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 چه کسی مدیرکل
 فنی وحرفه ای 

هرمزگان می شود؟

سرپرست اداره کل شیالت هرمزگان خبرداد

برداشت هزارتن 
ماهی از قفس های 

پرورش ماهی هرمزگان

استاندار هرمزگان خبر داد
 حمایت از طرح های افزایش تولید 

و جایگزینی انرژی های نو 

بیش از ۲۰ میلیون نفر
 در بافت های فرسوده زندگی می کنند
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 چهارشنبه  بازار صنایع  دستی 
در معبد هندوهای بندرعباس

3 زندانی مهریه
 در هرمزگان آزاد شدند 

رتبه برتر هرمزگان 
در جدیدترین مزایده اموال تملیکی 

2

  وزیرآموزش و پرورش گرچه اعالم کرده است که دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
را به مدارس برمی گردانند، اما مسئوالن هرمزگانی گویا این موضوع را نشنیده اند ویا 
نخواسته اند اجرایی کنند که همچنان در مناطق مختلف استان دانش آموزان بازمانده از 

تحصیل وجود دارد .

  برخی از دانش آموزان همچنان نتوانسته بودند به مدرسه بروند وبرخی هم که به سختی 
والدین  از  برخی  داشتند.  و...  افزار  ونوشت  ولباس  وکفش  کیف  به  نیاز  اند،  کرده  نام   ثبت 
دانش آموزان می گفتند که برخی مدارس می گویند باید دانش آموزان حتما با لباس فرم به مدرسه 

بیایند و هزینه ثبت نام، بیمه و... را پرداخت کنند، وگرنه به مدرسه نیایند  .

1

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

خانواده ها مراقبت 
 کنند فرزندانشان 

در دام آشوبگران نیفتند 

وعده وزیر  آموزش و پرورش را مسئوالن هرمزگان نشنیدند  

نوازندگان تیرور ترک تحصیلی  
بیماری و محرومیت می نوازند

اگر خانه برایم نمی سازید ، حداقل یک چادر به من بدهید تا با فرزندم در چادر زندگی کنیم

صفحه 8 را بخوانید

با  گروه خبر // مهدی دوستی در دیدار 
مدیران وزارت نفت گفت: در استان برای 
افزایش بهره وری عزم جدی و برنامه های 
عملیاتی داریم کــه جایگاه هرمزگان را 
در تراز تامین کننده انرژی جهان ارتقاء 

خواهدداد . 
  به گزارش خبرنــگار دریا ، مهندس 
در  هرمزگان  اســتاندار  دوستی  مهدی 
دیدار با مدیران وزارت نفت بر افزایش 
تولید در حوزه انرژی تاکیدکرد. استاندار 
هرمزگان با اشــاره بــه اهمیت جهانی 
 انرژی افــزود: اقتصاد جهــان بر پایه 
بهره وری حداکثری از انرژی موجود و 

افزایش تولید اســت و هرمزگان بعنوان 
مهمتریــن نقطه تولید انرژی کشــور با 
عزم جدی و برنامــه عملیاتی جایگاه 
خود را در تــراز تامین کنندگان انرژی 
توسعه  دوستی  مهندس  باال خواهدبرد. 
نیز  را  استان  پاالیشگاهی  ساختارهای 
مهم دانست و ادامه داد: در بحث توسعه 
اولویت با میادین اطراف شهر بندرعباس 
است که مذاکرات عملیاتی آن در وزارت 
نفت نهایی شده و به مرحله اجرا نزدیک 
می شود. نماینده عالی دولت درخصوص 
حمایــت از طرح هــای افزایش تولید 

 اظهارداشــت: بــا تمام تــوان در همه 
 بخــش هــا و مناطــق از برنامه های 
شتاب دهنده در مسیر افزایش تولید بویژه 
در حوزه انرژی های نو حمایت می کنیم.

گفتنی است در این نشست مدیران ملی و 
استانی وزارت نفت شیوه های مطالعات 
نوین در صنعــت نفت و اهمیت میادین 

هرمزگان را تشریح کردند .

استاندار هرمزگان خبر داد 

حمایت از طرح های افزایش تولید و جایگزینی انرژی های نو 

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

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0229 مربوط به  بابت تعمیرات و بازسازي 9 دستگاه کشنده ماك شماره هاي شرکتي 203-212-281-270-262-248-246-225-224-1352 و یک دستگاه 
ماك بكس به شماره شرکتي 081-2561              الف- شرح مختصر خدمات   بابت تعمیرات و بازسازي 9 دستگاه کشنده ماك شماره هاي شرکتي 1352-224-225-246-248-262-270-281-212-203 

و یک دستگاه ماك بكس به شماره شرکتي 081-2561     ب -   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار   محل اجرای خدمات در اهواز و مدت انجام آن 180روز  می باشد .
ج -   برآورد کارفرما   برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/26,700,000,000ریال  مي باشد . د - شرایط مناقصه گران متقاضی  - داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 

مناقصه گران داراي مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و دارای گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی-مناقصه گران می بایست در محدوده شهر اهواز دارای گارگاه مجهز باشند. 
مناقصه گران داراي مجوز از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي- داشتن صورتهای مالی حسابرسی شده و  ثبت شده در سامانه پردیسان منتهی به سال 1399 الزامی است - در تعیین برنده مناقصه و در شرایط 
برابر ، الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد. -داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/1,335,000,000ریال  
همچنین ) 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن( بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد(  -ارائه یک نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران 
رسمی الزامیست. )مبنای پذیرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرسی صورت های مالی، بارگذاری گزارش مذکور از طریق سایت جامع حسابداران رسمی ایران)قابل استعالم در وبگاه www.iacpa.ir( با 
قابلیت مشاهده در سامانه پردیس می باشد( مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در 
ـ - محل و  مهلت دریافت اسناد از کلیه متقاضـیان واجد  اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوك دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند .   ه
شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه 

اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي کیفی(بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آید .
 1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الكترونیكی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/08/29 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/09/05

www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  1,428,000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارك ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند . بدیهی است کارفرما این حق را برای خود 
محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد . محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها   متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مكلفند 
پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  یكشنبه مورخ  1401/09/20 به صورت الكترونیكي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ  1401/09/23 
گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است.همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الكترونیكی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 
در سامانه تا ساعت 15:00روز  یكشنبه مورخ 1401/09/20 اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیكی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، 
واقع در روبروی بلوك دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند . همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد 

. تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد . 
امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخیز

WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

شركت ملي   
مناطق نفتخيز

شناسه آگهی : 1409746

نوبت دوم

نوبت اولفراخوان تجديد مزايده عمومي شماره    ج /5 / 1401 

گاني  - شركت آب و افضالب استان رهمزگان    روابط عمومي و آموزش هم

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت )ستاد( برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاري 
مزایده از دریافت تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایي پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد 
شــد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نامه در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شرکت در مزایده 

محقق سازند .
موضوع مزايده : انواع لوله ، اتصاالت و لوازم اسقاط  واقع در انبار شهرستان بندرعباس و ميناب
مبلغ كارشناسي : 15.848.400.000 ریال   مبلغ تضمين شركت در مزايده :800.000.000 ریال

مبلغ خريد اسناد : 5.000.000 ریال به حساب سپهر 0102934990003 نزد بانك صادرات شعبه گلشهر بندرعباس )کد3286( بنام شرکت آب و فاضالب 
استان هرمزگان جهت خرید اسناد مزایده

- مهلت خريداسناد مزايده : از   ساعت 14 تاریخ 30 / 08 / 1401 تا ساعت 14  تاریخ 07 / 09 / 1401 
- مهلت تحويل اسناد مزايده : ساعت 14  تاریخ 21 / 09 / 1401 

- تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 10 تاریخ 22/ 09 / 1401 
پیشنهاددهندگان موظف مي باشند اسناد مزایده را از سامانه تدارکات الكترونیكي )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مزایده 

مدارك الزم شامل پاکات تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ، مدارك و مستندات )پیوست( تهیه و به صورت فایلهاي pdf در سامانه بارگذاري نمایند . 
ســایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج شده است . محل بازگشايي : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یك نفر نماینده از 
طرف هر یك از پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایي پیشنهادها آزاد است . اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مزایده و ارائه پاکات به آدرس : بندرعباس- بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتي -شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان )امور بازرگاني(تلفن تماس : 86-87-

333350582 076  نمابر : 33338014-33332433 -076   و سایت اینترنتي شرکت آب و فاضالب به نشانيWWW.Abfa Hormozgan.Com  :   مراجعه 
نمایند . شناسه ملي 10800045461 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران 1456هزینه درج آگهي و کارشناسي 

بعهده برنده مزایده مي باشد .

►

   

گروه خبر // نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
گفت: غالب افراد دستگیر شده در بندرعباس اهل 
و ساکن بندرعباس نیستند و از شهرهای دیگر به 
صورت سازمان یافته وارد استان می شوند تا آشوبی 
را به پا کنند بعد هم در فضای رســانه ای و مجازی 
ادعا کنند که تمام شهرهای ایران درگیر هستند 
اما تمام جمعیت این اغتشاشگران و آشوبگران در 

سطح کشور بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر هم نیست . 
   حجت االســام والمسلمین محمد عبادی زاده در 
جمع نمازگزاران بندرعباسی، با ذکر این نکته که نوک 
پیکان حمات دشــمن علیه جامعه روحانیت است، 
اظهارداشــت: برخی از افراد بی اصالت و بی ریشه به 
بسیج، ســپاه و روحانیت توهین می کنند و بسیج را 
بی ریشــه می دانند به این ها باید گفت بسیج ریشه در 
والیت اهل بیت، ریشــه در انقاب و ریشه در بطن 
مردم دارد.وی، خطاب به اغتشاشــگران، عنوان کرد: 
با فحاشــی رکیک و توهین به مظاهر اسام نه تنها 
نمی توانیــد انقاب کنید بلکه بوی تعفن شورشــتان 
برای مردم روشن است  و ملت شریف ایران به خوبی 
مسائل را تشخیص دادند.امام جمعه بندرعباس، بیان 
این نکته که دشمن به جنگ ترکیبی روی آورده است، 

تصریح کرد: جنگ ترکیبی ابعاد مختلفی دارد. یک بعد 
آن این است که اقتصاد کشور را مورد هدف قرار دهند 
که تهدید کسبه، بازاریان و ضربه به فعاالن اقتصادی 
در ایــن موضوع می گنجد. چراکه معیشــت مردم و 
اقتصاد جامعه را هدف گذاری کرده اند.حجت االسام 
والمســلمین عبادی زاده، نبرد مجازی و رسانه ای را 
بعد دیگر این جنگ ترکیبی دانست و بیان کرد: مقابله 
جنگ رسانه ای و مجازی وظیفه اصلی جوانان مومن، 
رسانه ها و فعاالن فضای مجازی است. تمام رسانه های 
تصویری و نوشتاری باید دست به دست هم دهند و در 
مقابل دشمن صف آرایی کنند.وی، هدف دیگر جنگ 
ترکیبی را تحت الشعاع قرار دادن امنیت مردم دانست و 
خاطرنشان کرد: دشمن از امنیت موجود در کشور ایران 
به شدت ناراحت بود. در شرایطی که تمام خاورمیانه 
در شرایط وخیمی از نظر امنیتی به سر می برد، ایران به 
عنوان جزیره ثبات خود را به جهانیان عرضه کرد که 
دشمن نیز سعی در تخریب این موضوع دارد.نماینده 
ولی فقیه در اســتان هرمزگان، تشــریح کرد: دشمن 
نیروهایی را در حوزه آشوب خیابانی در کشورهای 
آفریقای جنوبی، ارمنستان و هلند آموزش داده است 

تا مدیریت و رهبری آشوب ها در خیابان ها را برعهده 
می گیرند که همه گان باید هوشیار باشند.حجت االسام 
والمسلمین عبادی زاده خاطرنشــان کرد: خانواده ها 
باید مواظبت و مراقبت کنند که فرزندانشــان در دام 
آشوبگران نیفتند و در زمین دشمن بازی نکند.وی، با 
ذکر این نکته که دشمن برای جنگ نیروهای کاسیک 
آماده شده اســت، عنوان کرد: جمهوری اسامی در 
برهه های مختلفی با نا امنی کشور مقابله کرده است. 
دشمن امروز آگاه است که نمی تواند عملیات براندازی 
و تغییر نظام سیاسی در ایران را انجام دهد اما در تاش 
اســت که قدرت عمل را از انقاب اسامی بگیرد و 
کشــور را در درون مرزهای خودش محصور کند. به 
گزارش ایســنا ؛ امام جمعه بندرعباس، تصریح کرد: 
غالب افراد دستگیر شده در بندرعباس اهل و ساکن 
بندرعباس نیســتند و از شــهرهای دیگر به صورت 
ســازمان یافته وارد استان می شوند تا آشوبی را به پا 
کنند بعد هم در فضای رســانه ای و مجازی ادعا کنند 
که تمام شهرهای ایران درگیر هستند اما تمام جمعیت 
این اغتشاشگران و آشوبگران در سطح کشور بیشتر از 

۱۰۰ هزار نفر هم نیست .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

خانواده ها مراقبت کنند فرزندانشان در دام آشوبگران نیفتند 

رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان :رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان :

مشکالت اقتصادی یک واقعیت است مشکالت اقتصادی یک واقعیت است 
صفحه صفحه 22 را بخوانيد را بخوانيد ►
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سرمقاله

   درحالیکه هشــت ماه از سرپرستی سرپرست فعلی اداره 
کل آمــوزش فنی وحرفه ای هرمــزگان می گذرد و همواره 
این سرپرســتی غیربومی با حواشــی فراوانــی همراه بوده 
 است و عملکردشــان مورد رضایت جامعه نبوده است و در 
مصاحبه های شــان بر واگذاری مراکز و کارگاه های دولتی 
به بخش خصوصی تاکید دارند، اما همچنان وضعیت مدیرکل 
 فنی و حرفه ای اســتان تعیین تکلیف نشــده اســت و در
 هاله ای از ابهام قرار دارد. شــنیده ها حاکی از این است که 
گزینــه هایی هم معرفی شــده اند، اما مــورد موافقت قرار 
نگرفته اســت. متاســفانه از اول انقاب تاکنــون هرمزگان 
هیچگاه مدیربومی را در راس این اداره کل نداشــته است و 
نتیجه مدیریت غیربومی و ناآشنایی به وضعیت استان را در 
 کســب رتبه اولی بیکاری اســتان علی رغم وجود صنایع و 
بنگاه های اقتصادی شاهدیم که در این استان اداره کل آموزش 
فنی وحرفه ای در ادوار مختلف نتوانسته است نیروی انسانی 
 ماهر مورد نیاز صنایع استان را تربیت کند و صنایع هم دهها 
هــزار نفر نیروی شــان را از خارج اســتان تامین کرده اند 
 و هرمزگانی ها به ســمت مشــاغل کاذب، بزه، قاچاق و... 
رفته اند ویا بیکار مانده اند و همواره در راس استان های بیکار 
کشور ایستاده ایم و به همین دلیل مردم استان و جوانان از این 
وضعیت همواره ناراضی و معترض شرایط موجود هستند و 
در واقع بایســتی با مسببان این وضعیت برخورد می شد که 
نشد. متاسفانه سیاســت اشتباه فنی و حرفه ای هرمزگان در 
واگذاری کارگاه ها و مراکز دولتی که آموزش های رایگان در 
 آنها برگزار می شد، به بخش غیردولتی وخصوصی است که 
هزینه های سنگینی را از آموزش گیرندگان مطالبه می کنند و 
جوانان بیکار وبی پول که توان پرداخت این هزینه ها را ندارند، 
 به سمت مشاغل کاذب می روند. همچنان نیز مسئوالن فنی و
 حرفه ای براین سیاست اشتباه اصرار می ورزند و علی رغم انتشار 
 گزارش ها، مقاالت و... در رسانه ها، اما هم مسئوالن فنی وحرفه ای 
سیاست شان را تغییر نداده اند وهم اینکه دستگاه های نظارتی 
در این حوزه ســکوت اختیار کرده اند. انتظار می رفت وزیر 
جدید کار که به حوزه اشــتغالزایی توجه ویــژه ای دارند و 
بالطبع اشتغالزایی از کانال مهارت آموزی میسر است، به حوزه 
 آموزش فنی وحرفه ای توجه ویژه ای می کردند و وضعیت 
 آموزش هــای فنی وحرفــه ای را در اســتان ها پاالیش 
 می کردند و مدیری توانمند بومی ســکان اداره کل آموزش 
 فنی و حرفه ای استان را بدست می گرفت که تاکنون این خواسته 
هرمزگانی ها محقق نشده است. نکته مهم دیگر این است که چرا 
سازمان فنی و حرفه ای کشور همواره بر گزینه های غیربومی 
برای مدیرکلی هرمزگان اصرار دارد واز ظرفیت مدیران توانمند 
استانی که سال ها در اداره کل فنی وحرفه ای استان کسب تجربه 
کرده اند، اســتفاده نمی کند؟ حتی نماینده ولی فقیه در استان 
 نیز از وضعیت آموزش های فنی وحرفه ای در هرمزگان در 
خطبه های نماز جمعه در تابستان امسال اظهارگایه وانتقاد 
کردند که در رســانه ها نیز بازتاب گسترده ای داشت. انتظار 
می رفت در دولت مردمی ســیزدهم، وضعیت آموزش فنی و 
حرفه ای در استان از ریل غلط گذشته خارج شود تا جوانان 
آموزش های بیشــتری ببینند و وارد بازارکار مناسبی شوند 
که متاســفانه این اتفاق نیفتاد و بی توجهی به مهارت آموزی 
واشتغال جوانان استان ادامه دارد که از دستگاه های نظارتی، 
امنیتی، اشتغالزایی و... انتظار داریم در این بخش اقدام مناسبی 
داشته باشند تا اوال مدیرکل بومی توانمند هرچه زودتر سکاندار 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان شود و ثانیا کارگاه ها 
و مراکز دولتی واگذار شده در بخش بانوان وآقایان به بخش 
دولتی برگردد و آموزش های رایگان برگزار شود و در زمینه 
نهادینه شدن فرهنگ مهارت آموزی و آموزش فنی وحرفه ای 

  علی زارعیاقدامات الزم صورت پذیرد .

چه کسی مدیرکل فنی وحرفه ای هرمزگان می شود؟

  

   

گروه خبر // داریوش فدویان اظهار داشت: مهلت ارسال 
آثار دومین جشنواره ملی تئاتر درسی تا ۲۰ دی ماه سال 

جاری می باشد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی افزود: از ۲۰ الی ۲۵ دی ماه 
و بعد از چند مرحله پاالیش آثار، جمع بندی، داوری و اعام 
نتایج اولیه به انجام خواهد رسید.به گفته فدویان، آثار برگزیده 
نهایی از ۶ الی ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ در سالن کانون شهید عمرانی 
میناب و  به صورت اجرای زنده انجام خواهد شد، و نفرات برتر 

کشور مشخص خواهد شد .
   معاون پرورشــی و تربیت بدنی شهرستان میناب ادامه داد: 

 شهرســتان میناب اســتان هرمزگان بعنــوان پایتخت تئاتر
 درســی ایران شــناخته شده اســت و  در راســتای اجرای 
 مطلوب این جشنواره، ابتدا باید تمام استان را به این موضوع

 حســاس تر کنیم و در این راســتا کارگاه های آموزشی در 
 شهرســتانهای سه منطقه شــرق، غرب و  مرکز استان برگزار 
می شــود.فدویان خاطر نشان کرد: با توجه به ابعاد آموزشی،  
تربیتی و فرهنگی تئاتر درسی، تاش می شود  که این جشنواره 
 ملی ، صورت بین المللی به خود بگیرد و در ســال جاری از 
چند کشــور برای حضور در این جشنواره دعوت بعمل آمده 

است .

دادگســتری  کل  رئیس   // خبر  گروه 
هرمزگان از رتبه برتر این اســتان در 
اموال  مزایده ســازمان  جدیدتریــن 
تملیکی با دســت یابی به فروش ۳۲۰ 

میلیارد تومانی خبر داد .
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ رئیس کل 
کرد:  اعام  هرمزگان  اســتان  دادگستری 
در مزایده سراســری شماره ۲۶۲ سازمان 
اموال تملیکی کشــور، استان هرمزگان با 
 دستیابی به حدنصاب فروش ۳۲۰میلیارد

تومانی و مبلغی بیشــتر از مجموع دیگر 
 استان های کشور، رتبه برتر را کسب نموده

 است.
   مجتبی قهرمانی تصریح کرد: متقاضیان 
شــرکت در این مزایده با مراجعه به دفاتر 

پیشخوان دولت و دفاتر اسناد رسمی، پس 
از دریافت امضای الکترونیک نسبت به ارائه 
پیشنهاد قیمت از طریق سامانه های اینترنتی 
به آدرس هــای: www.tamliki.ir  و 
کــرده  اقــدام   www.setadiran.ir

بودند. 
  قهرمانــی با بیان اینکه ســازمان اموال 
تملیکی روی ریل تحول قرار گرفته است، 
خاطرنشان کرد: با تاش جهادی مسئولین 
و کارکنان اموال تملیکی استان هرمزگان و 
با تدوین برنامه تحولی، موضوع ساماندهی 
انبارهــای مملــو از کاال و فرآیند تعیین 
تکلیف آنها به سرعت، پیشرفت قابل قبولی 
داشته اســت که نتایج آن به خوبی قابل 

مشاهده می باشــد.رئیس کل دادگستری 
اســتان هرمزگان در پایان تأکید کرد: با 
توجه به تحوالت صورت گرفته در نتیجه 
دستورات ریاســت قوه قضاییه، سازمان 
اموال تملیکی حرکت رو به جلویی داشته 
و مطمئنًا با ادامه این روند، گام های بلندی 
در جهت صیانت از اموال بیت المال برداشته 

خواهد شد.
  گفتنی اســت؛ بنابر اعام سازمان اموال 
تملیکی کشــور، در مزایــده الکترونیک 
شــماره ۲۶۲ این سازمان با مشارکت ۳۰ 
استان، در مجموع مبلغ ۴۰۳ میلیارد تومان 
کاال به فروش رفته اســت که این مبلغ به 

خزانه کشور واریز شد .

اعالم تقویم اجرایی دومین جشنواره ملی تئاتر درسی کشور

خبری

سرپرست اداره کل شیالت هرمزگان خبرداد
برداشت هزار تن ماهی 

از قفس های پرورش ماهی هرمزگان
  گروه خبر //  سرپرست اداره کل شیات هرمزگان 
گفت: از ابتدای امســال تاکنون حدود هزار تن ماهی از 
قفس های پرورش ماهی در استان برداشت شده است. 
ساسان صادقی در تشــریح این خبر، افزود: از ابتدای 
امسال تاکنون حدود هزار تن ماهی از قفس های پرورش 
ماهی در استان برداشت شده که این میزان تا پایان سال 
به حدود ۳ هزار تن می رسد.وی با اشاره به اینکه تاکنون 
بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه بچه ماهی از گونه 
سی بَس نیز در هرمزگان ذخیره سازی شده است، اظهار 
کرد: استان هرمزگان ظرفیت تولید ۱۱۳ هزار تن ماهی 
در قفس را دارد که تاکنون برای پرورش ۱۱۰ هزار تن 
مجوز صادر شده است.به گزارش ایسنا ؛ سرپرست اداره 
کل شیات هرمزگان در پایان بیان کرد: استان هرمزگان 
رتبه نخست پرورش ماهی در قفس را در کشور دارد .

 چهارشنبه بازار صنایع  دستی 
در معبد هندوهای بندرعباس

  گــروه خبر // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی هرمزگان گفت: چهارشنبه بازار صنایع دستی در 
معبد هندوها بندرعباس برگزار می شود.به گزارش خبرنگار 
دریا ، ســهراب بناوند  با بیان این مطلب گفت: بر اســاس 
به عمل آمده چهارشنبه بازار  برنامه ریزی ها و هماهنگی های 
صنایع دستی هر هفته در محل معبد هندوهای بندرعباس برگزار 
می شود.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان با اشاره به اینکه این بازار با هدف توسعه و ترویج 
فرهنگ مصرف محصوالت صنایع دســتی برگزار می شود، 
افزود: در این بازار رشته های متنوع صنایع دستی مانند گابتون 
دوزی، رودوزی های ســنتی، سفال، گلیم بافی، حصیربافی، 
صنایع دستی دریایی و ... به فروش گذاشته می شود. او تأکید 
کرد: حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و کمک به 

فروش محصوالت آنان یکی از اهداف این اداره کل است .

رتبه برتر هرمزگان در جدیدترین مزایده اموال تملیکی 

  

گروه خبر // رئیس کمیســیون عمران 
مجلس شورای اسالمی با اعالم این که 
بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور 
امروز در بافت های فرســوده و حاشیه 
شــهرها زندگی می کنند، گفت که در 
بحث احیا بافت های فرسوده از برنامه 

عقب هستیم . 
   محمدرضا رضایی کوچی  در پاسخ به 
این پرســش که کمیسیون عمران مجلس 
چه برنامه های برای باز آفرینی شــهری 
دارد، اظهار کرد که در موضوع باز آفرینی 
شهری در کشــور ضعیف عمل کرده ایم، 
یعنی در برنامه ششــم گفته ایم که سالی 
۱۰ درصــد از بافت های فرســوده باید 
احیا شوند، که از زمان بندی عقب هستیم 
و هیچ اتفاقی نیفتاده اســت.وی ادامه داد: 
برنامه هایی برای احیــا این بافت ها در 
دســتور کار داریم که زندگی مردم راحت 
و بهتر شود، اما کار خاصی صورت نگرفته 
اســت و من یکی از عملکردهای ضعیف 
 وزارت راه و شــهر ســازی را در بحث 
باز آفرینی می بینم.رییس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اســامی توضیح داد: در 
بحث مسکن در روستاها شرایط ما بهتر 
است، اعتبارهای مقاوم سازی و نوسازی 
در منازل روســتایی در حال انجام است، 

ولی در شهرها متاســفانه این کار انجام 
نشده اســت.رضایی کوچی اضافه کرد: 
حتی در بحث قانون جهش تولید مسکن 
هم تاکید کرده ایم که ساخت این واحدهای 
مسکن در داخل بافت های فرسوده انجام 
شــود، منتهی چون بحــث های حقوقی 
دارد و یک کمی هم کار ســخت اســت، 
 دوستان ما این کار را نکرده اند و رفته اند 
 زمین های حاشیه شهرها را گرفتند و الحاق 
 کرده اند.وی گفــت: در بحث باز آفرینی 
بافت های فرسوده شــهری کاری انجام 
نشــده که این موضوع به صورت جدی 
مورد انتقاد کمیســیون عمــران مجلس 
شــورای اســامی اســت.  به گزارش 
ایرنــا، بــاز آفرینی شــهری رویکردی 
نــو در نوســازی بافت های فرســوده 
 شــهری اســت.در ادبیات اخیر دنیا واژه 
»باز آفرینی شــهری« به عنوان یک واژه 
عــام که مفاهیم دیگری نظیر بهســازی، 
نوســازی، بازســازی، توانمند سازی و 
روان بخشــی را در بر مــی گیرد، به کار 
می رود.بازآفرینی شهری فرآیندی است 
که به خلق فضای شــهری جدید با حفظ 
ویژگــی های اصلی فضایــی )کالبدی و 
فعالیتی( منجر می شود.در این اقدام، فضای 

شهری جدیدی حادث می شود که ضمن 
 شباهت های اساسی با فضای شهری قدیم، 
تفاوت های ماهوی و معنایی را با فضای 
قدیم به نمایش می گذارند.به عبارت دیگر 
باز آفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع 
و یکپارچه برای حل مشــکات شهری 
منطقه  هدف عملیات است که در نهایت به 
یک پیشرفت پایداری اقتصادی، کالبدی، 
اجتماعی و محیطی خواهد انجامید.هدف 
از اجرای سیاست های باز آفرینی شهری 
و برنامه های تجدید حیات شهری، ارتقا 
 شــرایط کیفی زندگی در سکونت گاه ها 
مقــاوم  و  ســازی  ایمــن  طریــق  از 
 سازی ســاختمان ها، توســعه و بهبود 
زیرساخت های شــهری، تامین خدمات 
شــهری مورد نیــاز، آموزش ســاکنان، 
ایجــاد فرصت هــای شــغلی، تقویت 
 نهادهای مدیریت محلی و دفاتر خدمات 
محله ای مردم نهاد، الگو سازی و ترویج 
 قواعد و دســتورالعمل های کیفی ساخت 
و ســاز اســت.عاوه بر این، باز آفرینی 
شــهری بر این مطلب تاکید دارد که طرح 
و اجرای هر گونــه روش برای مقابله با 
مشکات شهرهای بزرگ و کوچک، باید 
دارای اهداف بلند مرتبه و راهبردی باشد .

رئیس کمیسیون عمران مجلس : 

بیش از 20 میلیون نفر
 در بافت های فرسوده زندگی می کنند

گروه خبــر // حضرت آیت اهلل خامنه ای 
از مردم  نفر  صبح دیروزدر دیدار صدها 
اصفهان، اصفهان را شهِر تحسین برانگیز 
علم و ایمــان و هنر و جهاد خواندند و با 
ما،  امروز  اینکه چالش اساسی  به  اشاره 
چالش پیشرفت در مقابِل »توقف و رکود 
و ارتجاع« اســت افزودند: استکبار در 
صف آرایی مبنایی در مقابل ملت ایران با 
تشدید ایران ستیزی، همه امکاناتش را 
برای القای ناامیدی و بن بست به اذهان 
مردم بخصوص جوانان بکار گرفته و امروز 
مهمترین شاخص اثبات ایران دوستی هر 
فرد، »پرهیز از یأس آفرینی و امیدسوزی« 
 و »ترویج روحیــه کار و تالش و امید« 

است  .
  به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری ؛ رهبر انقاب با تأکید بر تاش 
روزافزون مســئوالن برای حل مشکات 
اقتصــادی گفتند: صحنــه گردانان اصلی 
اغتشاشــات اخیر که نتوانستند مردم را به 
صحنه بیاورند درصددند با ادامه شرارت ها، 
مسئوالن را خسته کنند اما اغتشاشات جمع 
خواهد شد و ملت با تنفر روزافزون از آنها 
با نیروی بیشــتر و روحیه تازه تر، به کار و 
تاش و پیشــرفت ادامه خواهد داد.رهبر 
انقاب اسامی در سخنان خود به تحلیل 
چالش اصلی دنیای استکبار با ایران اسامی 
پرداختند و گفتند: مشکل اصلی استکبار با 
جمهوری اسامی این اســت که اگر این 
نظام پیشــرفت و در دنیا جلوه کند، منطق 
لیبرال دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد 
شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
ســلطه دنیای غرب بر کشورهای مختلف 
با منطق لیبرال دموکراسی افزودند: در سه 
قرن اخیر به بهانه نبود آزادی و یا نبود مردم 
ساالری، منابع کشورها را غارت کردند و 
اروپای فقیر به قیمت به ِگل نشستن بسیاری 
از کشورهای ثروتمند، ثروتمند شد.ایشان با 
اشــاره به شگرد غربی ها که به اسم آزادی 
و دموکراسی، علیه آزادی و مردم ساالری 
در کشورها اقدام می کنند، افزودند: کشور 
افغانستان یک نمونه نزدیک و بارز است که 
امریکاییها به بهانه مردمی نبودن حکومت، 
به آنجا حملــه نظامی کردند اما بعد از ۲۰ 
سال جنایت و غارت، همان حکومتی که 
علیــه آن اقدام کرده بودند، ســرکارآمد و 
آنان با فضاحت خارج شدند.رهبر انقاب 
گفتند: اکنون یک نظام، برمبنای دین و مردم 
ســاالری واقعی در ایران، به مردم خودش 
هویت داده و آنها را زنده و در واقع منطق 
لیبرال دموکراسی غربی را ابطال کرده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: عده ای 
در داخل بر مبنای تبلیغات غرب، می گویند 
در نظام اســامی آزادی و مردم ساالری 
نیست در حالی که بیان همین سخنان نشانه 
آزادی است و روی کار آمدن دولت هایی 
که از نظر تفکر سیاسی شباهتی به یکدیگر 
 ندارند نیز نشــانه حق انتخــاب مردم و 
مردمی بودن نظام اسامی است.رهبر انقاب 
اسامی با اشــاره به اینکه اگر جمهوری 
اسامی در مقابل امریکا و استکبار کوتاه 
می آمــد و زیربار قلدری و زورگویی آنها 
می رفت، فشارها کمتر می شد اما آنها بر 

کشور مسلط می شــدند، افزودند: در این 
ســالها هرگاه صدای قدرتمندِی جمهوری 
اســامی بلندتر بوده است، تاش دشمن 
برای پنجه زدن به نظام اسامی بیشتر شده 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
چالش اساســی و امروز کشور ما، چالش 
»پیشــرفت و توقف و رکــود و ارتجاع« 
اســت، زیرا ما در حال پیشــرفت هستیم 
ولی قدرتهای استکباری از پیشرفت ایران 
اســامی مضطرب و ناراحت می شوند و 
حرص می خورند.ایشان افزودند: به دلیل 
ناراحتی و عصبانیــت، امریکاییها  همین 
و اروپایی هــا با همه امکانات وارد میدان 
می شوند اما هیچ غلطی نمی توانند بکنند، 
همانطور که قبل از این هم نتوانستند و در 
آینده هم نخواهند توانســت.رهبر انقاب 
اسامی با اشاره به اینکه در کارزار اساسی 
ایران و استکبار، امریکا در خط مقدم قرار 
دارد و اروپا پشت سر امریکا ایستاده است، 
گفتند: در طول ســالهای بعــد از پیروزی 
انقاب اسامی همه رؤسای جمهور امریکا 
اعم از کارتر، کلینتون و اوبامای دموکرات، و 
ریگان، بوش و آن سبک مغز قبلِی جمهوری 
خواه تا رئیــس جمهور فعلی بی هوش و 
حواس که می خواهد مردم ایران را نجات 
دهد، همه در مقابل جمهوری اسامی ایران 
ایســتادند و از هرکسی هم که توانستند از 
جمله رژیم صهیونیستی به عنوان سگ هار 
و زنجیری خود و برخی کشورهای منطقه 
کمک گرفتند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
افزودند: با وجود همه این تاش ها، دشمنان 
ملت در مجموع ناکام ماندند، البته مشکاتی 
همچون تحریم، ترور دانشمندان هسته ای، 
 بکارگیری انواع شــگردهای سیاســی و 
امنیتی و دادن رشــوه به عده ای در داخل 
برای حرف زدن علیه جمهوری اســامی، 
بوجود آوردند ولی نتوانستند حرکت ملت 
ایران را متوقف کنند.ایشان تأکید کردند: در 
شرایط فعلی که با چنین کارزار و چالشی 
مواجه هستیم،  وظیفه آحاد مردم و مسئوالن 
و همچنین روشنفکران، نخبگان، جوانان و 
جوامع علمی دانشگاهی و حوزوی،   تاش 
برای پیشرفت در همه عرصه های علمی، 
هنری، اقتصادی، سیاسی، اخاقی و معنوی 

است.
   رهبر انقاب پیشــرفتها را زمینه ســاز 
استحکام و اقتدار نظام خواندند و افزودند: 
هدف دشمن متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام 
است،  بنابراین همه باید موضوع پیشرفت 
را با جدیت دنبــال کنند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در ادامه با طرح این ســؤال که 
»چگونه پیشرفت کنیم؟« گفتند: پیشرفت 
نیازمند ابزارهای متعددی است اما مهمترین 
ابزار پیشرفت، امید است بنابراین دشمن با 
همه توان خود بر روی القای ناامیدی و بن 
بست متمرکز شده است.ایشان با اشاره به 
امکانات گسترده رسانه ای دشمن همچون 
شــبکه های ماهواره ای، فضای مجازی و 
تلویزیون های مزدور بــرای از بین بردن 
امیــد افزودند: با وجود همه این تاش ها، 
خوشبختانه امید و حرکت برای پیشرفت 
در کشور زنده است.رهبر انقاب اسامی 

گفتند: دشمن تاش دارد تا عاوه بر مردم 
و جوانان، حتی مسئوالن نیز امید خود را از 
دست بدهند و متأسفانه دشمن یک امتداد 
داخلــی هم دارد که آنها هم تاش دارند با 
اســتفاده از روزنامه ها و فضای مجازی، 
القای یــأس و ناامیــدی بکنند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای افزودند: مشکل اقتصادی 
 داریم که ان شــاءاهلل حل خواهد شد اما در 
بخش های دیگر در حال پیشرفت هستیم 
البته همه تمرکز بر این است که نسل جوان 
از این پیشــرفت ها آگاه نشود، به همین 
 علت دشــمن و امتداد داخلــی آن، این 
پیشــرفت هــا را کتمان و یــا کوچک 
 نمایی می کنند.ایشــان به چنــد نمونه از 
پیشــرفت ها و حرکت هــای رو به جلو 
در هفته های اخیر اشــاره کردند و گفتند: 
دستیابی دانشمندان ایرانی به روش جدید 
برای درمان سرطان خون، بومی سازی یکی 
از تجهیزات اســتخراج نفت و گاز،  افتتاح 
خط آهن در بخشی از سیستان و بلوچستان 
که بخــش مهمی از خط آهن شــمال به 
جنوب اســت، افتتاح چندین کارخانه، راه 
اندازی اولین پاالیشگاه فراسرزمینی، بهره 
 برداری از ۶ نیروگاه برق، رونمایی یکی از 
بزرگ ترین تلسکوپ های جهان، پرتاب 
موشــک ماهواره بــر و رونمایی از یک 
موشک جدید، همه نمونه هایی از حرکت 
رو به جلو کشــور، آن هم در زمانی است 
که دشمن تاش دارد با برخی اغتشاشات 
مانع این حرکت شود.رهبر انقاب با تأکید 
بر اینکه جوان ایرانــی در همین روزهای 
شــرارِت دشــمن، زنده و با انگیزه است، 
افزودند: یکی از شــاخص های اساســی 
ایران دوســتی، امیدآفرینی است، بنابراین 
کسانی که القای ناامیدی و بن بست می کنند، 
ایران ســتیز هســتند و نمی توانند ادعای 
آیت اهلل  باشند.حضرت  داشته  ایران دوستی 
خامنه ای تأکید کردند: نگذارید کسانی که 
دشمن ایران هستند، در قالب دفاع از منافع 
ملی،  القای یأس کنند. نویسندگان، شاعران، 
دانشمندان، روحانیون و همه افراد تأثیرگذار 
امیدآفرینی کنند و شاخص ها و نشانه های 
امید و پیشــرفت در جامعه را ســِر دست 
بگیرند. رهبر انقــاب در بخش دیگری 
از سخنانشــان هدف اصلی صحنه گردانان 
اغتشاشــات اخیر را به میدان آوردن ملت 
دانستند و گفتند: حاال که نتوانستند مردم را 
به میدان بیاورند در حال شرارتند تا بلکه 
بتوانند مسئوالن را خسته کنند البته اشتباه 
می کنند چرا که این شرارتها موجب می شود 
مردم، خســته، و از آنها بیزارتر و متنفرتر 
شوند.ایشــان در این زمینــه افزودند: این 
حوادث و جنایت ها و تخریب ها مشکاتی 
برای مردم و کسبه درست می کند اما افراد 
در صحنه و پشت صحنه این شرارتها، بسیار 
حقیرتر از آن هســتند که بتوانند به نظام 
آســیب بزنند.رهبر انقاب اسامی تأکید 
کردند: بساط شــرارت بدون شک جمع 
خواهد شــد و ملت ایران با نیروی بیشتر 
و روحیه تازه تر حرکت در میدان پیشرفت 
کشور را ادامه خواهد داد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، توانایی فرصت سازی از تهدیدها 

را جزو طبیعت یک ملت با ایمان دانستند 
و با اشــاره به نمونه های تاریخی همچون 
جنگ احزاب و همچنیــن دفاع مقدس، 
خاطرنشــان کردند: در جنگ احزاب که 
همه طوایف مشــرکان به میدان آمدند، نه 
تنها دلهای مؤمنان نلرزید بلکه با یادآوری 
وعده خداوند، بر ایمانشان افزوده شد و از 
این تهدید، فرصت ساختند همچنانکه ملت 
ما نیز در دفــاع مقدس و در مقابل جنگ 
احزاب و پشتیبانی همه جانبه دنیا از متجاوز، 
تهدید را به فرصت تبدیل کرد و به همه دنیا 
نشان داد شکست نمی خورد.رهبر انقاب 
اسامی افزودند: سابقه فرصت سازی مردم 
ایران در دفاع مقدس موجب شد تا همین 
امروز هم هر گاه دشــمنان به فکر استفاده 
از برگ نظامی می افتند متوجه باشــند که 
ملت ایران شکست ناپذیر است، همچنان که 
بارها به آمریکایی ها و مخالفان خود گفته 
»آمدن تان با خودتان است اما رفتن تان نه« 
و در صورت تجاوز، گرفتار و نابود خواهید 
شد.ایشان حماسه ۲۵ آبان ۱۳۶۱ و اعزام 
پر شور و انگیزه تر جوانان دالور اصفهانی به 
جبهه ها را نمونه دیگری از فرصت سازی از 
تهدیدها برشمردند و گفتند: در اغتشاشات 
اخیر نیز ملت از ایــن به اصطاح تهدید، 
فرصت ســاخت و حقیقت و جهت گیری 
خود را در راهپیمایی عظیم ۱۳ آبان که با 
همه سالهای قبل متفاوت بود با شعار علیه 
آمریکا نشان داد.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
نمونه دیگری از تجّلی فرصت سازی ملت 
را تشییع شــهدای اغتشاشات اخیر اعم از 
شهدای مردمی، امنیت و شهدای بسیجی و 
انتظامی دانستند و گفتند: جوان ناشناخته ای 
همچون روح اهلل عجمیان به شهادت می رسد 
امــا جمعیت عظیم مــردم در نقطه مقابل 
خواست دشمن به صحنه می آیند و می گویند 
شما جوان ما را به شهادت رساندید ولی ما 
همگی پشت آن جوان هستیم.ایشان فرصت 
دیگر ساخته شــده از دل اغتشاشات را، 
مدعِی  عیان شــدن چهره صحنه گرداناِن 
طرفداری ملت ایران برشمردند و افزودند: 
عداوت با همه خواسته ها و مقدسات ملت 
ایران یعنی دشــمنی با اسام، قرآن سوزی، 
مسجدسوزی، دشمنی با ایران و سوزاندن 
پرچم و بی احترامی به ســرود ملی، چهره 
صحنه گردانان واقعی را روشــن کرد.رهبر 
انقاب اســامی افزودنــد: ادعا می کنند 
طرفدار ملت ایران هستند در حالی که ملت 
ایران، »ملت مسلمان« و »ملت قرآن و امام 
حسین« است؛ آیا کسانی که به امام حسین 
و به اربعین و راهپیمایی میلیونی آن اهانت 
و بی حیایی می کنند، طرفــدار ملت ایران 

هستند؟
  ایشــان در تبیین چگونگــی برخورد با 
عناصر مرتبط با اغتشاشــات بر ضرورت 
تفکیک صحنه گردانــان، فریب خوردگان، 
عامــان جنایت و افــراد پــول گرفته 
تأکیــد کردند و گفتند: ایــن افراد یکجور 
نیستند. کســی را که بی توجه به خواست 
 حقیقی دشــمن، با او همراهی کرده یعنی 
فریب خورده اما جنایتی نکرده اســت چه 
دانشجو باشد چه غیر دانشجو، باید متنبّه و 

موعظه و هدایت و بیدار کرد و با پرسش از 
او که آیا این حرکت موجب پیشرفت کشور 
است یا ضّد آن، او را به فکر کردن وادار و 
هوشیار کرد تا با دشمن هم صدایی نکند و 
به تعبیر امام بزرگوار همه هر چه فریاد دارند 

بر سر آمریکا بزنند.
  حضــرت آیت اهلل خامنه ای حکم عامان 
جنایات اخیر را متفاوت خواندند و تأکید 
کردند: عامان جنایت، قتل، تخریب یا تهدید 
به آتش زدن دکان و ماشین کاسبان و مردم، 
و آن کسی که با تبلیغات آنها را وادار به این 
کارها کرده، هر یک باید به اندازه گناهشان 
مجازات شوند.ایشان در این زمینه افزودند: 
البته مجازات باید به وسیله قوه قضائیه  ای که 
با قدرت و سامت و پر انگیزه است انجام 
شود و هیچ کس حق ندارد خودسرانه و به 
خیال خود دست به مجازات بزند.ایشان با 
اشاره به تعبیر امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم به 
طبیبی که هم داغ دارد و هم مرهم، استفاده 
بجا از مجــازات و نصیحت را مورد تأکید 
قرار دادند و افزودند: تا این ساعت بحمداهلل 
دشمن شکست خورده است اما دشمن هر 
روز کید و مکری دارد و با شکست امروز، 
ممکن است سراغ اقشار مختلف همچون 
کارگران و زنان برود اگرچه شأن بانوان و 
کارگران با شرف ما بسیار باالتر از آن است 
که تسلیم بدخواهان شوند و فریب آنان را 
بخورند.رهبر انقاب با اشاره به بکارگیری 
ترفند »لشکرسازی کاذب« و »انبوه سازی 
دروغ« در رســانه های ضد ایران با هدف 
تأثیرگذاری بر افراد غافل و بی خبر، گفتند: 
آنچه واقعیــت دارد، حضور انبوه مردم در 
میدانهای مختلف دفاع از انقاب، و تودهنی 

آنها به بدخواهان است.
   حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در بخش 
دیگری از سخنانشان، مشکات اقتصادی 
را یــک واقعیــت خواندنــد و افزودند: 
نامگذاری ســالهای متعدد با شــعارهای 
اقتصادی و تأکید به مسئوالن برای عاج 
این مشکات، با توجه به اهمیت موضوع 
اقتصاد صورت گرفت اما دهه نود از لحاظ 
 اقتصــادی دهه خوبی نبــود و اگر به آن 
 توصیه ها عمل می کردند و اقدامات الزم را انجام 
می دادند، وضع امروز کشور و مردم متفاوت 
می شــد البته تحریم ها هم در مشکات 
مؤثر بود.رهبر انقاب با اشــاره به تاش 
جدی و در برخی موارد مؤثر مســئوالن 
برای حل مشکات اقتصادی گفتند: تاش 
 بیشتر دســتگاه ها و همکاری و همدلی و 
هم افزایی مردم و مسئوالن، زمینه ساز حل 
مشــکات موجود خواهد بود و ان شاءاهلل 
 در این زمینه نیز مشــت محکمی بر دهان 

دشمن زده خواهد شد.
  رهبر انقاب در آغاز سخنانشــان مردم 
اصفهان را حقیقتًا شایسته تمجید دانستند 
و افزودند: اصفهان شــهری با هویت کامل 
ایرانی و اسامی و شهر زنده ی علم و ایمان 
و هنر و جهاد است.ایشان، استان اصفهان 

را عالم پرور خواندند و با تجلیل از علمای 
پرشمار این منطقه گفتند: اصفهان شهر ایمان 
و محبت به اهل بیت و شــهر میراث های 
کم نظیر هنرهــای مطلوب  ارزشــمند و 
در  آیت اهلل خامنه ای  است.حضرت  ایرانی 
تشریح جلوه هایی از عمق هویت انقابی 
مردم اصفهان گفتند: اصفهان اولین شهری 
بود کــه در حکومت ستم شــاهی در آن، 
 حکومت نظامی برقرار شد.ایشان با اشاره به 
حماسه آفرینی های لشکر امام حسین )ع( 
و لشکر نجف به عنوان دو لشکر رزم آور 
اســتان اصفهان افزودند: تقدیم حدود ۲۴ 
هزار شهید، دهها هزار جانباز، هزاران آزاده 
و وجود خانواده های ســرافرازی که از ۲ 
تا ۷ شهید تقدیم اســام و انقاب و ایران 
کرده اند، اسناد افتخار و نشانه های هویت 
انقابی و جهادی استان است که پاسداری 
از این آثار پرعظمت، وظیفه هر انســان با 
وجدان است.رهبر انقاب با اشاره به تشییع 
حدود ۳۶۰ شــهید در ۲۵ آبان ۱۳۶۱ در 
اصفهان گفتند: این همه جوان خونین پیکر 
می توانست یک شهر را از درد و غم فلج 
کند امــا اصفهانی ها با روحیــه و انگیزه 
مضاعِف ایمانی، همان روز جوانان بیشتری 
 را به جبهه ها فرســتادند و کاروان عظیم 
کمک های خــود را راهی مناطق جنگی 
کردند.حضــرت آیت اهلل خامنه ای مقابله با 
فتنه ها را از دیگر خصوصیات برجســته 
مردم اصفهان برشــمردند و گفتند: در این 
چهار دهه هر وقت الزم شده مردم اصفهان 
در دفاع از اسام و انقاب سینه سپر کرده 
 و وارد میدان شده اند.ایشــان با اشاره به 
گله های مردم اصفهان در عین برخورداری 
از ویژگــی های انقابــی و ایمانی گفتند: 
مســئله آب اصفهان مهم است و مسئوالن 
دولتی که برنامه های خوبی برای حل این 
مشکات دارند باید در کار و تاش بیشتر، 
شب و روز نشناسند.رهبر انقاب، فداکاری 
و جهاد مردم دیگر شــهرهای کشور را در 
کنار مجاهدت های مــردم اصفهان باعث 
پیروزی کامل و درخشــان ایران در دفاع 
مقدس خواندند و افزودند: جوانان، واقعیات 
آن آزمایش کم نظیر را نمی دانند که چگونه 
ملت ایران بدون هیچگونه حمایت در مقابل 
همــه دنیا و کمک های همــه جانبه ناتو، 
ورشو،  امریکا و شــوروی سابق و اروپا 
به صدام، ایستاد و پیروز شد.در ابتدای این 
دیدار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، 
مردم اصفهان را پیشتاز میدانهای فداکاری 
برای انقاب و خدمات اجتماعی خواند و 
گفت: جمهوری اسامی نیز متقابًا خدمات 
وسیعی در بخش های زیرساختی همچون 
راه سازی و اتصال شــهرها و روستاهای 
اســتان به شــبکه های آب، بــرق و گاز 
انجام داده اســت البته مشکل آب اصفهان 
بخصــوص در بخش کشــاورزی هنوز 
برطرف نشده است که امیدواریم با اهتمام 

دولت جدید این مشکل نیز حل شود .

رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان :رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان :

مشکالت اقتصادی یک واقعیت است 
اگر به آن توصیه ها عمل می کردند و اقدامات الزم را انجام می دادند ، وضع امروز کشور و مردم متفاوت می شد
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ســید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها //
استاندار بوشــهر با اشــاره به ظرفیت های این 
استان در اقتصاد دریا محور گفت: مشارکت بخش 
خصوصی در اجرا طرح هــا از جمله مجتمع های 
گردشگری دریایی در نقاط مختلف ساحلی استان 

یک ضرورت است . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد محمدی زاده 
در جلســه شــورای برنامه ریزی و توسعه استان 
بوشــهر با اشــاره به اجرا طرح های اقتصاد دریا 
محور اظهار داشت: استان بوشهر با داشتن بیشترین 
ساحل و طوالنی ترین مرز دریایی با خلیج  فارس 
از ظرفیت های مهم بــرای اجرا طرح های اقتصاد 
دریا پایه دارد.وی یکی از فرصت های مهم اقتصاد 
دریا محور را طرح های گردشگری دانست و بیان 

کرد: اســتان بوشهر در عرصه گردشگری در ابعاد 
گوناگون از ظرفیت های مهمی در شهرستان های 
۱۰گانه دارد که توجــه به این ظرفیت ها یکی از 

اولویت ها است.
  استاندار بوشــهر با بیان اینکه سال گذشته ۸.۵ 
میلیون نفر گردشــگری در مــدت ۳.۵ ماه وارد 
استان شد خاطرنشــان کرد: حضور گردشگر در 
هر منطقه نقش مهمی در رونق اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگــی دارد کــه تقویت زیرســاخت های 
گردشگری با مشارکت شهرداری ها و دهیاری ها 
یک ضرورت است.محمدی زاده باتأکید با تشکیل 
کارگروه تخصصی در حوزه ورزش و گردشگری 
دریایی و ســاحلی گفت: در حوزه ورزش ضمن 
وجود شــناگاه و ســواحل زیبا برای رشته های 
مختلف ورزشی، قایقرانی و غواصی یکی از دیگر 
ظرفیت ها محسوب می شود. وی با تأکید بر فراهم 

شدن آموزش غواصی برای عاقمندان به این رشته 
به حوزه گردشــگری دریایی پرداخت و تصریح 
کرد: مشــارکت بخش خصوصی در اجرا طرح ها 
از جمله مجتمع های گردشگری دریایی در نقاط 
مختلف ساحلی استان یک ضرورت است.استاندار 
بوشــهر تدوین طرح های گردشــگری دریایی و 
ساحلی برای مشارکت بخش خصوصی را مورد 
تأکید قرار داد و افزود: احداث مارینا پارک شناور 

تفریحی گردشــگری در بوشهر مورد توجه قرار 
گرفته شود و در این زمینه پیست قایقرانی در خور 
لشکری بوشــهر در راستای سیاست های اقتصاد 

دریا محور مهم است .

استاندار بوشهر:

مجتمع های گردشگری دریایی در بوشهر ایجاد شود

     

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //
کمیته  مردمی  مشارکتهای  توسعه  معاون 
امــداد امام خمینی)ره( با اشــاره به این 
که کمیته امــداد به عنوان امانت دار مردم 
صیانت و هدایت منابــع مردم را در چهار 
حوزه برعهــده دارد که تنهــا در بخش 
صدقات اقدام بــه جمع آوری و هزینه آن 
در سرفصلهای مربوطه می کند،  تاکید کرد: 
هیچ صدقه ای از یک اســتان در استانی 
دیگر و حتی در خارج کشور تاکنون هزینه 
نشده و نمی شود و این خدعه دشمن برای 
بی اعتماد کردن مردم در این رابطه است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حبیب اهلل آسوده 
در همایش علمی، ترویجی و تکریمی زکات 
استان یزد که در سالن غدیر یزد برگزار شد، 
با اشاره به برخی آثار زکات در جامعه، اظهار 
کرد: بعد اجتماعــی زکات یکی از ابعاد مهم 
زکات است به طوری که زکات موجب ایجاد 
انسجام و قوام بین ملت می شود.وی با اشاره 
به نقش زکات در آبادانی و توســعه و کمک 
به رفــاه اجتماعی، افزود: قران کریم قریب به 
۳۰ مرتبه واژه زکات را در کنار کلمه نماز ذکر 
می کند که بیانگر اهمیت این فریضه الهی است.
آسوده ادامه داد: بی توجهی به این فریضه الهی 
باعث ایجاد خلل و آسیب به ارشهای دینی و 
معنوی جامعه خواهد شد لذا حفظ این ارزش 
باید مورد اهتمام مسئوالن و مردم قرار گیرد.

وی با بیان این که چرا امروز نسبت به برخی 
از ارزشها در جامعه بی تفاوت تر شده و وقتی 
ارزشهای ما مورد تهاجم دشمن قرار می گیرد، 
به رگ غیرتمان برنمی خورد، تاکید کرد: یقینًا 

ادامه این بی توجهی ها باعث می شود که دشمن 
در ادامه ارزشهای نظام و کشورمان را بیشتر 
نشانه رود.این مســئول در بخش دیگری از 
سخنانش به فعالیت شورای زکات در کشور 
و اســتانها با عضویت مقامات و مســئوالن 
ارشد کشوری و اســتانها اشاره کرد و گفت: 
کمیته امداد در چهار حوزه نسبت به صیانت و 
هدایت منابع مردم اقدام می کند که یکی از این 

موارد زکات است.
  وی ادامه داد: شورای زکات کشور در هفت 
ماهه گذشــته قریب به ۱۴۰۰ میلیارد تومان 
گزارش زکات به مردم کشــورمان داده که از 
این مقدار ۱۰ درصد زکات واجب، ۴۱ درصد 
فطریه و کفارات و مابقی زکات مستحبی بوده 
اســت.وی دیگر حوزه فعالیــت کمیته امداد 
را حوزه اکــرام ایتام خوانــد و افزود: مردم 
نیک اندیش کشــورمان در این حوزه بیش 
از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به طور مســتقیم به 
حساب فرزندان خود که شامل ۴۱۰ هزار یتیم 
هستند، واریز کرده اند و هیچ پولی به حساب 
کمیته امداد نرفته بلکه تنها هدایت این شبکه 
مهم مردمی از سوی کمیته امداد صورت گرفته 

است.
  آسوده ســومین مجموعه ای که کمیته امداد 
نســبت به صیانت و هدایت از منابع آن اقدام 
می کند را گروه های مردمی در راستای مردمی 
سازی نیکوکاری و اقدامات خیری مردم ذکر 
کرد و گفت: حدود ۱۰ هزار مرکز نیکوکاری 
در کشورمان فعالیت می کند که ۵۰ درصد آنها 
در مســاجد و امام جماعت محور هستند و 

کمک های جمع آوری شــده در این محات، 
در همان محله هزینه می شــود.وی در رابطه 
با بخش صدقات نیــز گفت: طی هفت ماهه 
امسال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق پنج 
میلیون صندوق صدقات خانگی و ۳۰۰ هزار 
صندوق بیرون توسط کمیته امداد جمع آوری 
و به صورت مستقیم در سرفصلهای مختلف 

هزینه شده است.
   وی تاکید کرد: هیچ صدقه ای از یک استان 
در اســتانی دیگر و حتی در خارج کشــور 
تاکنون هزینه نشده و نمی شود و از نظر شرعی 
نیز قابل قبول نیست ولی گاهًا دشمن برای بی 
اعتماد کردن مردم این مباحث را مطرح می کند.

معاون مشارکتهای کمیته امداد با بیان این که 
این نهاد در یک کام امانت دار مردم اســت، 
از تحت پوشش قرار داشتن دو میلیون و ۴۰۰ 
هزار خانوار با جمعیتی در حدود پنج میلیون 
نفر خبر داد و گفت: کمیته امداد همچنین ۷۰۰ 
هزار دانش آموز بی بضاعت و ۸۰ هزار بیمار 
صعب العاج را تحت پوشش دارد، از ابتدای 
امســال ۷۰ هزار جهیزیه اهدا کرده و تا نیمه 
آذر ۵۰ هزار جهیزیه دیگر به دست نوعروسان 
نیازمندان خواهد رساند.آســوده در پایان با 
تاکیــد بر اهتمام به فریضه جهاد تبیین، گفت: 
اگر خوب تبیین نکنیم و درون مردم نباشیم و 
از حکمرانی الهی و ارزشها و دستاوردها برای 
مردم نگوییم، با مشکل مواجه خواهیم شد و 
کار به جایی می رســد که به جای این که ما 
پشت علی زمانه بایستیم، علی زمان سپر ما 

می شود .

آرزو توکلی سرویس استان ها // مدیرکل 
دامپزشــکی کرمان با اشــاره به اهمیت 
امنیتی زیستی دام ها و وجود بیماری های 
مختلف دامی و مشترک میان انسان و دام 
گفت: دامداران این اســتان از خرید دام 
سبک و سنگین زنده بی هویت خودداری 

کنند . 
  به گزارش  خبرنگار دریا ؛ حسین رشیدی 
با تاکید بر رعایت اصول امنیت زیســتی در 
 دامداری هــا، افزود: طراحــی برنامه های 
امنیت زیستی اهمیت زیادی در فراهم آوردن 
شرایط مناسب برای بروز حداکثر توان بالقوه 
ژنتیکی گله های دام و طیور و همچنین کاهش 
 عوامل بیماری زا دارد.وی با بیان اینکه برنامه 
امنیت زیســتی در صنعت دامپروری نباید به 
عنوان یک هزینه غیرضروری تلقی شــود، 
اظهار داشــت: توجه به خرید دام و طیور از 
محل مطمئن با نظارت مســتقیم دامپزشکی، 

تعویض بستر و پاک سازی کامل و ضدعفونی 
اصولی جایگاه و وســایل، کنترل جانوران 
موذی و پرندگان وحشــی، معدوم ســازی 
بهداشــتی دام و طیور تلف شده، تهیه دان و 
علوفه مناســب با نظارت مسئول متخصص 
و همچنیــن رعایــت شــرایط قرنطینه و 
 جداسازی دام بیمار از گله از سری اقدامات 
امنیت زیستی است.مدیرکل دامپزشکی استان 
کرمان با اشاره به اهمیت توجه به خرید دام از 
محل مطمئن تصریح کرد: دامدارانی که تمایل 
به خرید دام زنــده دارند، دامی را خریداری 
کنند که مطمئن هســتند همه واکســن های 
مورد نیازش تزریق شــده باشد زیرا چنانچه 
دامداری بدون توجه بــه این موارد دامی را 
خریداری کند ممکن است عوامل بیماری در 
دام نهفته باشد که این مهم همه دام های دامدار 
را به این بیمــاری ها آلوده می کند و در پی 

 آن ضرر و زیــان اقتصادی به دامدار تحمیل 
می شود.وی ادامه داد: تب مالت، تب برفکی 
و لمپی اســکین از جمله بیماری هایی است 
که ممکن اســت دام بدون عائم به آن آلوده 
باشد که از جمله اقدامات الزم برای کنترل و 
 پیشگیری از این بیماریهای مهم رعایت اصول 

امنیت زیستی است.
   رشیدی با تاکید بر رعایت دوران قرنطینه 
در زمــان ورود دام جدیــد بــه گله، گفت: 
بــا توجه به موقعیت ویــژه کرمان و ارتباط 
آن با استان های مرزی کشــور، از دامداران 
 و عشــایر این اســتان تقاضا می شــود از 
خرید دام های فاقد هویــت خودداری کنند 

و برای حمــل و جابه جایی دام های خود با 
 شبکه های دامپزشکی شهرستان ها هماهنگ 
باشند. مدیرکل دامپزشکی استان کرمان با بیان 
اینکه تا زمانی که پدیده قاچاق دام در کشور 
وجود داشته باشد، امکان تامین بهداشت دام 
و پیشــگیری از بیماری های مشترک وجود 
ندارد، گفت: انتقــال دام فاقد هویت، انتقال 
خاموش و نامحسوس بیماری های مشترک 
و دامی از کشورهای همجوار به ایران است و 
پاک گذاری دام ها اقدام الزم و ارزشمندی 
در راستای پیشگیری از ورود این بیماری ها 

به کشور است.
   وی بیــان کــرد: اقدامــات بهداشــتی - 

قرنطینه ای با هدف پیشگیری از احتمال انتقال 
و جا به جایی بیماری های دامی قابل انتقال 
بین انســان و دام انجام می شود لذا هرگونه 
انتقال و جا به جایی دام و فرآورده های خام 
دامی با وســایل نقلیه عمومی و فاقد پروانه 

بهداشتی ممنوع است.
  وی اظهار داشــت: چنانچــه در راه های 
استان کرمان، محموله بدون مجوز بهداشتی و 
دام فاقد هویت مشــاهده شود نیروی محترم 
انتظامی آن محموله را توقیف کرده و پرونده 
به مراجع قضایی ارجاع داده می شــود.این 
مقام مسئول با بیان اینکه برنامه های امنیت 
زیســتی نیازمند همکاری همه جانبه تمامی 
افراد مســئول و دســت اندرکار در صنعت 
دامپروری اســت، بار دیگــر تاکید کرد که  
دامداران از مــکان هایی که هیچ اطاعی از 
وضعیت ســامت و واکسیناسیون دام ندارند 

خرید انجام ندهند.
  مدیرکل دامپزشکی استان کرمان از دامداران 
خواســت در صورت مشاهده هرگونه مورد 
مشــکوک در دام های ســبک و سنگین به 
مراکز درمانی بخش خصوصی دامپزشــکی 

 مراجعــه کنند.وجــود بیماری هــای زیاد 
تهدید کننده حیات حیوانات و همچنین وجود 
بیماری های مشترک بین انسان و دام موجب 
 شــده دامپزشکی کرمان ممنوعیت خرید دام 

بی هویت را در این استان اعام کند . 

معاون توسعه مشارکتهای کمیته امداد :

هزینه کردن صدقات مردم در خارج کشور غیرشرعی است

 اختصاص 46 میلیارد برای ساماندهی 
سکونتگاه های غیررسمی یزد و میبد

   علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان هــا //معاون 
هماهنگی برنامه و بودجه ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
یزد از تخصیص ۴۶ میلیــارد تومان اعتبار از محل بند )ز( 
تبصــره )۸( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ برای ســاماندهی 
ســکونتگاه های غیر رسمی در شهرســتان های یزد و میبد 
خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا ، زهرا حســینی با اشاره 
به اینکه شهرســتان های یزد و میبد مصوبه ستاد بازآفرینی 
شــهری پایدار را در این خصوص داشــته اند ادامه داد: این 
اعتبار به پروژه های تعریفی در سه محله صدرآباد)کشتارگاه(، 
حسن آباد و پردیسان)اسکان( شهرستان یزد و محات میبد 
باال، میبد پایین و شهیدیه منظور شده است.این مسئول، عمده 
اعتبار تاثیرگذار در این محــات را اختصاص ۱۴ میلیارد 
تومان برای پروژه های آبرسانی و تامین آب شرب و احداث 
کانتری منطقه حسن  آباد شهرستان یزد عنوان کرد و اظهار 
داشت: بهسازی معابر محات حسن آباد، صدرآباد، میبد باال 
و شهیدیه و بهسازی حاشیه مسیر راه آهن-اسکان در مجموع 
با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان از دیگر پروژه قابل توجه 
در این طرح بوده است.حســینی، پروژه تکمیل ورزشــگاه 
شهیدیه شهرستان میبد را یکی از پروژه های مهم توزیع اعتبار 
بند)ز( تبصره )۸( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دانست و افزود: 
بهره برداری از این پروژه می تواند در سرانه ورزشی شهرستان 
میبد و سکونتگاه های غیر رســمی خارج از محدوده تاثیر 
بســزایی داشته باشد.به گفته وی، احداث فرهنگسرای کوثر 
یزد، احداث و توسعه پایگاه های بسیج شهرستان های یزد و 
میبد، کف سازی و ساماندهی محدوده اطراف حمام تاریخی 
محله شهیدیه، بازآفرینی محور تاریخی گردشگری سرچشمه 
محله حســن آباد، زیبا سازی منظر شهری در محله اسکان،  
تکمیل روشنایی ورودی بلوار تشریفات، مرمت پایاب قنات 
حسن آباد ، احداث و توسعه ایســتگاه دوچرخه سواری و 
تجهیز در محله اســکان، تکمیل و تجهیز فرهنگسرای بانو 
حسن آباد و تکمیل روشنایی بلوار نواب از جمله پروژه های 
تعریف شــده ای بود که از این محل به آن اعتبار تخصیص 
داده شده است.موضوع آیین نامه اجرایی بند)د( تبصره )۱۱( 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ساماندهی 
سکونتگاه های غیر رسمی موضوع بند)الف( ماده)۵۹( قانون 
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســامی ایران و بهســازی محیط اسکان واقع 
در خارج از محدوده و حریم شــهرها و خارج از محدوده 
روستاها است و سایر گونه های بافت)ناکارآمد، تاریخی( را 

شامل نمی شود .

خبری

مدیرکل دامپزشکی کرمان : 

خرید دام بدون هویت ممنوع است 

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //
امام جمعه بوشهر با اشــاره به ایجاد آشوب، 
تخریب و اغتشاش توسط استکبار جهانی در 
نقاط مختلف کشور برای تجزیه و ضعیف کردن 
ایران گفت: دنبال سوریه سازی ایران هستند و 
می خواهند اتفاقات کشور سوریه را در ایران 

تکرار کنند . 
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛  آیت اهلل غامعلی 
صفایی بوشهری در خطبه های نماز جمعه بوشهر 
با گرامیداشت هفته بســیج اظهار داشت: بسیج 
در عرصه هــای مختلف به خوبــی نقش آفرینی 
کرده و شــاهد برکات فراوانی هســتیم.نماینده 
ولی فقیه در اســتان بوشهر رفع مشکات توسط 
مســؤوالن را یک ضرورت دانست و ادامه داد: 
اشتغال، آب، تسهیل گری در امر ازدواج، تأمین 
مســکن ارزان قیمت و استفاده از نیروهای بومی 
در مراکز صنعتی و اشتغال از مسائل مهمی است 
که باید دنبال شــود.امام جمعه بوشــهر با اشاره 
 به اینکه هیچ کشــوری به اندازه ایران با آژانس
بین المللی اتمی همکاری نکرده اســت، تصریح 
کرد: محکومیت اخیر آژانس علیه ایران به منظور 

تاش برای اعمال فشــار علیه کشور ما صورت 
گرفته است.وی در ادامه با اشاره به ایجاد آشوب، 
تخریب و اغتشاش توســط استکبار جهانی در 
نقاط مختلف کشور برای تجزیه و ضعیف کردن 
ایران افزود: دنبال سوریه ســازی ایران هســتند 
و می خواهند اتفاقات کشــور سوریه را در ایران 
تکرار کنند.صفایی بوشهری به اقدامات تروریستی 
در ایذه، اصفهان و دیگر نقاط اشــاره کرد و ادامه 
داد: این اغتشــاش ها کار ملت ایران نیست بلکه 
این توطئه بیگانگان اســت که با مدیریت آنان به 
دنبال تخریب خانه و خانواده هستند.وی با بیان 
اینکه دشــمن از ابزار رسانه برای پیشبرد اهداف 
خود استفاده می کند گفت: مدعیان دروغین دفاع 
از حقوق بشــر امروز با وجود این همه جنایت 
و ســنگ اندازی در مسیر انقاب اسامی مدعی 

آزادی ایران هستند.
  امام جمعه بوشــهر با بیان اینکه ایران با انقاب 
اسامی از سلطه شــما آزاد شد تاکید کرد: شما 
امروز به دنبال بازگشــت ایران به اســارت قبل 
از انقاب هســتید.وی با اشــاره به خیانت ها و 
جنایت های اســتعمار پیر انگلیس، فرانســه و 
آلمان علیه ایران اسامی افزود: ملت ایران یقین 
داشته باشند که دشمن یک ملت هیچگاه دوست 
نمی شود و آنها تنها به دنبال این هستند که ایران و 

انقاب اسامی را دچار بحران کنند.
  صفایی بوشــهری تاکید کرد: بــا وجود تمام 
توطئه های استکبار جهانی اما ایران و ایرانی با آن 
تاریخ پرشکوه و با رهبری های خردمندانه رهبر 
معظم انقاب و پشتیبانی ملت نخواهد گذاشت که 

دشمن به اهداف خود برسد.

امام جمعه بوشهر: 

دشمن دنبال سوریه سازی ایران است 

   

آرزو توکلی ســرویس استان ها // رئیس 
ســازمان جهادکشاورزی اســتان کرمان 
با اشاره به برخی مشــکالت این حوزه از 
سود  نیز  و  تسهیالت  دریافت  فرآیندهای 
باالی آنها گالیه کرد و گفت: برخی بانک ها 
وثیقه های روســتایی یا تجــاری را برای 

اعطای تسهیالت نمی پذیرند . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد خیراندیش 
همچنین در انتقاد از آنچه آن را پایین بودن سهم 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی از اعتبارات 
تملک دارایی- ســرمایه ای)عمرانی( استانی 
خواند گفت: در ســایر اعتبارات و تسهیات 
نیز از جمله نرخ باالی وام ها مشکاتی وجود 

دارد.
  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان 
باالبودن نرخ تســهیات بانکــی اعطایی به 
بهره برداران را تایید و تاکید کرد: این امر موجب 
می شود طرح های تولیدی از توجیه اقتصادی 
برخوردار نباشند و زمینه ورشکستگی مجریان 

طرح فراهم شود.
  خیراندیــش افزود: اعتبارات و تســهیات 
بانکــی ارزان  به منظور ســاخت و توســعه 
واحدهای تولیدی در ســال گذشته در برخی 
از زیربخش ها همچــون آب و خاک دارای 

کمبود بود.
  وی تصریح کرد: کمبود نقدینگی و ســرمایه 

در گردش واحدهــای تولیدی موجود نیز به 
منظور حفظ اشتغال واحدهای تولیدی فعال، 
به حداکثر رساندن ظرفیت تولیدی واحدهای 
نیمــه فعال و فعال کــردن واحدهای راکد از 
چالش های بخش کشاورزی در استان کرمان 

است.
   رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
کرمان با اشــاره به اینکه کمبــود اعتبار در 
خصوص اعطای تسهیات سرمایه در گردش 
بــه منظور خریــد و صــادرات محصوالت 
کشاورزی از جمله پســته، خرما و گردو از 
دیگر مسائل بخش کشــاورزی است اظهار 
داشت: سهم این بخش هم از تسهیات و هم 
اعتبارات استانی باید افزایش یابد.خیراندیش 
کمبــود نیروهای تخصصی غیرکشــاورزی 
 از جمله حســابداری، حقــوق، کامپیوتر و 
 دیگر بخش ها را نیز برای مرکز استان کرمان 
 و ســایر اجزای این ســازمان مورد اشــاره 
 قــرار داد و خواهان حمایــت در این زمینه

 شد.
* صادرات و تسهیالت سرمایه در گردش

  وی همچنیــن با اشــاره بــه راهکارها در 
بخش باغبانی تصریح کرد: کمک به صادارت 
محصوالت باغی با تســهیات ســرمایه در 
گردش بــه منظور صادرات محصوالت باغی 

) خرما –پســته – گیاهان دارویی و غیره(، 
اصاح ونوســازی باغات با عملیات هرس، 
جوان ســازی و تغذیه باغات شهرستان های 

استان از این موارد است.
   خیراندیش در ادامه با اشاره به راهکارهایی 
برای بخــش دام و طیور گفت: هدفمند کردن 
حمایت های دولتی، جلوگیری از نوســانات 
و تنش  های قیمتی، حضــور واقعی و فعال 
تعاونی ها و تشکل های دام و طیور در عرصه 
تولید تا مصرف، تنظیم بازار گوشت مرغ، تخم 

مرغ و گوشت قرمز از این موارد است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان همچنین 
تاکید کرد که اصاح ســاختار تشــکیاتی 
شــیات و ایجاد ســاختار در مدیریت های 
جهادکشــاورزی شهرســتان ها نیــز دارای 
اهمیت است.اقلیم چهار فصل، خاک مستعد 
و حاصلخیز به همــراه آب و هوای مطبوع و 
مناســب، کرمان را به گنجینه ای برای تولید 
بیــش از ۷۰ نوع محصول باغــی و ۵۰ نوع 

محصول زراعی تبدیل کرده است.
انواع محصوالت زراعی و باغی متنوع مانند 
پسته و خرما، تولیدات جالیزی، انواع مرکبات، 
کشت های گلخانه ای، گیاهان دارویی و غیره 
عاوه بر تامین معیشت حدود یک میلیون نفر 
در استان کرمان با صادارت به داخل و خارج 
از کشور نقش بسیار مهمی در ارزش افزوده و 

ارزآوری دارد.
  کشــاورزی در کرمان در حالی به رتبه دوم 
تولید و اشتغال تبدیل شــده که کشاورزان با 
ســختی ها و معضات ریز و درشــتی مانند 
خشکسالی و کم آبی، آفات گیاهی، خسارات 
ســرما و گرما زدگی بر اثر تغییر شرایط آب 
و هوایی، افزایش تصاعدی هزینه های تولید 
و ضعف زیرساخت ها مواجه هستند و بیان 
منفی آب بسیار باالست به گونه ای که مدیران 
راهکاری جز تغییر و اصاح الگوی کشــت 
 و افزایــش بهره وری از کشــاورزی موجود 

نمی دانند .

رئیس جهادکشاورزی کرمان :

 بانک ها وثیقه های روستایی
 و تجاری را نمی پذیرند

مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر خبر داد

ثبت شهدای شاخص بوشهر در فهرست آثار ملی
ابوالحسن جعفری سرویس اســتان ها // مدیرکل  سید 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر 
از ثبت ملی شهدای شاخص استان و رشادت های آنها در 

فهرست آثار ملی کشور خبر داد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ اســماعیل سجادی منش در جمع 
خبرنگاران گفت: در نشستی که با نعمت اهلل غام پور، مدیرکل 
بنیاد شــهید استان داشتیم مقرر شد که شهدای شاخص استان 
و رشــادت های آنها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت برسد. 
این موضوع در دستور کار معاونت میراث فرهنگی استان قرار 
گرفته و به زودی مراحل تشــکیل پرونده و تحقیقات میدانی و 

کتابخانه ای آن آغاز خواهد شد. 
   وی اظهــار کرد: یکی دیگر از مباحث مطرح شــده در این 
نشست تقویت گردشــگری مقاومت بود که بنا شد با حضور 
تورهای گردشگری از دیگر نقاط کشور به استان و شناسایی 
ظرفیت ها، این موضوع نیز دنبال شود.  مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر  در پایان کار در حوزه 
فرهنگ، ایثار و شهادت را بسیار با اهمیت دانست و خاطرنشان 
کرد: یکی از اولویت های ما احیای میراث معنوی بوده که این 
مهم در سیره شهدا به خوبی جریان داشته و باید به بهترین شکل 

ممکن حفاظت و معرفی شود .
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بانوی رديا

آشپزی

 ساالد مرغ به چندین روش تهیه می شود در این مطلب شما را با 
دو روش متفاوت از درست کردن ساالد مرغ آشنا می کنیم. 

از انواع ســاالد مرغ می توانید به صورت فینگرفود در جشن تولد و... 
خود استفاده کنید.

  مواد الزم برای تهیه ساالد مرغ :
 سینه مرغ.....................................................1 عدد
گردو ......................................................1 استکان
شوید........................................2-3 قاشق غذاخوری
خیارشور.......................................................2 عدد
 ذرت و نخودفرنگی.......................از هر کدام 1 پیمانه
سس مایونز....................................2 قاشق غذاخوری
ماست ...........................................4 قاشق غذاخوری
نمک و فلفل سیاه .................................به مقدار الزم

   طرز تهیه ساالد مرغ:
  ابتدا سینه مرغ را با نمک و فلفل و پیاز بگذارید بپزد سپس ریش کنید. 
نخودفرنگی و ذرت را بپزید و گردوها را ریز خرد کنید ســپس شوید و 
خیارشور را هم ریز خرد کنید و همه ی مواد را داخل کاسه ای بریزید و 
مقداری سس مایونز و ماست و نمک و فلفل سیاه را با هم مخلوط کنید 
و خوب هم بزنید تا یکدســت شود و سس را به مواد ساالد مرغ اضافه 
کنید و کامال هم بزنید تا ســس و همه ی مواد با هم یکدست شوند. این 

ساالد یک شام سبک و خوشمزه می باشد.
   مواد الزم برای تهیه ساالد مرغ و سیب زمینی :

سینه مرغ.....................................................1 عدد
سیب زمینی .............................................3-4 عدد
جعفری ..........................................3 قاشق غذاخوری
هویج ...........................................................2 عدد
خیارشور ......................................................3 عدد
ماست پرچرب .................................4 قاشق غذاخوری
سس مایونز ...................................4 قاشق غذاخوری
نمک و فلفل ........................................به مقدار الزم
آب لیموترش........................................به مقدار الزم

 طرز تهیه ساالد مرغ و سیب زمینی :
ابتدا ســینه ی مرغ را با پیاز و نمک و فلفل بپزید. سپس سیب زمینی 
را آبپز کنید و پوســت آن را بگیرید و به شکل مکعبی خرد کنید. سپس 
جعفری ها را ریز خرد کنید، خیارشــورها ریز خرد کنید هویج را آبپز 
کنید و به صوررت نگینی خرد کنید و با هم مخلوط کنید مقداری ماست 
پر چرب را با سس مایونز مخلوط کنید و نمک و فلفل و خیلی کم آب 
لیموترش به آن اضافه کنید. و مواد را با هم مخلوط کنید. در ساالد مرغ 

می توانید از ذرت پخته شده و نخودفرنگی پخته شده استفاده کنید.
  نکته :

برای تهیه ی انواع ساالد مرغ میزان مواد کامال سلیقه ای است می توانید 
آن ها را باب ســلیقه ی خود کم یا زیاد کنید. استفاده از نخودفرنگی و 

ذرت اجباری نیست .

ساالد مرغ 

تقویت هوش مالی کودکان برای موفق شدن 
در زندگی آینده آنها یک ضرورت می باشد، 
حال چنانچه آن را از شــما آموزش نگیرند، 

پس از کجا باید بیاموزند؟
 طبــق پژوهش ها کودکان از ســنین پایین 
می تواننــد با کارکرد پول آشــنا شــوند 
 و از آموخته هایشــان اســتفاده کننــد! از 
شــیوه های مهم در آمــوزش هوش مالی 
کودکان اختصاص دادن مبلغ معینی در یک 
بازه زمانی برای او می باشــد.   برای کودک 
پنج ســال به باال نیز مــی توانید از این کار 
استفاده کنید. به طور مثال به فرزندتان بگویید 
که ماهانه 100 هزار تومن پول توجیبی دارد 
که می توانــد آن را برای خودش خرج کند. 
این مبلغ می تواند با توجه به شرایط اقتصادی 
خودتان یا نیازهای فرزندتان مشخص کنید. 
چنانچه این مبلغ را زودتر خرج کرد تا پایان 
زمان معین شده هیچ وقت نباید مجددا به او 
پول بدهید چون او دیگر مفهوم پس انداز را 
یاد نمی گیرد. مبلغ را به گونه ای مشــخص 
کنید که به جز تأمین نیازهایش بتواند آن را 
پس انداز کند. پول تو جیبی منظم می تواند 
پس انداز کردن مناسب و خرج کردن های 
منظم را به دنبال داشته باشد و این باعث باال 

رفتن اعتماد به نفس کودکتان خواهد شد.  
*  کــودک را در بحــث بودجه بنــدی 

مشارکت دهید
  یکی از بهترین روشها برای آموزش مسائل 

مالی به کودکان، درگیرکردن آن ها در بحث 
اســت.  خانواده  هزینه های  بودجه بنــدی 
این گونه آن ها می بینند که ما چگونه مسئوالنه 
به قبض ها و صورت حساب ها می پردازیم. 
کــودکان به  صورت ذاتی دوســت دارند به 
 پدر و مادرشــان کمک کننــد؛ پس، فکر 
می کنند تا راهی برای کم کردن هزینه هایشان 
پیدا کنند. این بحث ها باید خودمانی و بدون 
نگرانی باشند؛ حتی می توانیم موقع خوردن 
شام دراین  مورد بحث کنیم. بهتر است بحث 
شامل یادآوری هایی برای پرداخت قبض ها 
یا اقساط، میان ما و همسرمان باشد. مشکلی 
ندارد چنانچه کودک تان هنوز آن قدر بزرگ 
نشده اســت که بتواند در بحث شرکت کند. 
هدف این اســت که او ببیند خانواده بدون 
نگرانی و استرس در مورد مسائل مالی بحث 

می کند.
*  نشان دادن فرآیندهای مالی و استفاده 

از کتاب ها
   برای کودکان خود حساب بانکی باز کنید 
و بعضی وقت ها او را با خود به بانک ببرید. 
فرآیندهای بانکی را خیلی ساده و قابل فهم 
برای او توضیح دهید و اجازه دهید پول های 
پس انداز شده اش را در حساب بانکی اش 
بگذارد. به جز این می توانید به عنوان تشویق 
مبلغی را نیز به حســاب بانکــی او اضافه 
کنید و موجودی جدید حســابش را به او 

 اطالع دهید. از دو سالگی اغلب کودکان به 
اســتان ها و کتاب ها عالقه نشان می دهند. 
برای آنها کتابها و داســتان هایی بخوانید که 
دارای مسائل مالی می باشد. از کودک خود 
بخواهید راه حل خود را برای مشــکالت 
گوناگون توضیح دهد و چنانچه سوالی داشت 
با صبر و حوصله جوابش را بدهید. در سنین 
دبستان می توانید برای او مسائل ریاضی که 
دارای مباحث مالی مناسب سنش هستند را 

طرح نمایید .
*  به کودکان پول هدیه بدهید تا بتوانند 

تصمیم هایی مالی بگیرند

   هدیه دادن در تولدها و مناسبت های دیگر 
متداول است. می توانیم به جای هدیه کاالهای 
گوناگون، پول هدیه بدهیم. به این شیوه در 
انتخاب  وقت صرفه جویی می کنیم؛ دردسر 
هدیه را نیز نداریم و مهم تر اینکه به تقویت 
توانایــی حســاب وکتاب فرزندمان کمک 
می کنیم. بچه ها عادت دارند که به مناســبت 
رویدادهای خاص مثل روز تولدشان، برای 
هدیه ای ویژه درخواســت کنند. با دادن پول 
به آن هــا به  عنوان هدیه، کودک کم کم درک 
می کند که درخواســت هایش چه هزینه ای 

دارند!

* به کــودکان یاد بدهیــد چگونه پول 
توجیبی اش را خرج کند

  کودک باید بداند که هرچند می تواند قسمتی 
از پولش را صــرف تفریح و خوش گذرانی 
کند؛ ولی قســمتی از آن را نیز باید به تأمین 
بعضی نیازهای ضــروری قرار دهد. با گذر 
زمان و افزایش سن بچه ها، می توانیم در این 
زمینه جدی تر عمل کنیم.روشن کنید که پول 
توجیبی باید برای چه مواردی خرج شود؛ 
هزینه هایی مثل تغذیه مدرســه، میان وعده، 
بازی رایانه ای، فعالیت فوق برنامه مدرســه، 
هزینه رفت وآمد به مدرسه. درمورد بچه های 
بزرگ تر می توانیم لباس یا دیگر موارد مهم تر 
را نیز به لیســت بیفزاییم. چنانچه می دانید 
پس انداز فرزندتــان دارد به مقداری که در 
نظرش است، نزدیک می شود، خوب است 
قدری پول اضافه به او بدهید! این کار لذت 
پس انداز را برای او بیشتر می کند. همین طور 
او را به  دلیل خرج نکردن پولش برای افزودن 

به پس اندازش، ترغیب کنید.
*  شــیوه مدیریت پول خودتان را زیر 

نظر بگیرید
  بچه ها همیشــه در حال دیدن رفتار ما و 
یادگیری هستند. چنانچه ما ولخرج باشیم، 
بیشتر از داشته هایمان هزینه کنیم و همیشه 
نگران پول باشیم، بچه ها نیز این شیوه را در 
پیش گرفته و نتیجه می گیرند که پول چیزی  

است کمیاب که خیلی اهمیت دارد!
 چنانچه ما بیشتر از درآمدمان خرج کنیم، 
بچه ها فکر می کنند این شیوه طبیعِی مدیریت 
پول است و همه به این نحو عمل می کنند. 
در صورتی که ما به  علت رفتار و خرج های 
اشتباه، مرتب نگران کم آمدن پول مان باشیم، 
فرزندمان نیز همین شیوه را دنبال می کند. ما 
به عنوان مادر یا پدر، می توانیم با اصصالح 
خودمان الگوی خوبی برای فرزندمان باشیم.

*  آموزش هوش مالی به کودکان
در اصول کسب و کار تکنیکی وجود دارد 
که توصیه می کنــد کارمندان را از جزئیات 
شرایط شرکت باخبر کنید. به طور مثال االن 
چقدر فروش داریم، چقدر تولید داریم، به 
کجا محصول می فروشیم و… . این تکنیک 
سبب می شود کارمندان حس مسئولیت و 
همدلی بیشــتری با مجموعه داشته باشند.
اکنون روشــی نیز در مورد تقویت هوش 
مالی کودکان وجود دارد که مشابه راهکار 
باالست. در این شیوه باید به کودکان تان در 
مورد روش کســب درآمد توضیح بدهید. 
اینکه از کجا پول می آورید؟ بابت چه کاری 
پــول می گیرید و… . به این ترتیب به جز 
اینکه کودک حس با ارزشی می کند، حس 
مسئولیت بیشتری نیز خواهد کرد و به جز 
اینها، کم کم با مفاهیم دنیای اقتصاد آشــنا 

می شود .

 

 همانطــور که همه ما می دانیم چیزی کــه ماکارونی را به یک غذای 
خوشمزه تبدیل می کند، رنگ قرمز و اشــتها آور آن است؛ که باید 
ترکیب ادویه ها و شل و سفت نبودن و خمیر نبودن رشته های ماکارونی 

را نیز در نظر داشته باشید . 
   پیش از هر چیز بهتر است بدانید که چنانچه قرار است سس ماکارونی 
را با ســویا درست کنید چگونه سویا ها را به عنوان سس ماکارونی، 
آماده کنید. یکی از نکات خوشمزه شدن ماکارونی با سویا این است 
که ســویا ها را در کمی آب یا شیر خیس کنید. خیس کردن سویا در 
شیر طعم بهتری به سویا می  دهد و مزه خاص سویا را که برای بعضی 
خوشــایند نیست، به طور کامل از بین می برد. - سویا را پس از ۲ یا 

۳ ساعت، در آبکش بریزید. هر چه سویا بیشتر بماند، هم مزه بهتری 
می گیــرد و هم زمان پخت، نفخ آن گرفته خواهد شــد. چنانچه مزه 
سویا را به هر علتی دوســت ندارید، می توانید از گوشت چرخ کرده 
مخلوط گوســفند و گوساله یا مرغ در آن استفاده کنید. حتی گوشت 
چرخ کرده را با سویا نیز می توان مخلوط کرد. - هنگام پختن سویا، 
ابتدا پیاز داغ را آماده کنید و آنگاه سویا ها را اضافه کنید و تفت دهید 
تا قدری سرخ شوند. هر چه مقدار پیاز زیادتر باشد، سس ماکارونی 
خوشمزه تر خواهد شد. - چنانچه نشاسته ماکارونی به خوبی از آن 
بیرون بیاید ماکارونی شما خوشمزه تر می شود زیرا به آسانی سس 
ماکارونی به خرد آن می رود و مزه فوق العاده ای می گیرد.برای همین 
 وقتی ماکارونی پخت باید به  وســیله آب سرد آن را آبکش کنید تا 
نشاســته ی آن بیرون بیاید و همین طور با دست ماکارونی ها را باز 
کنید تا به همدیگر نچسبد و ماکارونی را بد فرم نکند. - موقع پخت 
ماکارونی در قابلمه آب جوش، از نمک، زردچوبه و روغن  اســتفاده 
کنید تا از وا رفتن و چسبندگی ماکارونی پیشگیری کند. - هنگامی که 
آب قابلمه جوش آمد و شما میخواهید ماکارونی را به آن اضافه کنید 
اول کمی آبلیمو اضافه کنید و آنگاه ماکارونی ها را اضافه کنید این کار 
سبب می شود ماکارونی طعم بهتری بگیرد و حتما به ماکارونی در حال 
جوش نمک اضافه کنید تــا ماکارونی طعم خوبی بگیرد. - یکی از 

راههایی که مانع از چسبیدن رشته های ماکارانی به هم می شود استفاده 
از قابلمه بزرگ است! شاید تعجب کنید ولی یک حقیقت است. تهیه 
ماکارونی در قابلمه کوچک سبب چسبناک شدن و افزایش نشاسته در 
غذا شده و مزه آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. دقت کنید یک بسته 
ماکارونــی 450 گرمی را باید در یک قابلمه با حجم 4 لیتر بپزید تا 
نشاسته به خوبی از ماکارونی جدا شود.  - ماکارونی ای خوشمزه است 
که ته دیگ خوشمزه تری داشته باشد. به همین دلیل برای آماده  کردن 
ته دیگ سیب زمینی و ماکارونی باید نکاتی را در نظر داشته باشید. برای 
آماده کردن ته دیگ سیب زمینی می توانید سیب زمینی های خود را با 
قدری روغن زیتون اول سرخ کنید آنگاه کف ظرف را قدری کنجد بو 
نداده بریزید و سیب زمینی سرخ شده را روی آن بگذارید. این کار سبب 
می شود سیب زمینی شما سرخ تر گردد و به  راحتی از ظرف شما جدا 
شــود. - پس از این که همه مواد سُس را  با هم مخلوط کردید به آن 
رب تفت داده شده بیفزایید ماکارونی غذای نسبتا پر ربی است بنابراین 
تو اضافه کردن رب دست و دلباز باشید چون اگر ربش کم باشد طعم 
خوبی نخواهد داشت. - بعضی ها دوست دارند تا در ماکارونی خود، 
دارچین و زنجبیل بریزند. چنانچه می خواهید این کار را انجام دهید، بهتر 
است تا از پودر آن استفاده نکنید. چون پودر دارچین و زنجبیل سبب 
تیره شــدن رنگ غذا می شود. شما می توانید زنجبیل تازه را در مواد 

ماکارونی رنده کنید و یا چوب دارچین را در یک لیوان آب بیندازید 
و بعد از یک ساعت آن را به مواد ماکارونی اضافه کنید. به یاد داشته 
باشید برخی از ادویه ها سبب کدر شدن رنگ ماکارونی می شوند. - 
زعفران راز خوشمزه شدن ماکارونی و راز خوشرنگی آن است. چنانچه 
می خواهید ماکارونی شــما خوش رنگ و خوش طعم شود، حتما از 
زعفران استفاده کنید. رنگ و بوی ماکارونی با استفاده از زعفران کال 
تغییر می کند.- خیلی از سرآشــپزان معتقدند افزودن قدری آبلیمو به 
ماکارونی زمان پخت سبب ایجاد عطر و بوی خوب در غذا می شود. 
این مورد دلخواه اســت و بهتر است پس از سرو غذا و به حسب نیاز 
مقداری آبلیموی تازه بر روی غذا بچکانید. - از نکات مهم خوشمزه 
شدن ماکارونی این است که در سس آن، از آبی که ماکارونی را در آن 
پخته اید، بریزید. این کار سبب می شود، ماکارونی، قوام بیشتری بگیرد. 
- چنانچه نمی خواهید ماکارونی را دم نکنید پس از آبکش کردن آن، 
ماکارونی را در ظرف مورد نظر سرو کنید و مایه ماکارونی را روی آن 
بریزید. یکی از نکات خوشمزه شدن ماکارونی این است که روی سس 
ماکارونی قدری پنیر پارمزان رنده شده بپاشید. -  بهتر است برای دم 
کردن ماکارونی از قابلمه چدن استفاده کنید تا ته دیگ نسوزد. - مزه 
خوشمزه ماکارونی به سس آن است بنابراین سعی کنید حتما از سیر 

و فلفل دلمه ای در سس ماکارونی استفاده کنید تا مزه بهتری بگیرد .

راز ماکارونی خوشمزه و خوشرنگ 

 

چگونه لوازم چگونه لوازم خانگی فیکخانگی فیک را از اصلی تشخیص دهیم؟  را از اصلی تشخیص دهیم؟ 
اگر بخواهیم محصــوالت لوازم خانگی اصلی 
را از تقلبی تشخیص دهیم چند راه حل وجود 
دارد که بعضی از آن ها شامل توجه به شناسه 
کاال، شماره سریال، داشتن گارانتی و ضمانت 
معتبر، وجود نمایندگی و خدمات پس از فروش، 
وجود برچســب اطالعات روی بدنه محصول، 
 شــکل ظاهــری کاال، فروشــگاه هــای لوازم 
 خانگی معتبــر و … در ادامه ایــن مطلب همه 
 مالک های باال را به صورت جداگانه بررســی 

می کنیم همراه ما باشید.
برند محصول

راهکار نخســت توجه به نام برند است که باید به 
صورت درست نوشته شده باشد.

* چگونه از طریق شناسه کاال بفهمیم محصول 
اصل است؟

یکی از مهم ترین راه حل ها برای تشــخیص لوازم 
خانگی تقلبی و اصل که در مورد همه محصوالت 
درست است دقت به شناسه کاال می باشد. در موقع 
خرید لوازم خانگی حتما بــه این نکته دقت کنید 
محصولی که انتخاب کرده اید دارای شناســه کاال 
باشد.محصوالت اصل روی بســته بندی یا همان 
کارتن خود دارای یک کد چند رقمی می باشند که 
از این روش می توانیــد از وجود گارانتی اطمینان 
پیدا کنید.حال شاید شما با خود بگویید که چگونه از 
راه شناسه کاال بفهمیم محصول دارای گارانتی است. 

برای اینکار فقط الزم هست که وارد سایت سامانه 
جامع گارانتی شــوید و کد شناسه کاال را در کادر 
وارد کنید و دکمه جســتجو را بزنید. در صورتی که 
محصول شما دارای گارانتی باشد و ضمانت آن به 
وسیله سامانه جامع گارانتی تایید گردد اطمینان پیدا 

کنید که محصول اصل است.
*  کارتن دستگاه

از دیگر شیوه های تشخیص کاالی اصل از تقلبی 
بررسی کارتن دستگاه اســت زیرا اجناس اصل و 

تقلبی در بیشتر موارد از این نظر با هم فرق دارند.
*  قالب و کیفیت اجناس

کاالهای اصل و تقلبی از نظر قالب و کیفیت دارای 
تفاوت های چشــمگیری هســتند که با کمی دقت 

می توانید آنها را تشخیص دهید. 
* مدل و مشخصات فنی دستگاه

یک مورد دیگر که از راه آن می توانید کاالی اصلی 
را از تقلبی تشخیص دهید، مدل و مشخصات فنی 
دستگاه است. می توانید مدل یا کد موجود بر روی 
دســتگاه و جعبه را چک کنید تــا از اصل بودن 

محصول خود اطمینان پیدا کنید. 
*  برچسب اصالت کاال چیست؟

برچسب اصالت کاال مشخص کننده هویت کاالی 
خریداری شــده اســت. چنانچه از خصوصیات 
برچسب اصالت کاال مطلع شوید، متوجه خصوصیات 

خاص آن خواهید شد. این برچسب شامل مواردی 
از جمله؛ بارکد محصول تولید شــده، زمان تولید یا 
تاریخ تولد محصول، تاریخ انقضا و ســریال های 
خاص هر کاال می باشــد. برچسب اصالت کاال در 
تازه ترین وضعیت خود به رنگ سفید در زمینه ای از 
رنگ زرد شناسایی می شود. این لیبل را بر روی همه 
محصوالتی که از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت 
می کنند، زده خواهد شــد. اشخاص سودجو برای 
 بدل کردن برچسب اصالت کاال از هیچ کاری غافل 
 نمی شوند. برچسبی که اشخاص متقلب می سازند دارای 
بارکد QR بــوده که هیچ نوع اعتبار قانونی ندارد. 
برچسب های جدیدی که به وسیله وزرات بهداشت 
 و ســازمان غذا و دارو بــر روی محصوالت درج 
 می شــوند، قدری در طراحی ظاهری به نســبت 

لیبل های قدیمی تر فرق دارند.
* شناسایی از راه شماره سریال و بارکد

نخســتین راه برای تشــخیص لوازم خانگی اصل 
از تقلبی که درمورد همــه محصوالت از برندهای 
گوناگون صدق می کند، شناســایی از روش شماره 
سریال و کد حک شده روی محصوالت می باشد. 

* شناســایی لوازم خانگی اصــل را با انجام 
مراحــل زیر و البته با صبــر و حوصله انجام 

دهید:
قدم اول: نخستین کاری که باید انجام دهید خواندن 

شماره 
ل  یا ســر

شــده  حــک 
محصـول به روی بدنه خارجی 

آن است تاکید می کنیم که شماره حک شده است.
قدم دوم: به هیچ عنوان به برچسب هایی که بروی 
قسمت های گوناگون محصول وجود دارد به آنها 
اعتماد نکنید، چون که افراد ســودجو به آســانی 
برچســب های محصوالت گوناگون را چاپ و به 
صورتی که برای خریداران قابل تشــخیص نباشد 
به قســمت های گوناگون می چسبانند. قدم سوم: 
چنانچه شــماره ســریال محصول را بروی بدنه 
خارجــی آن پیدا نکردید بهتر اســت از خرید آن 
محصول خودداری کنید چون که آن محصول تقلبی 

و غیر اصل است.
 قدم پنجم: پس از پیدا کردن شــماره سریال آن را 

بدون 
کم  هیچ 
در  کاســت  و 
گوگل جستجو کنید. نیاز 
اســت بدانید که شماره سریال محصوالت به طور 

کامل خاص و منحصربفرد می باشند.
 قدم ششــم: از بین نتایج نمایش داده شده بهترین 
سایت، سایت مرجع آن محصول می باشد، بنابراین 
حواستان باشــد که از ورود به سایت دیگر دوری 
کنید. قدم هفتم: اگر شــماره سریال حک شده در 
محصول در ســایت مرجع هم موجــود بود آن 
محصول اصل اســت و با خیال آســان می توانید 
کاالی مورد نظر را خریداری کنید. قدم هشــتم: 
چنانچه شماره سریال حک شده روی محصول را 
در نتایج جستجـو پیدا نکردید حتما آن محصول 
تقلبی و فیک می باشد و از خرید آن دوری کنید . 

پرتقال یک میوه ی خوشــمزه و آبدار از دوســت داشتنی ترین 
مرکبات در جهان است . 

  حتماً شــما هم با شنیدن پرتقال، به یاد ویتامین c می افتید. این میوه 
مملو از ویتامین c است که برای بهتر شدن کارکرد دستگاه ایمنی، سالمت 
دهان و تنظیم قندخون مورد اســتفاده است.از پرتقال استفاده ی زیادی 
می شــود؛ آب پرتقال، مربا، مارماالد، تهیه ماسک صورت و همین طور 
پرتقال خشک! برش های خشک شده ی این میوه خشک، بدون قند و 
مواد نگه دارنده هستند که می توان به عنوان یکی از بهترین بین وعده ها از 
آن نام برد؛ عطر و بوی لذت بخش این میوه سبب به وجود آمدن احساس 

شادابی و نشاط می شود.
       خشک کردن در زیر نور آفتاب

   خشک کردن میوه زیر نور آفتاب موقعی ممکن است که هوا برای چند 
روز پی در پی، آفتابی و صاف باشــد. پرتقال ها را به برش های تقریبا 
یک ســانتی برش دهید. تکه های پرتقال را با فاصله از همدیگر روی 
سینی توری بچینید. پرتقال ها را دو طرف برشها را با شربت زیر آغشته 
می کنیم تا شیرین شود.»برای تهیه ی شربت کافیست یک لیوان شکر را 
در دو لیوان آب حل کرده و یک قاشق غذاخوری آب لیمو به آن اضافه 
کنیم و روی حرارت قرار دهیم تا به جوش آید و شربت غلیظی به دست 
آید«.توری را روی چند عدد آجر بگذارید تا با فاصله از ســطح زمین 
قرار بگیرد. روی میوه ها یک توری نازک پهن کنید و در زیر نور آفتاب 
بگذارید.برا اینکه مراحل خشک شدن زودتر پیش برود، در شب سینی 
را به جای سرپوشیده انتقال دهید. هوای خنک شب باعث مرطوب شدن 
مجدد آنها می شود. پرتقال به علت میوه ای آبدار مدت زمان بیشتری 

طول می کشد تا خشک گردد.
       خشک کردن در فر

   نخست پرتقال ها را به خوبی شستشو می دهیم و پرتقال های لک دار و 
بی کیفیت را جدا می کنیم. با استفاده از یک چاقوی تیز نخست پرتقال ها 
را به ورقه های نازک برش می دهیم؛ توجه کنید ضخامت آن ها بیشتر از 
1 سانتی متر نباشد.پرتقال های برش داده شده را میان دوپارچه تمیز نخی 
قرار می دهیم تا آب های اضافی آن گرفته شود. هر دو سمت برش پرتقال 
را می توانیم به شکر یا شربت آغشته کنیم )برای پیشگیری از تلخ شدن 
پرتقال(.بعد از خشک شدن پرتقال ها، شکر یا شربت نه  فقط سبب شیرین 
شدن می شود؛ بلکه سبب براق شدن ورقه های پرتقال هم می شود.آنگاه 

میوه ها را مستقیماً روی سینی توری فر می گذاریم و صبر می کنیم 4 تا 6 
ساعت در فر خشک شوند. یادتان باشد که دمای فر حداکثر 70 درجه 
باشد و هر نیم ساعت یک بار آن ها زیرورو کنیم تا پرتقال ها سیاه نشوند. 
زمان بندی فر به ضخامت برش های پرتقال بســتگی دارد.بعد از حدود 

شش ساعت پرتقال ها آماده ی بیرون آمدن از فر هستند. 
      خشک  کردن روی بخاری یا شوفاژ

  در فصل های ســرد سال این امکان وجود ندارد که میوه ها را در زیر 
آفتاب خشک  کنید. بهترین روش برای خشک  کردن میوه پرتقال استفاده 
از بخاری یا شوفاژ است. برای خشک  کردن پرتقال ها روی بخاری یا 

شوفاژ باید میوه های کوچک را انتخاب کنید که آب نیندازد.
      خشک کردن پرتقال با استفاده از دستگاه میوه خشک کن

   ورقه ها را در یک الیه روی ســینی دستگاه خشک کن بگذارید. در 
نظر داشته باشــید که پرتقال ها روی هم نیفتاده باشند.از زمان و دمای 
توصیه شده موجود در دفترچه راهنما استفاده کنید. چنانچه هیچ کدام 
در دسترستان وجود نداشت، حرارت را روی 110 درجه فارنهایت )4۳ 
درجه سانتیگراد( تنظیم کنید. بســته به اندازه و مقدار برش های میوه، 
امکان دارد الزم باشد پرتقال را از 1۲ تا 48 ساعت خشک کنید.هر دو 
ساعت یکبار برش ها را چک کنید و آنها را برگردانید تا اطمینان پیدا کنید 
که هر دو سوی آن به درستی خشک شده باشند. چنانچه برش ها ترد، 

شفاف و بدون رطوبت باشند به اندازه کافی کم آب و خشک شده اند.
     نکته ها

- میتونید بعد از برش زدن میوه ها اونها رو داخل شــربت غلیظی که 
درست کردید قرار بدید و سپس داخل سینی بچینید. استفاده از شربت 

باعث شیرین و براق شدن میوه ها میشه. - برای روی سیبها میتونید از 
کمی دارچین استفاده کنید.- بهتره هر میوه ای رو جدا جدا داخل فر قرار 

بدید چون زمان خشک شدن هر میوه با میوه دیگه فرق میکنه.
- برش های پرتقال رو حتما به شربت آغشته کنید چون پرتقال بعد از 
خشک شدن کمی تلخ میشه.- اگه میخواید از بخاری یا شوفاژ برای 
خشک کردن استفاده کنید پیشنهاد میکنم از یه تکه آلومینیوم به جای 

سینی استفاده کنید تا روند کار زودتر طی بشه.
- بهتر است کف سینی رو کاغذ روغنی بذارید و چیپسها رو توش بچینید 
توجه داشته باشید که چیپسها نباید روی هم قرار بگیرند چون درست 
خشک نمیشن و همینطور شربت اضافی شون رو هم باید حتما بگیرید 

که زود میسوزه! در فر بذارید. 
- پرتقال و ســیبها رو با موز و توت فرنگی توی یک سینی نذارید. - 
دمای فر باید روی کمترین درجه ممکن باشه. شما باید ببینید کمترین 

درجه فرتون چنده و روی همون درجه بذارید. 
- مرتب چکش کنید و وقتی دیدید که روش کامال خشک شده از فر 
بیرون آورده و چیپســها رو پشت و رو کنید و بذارید اون سمتش هم 
کامال خشــک بشه. - به دلیل وجود کاغذ روغنی، چیپسها به سادگی 
قابل انتقال به ظرف هستند و به سینی نمیچسبه. چیپسها رو توی دمای 

اتاق یا یخچال میتونید نگهداری کنید.
 - میتونید از این شربت استفاده کنید و میوه ها رو توی یک ظرف بزرگ 
بریزید و در شربت آغشته کنید. میتونید برای سرعت دادن به کار همه 
میوه ها رو با هم بریزید توی شربت ولی توت فرنگیها رو جدا بذارید 

چون رنگ بقیه میوه ها رو قرمز میکنه .

تقویت هوش مالی تقویت هوش مالی کودکانکودکان  

نحوه شستن کاور مبل 
پالستیكی چگونه است؟ 

در بازار کاور مبل پالستیکی همان کاور مبل ژالتینی است. 
هیچ فرقی با یکدیگر ندارند .

   پس از آنجا که این دو نوع کاور فرقی با هم ندارند؛ فقط نکته ای 
که باید به آن دقت کنید این است که اصال برای شستشوی کاور 
پالستیکی مبل ، از مواد شوینده شیمیایی استفاده نکنید. دستمال 
نَمدار برای تمیز کردن گرد و غبار کاور پالســتیکی کافی است. 
در ادامه با ما همراه باشــید تا بیشتر به جزئیات شستشوی کاور 

پالستیکی بپردازیم .
  شیوه شستن کاور ژله ای یا پالستیکی

  بهتــر اســت کاور طلقی و ژله ای را در ظرفــی بزرگ دارای 
آبی ولرم رو به ســردی بگذارید و شامپو مالیم و متناسب را در 
آب بریزید و بگذارید کاور خیســانده شود.آنگاه کاور را از آب 
درآورید و خشک کنید. در ادامه لکه ها و قطرات آب به جا مانده 
روی کاور را با دســتمالی مرطوب پاک کنید.)این نکته در عین 
سادگی خیلی اهمیت دارد چون افراد فکر می کنند لکه ها پس 
از خشک شدن کاور به خودی خود از بین می رود، در حالی که 
باید همان اول که لکه ها تازه هستند، آن ها را با دستمالی مرطوب 

بدون فشار آوردن پاک کنید .
  راه دوم برای شستن روکش پالستیکی مبل

  راه دیگر برای شســتن کاور این است که با استفاده از دستمالی 
مرطوب و آغشــته به مواد پاک کننده تمیز کنید و دستمال را به 

آهستگی روی کاور بکشید .
 نکات مهم

- کاور طلقی را به هیچ وجه در ماشین لباسشویی نیاندازید.
- با فشار و شدت اقدام به شستشوی این نوع کاور ها نکنید.

- برای شستن کاور طلقی یا ژله ای از پودر ماشین استفاده نکنید.
- با اســتفاده از آب داغ یا ســرد نباید کاور را بشوییم و تنها با 

استفاده از آب ولرم رو به خنکی بهتر است شسته شود .

روش های خشک کردن پرتقال  ►

►

►

►

►
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حوادث
گــروه حوادث// مدیــر نمایندگی 
ســتاد مردمی دیه استان هرمزگان 
گفت : ۳ زندانی غیرعمد که به دلیل 
عدم پرداخت مهریــه از حداقل ۲ 
ماه تا حداکثــر 5 ماه در زندان های 
بندرعباس و میناب بسر می بردند با 
مساعدت این نهاد حمایتی به آغوش 

گرم خانواده بازگشتند. 
احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ســتاد 

مردمی دیه اســتان هرمــزگان در یک 
نشست خبری گفت: ۳ زندانی غیرعمد 
که به دلیل عدم پرداخت مهریه از حداقل 
۲ ماه تا حداکثر ۵ مــاه در زندان های 
بندرعبــاس و میناب بســر می بردند با 

مســاعدت این نهاد حمایتی به آغوش 
گرم خانواده بازگشــتند. به گفته وی،  
۳ زندانی غیرعمد هر کــدام به ترتیب 
دارای ۶۹۰ ســکه و ۱۱۴ سکه و ۱۴ 
ســکه محکوم شده بودند که با پیگیری 

اعســار تقســیط و تعدیل توسط ستاد 
مردمی دیه اســتان  هر کدام جداگانه با 
پرداخت یک  ســکه پیش و هر ده ماه 
یک سکه زمینه آزادی شان فراهم گردید 
که با کمک نیکوکاران و خیرین استانی 

از بند رهایی یافتند.  مرادی نژاد با اشاره 
به احادیث خاطر نشان کرد: بزرگترین و 
با برکت ترین ازدواج آن است که مهریه 
در آن کم باشــد و اگر این سرلوحه امر 
مقدس ازدواج و سنت پیغمبر اسام در 

زندگی جوانان باشد یقینا کمتر کسی با 
مهریه های سنگین روانه زندان می شود. 
به گزارش فارس، مدیر نمایندگی ستاد 
مردمی دیه هرمزگان تصریح کرد: چشم 
و هم چشــمی، رواج ارزش های مادی، 
گســترش روحیه تجمل گرایی و رها 
کردن زندگی و عدم مســئولیت پذیری 
برخــی از مردان بی تعهــد در زندگی 

حوادث جهانمشترک از علل بروز طاق است.
پلیس ترکیه اعالم کرد

بازداشت 17 مظنون انفجار استانبول 
 پلیس ترکیه گروه دیگری را به اتهام دست داشتن در انفجار اخیر در 
خیابان استقال استانبول بازداشت کرد.  شمار دیگری در راستای حمله 
تروریستی اخیر در شــهر استانبول دستگیر شدند. دولت ترکیه جمعه 
نیز ۱۷ تن مظنون به دســت داشتن در انفجارهای استانبول را دستگیر 
کرد. مقامات ترکیه گروه »پ ک ک« و همچنین »ی پ گ« گروه کرد 
سوری وابسته به آن را مسئول این حمله می دانند. با این حال، گروه های 
شــبه نظامی کرد دست داشتن در این حمله را رد کرده اند. پلیس ترکیه 
چندین ساعت پس از انفجار استانبول، ۴۸ نفر از جمله یک زن سوری 
را که مظنون به جا گذاشتن یک بمب در خیابان استقال بود، بازداشت 
کرد. رسانه های ترکیه نیز با انتشار تصاویر این زن نوشتند که عامل حمله 
تروریستی در اســتانبول، »ژیان توسون« شهروند اهل ترکیه و متولد 

دیاربکر از استان های کردنشین این کشور است. 
حمله مسلحانه در نیجریه 18 کشته برجای گذاشت

 ۱۸ نفر در حمله مســلحانه در ایالت پاتو نیجریه کشته شدند. به 
گزارش رسانه ملی نیجریه، افراد مسلح موتورسیکلت سوار در منطقه 
مایکاتاکو در اســتان پاتو حمله ای ترتیب دادند. در این حمله ۱۸ نفر 
جان خود را از دســت دادند و تعداد زیادی زخمی شدند. آلفرد آالبو، 
مدیــر روابط عمومی پلیس طی بیانیه ای اعــام کرد که مجروحان به 
بیمارستان منتقل و نیروهای امنیتی به محل حادثه اعزام شده اند. استفاده 
از موتورسیکلت در برخی ایالت ها به دلیل حمات اخیر افراد مسلح با 

موتورسیکلت در این کشور ممنوع شده است.
غرق شدن قایق حامل مهاجران در تونس/ 5 نفر جان باختند

 غرق شدن قایق حامل ۱۶ مهاجر غیرقانونی در سواحل شمالی تونس 
۵ قربانی گرفت.  مقامات تونس اعام کردند که پس از غرق شدن قایق 
حامل ۱۶ مهاجر غیرقانونی در ســواحل شمالی، تعداد قربانیان به ۵ 
نفر افزایش یافت. حسام الدین الجیبابلی، سخنگوی نیروهای ژاندارمری 
وزارت کشــور تونس، طی اطاعیه ای اظهار داشت : جسد دو نفر از 
سرنشینان قایق حامل ۱۶ مهاجر غیرقانونی که در ۷ نوامبر در نزدیکی 
شــهر بینزرت غرق شده بود، توسط تیم های غواصی وابسته به نیروی 
دریایی پیدا شــد. جیبابلی با بیان اینکه تعداد کشته شــدگان به ۵ نفر 
افزایش یافته است، گفت، جست وجو برای یافتن یک مفقود ادامه دارد.
حســام الدین الجبابلی در ۸ نوامبر طی اطاعیه ای در حساب کاربری 
خود در شــبکه های اجتماعی اعام کرد که پس از واژگونی یک قایق 
حامل مهاجران غیرقانونی در شمال تونس، ۱۰ نفر نجات یافته، یک نفر 

جان باخته و ۵ نفر ناپدید شدند.

ماجرای قتل های سریالی »پلنگ سیاه« چه بود؟ 
خیلی خونسرد کنار قاتلی دیگر ایستاده بود و به سنگفرش های اتاق 
شیشه ای می نگریست. انگار نه انگار که تا ساعتی دیگر به دار مجازات 
آویخته خواهد شد، هنوز هم قصد داشــت غرورش را به رخ دیگران 

بکشد!
به ظاهر، آرام به نظر می رســید و گاهی به چشمان قاتلی می نگریست که در 
کنارش قرار داشت و هراسان و وحشت زده به این سو و آن سو چشم می دواند 
تا شاید چاره ای برای رهایی از مجازات )اعدام( بیابد. در این هنگام بود که از 
پشت شیشه های اتاق نگاهش در نگاهم حلقه شد. برای اولین بار لبخندی زد 
و سری تکان داد. گویی تاکنون در عالمی زندگی می کرد که پای هیچ انسانی 
به خاک آن نرسیده بود و هیچ جنبنده ای در آن یافت نمی شد! و حاال آشنایی 
در برابرش قرار داشت. او درحالی که مرا با نام کوچک خطاب می کرد، گفت: 
همان خبرنگاری هستی که قبا فقط با تو مصاحبه کردم! ... بدون آن که فرصت 
را از دست بدهم پرسیدم، ماقاتی هم داشتی؟ گفت: نه به کسی زنگ زدم و نه 
کسی تاکنون به دیدارم آمده است! یعنی در این سه سال و چند ماه که در زندان 
بودی، هیچ کدام از بســتگان یا دوستانت به ماقات تو نیامده اند؟ نه! عادت 
داشــت پاسخ های کوتاه بدهد! کمتر سخن می گفت و من هم می دانستم که 
باید با ترفندهای خبرنگاری او را وادار کنم تا پاسخ سواالتم را بدهد! به همین 
دلیل بی درنگ پرسیدم: پس این همه آدمکشی آن هم به خاطر »رفاقت« هیچ 
و پوچ بود؟ نه! دیگران را نمی دانم ولی من همه چیزم را پای رفاقت گذاشتم! ... 
روزی که دستگیر شدی فقط به دنبال این بودی که بفهمی چه کسی تو را لو داده 
است. خوب به خاطر دارم به من گفتی اگر بفهمم چه کسی مرا لو داده است، او را 
حتی در زندان هم می کشم! باالخره در این مدت متوجه شدی چه کسی تو را 
لو داده است؟  با تعجب نگاهم کرد، گویی این موضوع را به کلی فراموش کرده 
بود! با حرص وولع خاصی گفت: کی بود؟ جان من بگو! تو می دانی؟ چند بار 
خواستم به این قاتل بی رحم بگویم همان کسانی که تو برای رفاقت با  آن ها آدم 
می کشتی، تو را بازیچه خودخواهی هایت کرده بودند و با تعریف و تمجیدهای 
چاپلوسانه کاری کردند که جان چند انســان بی گناه را گرفتی و امروز ... اما 
سکوت کردم؛ با او که در پای چوبه دار بود، سخنی نگفتم اما شاید این جمات 
درس عبرتی باشد برای آنانی که مدعی می شوند همه چیز را باید پای »رفاقت« 
گذاشت!... بی درنگ سواالتم را تغییر دادم و پرسیدم پشیمانی؟ خیلی خونسرد 
 و آرام گفت: نه! اصا! اگر به سال های گذشته بازگردی، از مسیر آدمکشی بر

 مــی گــردی؟ نه! باز هم بــه همین جا برمــی گردم! یعنی آدم می کشــم! 
خافکاری هایت را از همان سال ۸۴ آغاز کردی؟ نه! از سال ۸۲ زمانی که در 

یکی از مراکز دولتی کار می کردم. اما گفتی سال ۸۴ پس از دستبرد مسلحانه به 
طافروشی در باخرز روانه زندان شدی؟ بله! قبل از آن در سال ۸۲ با ساح به 
سوی مردی شلیک کردم که لباس سنتی یکی از استان های جنوبی کشور را به 
تن داشت. به همین دلیل هم از کارم اخراج شدم البته قبل از آن هم خافکاری 
داشتم! هیچ کدام از افرادی که تاکنون به قتل رسانده ای، می شناختی؟ نه! من فقط 
نشانی آن ها را از دوستانم می گرفتم. اگر کسی می گفت فانی قلدری می کند 
و به من زور گفته است، برای روکم کنی او را می کشتم! در مصاحبه قبلی گفتی 
اگر دستگیر نمی شدی چند نفر دیگر را هم می کشتی؟ حاال می توانی نام آن 
افراد را بگویی؟ حاال که تا چند دقیقه دیگر اعدام  می شوم! چه فایده ای دارد؟ 
ولی اگر دستگیر نمی شدم باز هم دست به آدمکشی می زدم. قبا هم که گفتم من 
 معتاد به آدمکشی هستم! و برای دیگران انتقام  می گیرم... لحظات اجرای حکم 
فرا رسیده بود و ماموران بدرقه قصد داشتند »پلنگ سیاه« را پای چوبه دار ببرند! 
در حین انتقال به محل اعدام در کنارش قرار گرفتم و برای آخرین بار پرسیدم: 
برای خانواده ات حرفی نداری؟ با حالتی تمسخرگونه نگاهم کرد و گفت: کدام 
پدر و مادر؟ احساس کردم دل پردردی از خانواده دارد و ریشه تبهکاری هایش 
نیز به خانواده باز می گردد. اگرچه در مصاحبه هنگام دستگیری گفته بود: پدر 
و مادرم فوت کرده اند! بی درنگ سوال کردم به افرادی مانند خودت که مسیر 
خطایی را در پیش  گرفته اند، چه می گویی؟ و او در حالی که به چوبه دار نزدیک 
شده بود، گفت: آن ها هم مانند من نصیحت پذیر نیستند! اگر نصیحت گوش کنند 
که راه غلط نمی روند! و با این جمله طناب دار بر گردن گانگستر مخوف قرار 
گرفت. او برای لحظاتی چشمانش را بست و در افکار خودش غرق شد، گویی 
به همه  انسان های بی گناهی می اندیشید که جان آن ها را گرفته بود و حاال باید 
تقاص پس می داد. دمپایی ها را از پایش بیرون انداخت و دوباره به قاتلی چشم 
دوخت که قرار بود در کنار او قصاص شود اما آن قاتل وحشت زده به اولیای دم 
التماس می کرد و فریاد می زد اشتباه کردم، غلط کردم... و لحظاتی بعد در حالی 
طناب دار با مهلت یک ماهه اولیای دم از گردن قاتل مرد میوه فروش باز شد که 
برای آخرین بار نگاهم در نگاه »پلنگ سیاه« گره خورد و او بر دار مجازات جان 
سپرد. شایان ذکر است گانگستر مخوف معروف به »پلنگ سیاه« پس از دستبرد 
مسلحانه به یک طافروشی در باخرز به مدت ۸ سال در زندان به سر برد و پس 
از آزادی از زندان در سال ۹۲ فردی را در تربت جام به رگبار بست و سپس در 
اردیبهشت سال ۹۷ دو جوان را در اطراف میدان تلویزیون مشهد با شلیک گلوله 
به قتل رساند و چند روز بعد توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 

رضوی در حالی دستگیر شد که به تبهکاری های دیگری نیز اعتراف کرد.

درامتداد تاریکی 

گروه حوادث// با تالش همه جانبه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و 
همکاری ماموران انتظامی شهرستان 
حاجی آباد ۳ قاچاقچی مواد مخدر با 
6۰۰ کیلو تریاک شناسایی ودستگیر 

شدند.
به گــزارش خبرنگار دریــا، فرمانده 
انتظامی اســتان هرمزگان در تشریح 
این خبر گفــت: ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اســتان یــک باند مواد 
مخــدر که قصد انتقــال یک محموله 

سنگین را داشتند شناسایی و موضوع 
را به صورت ویژه در دســتور کار قرار 
دادند. وی افزود : ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرســتان حاجی آباد 
پس از تعقیــب و مراقبت های الزم و 
گشت زنی های هدفمند نهایتا خودرو 
حامل مواد مخدر در حالی که توســط 
 یک دســتگاه خودرو دیگر اسکورت 
می شد شناسایی و دستور توقف دادند که 
قاچاقچیان بدون توجه به دستور پلیس 
ضمن تیراندازی به سمت مامورین اقدام 

به فرارکردند که در یک عملیات ضربتی 
و درگیری متقابل خودروها متوقف و در 
بازرسی از آنها ۶۰۰ کیلو تریاک و یک 
قبضه نارنجک جنگی کشف شد. این 
مقام انتظامی استان خاطر نشان کرد : در 
این عملیات مسلحانه ۳ نفر از سوداگران 
مرگ دستگیر و با تشکیل پرونده جهت 
ســیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 
معرفی و تاش ماموران برای شناسایی 
و دستگیری دیگر اعضای احتمالی این 

باند ادامه دارد.

زمین گیر شدن قاچاقچیان با 6۰۰ کیلو تریاک

نوبت دوم
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درخواست دیه مادر بعد از مرگ داماد در زندان
گروه حوادث// مرد زندانی که ۱۳ ســال قبل به 
اتهام قتل مادرزنش به قصاص محکوم شده و در 
انتظار اجرای حکم بود در زندان به مرگ طبیعی 
فوت کرد اما حاال خانــواده مقتول با مراجعه به 

دادگاه خواهان دریافت دیه شده اند.
اردیبهشت سال ۸۸ خبر یک نزاع خونین در خانه ای 
واقــع در جنوب تهران به پلیس اعام شــد. پس از 
حضور مأموران و بررســی های اولیه مشخص شد که 
ایــن درگیری خانوادگی بین داماد و پدر و مادر زنش 
رخ داده و مرد ۳۸ ساله به نام محمود با ضربات متعدد 
چاقو مادرزنش را مجروح کرده و متواری شده است. 
وقتی زن میانسال توسط اورژانس به بیمارستان منتقل 
شد ساعاتی بعد به خاطر شدت جراحات وارده تسلیم 
مرگ می شــود. در ادامه مأموران موفق شدند داماد 
فراری را شناسایی و دستگیر کنند. وی پس از انتقال 
به اداره پلیس منکر درگیری شــد اما وقتی در برابر 
مستندات و شاهدان نزاع قرار گرفت ناچار به اعتراف 
شــد و گفت: من و همسرم ۴ سال پیش باهم ازدواج 
کردیم و از همــان زمان پدر و مادرش در زندگی مان 
دخالت می کردند، هــر چقدر تاش کردم تا آنها وارد 

حریم خصوصی ما نشوند امکان پذیر نبود تا اینکه روز 
حادثه وقتی در خانه آنها میهمان بودیم دوباره مادرزنم 
شروع به دخالت کرد و من هم عصبانی شدم و کار به 
درگیری لفظی کشید. در این حین پدرزنم به هواخواهی 
از همســرش جلو آمد و با من درگیر شد اما من که 
عصبانی بودم با چاقو چند ضربه به مادرزنم زدم و بعد 
هم که دیدم مجروح شده و روی زمین افتاده از ترس 
فرار کردم. با اعترافــات صریح متهم، گزارش پلیس 
و پزشــکی قانونی و همچنین اظهارات شهود پرونده 
تکمیل و به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. 
در ابتدای جلسه دادگاه اولیای دم درخواست قصاص 
کردند و گفتند به هیچ عنوان مصالحه نخواهند کرد و 
متهم باید به سزای عملش برسد.پس از آن هم متهم به 
جایگاه رفت و با تکرار اظهاراتش گفت: من قبول دارم 
که باعث مرگ مادرزنم شدم اما قصدم کشتن او نبود 
و تنها می خواستم او را مجروح کنم که متأسفانه فوت 
کرد. از اولیای دم می خواهم من را ببخشــند و حالم 
کنند.در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و متهم را 
به قصاص محکوم کردند. با اعام رأی دادگاه متهم و 
وکیل او به حکم اعتراض کردند و پرونده برای بررسی 

بیشتر به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان پس 
از بررسی موشکافانه مهر تأیید بر حکم زدند و متهم 
در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت. پس از چند سال 
و در حالی که متهم در نوبت اجرای حکم قرار داشت 
خبر رســید که وی در زندان با مرگ طبیعی از دنیا 
رفته و پرونده وارد مرحله دیگری شــد. بدین ترتیب 
بعد از مرگ مرد زندانی اولیای دم با حضور در دادگاه 
 کیفری خواســتار دریافت دیه مادرشان از صندوق 
بیت المال شــدند. از این رو پرونده برای رسیدگی به 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. 
در این جلســه اولیای دم با حضور در جایگاه عنوان 
کردند: ما در زمان رســیدگی به پرونده عنوان کردیم 
که به هیچ وجه حاضر به گذشت نیستیم و متهم باید 
قصاص شود. ســر حرف مان هم ماندیم و در انتظار 
نوبت اجــرای حکم بودیم که از زندان خبر رســید 
محمود فوت کرده است. حاال با این اتفاق برای اینکه 
حقی از ما ضایع نشود از شما درخواست می کنیم دیه 
مادر ما را از صندوق بیت المال پرداخت کنید.پس از 
اظهارات اولیای دم پرونده، قضات برای صدور حکم 

وارد شور شدند. 

گروه حوادث // ناظر گمرکات هرمزگان از کشف محموله 
۱۳۰ کیلوگرمی ماده روانگردان »مت آمفتامین« در گمرک 

شهید رجایی بندرعباس خبر داد. 
حسین سعیدی گفت: محموله ۱۳۰ کیلوگرمی ماده روانگردان 
 مت آمفتامین )شیشــه مایع( کــه در کاور و پوشــش روغن 
چرخ خیاطی جاســازی شده بود، توســط مرزبانان اقتصادی 
گمرک شهید رجایی بندرعباس کشف و ضبط شد. سعیدی گفت: 
این محموله که به طرز ماهرانه با شــگردی جدید درون کاالی 

ترانزیتی ورودی از کشور افغانستان به مقصد امارات متحده عربی 
جاسازی شده بود، با هوشیاری و دقت کارکنان زحمتکش گمرک 
و در حین ارزیابی کشف شــد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان ؛ او گفت:قاچاقچیان هزار و ۶۴۳ ظرف پاستیکی کوچک 
مخصوص روغن کاری چرخ خیاطی که حاوی ماده روانگردان 
بود را درون ۶۰۰ دستگاه چرخ خیاطی جاسازی کرده بودند که 

با هوشیاری عوامل گمرک کشف و ضبط شد.

ماجرای مرگ دختر تبریزی در گودال
گروه حــوادث// رئیس پلیس آگاهی 
استان آذربایجان شرقی جزئیات حادثه 
فوت دختر جوان تبریزی را تشــریح 

کرد.
روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه خبر فوت دختر 
دانشجوی پزشــکی به نام آیار حقی ۲۳ 
ســاله در حالی منتشر شد که گفته می شد 
وی با شلیک گلوله به سرش جان باخته 
است اما سرهنگ ابراهیم محمودی، رئیس 
پلیس آگاهی اســتان آذربایجان شــرقی 

ضمن انکار این ماجرا علت مرگ وی را 
ســقوط به یک گودال اعام کرد و درباره 
حادثه افتادن دختر جوان تبریزی در محل 
گود برداری جنب برج شهران تبریز گفت: 
به محــض اطاع از وقوع حادثه از طریق 
مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰، در صحنه 
حضور یافتیم و با هماهنگی و دستورات 
ویژه دادســتان عمومی و انقاب تبریز و 
با شــکایت خانواده متوفی، تیم مجربی از 
کارآگاهان پلیس آگاهی بر اساس وظایف 

ذاتی و قانونی تحقیقــات الزم را در این 
خصوص آغاز کردند و ۳ نفر از مرتبطین 
در این حادثه شناسایی و دستگیر شدند و 
تحقیقات پلیس برای کشف حقیقت ادامه 
دارد. وی افزود: با بررسی مدارک، شواهد 
و مستندات در محل حادثه، مشخص شده 
دختر جــوان از یک دســتگاه خودروی 
سواری در جلوی پارکینگ ساختمان پیاده 
شده و پس از دقایقی این حادثه برای وی 

رخ داده است. 

حصروراثت 
احتراما به استحضار می رساند خواهان اسحاق بامری فرزند شیردل با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان شیردل بامری فرزند پیری به تاریخ 

1398/9/15 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
1_ اسحاق بامری فرزند شیردل متولد 1347/5/9 به ش ش 2235 فرزند مرحوم 

2_ مریم بامری فرزند شیردل متولد 1335/1/1 به ش ش 319 فرزند مرحوم 
3_ فاطمه بامری فرزند شیردل متولد 1350/12/4 به ش ش 351 فرزند مرحوم 

4_ نصرت بامری فرزند شیردل متولد 1355/12/25 به ش ش 3482 فرزند مرحوم  
و دیگر وراثی ندارد . 

محمد عباسيان _ شورا حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسيان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمي اریان

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000702741 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001975048.  

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

گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه 140140920000702741 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه خداوند 

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

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی به پالک ثبتی 2751 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان 
ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001467987 مورخه 1401/06/19 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه 
آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک 
موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای 
حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی 
به عنوان مدعی یا معترض ، ســتاد اجرایی طی نامه شــماره181/238977/ن مورخه1401/07/24درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با 
 عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی و یا وکیل مالک و توجها به تحقیقات و برسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
) ره ( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی به دست نیامده ، لذا در راستای اجرای 
ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام ) ره ( در تحریرالوســیله ) کتاب  لقطه ( حکم به تملیک ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام ) ره ( در ملک مذبور صادر و اعالم میدارد. 
 رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران 

) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد.
   مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

اتهام  گروه حوادث// پسر جوانی که به 
قتل پدرش محاکمه شــده بود، با رأی 
قضات دادگاه کیفری یک استان تهران به 

قصاص محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده از نیمه تیر سال ۹۸ با 
تماس تلفنی زنی میانسال به پلیس آغاز شد. 
وقتی مأموران بافاصله به نشانی اعام شده 
در محدوده شرق تهران اعزام شدند دریافتند 
درگیری میان مردی ۷۰ ســاله و پســر ۳۰ 
ســاله اش رخ داده و در جریان این درگیری 
پسر جوان پدرش را با ضربات متعدد چاقو 
کشته و متواری شده است.در ادامه مأموران 
ردیابی و بازداشــت متهم را در دستور کار 
قرار دادند و توانســتند او را دســتگیر کنند. 
متهم پس از دســتگیری بــه ناچار اعتراف 
کرد و گفت: چند ســالی بود با پدرم که پیرو 
یک فرقه انحرافی بود اختاف نظر داشــتیم. 
به خاطر اینکه اعتقادات او را قبول نداشــتم 

همیشه من را تحقیر می کرد. وی درباره روز 
حادثه  اظهار داشــت: آن روز دوباره با هم 
بحث مان شــد و کارمان به درگیری کشید و 
من هم از شدت عصبانیت چند ضربه چاقو 
بــه او زدم و از خانه بیرون رفتم. از آنجایی 
که مأموران به این نتیجه رسیدند که متهم در 
اظهاراتش ضدو نقیض گویی می کند وی را با 
دستور قضایی برای معاینات روانی به پزشکی 
قانونی معرفی کردند و کارشناســان پس از 
معاینات در گزارشی اعام کردند: »متهم به 
اختاالت روانی مبتا است و بررسی پزشکان 
نشان می دهد او در حین ارتکاب جرم مسئول 
اعمال خود نبوده اســت.«پس از اعام این 
گزارش، اولیای دم بــه آن اعتراض کردند و 
متهــم برای انجام آزمایش هــای دقیق تر به 
کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی معرفی شد 
و اعضای این کمیسیون پس از بررسی های 
الزم اعام کردند: »متهم به بیماری روانی مبتا 

است و برای مداوا باید در بیمارستان روانی 
بستری و درمان شود.«بدین ترتیب متهم تحت 
درمان قرار گرفت و پس از بهبودی نســبی 
از بیمارســتان مرخص شد و پرونده تکمیل 
و برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه 
وکیل اولیــای دم از طرف دو دختر مقتول به 
جایگاه رفت و گفت: موکان من درخواست 

قصاص برادرشان را دارند و حاضر به مصالحه 
نیستند. بعد از آن مادر متهم به جایگاه رفت 
و با اشاره به اینکه همسرش رفتار مناسبی با 
پسرش نداشته، اظهارات پسرش را تأیید کرد.
در ادامه متهم نیز ضمن ابراز پشیمانی گفت: 
من قصد کشتن پدرم را نداشتم و روز حادثه 
حالم خوب نبود. در پایان جلسه قضات وارد 
شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در 
پرونده وی را به اتهام قتل پدرش به قصاص 

محکوم کردند. 

مجازات قصاص برای پسری که پدرش را کشت



ســعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان // 
با حضور ســیدفخرالدین هاشمی مدیرکل 
نوسازی مدارس استان، احمد مرادی نماینده 
مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
وجمعی از مسئولین مدرسه 6 کالسه کوشه 

در شهرستان قشم افتتاح شد.
به گــزارش خبرنگار دریا؛ هاشــمی در این 
مراســم اظهار کرد: مدرسه ۶کاسه کوشه در 
مقطع متوسطه دوره اول با مشارکت اداره کل 
نوسازی مدارس هرمزگان و خیر با اعتباری 

بالغ بر۶۰میلیارد ریال احداث شده است.
وی با اشــاره به اینکه این مدرسه ۶ کاسه با 

زیربنایی بالغ بر ۴۲۰متر مربع احداث شــده 
است، خاطرنشــان ساخت: با بهره برداری از 
این مدرسه تعداد ۱۵۰ دانش آموز از فضای 
آموزشی ایمن و استاندارد در شهرستان قشم 
برخوردار شدند. گفتنی است؛ این مدرسه در 
قالب ۶کاس درس، دیوار ، محوطه ، سرویس 

بهداشتی و سرایداری می باشد.
از هفته دولت تا آبان مــاه جاری تاکنون در 
شهرستان قشم تعداد ۹ پروژه فضای آموزشی 
با ۴۱ کاس درس با زیربنایی بالغ بر ۳ هزار 
و ۳۳۴ مترمربع و اعتباری بالغ بر۴۴۶ میلیارد 

ریال به بهره برداری رسیده است.

بهره برداری از مدرسه 6 کالسه کوشه در قشم

کلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهای افقد سند رسمي  آگهي ماده 3 اقنون تعیین ت
 نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس 1- به شرح رای شماره 140160323054000476 مورخ 
1401/07/17 تصرفات مالکانه خانم معصومه آژ فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 625.89 مترمربع قسمتی از پالک ثبتی 6- 
اصلی در اجرای بخشنامه استاندارد سازی پالک جدید 168 فرعی از 6- اصلی تعیین گردید 2- به شرح رای شماره 140160323054000249 
مورخ 1401/04/06 تصرفات مالکانه خانم معصومه آژ فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 446.50 متر مربع قسمتی از پالک 
ثبتی 6-اصلی در اجرای بخشنامه استاندارد سازی پالک جدید 169 فرعی از 6 - اصلی تعیین گردید، واقع در باغو بخش دو بندرعباس انتقال 
مع الواسطه به استناد مواد 1و 3 قانون مذکور و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن به جهت فوت مالک رسمی و عدم دسترسی به وراث مرحوم محمد 
حسن زمانی رای به طی تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت بنام متقاضی مذکور صادر گردیده است و مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکورو 

سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رسمي صادر و تسلیم گردد لذا در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی رای 
مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از 
تاریخ اولین انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل، اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر 
اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت منطقه 
دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. پس از سپری 
شدن مهلت مذکور و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1401/339 م الف
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29
محمد اسالمی موحد- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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شهرستان

گروه شهرســتان// رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی کیش گفت: امسال ۴5درصد تصادفات 
این جزیره به علت عدم توجه رانندگان به جلو 

روی داده است. 
مهدی توانگر اظهار کرد: عمده دلیل عدم توجه 
رانندگان به جلو نیز به علت استفاده از ابزارهای 
مکالمه تلفن همراه از جمله هندزفری اســت که 
می توان با حذف آن بســیاری از تصادفات را 

کاهش داد.

وی با بیان اینکه امسال ۳۰ درصد تصادفات در 
کیش کاهش یافته است یادآور شد: پلیس راهور  
ارتقای فرهنگ ترافیکی در جزیره را با بهره گیری 
از خدمات و امکانات آموزشی به صورت ویژه 

در دستور کار قرار داده است.
توانگر گفت: امسال برای بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ 
راننده متخلف باز آموزی مقررات رانندگی انجام 
شــده و ۳۰ هزار و ۵۰۰ بروشور و  سه هزار و 
۴۰۰ جلد کتابچه  آموزشی فرهنگ ترافیک در 

رسانه های جمعی و آموزش همگانی در سطح 
جزیره کیش توزیع شده است.

حرکــت خودروهــا برابر با ســرعت اعامی 
تابلوهای نصب شــده، اجبار استفاده از کمربند 
ایمنی برای تمام سرنشــین ها، استفاده از چراغ 
راهنما قبل از رســیدن به میدان، ایســت کامل 
خودرو در زمــان عبور عابر پیاده، رانندگی بین 
خطوط، استفاده از راهنما برای تغییر حرکت از 
یک خط به خط دیگر از جمله قوانین راهنمایی 

و رانندگی در کیش است.
به گزارش ایرنا، رعایــت تمام قوانین راهنمایی 
و رانندگی در جزیره کیــش اجباری بوده و در 
صورت بروز تخلف، جرایم به صورت مکانیزه با 
استفاده از دوربین های سطح معابر ثبت می شود.
هم اکنــون در جزیره کیش بیــش از ۱۹ هزار 
دستگاه خودرو وجود دارد که ۶۹۰  دستگاه آن 
تاکسی،  ۱۱۰ دستگاه آن مینی بوس و ون، ۶۵ 

دستگاه کامیونت و بقیه شخصی است.

علت علت 4545 درصد تصادفات کیش، توجه نکردن رانندگان به جلو اعالم شد درصد تصادفات کیش، توجه نکردن رانندگان به جلو اعالم شد

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

روابط عمومی اداره کلروابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگانمنابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

  

گروه شهرســتان// معاون عمرانی و 
زیربنایی ســازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: اعتبــارات عمرانی این جزیره 
حــدود ۴۰ درصد ایــن اعتبارات در 
مناطق آزاد کشور را تشکیل می دهد. 
سعید پورزادی با بیان اینکه تمام اعتبارات 
عمرانی هزینه شده در این جزیره از محل 
تامین  درآمدهای ســازمان منطقه آزاد 
می شود اظهار کرد: با توجه به اینکه کیش 
توانســته بهش قابل توجهی از اعتبارات 
مناطق ازاد را به خــود اختصاص دهد 
توانسته در عملکرد به شعار دولت مبنی 
بر تکمیل پروژه های نیمه تمام  نسبت به 

دیگر مناطق پیشتاز باشد.
وی افزود: هم اکنون سازمان منطقه آزاد 
کیش حــدود ۳۰ طرح عمرانی در حال 
اجرا دارد کــه بزرگترین و مهمترین آن 
ترمینال جدید فــرودگاه بین المللی این 
جزیره با بیش از ۹۱ درصد پیشــرفت 
فیزیکی است.معاون عمرانی و زیربنایی 
ســازمان منطقه آزاد کیش با اشــاره به 
ارزیابی مثبت اعضا کمیســیون عمرانی 
مجلس شــورای اسامی از روند اجرای 
طرح هــای عمرانی این جزیره از جمله 
ترمینــال جدید و باند جنوبــی، بندر و 
مخازن سوخت هواپیمایی فرودگاه، اضافه 
کرد: بــا توجه به تجهیزات نرم افزاری و 
هوشمند سازی، ایجاد زیرساخت هایی 
ماننــد تهیه بلیط، گیت های بازرســی، 
رمپ های مســافری و تعمیرات ابنیه و 

محوطه ســازی های انجام شده در چند 
ماه گذشته براساس نظر مسئوالن بنادر 
و کشتیرانی بندر مسافری کیش به عنوان 
یکی از ترمینال های مجهز کشور معرفی 
شد.وی به همکاری با سازمان بنادر در 
راستای مباحث محیط زیستی و لکه های 
نفتی موجود در دریا اشاره کرد و افزود: 
در این رابطه تجهیزاتی از سوی سازمان 
بنادر و کشتیرانی اختصاص یافته و فضای 
فیزیکی همکاری نیز از ســوی سازمان 

منطقه آزاد کیش تامین شده است.
معاون عمرانی زیربنایی ســازمان منطقه 
آزاد کیش یادآور شــد: با توجه به اینکه 
نماینــدگان کمیســیون عمرانی مجلس 
با هدف ارزیابی و بررســی پروژه های 
عمرانــی و زیربنایــی و رفــع موانع و 
مشکات ادامه فعالیت پروژه ها به استان 
هرمزگان ســفر کــرده و از پروژه های 

عمرانی کیــش نیز بازدیــد کردند این 
جزیره به لحــاظ اینکه پروژه عمرانی و 
زیرساختی راکد و غیر فعال و نیمه تمام 

ندارد نمره مثبتی کسب شد.
وی با بیان اینکه در برخی از شــهرهای 
استان بخشی از پروژه ها با کمبود اعتبار 
مواجه بوده و به همین دلیل نیمه کاره رها 
شــده اند گفت: در جزیره کیش منابع از 
محل درآمدها و ســرمایه های سازمان 
و بازار سرمایه تامین و همه پروژه های 

زیرساختی تعیین تکلیف شده اند.
پــورزادی با اشــاره به پیشــرفت ۹۱ 
درصدی ترمینــال جدید فرودگاه کیش 
افزود: هم اکنــون در حال خرید مبلمان 
ترمینال هســتیم و پس از نصب مبلمان، 
انجام تست های الزم و دریافت تاییدیه 
از ســازمان هواپیمایی کشوری پس از 
رسیدن به ۹۴ درصد پیشرفت به مرور و 

با برقراری پروازهای کوچک و محدود 
بهره بــرداری از ترمینال جدید فرودگاه 
آغاز خواهد شــد.وی با تاکید بر اینکه 
به هیــچ عنوان کیفیت و بهــره برداری 
صحیــح و اصولی در ایــن طرح  فدای 
سرعت نمی شود افزود: باید فرودگاه از 
نظر سیســتم های فرودگاهی آماده باشد 
ضمن اینکه تمامی موارد منوط به کسب 
تاییدیه از سازمان هواپیمایی کشوری و 
ارزیابی و بررســی های این سازمان از 
تکمیل زیرساخت ها، تجهیزات وامکان 

بهره برداری صحیح از ترمینال است.
به گــزارش ایرنا، پورزادی در خصوص 
باند جنوبی فرودگاه نیز با اشاره به اینکه 
بخش هایی که در اختیار پیمانکار قرار 
داشت به اتمام رسیده و بخش هایی مانند 
تکمیل دیواره آتش، تاکســی وی های 
انتهایی باند، محوطه ســازی و روشنایی 
درحال انجام است و به سرعت به دنبال 
تکمیل این پروژه و بهره برداری همزمان 

از آن با ترمینال جدید هستیم.
عملیات اجرایی ترمینال جدید فرودگاه 
کیش با هدف افزایش گردشگران کیش 
از حدود ۲ میلیون به ۶ میلیون نفر از سال 
۹۱ آغاز شــده است و اکنون در مرحله 
تکمیل قرار دارد و هم اکنون پیشــرفت 
این پروژه به ۹۱ درصد رســیده اســت 
که به گفته مســئوالن با رسیدن پروژه به 
۹۴ درصد امکان بهره برداری از ترمینال 

فراهم خواهد شد.  

کیش ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی مناطق آزاد را به خود اختصاص داده است
امور فرهنگی  گروه شهرســتان//  مدیر 
و آموزشــی ســازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: این ســازمان برای خرید کتاب و به 
روزرسانی مخازن کتابخانه های جزیره در 
مرحله اول امسال بیش از سه میلیارد ریال 

اعتبار تخصیص داد. 
رضا اردالن اظهار کرد: با استفاده از این مبلغ 
هم اکنون در حال خرید کتاب های مورد نیاز 
کتابخانه های عمومی جزیره هســتیم و در 
مرحله دوم نیز تاپایان ســال تخصیص داده 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه توســعه زیرســاخت های 
فرهنگــی جزیره از مهمتریــن اولویت های 
سازمان است یادآور شد: با دستور مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد کیش مدیریت فرهنگسرای 
مرکزی به معاونت فرهنگی و اجتماعی داده 
شده در آینده نزدیک اولین کتابخانه عمومی 

در در این مکان به بهره برداری می رسد.
اردالن افــزود: بهره منــدی عاقه مندان  از 
فضاهای عمومی این فرهنگسرا از جمله سالن 
اجتماعات، استدیو، کاس های آموزشی از 
دیگر دستورکارهای معاونت فرهنگی در این 

مکان است.
به گزارش ایرنا، وی همچنین از جانمایی زمین 
سه فرهنگســرای جدید در کیش خبر داد و 
اضافه کرد: این اراضی در  شهرک های صدف،  
نوبنیاد یک و سه برای احداث فرهنگسراهای 

جدید در آینده تعبیه شده است.

 تخصیص اعتبار سه میلیاردی برای خرید 
کتاب در کیش 

    
دادانهم

پرونده کالسه 140140920000643554 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001974968.  
شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرایي فرمان 

امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است. 
پرونده کالسه 140140920000643554 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف، لیردف جنوبی، قطعه 79 به مساحت 2487/50 متر مربع از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 
)ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001371723 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 
اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع 
پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام 
)ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی 
یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/228447/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه 
شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع 
پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت 
امام )ره( در تحریرالوسیله )کتاب لقطه( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در ملک مزبور صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل 

واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد . 
مختارصادقي -  رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000643475 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001974924.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرایي 
فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .  
اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاریخ هفتم آبان ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است. پرونده کالسه 140140920000643475 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم 

وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف، لیردف جنوبی، قطعه 77 به مساحت 2500 متر مربع از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 
)ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001368718 مورخه 1401/06/07 مستنداً به تبصره 
ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق 
مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای 
ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و 
عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/228641/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف 
را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسی های انجام شده 
توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی 
بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریرالوسیله )کتاب لقطه( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در ملک 
مزبور صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد . 
مختارصادقي -  رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان
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دادانهم

پرونده کالسه 140140920000643510 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001974946.  
شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرایي فرمان 

امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ هفتم آبان ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است. 
پرونده کالسه 140140920000643510 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف، لیردف جنوبی، قطعه 78 به مساحت 2500 متر مربع از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به 
عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001371644 مورخه 1401/06/07 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه 
آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده 
ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( 
درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض 
، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/228637/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا 
اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از 
مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در 
تحریرالوسیله )کتاب لقطه( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در ملک مزبور صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی 

در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد . 
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بصیرت واصالت 
هویت ملی وتربیت اسالمی

یادداشت

قسمت نهم
خــان  میرزاکوچــک   
جزیی از نیروهای انقابی 
بودکــه در جریان نهضت 
به  موفــق  مشــروطیت 
فتح تهران شد.ســپس به 
رهبری  و  برگشت  گیان 
گروهی را بر عهده گرفت 
که قصدشــان آزادسازی 
اشغال  از  ایران  ایالت  این 
روســیه  بود.در نهضتی که 
به نهضت جنگل مشهور شد، کوچک خان گروهای مختلفی 
از نیروهای سیاسی و طبقات ناراضی را گرد خود جمع کرد. 
در واقع مشروطیت به انقابیون جبهه های شمال پیوست و در 
فتح قزوین شرکت داشت. روس ها مدتی او را  از رشت تبعید 
کردند. در ســال۱۲۹۲ از تبعیدآزاد شد و به رشت بازگشت. 
پس از برگشت به رشت تحت تاثیر ظلم و ستم نیروهای روس 
بر مردم گیان قرارگرفت و تصمیم گرفت که به کمک دوستان 
مشروطه خواه خود دوباره دست به قیام بزند؛ اما این بار عاوه 
بر مطالبه آرمان های آزادی خواهانه مشروطه که آن را بر باد 
رفته می دید، به دنبــال نجات ایران و علی الخصوص گیان 
از اشغال آشــکار نیروهای نظامی اجنبی نیز بود. افکار میرزا 
توانست در دل قشرها و طبقات گوناگون مردم گیان نفوذکند. 
افرادی نظیر دکترحشمت و میرزا حسین کسمایی که از چهره 
های تحصیل کرده و فرهیخته گیان بودند، حسن آلیانی وشیخ 
علی شیشه بر که از طبقات معمولی جامعه بودند درمیان طیف 
طرفداران میرزا دیده می شوند و به جز این، میرزا توانست از 
حمایت چندین تن از بازرگانان وکســبه معتبر از جمله حاج 
احمدکســمایی نیز برخوردار شــود. تاریخ نگاران عمداً قیام 
جنگلی را به دو دوره مجزا تقسیم می کنندکه دوره نخست در 
ابتدا به مدت پنج سال و به مرکزیت فرماندهی درکسما و سپس 
به مدت نزدیک به دوســال به مرکزیت زیده و به صورت یک 
حکومت جمهوری مستقل درکل ایالت گیان بوده است. دوره 
دوم مصادف با نزدیکی طرفداران انقاب بلشویکها در روسیه 

ادامه دارد...به میرزاکوچک خان می باشد. 

        نگارنده : ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشد حقوق عمومی
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فروردین :
خواسته های تان را به دیگران تحمیل نکنید، چون هیچ 
کمکی به تحقق اهداف تان نمی کند. امروز می توانید 
از تعامالت تان با دیگران نفع ببرید، البته به شرط این 
که سعی نکنید کنترل اوضاع را به دست بگیرید و نقش فرمانده داشته 
باشــید. این راهکار دیپلماتیک به این معنی نیست که باید دست از 
رویاهای تان بردارید، بلکه به شما توصیه می شود که اگر می خواهید 
احساسات تان را پرورش دهید، در مسیر موفقیت تان بیشتر از قبل با 

دیگران ارتباط برقرار کنید.
  اردیبهشت :

اگر از وظایف کاری تان چشم پوشی نکنید می توانید 
 پیشــرفت خوبی داشته باشــید. اما اگر مدام به دنبال 
راه های میانبر باشــید تا کارها را سریع تر به سرانجام 
برســانید ممکن است بدون این که نتیجه ای بگیرید فقط منابع تان را 
هدر دهید. به دنبال مســیرهای جدید نباشــید، همان راهی را بروید 
که پیشــتر دیگران هم از آن عبور کرده اند. اگــر امروز کاری را به 
 تعویق بیندازید، بدانید که دیرتر انجام دادن آن انرژی بیشتری از شما 

می گیرد.
  خرداد :

امروز می خواهید برنامه های لذت بخش برای خودتان 
ترتیــب دهید، اما این روند با نقشــه هــای اطرافیان 
تان هماهنگ نیســت. می توانید همــه چیز را همان 
 طوری که هســت ببینید، یعنی بدون این که تحت تاثیر احساسات و 
عواطف تان قرار بگیرید، امــا دل تان نمی خواهد که بیش از این از 
احساســات تان جدا بیفتید. دیر یا زود نیت های واقعی شما آشکار 
خواهد شد و دیگر نمی توانید آن ها را پنهان نگه دارید. اگر از همان 
ابتدای مسیر با صداقت پیش بروید همه چیز آسان تر خواهد گذشت.

  تیر :
امروز ممکن اســت دوباره با یک مشــکل احساسی 
 قدیمــی روبــرو شــوید و آن را بارهــا و بارها در 
 ذهــن تان بچرخانید تــا راه حلی پیــدا کنید. ترجیح 
مــی دهید حرفی نزنید، چون به نظرتان دیگــران می دانند که چه در 
 ســر دارید و نیازی به گفتن شــما نیســت. یادتان باشد که سرکوب 
خواسته های تان و پنهان نگه داشتن آن ها شما را هدف دور می کند. 
به نفع تان است که احساســات تان را آشکارا بروز دهید، نگران هم 
نباشــید چون هیچ کس شما را به خاطر صداقت تان سرزنش نخواهد 

کرد.
    مرداد :

امروز ممکن است در آخرین لحظات به کمک تان بیایند. 
خوشــبختانه نیازی نیست چیزی طلب کنید، دیگران از 
این که با شما همراه شوند حس خوبی خواهند داشت. اما یادتان باشد 
 که همراهان تان ممکن اســت نتوانند به سرعت شما کار را پیش ببرند. 
نا امید نشــوید و از آن ها به خاطر هر مقدار کمکی که می دهند تشکر 

کنید. حواس تان هم باشد که به موقع لطف آن ها را جبران کنید.
 شهریور :

امروز شــاید نتوانید کارهای تان را چندان پیش 
ببرید، چون یکی از اطرافیان شــروع به حسادت 
کرده و مانع راه تان شــده است. اگر تمایل دارید 
که آرامش تان به هم نخورد، بهتر اســت راهکارتان را متعال 
ســازی کنید تا چیزی به کســی برنخورد. یادتان باشــد که 
 دیرتر هم می توانید به اهداف تان برســید، فعال بگذارید آتش 
حســادت ها خاموش شود. نگذارید اهداف تان باعث خراب 

شدن روابط تان با کسانی شود که برای تان مهم هستند.
 مهر :

با چندین مانع روبرو هســتید که انگار نمی خواهند 
از جلــوی راه تان کنــار بروند، اما بازگشــت ماه 
به نشــانه ی شــما این قابلیت را بــرای تان به همــراه آورده که 
واقع بینانه به مشــکل تان نگاه کنید. ممکن اســت یک نفر بدون 
دعوت به کمک شــما بیاید، بهتر اســت به جــای این که لج بازی 
کنید بــه طریقی با حضــور او کنــار بیایید. بدانید کــه کار زیاد 
 کلید حل مشــکالت تان نیســت، در عوض باید بــه تکه تکه ی 
اطالعات تان خوب نگاه کنید تا آن ها را در جای درست قرار دهید.

  آبان :
دوســت دارید که از جمع فاصله بگیرید، اما شاید 
فرصت مناســب برای تان پیش نیاید. با این که از 
مشــارکت کردن با دیگران خوش تان می آید، اما 
دیگر از این وضعیت تکراری خســته شده اید. صبور باشید و 
بدانید که روزهای پر استرســی پیش رو دارید. برای این که از 
شدت فشــارها فاصله بگیرید به ندای قلب تان گوش کنید تا 
زمان درســت را به شما اعالم کند. شاید باورتان نشود، اما گر 

کمتر خودتان را جدی بگیرد همه چیز بهتر می شود.
  آذر :

امروز به راحتی می توانیــد خودتان را عصبانی 
کنید، به ویژه اگر بخواهید برنامه هایی را که ترتیب 
داده اید نهایی کنید. انــگار در انتخاب های تان 
دچار تردید شــده اید. به جای این که به دنبال تصمیم نهایی 
 باشــید، بهتر است به مســیرهای مختلفی که شما را به مقصد 
می رســانند فکر کنید. بدانید که رسیدن به ستاره ی بخت تان 

کار چندان سختی نیست.
  دی :

بهتر اســت به موانع و فشــارهایی که در مسیر 
موفقیت تــان پیش آمده خوب فکــر کنید. اگر 
بتوانید تعادل را برقرار ســازید، حتما به اهداف و 
خواسته های تان خواهید رسید. درباره ی نگرانی های تان با 
دیگران گفتگو کنید، چون این کار از شــدت استرس های تان 
کم خواهد کرد. اما حواس تان باشد که از جاده منحرف نشوید، 

ممکن است همان لحظه که مسیر باز شد دوباره بسته شود.
 بهمن :

در گفتگوهایی که امروز شــرکت می کنید باید با 
فکر باز وارد شــوید، چون اصال معلوم نیست که 
این حرف ها به کجاها خواهد کشــید. انگار دل 
 تــان می خواهد چیزهای تازه یــاد بگیرید و تمایلی به بحث 
درباره ی موضوعات تکراری ندارید. حواس تان به حرفی که 
می زنید باشــد، چون ممکن است نتیجه ی معکوس بگیرید. 
برای این که ناخواسته مشکلی پیش نیاید و کسی هم ناراحت 

نشود حواس تان به پیچیدگی های موضوع بحث باشد.
 اسفند : 

امروز ممکن اســت به این نتیجه برسید که اهداف 
قبلی شــما آن قدرها هم که فکــر می کردید مهم 
نبودند. نه این که فکرتان تغییر کرده باشــد، بلکه 
دیدگاه تان وسعت بیشتری گرفته و اکنون افق های تازه تری را 
می بینید. به جای این که اشتباه کنید و بعدا مجبور شوید برای 
جبران شــان کلی انرژی مصرف کنید، به نفع تان اســت که از 

همین اآلن به سراغ کاری بروید که ارزش اش را دارد.

گروه اجتماعی // یک کارشناس حوزه بازی های 
رایانه ای با بیان اینکه پلتفرم باید ساز و کاری 
اتخاذ کند که بازی بدون رده بندی، اجرا نشود، 
گفت: والدین باید ببینند که یک کودک ۸ ساله 

چه بازی ای می کند.
بابک کرباسی زاده، بازی ساز و کارشناس رسانه 
با بیان اینکه طبق آمار رســمی وزارت ارشاد 
امروز حدود ۳0 میلیون گیمر در ایران داریم که 
میانگین یک ساعت و نیم بازی می کنند، گفت: 
میانگین رده سنی گیمرهای ایرانی ۲۲ سال است 
که باید به عقب برگردیم؛ چرا که این فرد از سن 

1۳ سالگی شروع به بازی کرده است.
این کارشــناس رســانه ادامه داد: در پی عدم 
بازی هــا، کودکان 1۳  جدی گرفتن رده بندی 
ســاله حدود 8 سال درگیر مسائلی شدند و در 
نتیجه کودک، بازی رده سنی 18 ساله را تجربه 

کرد و خشونت را دید.
  رده بندی ســنی بازی هــای رایانه ای از 

سال ۹۲ رها شده است
وی با بیــان اینکه رده بندی ســنی بازی های 
رایانه ای در ایران را از سال 86 آغاز کردیم اما 
متأسفانه از سال ۹۲ رها شده است، عنوان کرد: 
برخی بازی ها به جهــت تعاملی بودن ذاتًا بار 
خشونت دارد. این خشونت برای من بزرگسال 
زود گذر و طبیعی است. وی افزود: والدین باید 
ببینند که یک کودک 8 ساله چه بازی ای می کند 
و بهترین مکان برای فرهنگ ســازی مدرسه و 

خانه است.
  بازی هــای رایانه ای با ســطح غریزه 

نوجوان ارتباط برقرار می کند
شاهرودی، عضو شــورای رده بندی بازی های 

رایانه ای نیز با بیان اینکه بازی های رایانه ای با 
سطح غریزه نوجوان ارتباط برقرار می کند و با 
فیزیولوژی ذهن و بــدن مطابق بوده و با عقل 
او کاری ندارد، اظهار کرد: فرد در ســاده ترین 
بازی تا ســخت ترین نوع بازی هــا برای بقا 
می جنگد و باید دســتش روی ماشــه باشد و 
شــلیک کند؛ چرا که می خواهــد بقا پیدا کند. 
عضو شــورای رده بندی بازی های رایانه ای با 
بیان اینکه صنعت سرگرمی ســازی مربوط به 
آمریکای شــمالی اســت، اظهار کرد: در حال 
حاضر ما در حال بومی ســازی هســتیم. این 
صنعت ســه مشتمل بر ضلع خانواده، مدرسه و 
معاون  افراسیابی،  حاکمیت است. محمدصادق 
امور کاربران و تنظیم گری اجتماعی ســازمان 
ساترا در تماس تلفنی به تهران ۲0 در خصوص 
تأثیــرات بازی های رایانه ای بــه روی افراد و 

اهمیت رده بندی ســنی این محصوالت گفت: 
از دولت نهم شــورای رده بندی سنی بازی های 
رایانه ای آغاز به کار کرد. امروز سه نوع بازی 
در فضــای مجازی و دیجیتــال می بینیم. یک 
سری بازی ها کامپیوتری هستند و مشابه آن ها 
بازی های کنســول و فیزیکی است. نوع دوم 
بازی های موبایلی هســتند که در مارکت ها به 
فروش می رسند. نوع سوم بازی هایی است که 
چه موبایلی و چه کنسولی به شکل زنده پخش 
می شود. اینجا جایی اســت که ساترا نظارت 
می کند. افراســیابی خاطرنشــان کرد: افرادی 
هستند که یک بازی را اجرا می کنند و دیگران 
بازی کردن این افراد را تماشا می کنند. آن ها از 
این راه درآمد کســب می کنند. مخاطبان بازی، 
هزینه های فرد را در درون پلتفرم هایی که امکان 

پرداخت را داشته باشد، می دهند.

  پلتفرم باید ســاز و کاری اتخاذ کند که 
بازی بدون رده بندی، اجرا نشود

معــاون امور کاربــران و تنظیم گری اجتماعی 
سازمان ســاترا افزود: ما در ساترا بازی های 
اســتریم را دائم رصد می کنیم. اینجاســت که 
باید آموزش داده باشــد. خود پلتفرم باید ساز 
و کاری اتخاذ کند که بازی بدون رده بندی، اجرا 
نشــود. وی با بیان اینکه پلتفرم باید خود را در 
قبال بازی مسئول بداند، اظهار کرد: وقتی یک 
بازی با صحنه های مســتهجن و خشن پخش 
می شــود، پلتفرم باید با هوش مصنوعی صحنه 

را تشخیص داده و حذف کند.
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اجتماعي

یک کارشناس حوزه بازی های رایانه ای:

والدین باید ببینند که یک کودک ۸ ساله چه بازی ای می کند

گروه اجتماعی // وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید برای 
کودکان فرصت یادگیری فراهم کنیم نه به آنها تحمیل کنیم، 
گفت: بگذاریم بچه ها، بچگی کنند. به بچه ها خیلی امر نکنیم و 

به جای امر کردن، بگذاریم تجربه کنند. 
 اولین رویداد یارســتان کودکستان با هدف شناسایی، ارتقا و 
حمایــت از محصوالت فاخر حوزه کودک زیر 7 ســال، در 
مردادماه 1401 شــروع به کار کرد؛ ایــن رویداد تحت نظر 
ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و با همکاری مؤسسات 
مردمی، توانســت به تجربه موفقی در ورود به حوزه محتوای 

کودک دســت یابد. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در 
همایش یارستان کودکستان که در ســالن اجتماعات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، ضمن تسلیت 
شهادت ۳ دانش آموز در فارس و ۳ دانش آموز در ایذه، اظهار 
کرد: در دوره کودکی، بچه ها آرزوهــای متفاوتی دارند مثل 
اینکه به فضا بروند؛ بنده هم همه این آرزوها را داشتم و به این 
ریاست فکر نمی کردم.  وی ادامه داد: دنیای کودکی، خیلی ساده 
و بی آالیش است. من هم آرزوهای مختلفی داشتم. مثال فضا 
را تسخیر کنم. یادم هست تابستان ها در حیاط می خوابیدیم و 
به آسمان نگاه می کردم. آن زمان از این آلودگی ها و ریزگردها 
خبری نبود و آســمان صاف بود. به آسمان که نگاه می کردم، 
دوست داشتم در فضا نقشی داشته باشم و به کرات ناشناخته 
ســفر کنم. نوری درباره اســباب بازی های دوران کودکی اش 
گفت: آن زمان دور جعبه ســم پاش، سیم هایی بود که حالت 
رینگ داشــت ما با یک ســیم یا چوب کج، ارابه درســت 

می کردیم و ارابه بازی می کردیم یا با ِگل، اسباب بازی درست 
می کردیــم؛ آن زمان پدربزرگ ما، خانواده بزرگی بودند و ما 
حدود 1۳ نفر بچه هم ســن و ســال بودیم حاال با یکی، دو 
ســال کوچکتر یا بزرگتر که در حیاط خانه پدربزرگ بازی 
می کردیم. دعوا می کردیم و حتی ســر می شکستیم. اگر االن 
سرم را بتراشم، می بینید چقدر جای شکستگی دارد.  وی با 
بیان اینکه فرزندانم دوره مهدکودک و پیش دبستانی را سپری 
کردند، افزود: با خیال راحــت فرزندانمان را به مهدکودک و 
پیش دبستانی فرســتادیم. اگر بچه را پیش مادرم می گذارم، 
ســه بار زنگ می زنم و حالش را می پرسم اما وقتی بچه را به 
مدرسه می فرســتیم یکبار هم زنگ نمی زنیم چون به مدرسه 
اعتماد داریم.  وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: آرزویمان 
برای کودکان است که اتفاق خوب بیفتد و ما با خانواده ها یکی 
شویم و بتوانیم بســتری برای استفاده کودکان از ظرفیت های 
کشف نشــده خود و جامعه ایجاد کنیم. کودکان مانند معادن 

طال و نقره ای هستند که کشف نشده اند. وی با بیان اینکه باید 
برای کــودکان فرصت یادگیری فراهم کنیم  نه به آنها تحمیل 
کنیم، اضافه کرد: بگذاریم بچه ها، بچگی کنند. به بچه ها خیلی 
امر نکنیم و به جای امر کــردن، بگذاریم تجربه کنند.  نوری 
درباره ســازمان تعلیــم و تربیت کودک، اظهــار کرد: همین 
انتظــار را داریم و با همین فرمــان پیش بروند و البته به الیه 
پایین تر بروند؛ همچنین مردمی سازی بهترین کار است و اینکه 
از ظرفیت مردم برای مردم اســتفاده شــود. وی ادامه داد: در 
حال حاضر طرحی را برای معلمان مراکز غیردولتی در دست 
پیگیری داریم که هم حقوق معلمان و هم تسهیالت به آنها داده 
شود که ان شــاءاهلل تصویب می شود ضمن اینکه در کمیسیون 
شورای عالی انقالب فرهنگی، بررسی کلیه کتاب در این حوزه 
قبال وزارت ارشــاد انجام می داد که اکنون آموزش و پرورش 
انجام می دهد. وزیر آموزش و پرورش افزود: تولیدکنندگان نیز 
حواسشان باشد که اگر کودک را به عنوان محل درآمد ببینید 
خطر است؛ کودکان ما تقریبا ۲7 درصد جامعه هستند و مسائل 
آنها از اســباب بازی، پوشاک، نوشت افزار و ... بازار بزرگی 
می طلبد اما برخی کودک را نگاه نمی کنند بلکه نیاز را می بینند 
و این نگاه باعث می شود که برای سودمان برنامه ریزی کنیم. 

وزیر آموزش و پرورش: 

بگذاریم بچه ها، بچگی کنند 
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تیرورمیناب   // اختصاصــی  گــزارش 
سالهاست که از روســتا تبدیل به شهر 
شده است و اما برخی ساکنان با مشکالت 
زیادی مواجهند و نیاز به رسیدگی بیشتر 

دارند. 
وزیرآموزش و پــرورش گرچه اعام کرده 
اســت که دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
را به مدارس برمی گردانند، اما مســئوالن 
هرمزگانی گویا این موضوع را نشــنیده اند 
ویا نخواسته اند اجرایی کنند که همچنان در 
مناطق مختلف استان دانش آموزان بازمانده 

از تحصیل وجود دارد. 
گرچه مدتی قبل خبردار شــدم تعدادی از 
دانش آموزان تیرور میناب بدلیل مشکات 
اقتصادی نتوانسته اند به مدرسه بروند واین 
موضــوع را چند هفته پیش بــه برخی از 
نهادها و مسئوالن استان و متولیان مربوطه 
و... هم اعام کرده بودم، اما متاسفانه اقدمی 
نشد وهمین موضوع باعث شد تا روز جمعه 
گذشته به آنجا بروم و مشکات تحصیلی، 
درمانی و... دانش آموزان وســاکنان محله 
نوازندگان تیرور)شــغل بیشــتر ســاکنان 
نوازندگی در مراسمات عروسی و... است( 

را بررسی کنم.
برخی از دانش آموزان همچنان نتوانســته 
بودند به مدرســه برونــد وبرخی هم که به 
سختی ثبت نام کرده اند، نیاز به کیف وکفش 
ولباس ونوشــت افزار و... داشتند. برخی از 
والدین دانش آمــوزان می گفتند که برخی 
مدارس می گویند باید دانش آموزان حتما با 
لباس فرم به مدرسه بیایند و هزینه ثبت نام، 
بیمه و... را پرداخت کنند، وگرنه به مدرسه 
نیایند. امیرعلی بایســتی امسال به کاس 
چهارم می رفت که به گفته مادرش دو سال 
است که ترک تحصیل کرده است ونتوانسته 
انــد هزینــه تحصیلش را بدهنــد. فاطمه 
خواهرش هم فقط توانســته تا کاس ششم 
درس بخواند و چند ســال است که مدرسه 
نمی رود. زینب هم طبق گفته مادرش گویا 
از هفته قبل مدرســه می رود و فریناز هم 

نتوانسته اند در پیش دبستانی ثبت نامش کنند. 
آنها هزینه خرید کیف و کفش و... را ندارند. 
مادرش می گوید برای امیرعلی التماس کردم 
ثبت نام کنند و نکردند، چون هزینه ثبت نام 
را ندارم. مادر بچه ها هم بیمار است وتوان 
درمان نــدارد. برخی خانــواده های دیگر 
نیز از مشــکات تحصیات فرزندان شان 
و خطر ترک تحصیلی شــان می گویند واز 
مسئوالن می خواهند حمایت شان کنند تا 
فرزندان شان درس بخوانند. بیشتر خانواده ها 
در فقر مطلق بســر می برند و نیاز به منزل 
مناسب، حمام و سرویس بهداشتی، کولر و 
یخچال، آبگرمکن، مــواد غذایی و... دارند. 
برای سوگند هشت ســاله هم هنوز هزینه 
ثبت نام را نتوانسته اند پرداخت کنند و کیف 
و... می خواهد. محمد کودک ۱۱ساله که مو 
وابرو و مژه هایش ریخته شده و ومشکوک به 
سرطان هستند و نتوانسته اند پیگیر درمانش 
شــوند. برخی خانواده ها هم که سال های 
قبل با وام ویا کمک خیرین شروع کرده اند 
برای خودشان ســرپناهی بسازند که نیمه 
تمام مانده اســت و نیاز به حمایت دارند تا 
خانه های شان را تکمیل کنند. برخی بچه ها 
نیــاز به کفش، دمپایی و لبــاس و... دارند. 
بیشترشان با لباس های مندرس و پای برهنه 
در کوچه های خاکی و سنگاخ رفت وآمد 

وبازی می کنند. 
 ترک تحصیل و نجات از نیش عقرب

امیرعلــی دانــش آموز دیگری بــوده که 
بایدامســال کاس پنجــم مــی رفت که 
خانواده اش نتوانســته اند ثبت نامش کنند 
و خواهــرش فاطمــه هم باید امســال به 
کاس دهم مــی رفت که هر دو از تحصیل 
بازمانده اند. خیری به مادرشان کمک کرده 
تا خانه ای بسازند که آن خیر در اوج کرونا، 
فوت می کند وخانه از دوسال قبل نیمه تمام 
مانده اســت. روی بلوک ها می خوابند و 
پنجشنبه شب عقربی سیاه بزرگ کنار فاطمه 
بوده که مادرش متوجه می شود و فاطمه از 
گزش وخطرمرگ نجات می یابد. کولرشان 
هم خراب است و تعمیرکار گفته هفت میلیون 
تومان خرج دارد واینها ندارند. هوا گرم است 
و دیوارها هم پاستر وکامل نشده اند ومار 
و عقرب وحشرات داخل می آیند و نیاز به 
شن و سیمان و درب و پنجره وایزوگام و... 
دارند تا خانه شان تکمیل شود. دعاگوی آن 
خیری هســتند که اجل مهلتش نداده است 
تا خانه شــان را تکمیل کند و چشم انتظار 

یاریگر دیگری هستند. 
 ثنا آرزوی دانشگاه دارد 

پــدر و مادر ثنا که دختر دانش آموزشــان 
باهوش وعاقمند به درس در کاس نهم است 
وآرزوی رفتن به دانشگاه را دارد، چوب های 
ســقف خانه شــان را موریانه خورده ونیاز 
به بازســازی دارد و  از مسئوالن و خیرین 
می خواهند کمک شان کنند تا از ریختن سقف 
خانه شان و مدفون شــدن در زیرا آوارش 
جلوگیری کنند. بیش از پنج میلیون تومان به 
دو مغازه تیرور بدهی دارند که مغازه دار گفته 
باید بدهی تان را تسویه کنید، وگرنه جنس 
دیگری به آنها داده نمی شود.  پیرمردی هم که 
همسرش را چند ماه قبل ازدست داده است 
و تحت پوشــش کمیته امداد است، نتوانسته 
سقف خانه اش را تکمیل کند ونیاز به سرپناه 
ایمن دارد. یوسف ۷۰ساله هم نیاز به کمک 
برای درمان دیسک کمرش دارد و دو میلیون 
و ۴۰۰هزار تومان بدهی آب و برق دارندو به 
آنها اخطــار قطع داده اند ونگرانند. زانوهای 
همسرش هم مشکل دارندو پزشک معالجش 
گفته برای هر زانویش  بین ۵۰تا ۶۰میلیون 

هزینه نیاز دارد.
 دانش آمــوزی که در کشــاورزی کار 

می  کند
سارینا کاس پنجم است و کم خونی شدید 
دارد که خانه شان آب ندارد واز همسایه شان 
با شــیلنگ آب می گیرند و هزینه انشعاب 
آب هم گفته اند چهارمیلیون است و ندارند 
تا پرداخت کنند و خانه شــان هم نیمه تمام 
مانده است، این دانش آموز هم بجای درس 
خواندن مجبور است برخی روزها برود در 
کشــاورزی کارکند و خرج خانواده شان را 
بدهــد واز درس بازمی ماند. تلویزیون هم 
ندارند تا تماشا کنند.حمام و آبگرمکن هم 
ندارند و دستشویی شــان هم سقف ندارد. 
اعام بارندگی شده اســت و نگرانند باران 
ببارد واز سقف آب داخل خانه بریزد وجایی 
برای خواب نداشــته باشند وخانه غرق در 

باران شود.
پدر مهســا هم خونریزی و ســرفه خونی 
دارد و مهسا۱۳ســاله کم خونی شــدید و 
مشــکل مفصل دســت وخونریزی دارد و 
بایستی درمان شود . کولرشان خراب بوده 
و چهارمیلیون و ۵۰۰هــزار تومان قرض 
گرفته اند و تابســتان کولر را تعمیر کرده اند 
وحاال تــوان بازپرداختش را ندارند. ســه 
میلیون و ۷۰۰هزار تومان هم به مغازه بدهی 
دارند. االن هم باید ســونوگرافی و... انجام 

دهند وتوان پرداخت هزینه ها را ندارند.
سمیره که ســه بچه دارد هم نیاز به کولر و 

یخچال دارند.

 در انتظار وام ازدواج 
سلیمان هم که جوان یتیم است و می خواهد 
ازدواج کند، در بانک تجارت میناب تشکیل 
پرونده داده و منتظــر پرداخت وام ازدواج 
اســت تا بتواند مراسم عروسی بگیرد که از 
مسئوالن بانک می خواهد زودتر وامش را 
پرداخت کند. خانمی دیگر که با دو بچه از 
همسرش جدا شده است و در خانه پدرش 
زندگی می کند، دختر هشت ساله اش بیماری 
کبد چــرب دارد و توان درمــان ندارد. به 
مغازه هم بدهی دارند و نمی توانند پرداخت 
کنند. پدرپیرش نیز که تحت پوشش کمیته 
امداد اســت ودیسک گردن و مشکل چشم 
دارد و توان درمان ندارد. ســقف خانه یکی 
از ســاکنان تحت پوشش کمیته امداد را می 
بینم که فروریخته است و توان تعمیر ندارند. 
پسرش بواسیر و خونریزی دارد. هزینه عمل 
ندارد. کمیته امداد هم گفته که بودجه ندارد تا 
بدهد و بتوانند سقف خانه شان را تعمیر کنند. 
زنی دیگر هم که در ســن کم ازدواج کرده 
و االن بخاطر اعتیاد همسرش، چندسال در 
خانه پدرش است و شوهرش حاضر نیست 
طاقش دهد واز طرفی بیماري کلیه و... دارد 

و هزینه درمان و طاق گرفتن را هم ندارد.
پیرزن دیگری که تحت پوشش کمیته امداد 
اســت، بمپوری نام دارد هم بیمار اســت و 
می گوید خانه اش نیاز به تعمیر دارد و  کولر 
و یخچــال ندارد و پیــش دختر ودامادش 

زندگی می کند ودوست دارد بتواند در خانه 
خودش زندگی کند.

 نیاز به پروتز 
خانمی دیگر که بخاطر دیابت ســه ســال 
قبل پایش از زیرزانوقطع شده است، پروتز 
را قبا با وام گرفته و االن پاره شــده و ده 
میلیون تومان هزینه نیاز دارد تا بتواند پروتز 
دیگــری بگیرد و راه برود. شــوهرش هم 
دیسک گردن و کمر دارد و هزینه درمانش 
هم ۵۰میلیون تومان است. چهار بچه دارند 
و خواســتار حمایت مسئوالن برای درمان 
هستند. دیگری هم سرطان ریه دارد وتاکنون 
سه مرتبه شیمی درمانی شده است. هر دفعه 
هزینه دارویش ۴میلیون و۸۰۰هزار تومان و 
تخت بستری هم ۲۹۰ هزار تومان است. سه 
بچه دارد که یکی نوزاد است. بیمار دیگری 
بایستی باطری قلب بگذارند که توان مالی 
ندارد. عاطفه دختر۲۳ســاله ای که فکش 
مشکل دارد و تحت پوشش بهزیستی است 
ونمی تواند حرف بزند، پدرش کارگر است 
و برای درمانش ۲۰ میلیون تومان نیاز دارند 
تا درمان شود وبتواند حرف بزند. مرتب هم 
این دختر تشنج می کند و در بندرعباس علی 
رغم مصرف داروی تجویز شده پزشکان، اما 
درمان نشده است وباید ببرندش یزد و درمان 
کند. عذرا، خانمی دیگر که تحت پوشــش 
بهزیستی است و پســرش ۱۴ساله و فاقد 
شناسنامه است، همسرش بنگادشی بوده و 
سال ها قبل از کشور اخراج می شود و االن 
اینها خانه هم ندارند و داخل اتاقی فرسوده 
و در معرض تخریب در کنــار پدر ومادر 
و برادرش زندگی می کنند وبه مســئوالن 
می گوید اگر خانه برایم نمی سازید، حداقل 
یک چادر به من بدهید تا با فرزندم در چادر 

زندگی کنیم. کولر و یخچال و... هم ندارند.
 هرمزگان فقیر و غنی در کجا ایســتاده 

است؟
اســتان هرمزگان کــه از یــک طرف در 
درآمدزایی صدر نشین است، در کفه دیگر 
ترازوی ارزیابی هم در فقروفاکت، بیکاری 
و گرانی هم صدرنشــین است و بسیاری از 
حاشیه نشــینان و روســتاییان حتی برای 
خوردوخوراک ومعیشت، تحصیل ودرمان، 
مســکن و اشــتغال و.... با بحران مواجهند 
وبرخــی از بیماران هم بدلیــل عدم توان 
درمانشــان، جان شان را از دست می دهند 
ویا قطع عضو می شــوند. در این استان که 
بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک ازجمله 
بنادر و گمرکات، پاالیشگاه های نفت و گاز، 
شــرکت های فوالدکاوه جنــوب کیش و 
مناطق  آلومینیوم،  هرمزگان، کشتی سازی، 
ویژه اقتصادی، صنعتــی و آزاد، تایدواتر، 
نفت الوان، نفت ســتاره و.... فعالیت دارند 
که بیشترشان حتی حاضر نیستند مالیات و 
عوارض شان را نیز در استان پرداخت کنند و 
در ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی شان 
کوتاهی می کنند ونماینده ولی فقیه در استان 
نیز بارها از این موضوع اظهار گایه کرده اند، 
نتیجه اش این می شــود که بیشتر روستاها 
و محات حاشیه ای شهرهای استان وحتی 
بندرعباس با چالش های بســیاری مواجه 
باشند که منجر به نارضایتی ساکنان شده است 
و نیاز است که برای رفع مشکات محرومان،  
صنایع فعال در استان  و نهادهای انقابی نظیر 
بنیاد مستضعفان، ستاداجرایی فرمان امام )ره( 
و... در کنــار دولت برای تامین نیازها اقدام 
کنند تا هیچ دانش آموزی بدلیل عدم توان 
در خرید لباس، کیف وکفش و نوشت افزار 
و.... مجبور به ترک تحصیل نشود و بیماران 
بتوانند خودشــان را درمان کنند واز سرپناه 
وخانه مناسب و حمام وسرویس بهداشتی، 

کولر ویخچال و.... بهره مند شوند.
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خانمی دیگر که بخاطر دیابت سه 
ســال قبل پایش از زیرزانوقطع 
شده اســت، پروتز را قبال با وام 
گرفتــه و االن پــاره شــده و ده 
میلیون تومان هزینه نیاز دارد تا 
بتواند پروتز دیگری بگیرد و راه 
برود. شوهرش هم دیسک گردن 
و کمر دارد و هزینه درمانش هم 
50میلیون تومان است. چهار بچه 
دارند و خواستار حمایت مسئوالن 

برای درمان هستند
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