهرداری و شورای اسالمی شهر قشم موفق شدند برای 
حل این مسئله تفاهم نامه ای منعقد کنند.  رییس شورای اسالمی 
شهر قشم تصریح کرد: با این وجود باید مشکالت ۲ حاکمیتی به 
صورت ریشه ای حل شود تا با تغییر مدیران و مسووالن شرایط 
دگرگون نشود.  بازماندگان نبود باالبر در حوزه آتش نشانی را از 
دیگر مشکالت جزیره قشم برشمرد و گفت: برج ها و ساختمان 
های چند طبقه ایجاد شده این نیاز را پیش از پیش هویدا ساخته 
و باید با نگاهی ویژه برطرف شــود.  وی مشکالت مسکن مهر 
را از دیگر مســایل عمده این جزیره برشمرد و خاطرنشان کرد: 
مســکن مهر بدون هیچگونه امکاناتی احداث شده و قشموندان 
حتی از داشتن نانوایی و پارک محروم هستند و به دلیل مشکالت 
عبور و مرور تاکنون چهــار جوان در این منطقه جان باخته اند.  
به گزارش ایرنا، رییس شــورای اسالمی شهر قشم اضافه کرد: به 
رغم پیگیری های شهرداری و شورای اسالمی شهر قشم زمینی 
برای ایجاد زیرساخت های مناسب، رفع نواقص و ارایه مطلوب 
خدمات به ساکنان مســکن مهر از سوی متولیان امر تخصیص 
نیافته است.در ادامه این نشست مسایل عمده شهرداری های استان 
هرمزگان در حوزه های تجهیزات و ماشــین آالت، طرح های 
حمایتی ویژه خیران حوزه شهرســازی، پسماند، دفع آب های 
ســطحی، عوارض، آالیندگی و مسایل ویژه شهرهای مستقر در 
جزایر بررســی و راهکارهای کاهش آن مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت.جزیره قشم با وسعت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از 
تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول ۱۳۵ کیلومتر و 
عرض میانگین ۱۱ کیلومتر از توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر 
خط ساحلی دارد.شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، هنگام و 
الرک با حــدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات 
ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر 

در میان آب های خلیج فارس گسترده شده است.

خبری

 گروه شهرستان//  معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری هرمزگان بر ضرورت 
تاکید  بندرپل خمیر  ایمنی اسکله  ارتقای 
کرد و گفت: کوتاهی در این زمینه از سوی 
هیچ دستگاه و نهادی پذیرفته نیست؛ چرا 
که می تواند نارضایتی و حتی خسارت های 

جبران ناپذیری را به بار آورد. 
احســان کامرانی در نشســت با مدیران 
گمرک، بنــادر و دریانوردی و منطقه آزاد 
قشم در شهرســتان بندرخمیر افزود: در 
نشستی که اخیرا با مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردی صــورت گرفت، برای ایمن 
سازی و مالکیت اسکله بندرپل در آینده ای 

نزدیک در سطح کالن تصمیم گیری خواهد 
شد. وی ادامه داد: تا تعیین تکلیف نهایی، 
منطقه آزادقشم به عنوان بهره بردار فعلی باید 
با مشــارکت دیگر دستگاه های مستقر در 
اسکله، نسبت به استانداردسازی و استقرار 

تجهیزات و امکانات ایمنی آن اقدام کند.
معاون اســتاندار هرمزگان بیان اینکه باید 
شــرایطی فراهم شــود که مردم آســوده 
خاطر در این اســکله تــردد کنند، بیان 
داشــت: توجه به مســائل ایمنی در کنار 
رضایت مندی مســافران و گردشگران از 
جمله موضوع های مهمی است که همواره 
باید در اسکله بندرپل مورد توجه متولیان 

و ادارات خدمات رســان باشد. کامرانی 
خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن 
به ماه های پایانی ســال جاری، پیش بینی 
می شود امســال مسافران زیادی به نسبت 
سال های گذشــته وارد استان هرمزگان و 
اســکله بندرپل شوند که از هم اکنون باید 
اقدام های ایمنی و پیشگیرانه در این اسکله 

در دستورکار قرار گیرد.
 روزانه ســه هزار خودرو در اسکله 

بندرپل تردد دارند
 فرماندار بندرخمیر نیز در این نشســت با 
بیان اینکه پیش بینی اسکله فعلی بندرپل 
در زمــان احداث، برای ۲۰۰ خودرو بوده 
است، گفت: درحال حاضر روزانه حدود 
سه هزار خودرو در این اسکله تردد می کنند 
که باتوجه به نزدیک شدن به ماه های پایانی 
سال و افزایش چند برابری تردد خودروها، 
این اسکله ظرفیت تخلیه و بارگیری روزانه 

این حجم از وسیله نقلیه را ندارد.
میرهاشــم خواســتار ادامه داد: یکی از 

موضــوع های مهم در این رابطه داشــتن 
رمــپ جداگانه برای تخلیــه و بارگیری 
شــناورهای فلزی اســت که الزم است 
برنامه و تصمیم های اساسی برای این کار 
صورت پذیرد. فرمانــدار خمیر بیان کرد: 
ایمن سازی و استقرار تجهیزات ایمنی در 
اسکله، احداث سالن مسافری و همچنین 
الیروبی اســکله بندرپل از دیگر مواردی 
اســت که باید نسبت به ایجاد و یا برطرف 

کردن مشکالت آن اقدام شود.
وی همچنیــن به احــداث رمپ تخلیه و 
بارگیری برای پهلوگیری لنج های تجاری به 
عنوان یکی دیگر از مطالبات مهم لنج داران 
در اسکله بندرپل اشاره کرد و گفت: بیش تر 
مردم این منطقه از گذشته های بسیار دور 
تاکنون از طریق طریق تجارت دریایی به 
وسیله شــناورهای چوبی مشغول فعالیت 
هستند اما به دلیل نبود زیرساخت های الزم 
به منظور تخلیه و بارگیری برای شناورهای 
تجاری در اســکله، منجر به کاهش تعداد 

شــناورها و بیکاری ملوانان منطقه شده 
است. خواستار گفت: باید شرایط را برای 
بهبود وضعیت اقتصادی و رضایت مندی 

مردم فراهم کنیم.
 تصویب احــداث رمپ اســکله در 

شورای اداری هرمزگان 
فرماندار خمیــر همچنین بــه اقدام ها و 
پیگیری های انجام شده در این راستا اشاره 
و تصریــح کرد: بــا پیگیری های صورت 
گرفته به دستور استاندار هرمزگان احداث 
رمپ اســکله در شــورای اداری استان 
تصویب شده اســت. وی با بیان اینکه در 
بازدید میدانی مدیر عامل سازمان بنادر و 
دریانوردی کشــور قرار شد یک دستگاه 
رمپ نیز برای احــداث لنج های تجاری 
در اســکله بندرپل ساخته شود، همچنین 
داشتن طرح جامع در بندرپل را مهم ترین 
اقدام جهت استانداردسازی اسکله برشمرد 
که باید در دستورکار منطقه آزاد قشم قرار 
گیرد. به گزارش ایرنا، خواستار اضافه کرد: 

همه ادارات و نهادها مســتقر در اســکله 
وظیفه دارند شرایطی فراهم کنند که مردم 
آســوده خاطر در این اسکله تردد کنند، از 
طرفی شرایط الزم برای صاحبان شناورها 
نیز فراهم شــود تا با کیفیــت بهتر در این 

اسکله به مردم خدمات رسانی کنند.
بر پایه این گزارش، از ۱۰۳ فروند لنج ثبت 
شده در بندرپل خمیر، حدود ۳۰ شناور در 

اسکله بندرپل فعالیت می کنند. 
اســکله بندرپل به عنــوان مهم ترین معبر 
مســافران و گردشــگران از اقصی نقاط 
کشــور و همچنین رفت و آمد شهروندان 
۲ شهرســتان خمیر و قشم است که نقش 
بسیار مهمی در ارائه خدمات حمل ونقل و 
جابه جایی خودروهای سبک و سنگین و 

ترانزیت بار و کاال به جزیره را دارد.
این اســکله  در ۷۰ کیلومتری بندرعباس 
و ســه کیلومتری روســتای پل و در ۱۸ 
کیلومتری بندر خمیر قرار دارد و کوتاه ترین 

مسیر دریایی تا جزیره قشم است.

معاون استاندارهرمزگان: 

کوتاهی در ايمن سازی اسکله بندرپل پذيرفته نیست

حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتش
 باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

امین درساره - گروه شهرستان//  عزت اهلل 
ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی در ســفر به بندرخمیر از 
بندرخمیر  آبگرم  و  مجموعه گردشگری حرا 

بازدید کرد.  
 به گزارش خبرنگار دریا، وزیر گردشگری در 
حاشــیه این بازدید که با حضور معاون سیاسی 
اســتانداری هرمزگان ، فرماندار خمیر ، احمد 
مرادی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
و جمعی از مسئوالن استانی و محلی انجام شد، 
عنوان کرد:استان هرمزگان در حوزه گردشگری 
ظرفیت های بســیار خوبی دارد که می تواند به 

عنوان یک قطب در کشور مطرح شود.
 وی افزود:این ثروت خدادادی و اکوتوریســم 
و مزیت های نســبی طبیعــی در هرمزگان در 

بخش های مختلف، فوق العاده و کم نظیر است.
 ضرغامی با ذکر مصادیقی از این ظرفیت ها در 
استان تصریح کرد:به عنوان نمونه ،جنگل های 
حــرای بندرخمیر از جمله زیباترین جلوه های 

طبیعی در استان است که طبیعت فوق العاده ای 
دارد و در سطح جهانی شهره است و گواهینامه 
بین المللی در عرصه گردشگری دارد و مردم از 
سراسر کشور جهت بازدید به این نقطه سفر می 
کنند. ضرغامی ادامه داد: با این وجود زیرساخت 
های گردشگری و اقامتی در این  منطقه محدود 
است که در بازدید میدانی از این طبیعت خدادادی، 
قرار است شرایطی را برای سرمایه گذاران فراهم 
شود که برای سرمایه گذاری رغبت داشته باشند.
وی از مســئوالن محلی خواســت طرح ها و 
برنامه های خود را به وزارت گردشــگری ارائه 
کرده تــا مجوزها و تســهیالت الزم برای آنها 
اخذ شــود و به طور یقین این منطقه از اســتان 
هرمزگان آینده روشن و پررونقی خواهد داشت.  
وی همچنین گفت:محل این جنگل ها و طبیعت 
بکــر در بندرخمیر فوق العاده اســت و ارزش 
سرمایه گذاری را دارد و این وزارت از اعتبارات 
ملی و استانی جهت ایجاد و تکمیل زیرساخت 
ها این مکان گردشــگری کمــک خواهد کرد. 

فرماندار بندرخمیر نیز در حاشیه این بازدیدها 
عنوان کرد: حوزه گردشگری یکی از مهم ترین 
ظرفیت های شهرستان خمیر است که در صورت 
توجه به این بخش و فراهم شدن زیرساخت های 
الزم می تواند منجر به رونق گردشگری و افزایش 
اشتغال در شهرستان شــود. وی ادامه داد:وجود 
جاذبه های گردشگری و منحصر به فردی مانند 
تاالب بندرخمیر و همچنین مجموعه گردشگری 
و درمانی آبگرم این شــهر در کنار سایر اماکن 

گردشــگری و بناهای تاریخــی و فرهنگی در 
شهرها و روســتاهای خمیر ، این شهرستان را 
به قطب گردشــگری در اســتان و حتی کشور 
مطرح کرده است. میر هاشم خواستار همچنین 
گفت:زیرساخت های گردشگری شهرستان خمیر 
نیازمند سرمایه گذاری و توسعه است لذا از همه 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این حوزه 
دعوت می کنیم و قطعًا به صورت ویژه نیز از آنان 

حمایت خواهیم کرد.

وزیر میراث فرهنگی عنوان کرد 
ضرورت تخصیص اعتبار جهت تکمیل زیرساخت های گردشگری در بندر خمیر

امین درساره گروه شهرستان// بخشداری مرکزی خمیر از 
راه اندازی شرکت تعاونی دهیاری ها با ۲۹ عضو در این بخش 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا، محمد محسنی بخشدار مرکزی گفت: 
این تعاونی به منظور درآمدزایی ، خودکفایی و کاهش هزینه های 
اجرایی و افزایش کیفیت فني پروژه ها و بطور کلی مشــارکت 
دهیاریها در بخش های عمرانی و خدماتی و کشاورزی تشکیل 

شده است.
وی اظهار کرد: ســاماندهی روســتاها در راستای اشتغال زایی 
و خدمات رساني بیشــتر در زمینه هاي اجتماعی ، اقتصادی و 

فرهنگی از دیگر اهداف تشکیل این تعاونی در کشور است. 
محسنی بیان کرد: شکل گیری تعاونی دهیاران به توسعه همه جانبه 
روستاها کمک شایانی مي کند و به آن سرعت بیشتری مي بخشد. 
وی افزود: شرکت تعاونی به عنوان بازوی اجرایی براي دهیاران و 
ابزار مهم خدمات رسانی به روستاها بشمار مي روند. در نشست 
مشترک بخشدار مرکزی، رئیس شورای بخش مرکزی و دهیاران 
حضور داشتند. در این جلســه دهیاران اعضای هئیت مدیره و 

بازرسان شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی مشخص شد.

راه اندازی شرکت تعاوني دهیاري ها 
در بخش مرکزی بندرخمیر

  

  

دادانهم
پرونده کالسه ۱۴۰۱۴۰۹۲۰۰۰۰۹۷۰۷3۷ شعبه دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۴۰3۹۰۰۰۲۰۵۸۶۲۵ .

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی -کوچه- ۱۷ ستاد - اجرایی فرمان امام )ره( 
با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .

اتهام : شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی
گردشکار: بتاریخ شانزدهم آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالسه ۱۴۰۱۴۰۹۲۰۰۰۰۹۷۰۷3۷ تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره ۹۰33۷/ ۱۸۱/ن- مورخه ۱۴۰۱/۰3/۲۵ گردیده و با توجه 

به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه 
احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید .

» رای دادگاه « :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف شمالی، قطعه ۱3 ، به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع که حسب پاسخ شماره ۱۴۰۱/۴۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ کارشناس 
رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده 
قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه 
گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد ۱۰ و ۲۰ 
اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم 
میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی 
خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و 

ارائه گزارش دادگاه وفق ماده ۱۰ قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
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دادانهم
پرونده کالسه ۱۴۰۱۴۰۹۲۰۰۰۰۹۷۰۷۴۸ شعبه دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۴۰3۹۰۰۰۲۰۵۸۵۴۶ .

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی -کوچه- ۱۷ ستاد - اجرایی فرمان امام )ره( 
با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام : شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی

گردشکار: بتاریخ شانزدهم آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالسه ۱۴۰۱۴۰۹۲۰۰۰۰۹۷۰۷۴۸ تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره ۱۴3۰۷۰/ ۱۸۱/ن- مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ گردیده و با توجه 
به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 

پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید .
» رای دادگاه « :

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه ۴۶ ، به مساحت 3۲۰/۸۸ متر مربع که حسب پاسخ شماره ۱۴۰۱/۵۸۶ مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع 
اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی با تصدی 
موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به 
تبصره های مواد ۱۰ و ۲۰ اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در 
ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده 
نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا 

پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده ۱۰ قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
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فروردين :
این روزها سرشار از انرژی هستید، اما یک موضوع 
آشنا وجود دارد که مدام به ناخودآگاه تان می آید. 
مشکالت قدیمی دوباره به سراغ تان خواهند آمد، 
در حالی که شما فکر می کردید این مشکالت مدت هاست که حل 
شده است. اجازه دهید که خاطرات گذشته دوباره یادتان بیایند، 
این خاطرات کمک تان مــی کنند تا چیزهایی را یاد بیاورید که 

امروز به دردتان می خورد. 
  ارديبهشت :

احســاس می کنید که وارد بازی قدرت شده اید. 
هنوز همه ی بخش های این رقابت علنی نشــده 
اســت. اگر دیدید که دیگران به حد و حدود شما 
احترام نمی گذارند، بهتر اســت از خودتان انعطاف پذیری نشان 
دهید، چون با این رفتار شما از شدت فشارها کاسته خواهد شد. 
باید به خودتان بقبوالنید که شما همه ی حقایق و اطالعات مورد 
نیاز را ندارید، پس یافتن راه حل در همان قدم اول ممکن نیست.

  خرداد :
امروز ممکن اســت در شرایطی قرار بگیرید که بعد 
به خودتان بگویید چه شد و چرا من در همان قدم 
اول خودم را وارد این ماجرا کردم. بدانید که واکنش 
شما هیچ تاثیر بدی روی این موقعیت نمی گذارد، اما حواس تان 
باشد که خودتان را از این ماجرا تا حد امکان دور نگه دارید. وقت 
را تلــف نکنید، همه ی قدرت تان را جمع کنید و اجازه دهید که 

احساس تان و نه عقل راهنمای شما در این مسیر شود.
   تیر :

دل تان می خواهد که به طریقی از دســت وظایف 
بی شــماری که دارید خالص شوید. حسی به شما 
می گوید که باید به تعهدات تان پایبند بمانید، اما یک 
ندای درونی دیگر می گوید که اعتراض خود را به این وضع نشان 
دهید. به شــما توصیه می شود که خواسته های تان را با مهربانی 
بگویید، در غیر این صورت نتیجه ی خوبی عایدتان نخواهد شد. 
اگر می خواهید که دیگران شــما را درک کنند، به آن ها فرصت 

دهید تا خواسته های شما را بشنوند.
    مرداد :

امروز ممکن اســت ناخواسته باعث شوید که یک 
دعوای حســابی راه بیفتد. شاید بهتر باشد که از هر 
گونه دعوا وجنجالی دور بمانید، اما این راهم بدانید 
که برای ساکت ماندن باید بهای آن را بپردازید. ترس های تان را 
دور بریزید و به حد و حدود دیگران احترام بگذارید تا مشــکلی 
پیش نیاید. صادق باشــید و احساســات تان را بگویید. باید به 
بازخوردهایی که دریافت می کنید توجه داشته باشید و با فکر باز 

و قلبی پذیرنده پیش بروید.
 شهريور :

احساس می کنید که همه چیز سرعت گرفته است، 
اما ترجیح مــی دهید که کمی توقف کنید تا دوباره 
انرژی بگیرید. امروز به راحتی نمی توانید از دست 
وظایف تان خالص شــوید، حتی اگر هم موفق به این کار شدید 
بدانید که زیاد طول نمی کشد. یادتان باشد که جنگیدن در مقابل 
چیزهایی که اجتناب ناپذیر هستند بی فایده است. برای این که از 
شدت فشارها کاسته شود باید با دیگران همکاری کنید و راهنمای 

خوبی برای آن ها باشید.
 مهر :

امروز تصمیم دارید کــه به وظایف تان عمل کنید. 
حتی اگر مدت کوتاهی روی موضوعات مالی تمرکز 
کنید، حســی از موفقیت به شما دست خواهد داد. 
یادتان باشد که ارزش های وجودی خود را از نو بررسی کنید و 
آن ها را در زندگی تان به کار ببندید. فقط کافی است که خودتان 
را در جهت درســت قرار دهید و بدانید که برای رسیدن به مقصد 

مورد نظرتان حاال حاالها فرصت دارید.
  آبان :

اکنون ماه به نشانه ی پر شور و حرارت شما بازگشته 
و سرشار از حس و حال خوب هستید. خیلی چیزها 
دل تان می خواهد، اما نمی دانید که باید با همه ی این 
احساســات چه کار کنید. باید حواس تان به رفتارتان باشد. باید 
کاری کنید تا انرژی شما در جریان باشد تا بتوانید احساسات تان 
را نیز مدیریت کنید. می توانید از این شــدت احساسات به نفع 
خودتان سود ببرید، اما به شرط این که انرژی های تان را درست 

هدایت کنید.
  آذر :

انگار انرژی های سرکوب شده ی قدیمی دوباره به 
سراغ تان آمده اند. اکنون سرشار از هیجان هستید 
و احساس سرزندگی می کنید. اکنون فرصتی نصیب 
شما خواهد شــد تا بتوانید با یک شخص خاص ارتباط عمیقی 
برقرار کنید. سعی کنید با کسی که به او اعتماد دارید وارد گفتگو 

شوید و خواسته های تان را به او بگویید، یعنی خطر کنید!
  دی :

تصمیــم دارید کــه مدتی عقب نشــینی کنید و به 
جایگاهی که اکنون دارید فکر کنید. همیشه کارها و 
وظایفی هستند که انتظارتان را می کشند، اما بد نیست 
کمی هم با دوستان و خانواده وقت بگذرانید. البته پشت ظاهر آرام 
و خوشحال شما چیزهای دیگری نهفته است، نگرانی هایی دارید 
که اکنون نمی توانید آن ها را با جمع در میان بگذارید. اگر دل تان 
می خواهد که استراحت کنید اشکالی ندارد، خودتان را به خاطر 

این خواسته سرزنش نکنید.
 بهمن :

هر چه قدر هم چشــم انداز مالی و اقتصادی تیره و 
تار به نظر برسد، شما امروز تصمیم دارید که امیدوار 
باشــید. حتی اگر همه ی دنیا به مرز جنون رسیده 
باشد، شما نمی خواهید که شکست را بپذیرید. بی امان به دنبال 
یک زندگی معنی دار برای خودتان و نزیکان تان هستید. خوش 
بینی شما کمک تان خواهد کرد تا تاریکی ها را پشت سر بگذارید 

و در مسیر درست قرار بگیرید.
 اسفند : 

تحت فشار هستید، دیگران از شما انتظار دارند طوری 
باشید که خودتان نمی خواهید. راه حل مناسبی برای 
رفع این مشــکل هنوز وجود ندارد، اما خودتان فکر می کنید که 
اگر مدتی صبر کنید همه چیز بهتر خواهد شــد. اما این وقفه به 
نفع تان نیست و شما را از خوشبختی دور می کند. زمانی زندگی تان 
رونق می گیرد که خودتان افســار زندگی را به دست بگیرید و 

سرنوشت تان را تعیین کنید.

گروه اجتماعی // درحالی که سالهاســت 
اقامتی  اعالم کرده مراکز  انتظامی  نیروی 
مســافران بدون مدرک شناســایی به 
خصوص بانوان را پذیرش کرده و بالفاصله 
اداره اماکن را مطلــع کنند اما همچنان 

برخی، از این ضوابط آگاهی ندارند.
چند ســال پیش دختر دانشجوی جوانی 
به علت دیر رســیدن، از خوابگاه محل 
اقامتش جا ماند و بعد هم با مراجعه به چند 
مهمانپذیر، به علت نداشتن شناسنامه و نامه 
اداره اماکن، جواب رد شنید و مجبور شد 
شــب را در پایانه اتوبوس رانی بگذراند. 
فردای آن روز شــکایتش را به پلیس و 

رسانه ها کشاند.
این مشــکل تنها بــرای آن دختر نبود. 
خیلی از خانم ها دچار مشکالت متعددی 
می شوند که مجبور می شدند در شهر محل 
تولد خود، یا به هر دلیل دیگری شــب را 
در یک اقامتگاه امن مانند هتل بگذرانند اما 
مراکز اقامتی از پذیرش آنها به دلیل نداشتن 
مدرک شناســایی یا همــراه جلوگیری 
می کردند. بدتر آن بود که دختری اگر شب 
به مرکز اقامتی می رسید باید شبانه به اداره 
اماکن می رفت و دلیل آنکه در هتل شهر 

محل تولد خود می خواهد اقامت کند، یا 
نداشتن مدرک شناسایی یا دلیل تنها سفر 
کردنش را بــه اداره اماکن عمومی نیروی 
انتظامی توضیح می داد اگر شب یا نصف 
شــب بود هیچ فرقی نداشت این مدارک 
بــرای مراکز اقامتی الزامــی بود و بدون 
داشتن آن کسی را نمی پذیرفتند تا اینکه 

دستورالعمل قبلی باطل شد.
 ممنوعیتی که لغو شد

در تیر ماه سال ۸۳ فخرالسادات محتشمی 
پور مدیرکل وقت دفتر امور زنان وزارت 
کشور در این باره گفته بود: نپذیرفتن این 
دسته از زنان در هتل ها در گذشته، ناشی 
از اعمال سلیقه شــخصی مدیران اماکن 
عمومی بود. به دنبال تصمیم گیری های 
متضــاد ادارات و دوایر نظارت بر اماکن 
عمومی اســتان ها در ایــن خصوص و 
ایجاد مشکالتی برای زنان به جهت عدم 
پذیرش، با پیگیری های صورت گرفته از 
ســوی دفتر امور زنان وزارت کشور، این 
ممنوعیت لغو شــد و با موافقت اداره کل 
نظارت بر اماکن عمومی ناجا، مقرر شــد 
مدیران هتل ها به شــرط اطالع شفاهی 
یا کتبی اقامت این زنــان به دوایر اماکن 

عمومی برای بررسی های معمول، نسبت 
به پذیرش آنها اقــدام کنند. پلیس اماکن 
موافقت کرده بود دختران مجرد در هتل ها 
اقامت داشــته باشند و اگر مدرکی ندارند 
باز هم هتل آنهــا را پذیرش کند ولی به 
اطالع پلیس اماکن برسانند. این موضوع 
برای مردان هم بــه همین صورت بود و 
تفاوتی نداشت. زن یا مرد تنها می بایست 
مدارک شناسایی ارائه کنند اما اگر مدرک 
نداشتند اگر شب به هتل مراجعه کردند باید 
پذیرش شوند ولی مسئوالن هتل سریعًا آن 
را به اداره اماکن اعالم کنند تا احراز هویت 

شوند.
اگرچه ســال ها از این اتفاق می گذرد و 
بارها پلیس اداره امکان عمومی اعالم کرده 
که مشکلی برای پذیرش افراد بدون مدرک 
در بدو ورود نیســت به شرط آنکه تلفنی 
احراز هویت شــوند اما باز هم برخی از 
هتل ها از پذیرش دختران مجرد، دختران 
بدون مدرک شناســایی یا افــرادی که 
می خواهند در هتل شهر محل زندگی خود 

اقامت داشته باشند، خودداری می کنند!
با تعدادی از هتل های پر ســتاره و مراکز 
اقامتی دیگر در شهر تهران برای بررسی 

این موضوع نشــان می دهد که با گذشت 
حدود ۲۰ سال از لغو ممنوعیت پذیرش 
بانوان مجرد و بدون مدرک شناسایی هنوز 
مراکز اقامتی چنین مشــکالتی را برای 
بانوان و آقایان به وجود می آورند و بخش 
پذیرش و رزرو این هتل ها اعالم می کنند 
که امکان پذیرش خانم یا آقا بدون مدرک 

شناسایی وجود ندارد.
بررسی بیشتر نشان داد این اتفاق نه تنها 
در هتل ها که سخت گیری بیشتری دارند 
بلکه در مراکز اقامتی دیگر تهران نیز کم و 
بیش می افتد. البته این ممنوعیت هنوز در 
بسیاری از مراکز اقامتی شهرهای دورتر از 
پایتخت شدت بیشتری دارد. هر چند که 

تعداد زیادی از مراکز اقامتی نیز هستند که 
پذیرش مسافر را به خصوص هنگام شب 
در اولویت قرار می دهند اما هستند مراکز 
اقامتی که از همان اول معذوریت خودشان 

را به مسافر اعالم می کنند.
 آقایان باید مدرک شناسایی به هتل 

بدهند
اگر خانمی مدرک شناسایی نداشته باشد 
هتل موظف اســت پذیرش کند و پس از 
پذیرش به اداره اماکــن اطالع دهد ولی 
آقایان برای پذیــرش در هتل حتمًا باید 

کارت شناسایی داشته باشند
با این وجود جمشــید حمزه زاده رئیس 
جامعه هتلداران ایــران به خبرنگار مهر 
گفت: چنین نیست و باید هتل ها و مراکز 
اقامتی بانوان را پذیرش کنند. بنابراین اگر 
چنین رفتاری دیده شــد باید به ما اطالع 
داده شود تا پیگیری کنیم. حتی اگر خانمی 
مدرک شناسایی نداشته باشد هتل موظف 
اســت پذیرش کند و پس از پذیرش به 
اداره اماکن اطالع دهد ولی آقایان در هر 
حال باید کارت شناسایی داشته باشند. این 
موارد جزو ضوابط اقامتی نیروی انتظامی 

است. ما سر این موضوع چند بار با اداره 
اماکن جلسه داشتیم و ضوابط هم به هتل ها 
اعالم شد. عبدالحمید حرمتی رئیس جامعه 
هتل داران استان خوزستان نیز به خبرنگار 
مهر درباره این ضوابط گفت: اماکن منعی 
نکرده است اما هر شخصی فرقی نمی کند 
آقا یا خانم، حقیقی یا حقوقی، خارجی یا 
ایرانی باید مدرک شناسایی داشته باشد. 
مانند بلیت هواپیما که باید آن را در گیت 
ورودی نشــان دهید. برای هتل هم فرق 
نمی کند اما در صورتی که مدرک شناسایی 
نداشته باشد یا مدرک شناسایی خدشه دار 
ارائه کنند در این صورت طبق دستورالعمل 
داخلی عمل می کنیم. برخی اوقات شما را 
پس از پذیرش، به اداره اماکن می فرستیم 
امــا برخی ایام مانند عید نــوروز اماکن 

خودش به هتل ها مراجعه می کند.
وی در ادامه به مشکالتی پیرامون مسافران 
بدون مدرک اشاره کرد و گفت: گاهی دیده 
شده یک خانم به هتل مراجعه می کند و نام 
اشتباهی را می گوید ما باید چه کار کنیم؟ 
ما با توجه به شــرایط معموالً خانم ها را 
پذیرش می کنیم اما می گوئیم که باید اماکن 
بررسی کند. گاهی می بینیم آن فرد چه زن 
یا مرد دچار مشکل است یا ممکن است 
برای مسافران دیگر یا هتل دردسر ایجاد 
کند در آن صورت اجباری برای پذیرش 
توســط هتل وجود نــدارد. بارها پیش 
آمده که خانــواده یک زن به هتل رفته و 
شکایت کرده اند که چرا او را راه دادید یا 
اینکه بیمار بوده و قصد خودکشی داشته 
و اگر هتلدار حواســش نبوده حتمًا منجر 
به مرگ می شده است. هتلدار باید بداند 
چه کسی را پذیرش می کند. بررسی بیشتر 
هتل ها گواه آن است که مراکز اقامتی در 
تهران دختران یا پسران کمتر از ۱۵ سال 
و بدون همراه را پذیرش نمی کنند. همچنین 
هنوز مشــکالتی برای پذیرش زنان تنها 
وجود دارد و در بســیاری از اوقات این 
برخوردها سلیقه ای انجام می شود درحالی 
که بنا بــه گفته متولیان هتلداری در ایران 
باید پذیرش زن تنها در هتل انجام شــود 

و بالفاصله به اداره اماکن اطالع داده شود. 
اما این موضوع هنوز درباره مردان صدق 
نمی کنــد و مرد بدون مدرک شناســایی 
پذیرش نمی شود مگر آنکه در همان لحظه 

اداره اماکن هویت او را احراز کند.
 ضوابط از زبان پلیس اماکن

ضوابط پذیرش مســافر در مراکز اقامتی 
ایــران پیش از این بارها از ســوی اداره 
اماکن ناجا توضیح داده شــده اســت. از 
جمله در جلسه ای که مهمانپذیرداران سال 
۹۸ با سرهنگ داوود افتخاری رئیس اداره 
بررسی صالحیت پلیس نظارت بر اماکن 
عمومی ناجا داشــتند. او در این جلسه 
گفته بود: صاحبان مراکز اقامتی موظفند 
در صورت مواجهه با »افراد فاقد مدرک« 
همچون زنان و کودکان بدون سرپرست، 
آن ها را پذیرش کنند و بالفاصله مراتب را 

به پلیس اماکن عمومی اطالع دهند.
پذیرش زنان بــدون همراه دارای مدارک 
هویتی در اماکن اقامتی بالمانع اســت. به 
نامه اماکن ناجا نیاز نیست. زنان و کودکان 
بدون همراه و زوج های فاقد مدارک هویتی 
معتبر، در اماکن اقامتی، نخســت پذیرش 
شوند، سپس مراتب به اماکن ناجا اطالع 
داده شود. رئیس اداره بررسی صالحیت 
پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا درباره 
پذیرش متولــدان تهران در اماکن اقامتی، 
توضیح داده بود: در قانون منعی برای این 
مورد وجود ندارد اما اگر با چنین مواردی 

مواجه شدید به آن شک کنید.
او دربــاره پذیرش مــدارک هویتی مثل 
گواهینامه اتومبیل یا دفترچه بیمه نیز گفته 
بود: در قانون صراحتًا مشخص شده است 
از مســافر فقط کارت ملی یا شناسنامه 
گرفته شود. باز هم در سال ۹۹، سرهنگ 
نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی 
پلیس امنیــت عمومی پایتخت گفته بود: 
هیچ کســی را از هتــل برنمی گردانیم تا 
راهــی اماکن، پلیس امنیت و… شــود 
بلکه از طریق تماس تلفنی مســئول هتل 
با اداره اماکن، مراحل احراز هویت انجام 

می شود./ مهر 
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زنان مسافر بدون مدرک شناسايی پشت در هتل ها نمانند!
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گروه خبــر // نماینده ولی فقیــه در هرمزگان از 
وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری خواســت تا 
هماهنگی های الزم با وزارت بهداشــت برای ایجاد 
قطب گردشگری درمانی در یکی از جزایر هرمزگان 

انجام شود. 
حجت االسالم والمســلمین محمد عبادی زاده در دیدار 
وزیر صنایع دســتی، میراث فرهنگی و گردشگری که 
در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شــد، با اشاره به 
عقب ماندگی تاریخی هرمزگان در بخش زیرساخت های 
گردشگری، اظهارداشت: برای جبران این عقب ماندگی 
نیازمند تزریق اعتبارات ویژه به استان هرمزگان هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به انتخاب 
شــهر بندرعباس به عنوان شهر خالق در حوزه صنایع 
دستی توسط ســازمان جهانی یونسکو، افزود: باید از 

این ظرفیت نهایت استفاده را در حوزه توسعه فرهنگی 
و خلق ســرمایه برد و دل نگرانی من بازپس گیری این 

عنوان در صورت عدم فعالیت است .
 نیازهای صنایع دســتی کشورهای همسایه را 

تولید کنیم
حجت االسالم والمســلمین عبادی زاده با ذکر این نکته 
که استان هرمزگان در گذشته بخش اعظمی از نیازهای 
صنایع دستی کشورهای همسایه را تامین می کرد، ابراز 
کرد: صنایع دستی ریشــه در تاریخ، فرهنگ و تمدن 
اســتان هرمزگان دارد و تنوع ظرفیتی در نقاط مختلف 
هرمزگان امکان تدوین برنامه های عملی مناســب را 
فراهم می کند که باید توجه ویژه ای به آن داشــت.وی 
با اشاره به ظرفیت جزایر استان هرمزگان، تصریح کرد: 
استان هرمزگان بیشترین تعداد جزایر در کشور را دارد 

که با اجرای طرح های نوین و مناســب گردشگری از 
جمله احداث تله کابیــن از بندرعباس به جزیره هرمز 
می توان اتفاقات بزرگی را در حوزه گردشگری جزایر 

رقم زد.
 هرمزگان و جزایر آن می تواند قطب گردشــگری 

سالمت باشد
امام جمعه بندرعباس با ذکر این نکته که امکان تبدیل 
کردن جزایر به قطب گردشــگری درمانی وجود دارد، 
تصریح کرد: باید هماهنگی های الزم با وزارت بهداشت 
انجام شــود تا برنامه ریزی های الزم برای ایجاد قطب 
گردشــگری ســالمت در برخی از جزایر انجام شود. 
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده، با بیان این نکته 
که هرمزگان با دارا بودن ۶ فرودگاه ظرفیت بی نظیری 
در ســطح کشور دارد، گفت: استان هرمزگان در برخی 

از فصول ســال میزان قابل مالحظه ای گردشــگر را 
جذب می کند کــه می توان با تهیه هواپیماهای کوچک 
گردشگری جاذبه های بی نظیری را برای خلق سرمایه و 

جذب گردشگر بیشتر ایجاد کرد.
 در ۲300 کیلومتر نوار ســاحلی هرمزگان هنوز 

پالژ مناسبی نداریم
وی ضمن انتقاد از عدم بهره برداری مطلوب از ظرفیت 
بی نظیر جزایر اســتان هرمزگان در حوزه گردشگری، 
خاطرنشــان کرد: هرمزگان با احتساب جزایر بیش از 
۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر نوار ســاحلی دارد اما متاسفانه 
هنوز پالژ مناسبی برای گردشگران در سطوح مختلف 

استان وجود ندارد.
 عدم هماهنگی میان دستگاهها در حوزه گردشگری

نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، ضمن تاکید بر 

هم افزایی میان دســتگاه ها و نهادهای مختلف دولتی 
و حاکمیتی برای تحقق اهداف، مطرح کرد: بخشــی از 
چالش هــای موجود در حوزه گردشــگری و میراث 
فرهنگی استان هرمزگان به واسطه عدم وجود هماهنگی 
و هم افزایی بین بخشــی و بین دستگاهی است؛ چراکه 
تحقق بخش اعظمی از برنامه ها نیازمند همکاری چندین 
دستگاه است که متاسفانه تا کنون شاهد انجام برنامه های 

ترکیبی و چند بعدی در زمینه صنایع دستی و گردشگری 
نبوده ایم.

به گزارش فارس ، حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده 
اظهارداشت: صنایع گردشگری و میراث فرهنگی اگر 
همکاری و هم افزایی خوبی با ســایر وزارت خانه ها و 
دستگاه ها نداشته باشــد نمی توان انتظار تحول در این 

بخش را داشت.

گروه گزارش // درحالیکه متاسفانه با ۹ماه ونیم تاخیر 
ثبت نام از بندرعباسی ها در طرح نهضت ملی مسکن از 
نیمه تیرماه سال جاری آغاز شد، از آن طرف درخصوص 
تامین زمین مورد نیاز این طرح بارها وعده هایی داده شد 
و اگر که وزارت راه و شهرسازی سریعتر با الحاق اراضی 
بــرای اجرای این طرح موافقت کنــد، بطور حتم روند 
ساخت وساز سرعت گرفته و واحدهای مسکونی هرچه 

سریعتر احداث شده و به متقاضیان واگذار می شود.
بندرعباســی ها گالیه مندند که چــرا این طرح ملی در 
این شــهر بصــورت ویالیی اجرا نمی شــود تا مردم از 
آپارتمان نشینی رهایی یابند و بتوانند در حیاط خانه شان 
نفس آزاد بکشــند و تعدادی درخت برای خودشان در 
حیاط بکارند تا در تابستان گرم، هوای خانه شان تلطیف 
شود؟  آنها این شیوه اجرای طرح را عادالنه نمی دانند که 
برخی ویالیی نشین شوند وآنها آپارتمان نشین شوند در 
شهری که زمین به وفور وجود دارد و گره اش فقط الحاق 
است که مسئوالن اســتانی و کشوری بایستی  زودتر این 
مشــکل را برطرف کنند تا موجب افزایش رضایت مردم 
شــوند. همچنین زمین های مــازاد ادارات هم اگر برای 
اجرای این طرح براســاس دستور رئیس جمهور واگذار 
شود، می توان طرح نهضت ملی مسکن را بصورت ویالیی 
در بندرعباس نیز اجرایی کرد. از متولیان مربوطه انتظار 
می رود پیگیری های مجدانه ای را داشــته باشند تا این 
طــرح در بندرعباس بصورت ویالیی اجرایی شــود. از 
طرفی دیگر برخی از شهروندان می گویند در زمان ثبت 
نام در یکی از بندهای شــرایط ثبت نام در سامانه ثبت 
نام طرح نهضت ملی مسکن آمده است: متقاضی و افراد 
تحت سرپرستی، فاقد زمین مسکوني یا واحد مسکوني 
)از۱۳۸۴/۰۱/۰۱ به بعد( بوده و از تاریخ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ 
از هیچ یک از امکانات نهادهاي عمومي غیردولتي مربوط 
به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکوني و یا تسهیالت 
یارانه اي خرید و یا ساخت واحد مسکوني استفاده نکرده 
باشــد. به عبارتی ســبز بودن فرم ››ج‹‹ در استعالم از 
سامانه مربوطه )موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون 
ساماندهی عرضه و تأمین مسکن(«، که این موضوع باعث 
می شود برخی از مردم که خانه کوچکی دارند، اما تاکنون 
از تسهیالت و زمین دولتی استفاده نکرده اند، نمی توانند 
در این طرح ثبت نام کنند. واقعا این شرایط ناعادالنه است. 
اگر کسی قبل از سال ۸۴ دارای خانه و زمین به هر متراژ 
و تعداد باشــند، می تواند ثبت نام کنند. اما اگر کسی بعد 
از ســال ۸۴ دارای یک خانه ۳۰،۴۰،۵۰ متری سنددار 
هم در محله ای حاشــیه نشین یا مجتمعی ویا روستایی 
باشــد که با دو سه یا چهار بچه شرایط سختی را در این 
خانه داشته باشد، اما نمی تواند ثبت کند و خانه بزرگتری 
داشــته باشد که این عادالنه نیست. اوال اینکه دولت باید 

اجازه دهد هر ایرانی بتوانــد یک مرتبه از خانه و زمین 
دولتی استفاده کند. ثانیا وقتی یک خانواده چند بچه دارد 
و برایشان سخت است در خانه ای کوچک زندگی کنند، 
چرا دولت اجازه نمی دهد خانه بزرگتری داشته باشند که 
بچه هایش آسایش داشته باشند وبتوانند راحت تر درس 
بخوانند و... ؟ ثالثا چرا تاریخ شرایط ثبت نام را گذاشته اند 
ســال ۸۴ به قبل؟ از مسئوالن می خواهیم در این بخش 
هم تدبیری بیندیشند. محمدی شهروند دیگری است که 
می گوید اگر خانه های طرح نهضت ملی مسکن زودتر 
ساخته وبه مردم تحویل داده شود، برقیمت مسکن ورهن 
واجاره اثرگذار خواهد بود. وی از مشاوران امالک هم که 
باعث گرانی خانه و رهن واجاره شــده اند وهیچ نظارتی 
بر آنها وجود ندارد، گالیه دارد ومی گوید: صاحبخانه مان 
در محله شــیراول بندرعباس عذرمان را خواسته است. 
یــک خانه دیگر در همین محله پیدا کردیم که اول گفتند 
اجاره اش ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اســت و 
روز بعد صاحبخانه گفت از بنگاه داران پرسیده ام و آنها 
گفته اند با دوبرابر قیمت ودیعه واجاره می توانند برایش 
مشتری بیاورند و همین باعث شده است که به ما می گویند 
حداقل دومیلیون باید اجاره بدهیم. من که کارگر هستم و 
با دو بچه مدرســه ای، چطور می توانم دو میلیون اجاره 
بدهم؟ هیچ نظارتی بر مشاوران امالک نیست که قیمت ها 
را باال می برند وآنها هم فقط به ســود خودشان فکر می 
کنند و به شرایط ما نگاه نمی کنند؟ آیا ما باید در خیابان، 
کوچه وپارک زندگی کنیم؟  من که نمی توانم سهم آورده 
طرح نهضت ملی مسکن را تامین کنم و ثبت نام نکردم. 
حاال اگر دولت برای دیگران که ثبت نام کرده اند، خانه ها 
را زودتر بســازد و تحویل دهــد، حداقل اجاره ها کمتر 

می شــود وما می توانیم خانه اجاره بگیریم. ما که هیچ 
وقت خانه دار نمی شــویم و امیدی نداریم، به اجاره هم 
راضی هســتیم واالن با این شرایط، اجاره دادن هم برای 
مان سخت است وای کاش برای خانواده هایی مانند ما، 

دولت فکری می کرد. 
 هیچ متقاضی واجدشرایط در نهضت ملی مسکن 

بی خانه نمی ماند
مدیــرکل راه وشهرســازی هرمزگان گفــت: بگونه ای 
برنامه ریزی کرده ایم تا تمام متقاضیان مسکن هرمزگانی 
که در ســامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند و شرایط 
الزم را داشته باشــند، در قالب این طرح خانه دار شوند 

وهیچ فرد واجدشرایطی بی خانه نماند. 
عباس کمالی با تاکید بر اینکه متقاضیان واجد شــرایط 
مسکن می توانند در سامانه ثبت نام کنند تا خانه دار شوند؛ 

افزود: از ۱۰۴ هزار نفری که تاکنون در ســامانه نهضت 
ملی مسکن در استان ثبت نام کرده اند، در پاالیش اولیه 
۲۵هزار نفــر و در نهایت ۱۳هزار و۵۰۰ نفر تایید نهایی 
شدند. کمالی با بیان اینکه تعهد دولت برای ساخت مسکن 
در این طرح برای هرمــزگان ۴۹ هزار و ۹۵۰ واحد در 
چهارسال است، اظهار داشت : در حال حاضر ازاین تعداد، 
۲۵ هزار واحد در حال ســاخت آپارتمان ویا واگذاری 
زمین جهت ساخت مسکن ویالیی به متراژ ۲۰۰ تا ۲۵۰ 

متر مربع در شهرهای زیر۲۵هزار نفر است. 
وی افزود: تالش می کنیم تا حد امکان زمین مورد نیاز را 
تامین و پروژه در شهرهای مختلف بصورت ویالیی باتوجه 
به تاکید وزیر و اســتاندار واگذار کنیم که در بندرعباس 
بدلیل کمبود زمین، درحال حاضر این امکان وجود ندارد. 
وی گفت: البته همانطور که به مردم و وزیر راه وشهرسازی 
قول داده ایم، تا پایان سال جاری کل سهمیه استان وارد 
فاز اجرا یا واگذاری زمین می شود. کمالی خاطرنشان کرد: 
زمین در رودان، سیریک و حاجی آباد، میناب تحویل داده 
شده است ومابقی شهرها نیز بزودی زمین جهت ساخت 
مسکن ویالیی واگذار می شود. مدیرکل راه وشهرسازی 
هرمزگان تصریح کرد: درحال حاضر به بیش از ۵۰ درصد 
تعهدات مان عمل کرده ایم و بزودی برای ۳هزار متقاضی 
مســکن در رودان و دوهزار متقاضی در حاجی آباد نیز 

زمین جهت ساخت مسکن ویالیی واگذار می شود. 
وی با اشــاره با انجام مراحل الحاق ۲۰۰هکتار زمین در 
پنجه علی به شهر بندرعباس جهت ساخت ۱۵هزار واحد 
آپارتمانی برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن گفت: 

بزودی عملیات اجرایی این واحدها نیز شروع می شود. 
کمالی درخصوص گالیه بندرعباســی ها نسبت به عدم 

اجرای طرح نهضت ملی مســکن بصــورت ویالیی در 
بندرعبــاس علی رغم وجود زمیــن در مناطق مختلف 
شــهر از جمله شمال و جنوب بلوار شهید رجایی، شمال 
وشــرق میدان میوه وتره بار، اطراف راه آهن و...؛ اظهار 
داشت : زمین ها به شهر الحاق نشده است و پیگیر الحالق 
آنها هســتیم که زمان بر است ودر حال حاضر نمی توانیم 
این طــرح را بصورت ویالیی در بندرعباس اجرا کنیم و 

واحدها باسرعت بصورت آپارتمانی احداث می شود. 
مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان با استقبال از مشارکت 
انبوه سازان در احداث پروژه های نهضت ملی مسکن و 
همچنین اجرای این پروژه بصورت ســاخت وساز نوین 
درصورت استقبال متقاضیان که باعث تسریع در اجرای 
پروژه می شود و اندکی شاید قیمت ساخت در شیوه نوین 
را باال ببرد؛ تاکید کرد: تعدادی از واحدهای ساخته شده 
تا پایان سال به مردم واگذار می شود و مابقی واحدها نیز 

در سال آینده و سال بعدش به تدریج واگذار می شود. 
وی گفت: بخشی از واحدهای پروژه نهصت ملی مسکن 
نیز در شــهرک پیامبر اعظــم )ص( بندرعباس احداث 

می شود. 
کمالی در خصوص آخرین وضعیت اراضی ۳۵۰ هکتاری 
که قرار بود جهت اجــرای این طرح ملی در بندرعباس 
اختصاص یابد، نیز گفت: این اراضی هنوز جزو شهر نشده  

و تعیین تکلیف نگردیده است. 
وی در پاسخ به این پرسش که برخی از متقاضیان مسکن 
که در سامانه ثبت نام کرده اند و از هیچ تسهیالت و زمین 
دولتی نیزتاکنون استفاده نکرده اند و سامانه فرم جیم آنها 
را قرمز اعالم می کند؛ نیز قول دادکه این مشکل متقاضیان 

هم در سامانه بزودی بطور کامل برطرف شود. 
وی از متقاضیان مســکن که برایشان پیامک واریز سهم 
آورده اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان ارســال شده است، 
هم خواســت این مبلغ را واریز کننــد تا ارتباط و لینک 
حساب شان با بانک برقرار شود.مدیرکل راه وشهرسازی 
هرمزگان افزود: مابقی متقاضیان واجدشــرایط نیز منتظر 
دریافت پیامک جهت واریز سهم آورده شان باشند. وی در 
خصوص واگذاری اراضی مازاد ادارات به راه وشهرسازی 
جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز گفت: علی رغم 
اینکه به ادارات اعالم کردیم با واگذاری اراضی مازاد شان، 
اولویت ســاخت مسکن با پرسنل فاقد مسکن خودشان 
اســت، اماتاکنون ادارات زمین های مازاد شان را واگذار 
نکرده اند وما نیز اقدامات قانونی را در این خصوص انجام 
داده ایم.کمالی گفت: تا ماه قبل هرمزگان در اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن رتبه دوم را در کشور داشت: به احتمال 
زیاد در حال حاضر رتبه نخســت را در این بخش داشته 
باشیم. کمالی اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در ازبین 
رفتن حباب قیمت و رهن واجاره مسکن بسیار اثرگذار 
دانست و تصریح کرد: به همین دلیل تالش مان بر تسریع 
در اجرای این طرح در استان است تا دغدغه مسکن مردم 

تا حد زیادی برطرف شود.

 گروه خبر //  مدیرکل کانون پرورش فکری 
اینکه  بیان  با  کودکان و نوجوانان هرمزگان 
کتابخوانی دنیایی پر از تجربه است و خواننده 
کتاب با خواندن کتاب تمرین زندگی می کند، 
گفت: کودکان و نوجوانان با خواندن کتاب، 
این یار مهربان آینده بهتری را برای خود رقم 

می زنند. 
پروین پشتکوهی به مناســبت هفته کتاب و 
کتابخوانی افزود: اهمیــت کتاب و کتابخوانی 
بر هیچ کسی پوشیده نیست و یکی از راه های 
بسیار حائز اهمیت برای افزایش توانمندی ها و 
مهارت های فردی و اجتماعی هر کودک انس با 
کتاب و کتابخوانی است. وی ادامه داد: خواننده 
کتاب در کتاب خوانی دنیایی شگفت انگیز را 
تجربه می کنــد که در هیچ دنیایی وجود ندارد 
و یک سرگرمی لذت بخش و اسرار آمیز است.

مدیرکل کانــون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان هرمزگان در ادامه به فواید کتابخوانی 
برای دانش آموزان اشاره کرد و افزود: گنجینه 
لغات دانش آموزان کتابخوان پربارتر است و در 

مدرسه نیز عملکرد بهتری دارند.
 کتابخانه تخصصی کودک و نوجوانان 

کانون، پناهگاه کودکان در همه فصول
پشتکوهی نوشــتن خالقانه، دقت بیشتر در 
به کارگیری کلمات و دستور زبان، درک مطلب 
دقیق تر و برخورداری از عزت نفس و اعتماد 

به نفس، داشتن تمرکز و نظم بیشتر را از دیگر 
فوایــد دانش آموزان کتابخــوان عنوان کرد و 
افزود: این دســته از دانش آموزان با توجه به 
رشد شــناختی و زبانی و اجتماعی و عاطفی 

بحران ها رو بهتر مدیریت می کنند.
وی توصیه کرد: والدین نسبت به اهمیت کتاب 
و کتابخوانی توجه بیش تری داشــته باشند و 
امکان بهره مندی فرزنــدان خود را از کتاب و 

کتابخوانی فراهم آوردند.
مدیرکل کانــون پرورش فکــری هرمزگان 
همچنین با اشاره به این مطلب که؛ شاید به دلیل 
اقتصادی که البتــه کتاب ها همچنان از قیمت 
مناســبی برخوردارند خانواده ها امکان تهیه 
کتاب های مورد عالقه بچه ها را نداشته باشند، 
از کتابخانه تخصصی کودک و نوجوانان کانون 
استان به عنوان مامن بسیار مناسبی یاد کرد که 
در همه فصول سال امکان بهره مندی آن برای 

کودکان و نوجوانان فراهم است.
پشتکوهی گفت: در ایام تحصیل نیز به منظور 
کمک به تعمیق مباحث درســی موجب بهتر 
شــدن عملکرد بچه ها در مدرسه می شود، لذا 
می توان حضور آنــان را در کتابخانه غنیمت 

شمرد.
 معرفــی برنامه هــای هفتــه کتاب و 

کتابخوانی
وی همچنیــن به برنامه هــای کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانــان در هفته کتاب و 
کتاب خوانی اشاره کرد و از برگزاری جشن های 
گرامی داشــت کتاب با عنوان سایه سار کتاب، 
فضاســازی مراکز و نواختن زنگ کتابخوانی 
به شــکل نمادین در ابتدای هفته کتاب خوانی 
و اجرای برنامه های کتاب محور در روســتای 

سایه خوش خبرداد.
مدیــرکل کانون پرورش فکــری هرمزگان، 
اجــرای قصه گویــی در مــدارس محالت 
کم برخوردار، برگزاری نشست انجمن شعر و 
داستان، نقد کتاب، اهدای کتاب، بازدید مدارس 
استان از مراکز فرهنگی هنری کانون، معرفی 
تازه های کتاب و تجلیــل از طرح های برتر 
کتاب خوانی، قدردانی از مروجان کتاب، تجلیل 
از برگزیدگان بخش کتاب سازی »کتاب های 
حسی و لمسی« بخش دیگری از برنامه های 

این هفته است.
به گزارش ایرنا ؛ وی برگزاری نشســت های 
تخصصــی و ترویجــی برخط بــا حضور 
نویســندگان و فعاالن عرصه کتاب، برگزاری 
نمایشگاه از آثار اعضا و کتاب های پرخواننده 
و هم افزایی و اجرای برنامه های مشــارکتی با 
سایر ســازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه 
کتاب و ترویج خواندن را از دیگر برنامه های 
کانون پرورش فکری کودکان هرمزگان در این 

هفته اعالم کرد.

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره : 5۲454۹۹۹ 
مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان 

 شرح مناقصه : عملیات تعمیر و بازسازی سقف و دیواره آهن سازی و سایر واحدهای شرکت فوالد خوزستان 
نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای

مدت زمان : 3 سال 
مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز جمعه مورخ 1401/0۸/27 )با ارســال ایمیل به نشــانی زیر( 

داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبســایت pim.ksc.ir ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود ، 
مستندات و مدارک الزم خود را پیوست نمایند .

دریافت اســناد مناقصه )پس از تائید کمیته ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ 1401/09/01 به مدت دو روز در قبال واریز مبلغ 
500.000 ریال )غیر قابل استرداد( به صورت آنالین از طریق آدرس ksc.ir.pim )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور 

از منوی مناقصات / عملیات/ خرید اسناد تخصصی (
 دریافت الکترونیک فایل اســناد تخصصی مناقصه از طریق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور/ 

منوی مناقصات/ عملیات/ اسناد تخصصی( 
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه مورخ1401/09/12 

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز یک شنبه مورخ 1401/09/13
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 5،000،000،000 ریال

 نوع تضمین : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

 نشانی شرکت : اهواز - کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها 
MA . EHDAEI @KSC. IR : کارشناس : مریم اهدایی                             تلفن : 6416-3213-061                                ایمیل

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

نوبت دوم

نماینده ولی فقیه در هرمزگان خطاب به ضرغامی: 

يکی از جزاير را قطب گردشگری درمانی کنید 

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان:

آینده بهتر را با »یار مهربان« برای کودکان بسازیم

اوال اینکــه دولت بایــد اجازه دهد 
هر ایرانی بتواند یک مرتبه از خانه 
و زمین دولتی اســتفاده کند. ثانیا 
وقتــی یک خانواده چنــد بچه دارد 
و برایشــان سخت اســت در خانه 
ای کوچک زندگی کنند، چرا دولت 
اجــازه نمی دهــد خانــه بزرگتری 
داشــته باشــند کــه بچــه هایش 
آســایش داشته باشــند وبتوانند 

راحت تر درس بخوانند و... ؟

,,

علی زارعی/دریا 
daryaz           @gmail.com1359

تسريع در اجرای نهضت ملی مسکن و وياليی سازی در بندرعباس
درخواست هرمزگانی ها از دولت برای خانه دار شدن


