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وانت های میوه فروش 
شناسنامه دارمی شوند

  مدیرکل راه وشهرسازی اعالم کرد که مجوز صدور سند را تا پایان سال از 
هیئت دولت اخذ کرده اند و ساکنان مناطق مختلف استان برای دریافت اسناد 

مالکیت امالک شان اقدام کنند و تشکیل پرونده دهند . 
   در این بخش البته نیاز است اطالع رسانی گسترده صورت گیرد تا همه دارندگان 
ملک بدون سند برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند واز طرفی دیگر انتظار می رود 
قیمت ها بگونه ای باشد تا مردم بتوانند پرداخت کنند وهیچ ملکی بدون سند نماند .

  در محله آیت اهلل غفاری بندرعباس هم در یک دهه اخیر که شوراهای شهر 
که  شود  اخذ  مالکیت  اسناد  صدور  برای  مردم  از  تا  کردند  تصویب  را  مبالغی 
پرداختش برای بسیاری از ساکنان محروم این محله غیرممکن بوده وبه همین 
دلیل این ساکنان هنوز نتوانسته اند برای امالک قدیمی شان سندمالکیت دریافت 
نموده واز تسهیالت نوسازی بافت فرسوده استفاده نمایند و اقدام به بازسازی 

امالک شان کنند . 

  استاندار هرمزگان : در صورتی که عرصه تصرفی به ازای هر متر مربع کمتر از ۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری 
شود ، تا سقف ۲۰۰ متر مربع بهای زمین به قیمت منطقه ای به آنها واگذار خواهد شد 

صفحه 2 را بخوانید

فراخوان  مناقصه عمومي )ارزیابی ساده(
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره م م آج/۱4۰۱/۰۰7۰  شماره فراخوان ثبت شده در سامانه ستاد ۲۰۰۱۰93۲۲8۰۰۰۲56(    

مربوط به  تأمین نیروي انساني انجام خدمات روزمره واحد تهويه و تبريد اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن و ُتاسیسات
www. توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در اين مناقصه صرفاً بصورت الكترونیكي )توکن( و از طريق سامانه ستاد به نشاني •

setadiran.ir مي باشد. الف-   شرح مختصر: ۱- خدمات فوق الذکر توسط 5۲  نفر روز صورت مي پذيرد.    ۲-  تهیه و تأمین البسه ، کاال 
و مواد مورد نیاز خدمات بعهده و هزينه پیمانكار مي باشد.  ب-   برآورد كارفرما/ محل و مدت انجام : ۱- محل انجام خدمات ، حوزه عملیاتي  

شرکت  بهره برداري نفت و گاز آغاجاري  مي باشد. ۲-  مدت انجام خدمات از تاريخ ابالغ شروع به کار، يكسال شمسي مي باشد .
3- برآورد تقريبي کارفرما معادل -/ ۲93ر۱37ر379ر۱56 ريال بدون احتساب درصد سهم و هزينه مديريت پیمانكار میباشد.

ج -   شرایط مناقصه گران متقاضي: - داشتن گواهینامه تعیین صالحیت و گواهینامه تأيید صالحیت ايمني  معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي  
-   ارائه آگهي تاسیس و آخرين تغییرات معتبر شرکت پیمانكاری  -  ارائه  آخرين نسخه تأيید شده از صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط 
سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي در هنگام انعقاد قرارداد الزامي است. -  ارائه تضمین شرکت در فرايند ارجاع کار )مناقصه( 
به مبلغ-/ ۰۰۰ر957ر8۱8ر7 ريال و همچنین ده درصد مبلغ پیمان )درصورت برنده شدن( بعنوان تضمین انجام تعهدات ، ضمنا  در تعیین برنده 
مناقصه و در شرايط برابر اولويت با شرکت هاي بومي مي باشد.   -  ارائه رسید وجه صادره از سوي حسابداري کارفرما مبني بر واريز مبلغ فوق 
الذکر به شماره حساب IR۱9۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱9۱۰6377۰6۱  تمرکز وجوه سپرده نزد بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران بنام شرکت بهره 
برداري نفت و گاز آغاجاري  -   مناقصه گر جهت تحويل تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار عالوه بر بارگذاري تصوير تضمین از طريق سامانه 
ســتاد به نشاني www.setadiran.ir الزم است بصورت حضوري به دفتر کمیسیون مناقصات در امیديه محوطه غیر صنعتي شرکت بهره 
برداري نفت و گاز آغاجاري ساختمان 3۰۰ اتاق 3۰6 در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمايد.  -  متقاضي براساس ماده ۲۲ قانون برگزاري 
مناقصات موظف به اعالم شماره دورنگار فعال بمنظور ارسال مكاتبات مي باشد و ارسال هرگونه مكاتبه به دورنگار اعالمي به منزله تصديق دريافت 

آن از سوي متقاضي است.  -  قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
د- محل و مهلت دریافت اسناد: از کلیه متقاضیان واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت اسناد و اعالم 
آمادگي از طريق سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند تا ارزيابي هاي الزم وفق بند الف ماده ۱۱ آئین نامه اجرايي بند 
ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران بعمل آيد. ۱- مهلت دريافت اسناد بصورت الكترونیكي )غیر حضوري( از 

ساعت 8:۰۰  تاريخ  ۱۲ /۰9/ ۱4۰۱  لغايت ساعت ۱4:۰۰  تاريخ ۱4۰۱/۰9/۲3
۲- مبلغ خريد اسناد مناقصه ۰۰۰ر6۰۰ ريال و شماره حساب واريز از طريق درگاه موجود در سامانه به نشاني www.setadiran.ir مي باشد.

ه- محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها: متقاضیان مكلفند پیشنهادات و پاسخ استعالم ارزيابي خود را حداکثر تا ساعت 9:۰۰ روز يكشنبه 
مورخ ۱4۰۱/۱۰/۰4 به صورت الكترونیكي و از طريق سامانه ستاد تسلیم نمايند. ضمناً پیشنهادات در همان روز يكشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۰/۰4 

گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران يا معرفي نامه و کارت شناسايي معتبر بالمانع است.
ضمناً مهلت و محل تحويل تضمین شــرکت در فرآيند ارجاع کار حداکثر تا ســاعت 9:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۰/۰4 در محل کمیسیون 
مناقصات شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در آدرس فوق الذکر مي باشد.ضمنا در صورت تغییر تاريخ های مذکور ،در اسناد مناقصه به 
مناقصه گران اعالم می گردد. همزمان ارائه معرفي نامه و کارت ملي براي متقاضیان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها در همه مراحل الزم 

و ضروري مي باشد.نشاني: خوزستان- امیديه- محوطه صنعتي- ساختمان 3۰۰-    اتاق 3۰3- امور حقوقي و قراردادها تلفن ۰6۱5۲6۲77۰۱
 http:/iets.mporg.ir          ,   www.shana.ir       ,      www.nisoc.ir
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گروه خبر // رئیس جمهور با تاکید بر اینکه قانون 
اساسی ایران هیچ بن بستی ندارد، اظهار داشت: 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به نحوی 
تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در 
اداره امور کشور با هیچ بن بستی مواجه نخواهیم 

شد و این از ویژگی های قانون اساسی ماست . 
  دکتر سید ابراهیم رئیسی در همایش ملی »مسئولیت 
اجرای قانون اساسی« قانون اساسی را میثاق ملی و 
تبلور و تجسم انقالب شکوهمند اسالمی دانست که 
تضمین کننده جمهوریت و اسالمیت نظام و حقوق 

اساسی و آزادی های مشروع است.
*  قانون اساسی ایران هیچ بن بستی ندارد

  وی قانون اساســی را مشتمل بر اساس و اصولی 
دانست که هم نشــان از حقوق آحاد شهروندان و 
هم نشان از تکالیف مسئوالن و دست اندرکاران دارد 
و گفت: اینکه فرهیختگان و صاحب نظران، کیفیت 
اجرای اصول قانون اساسی را نه صرفا در محافل 
آکادمیک و علمی بلکه در عرصه اجتماعی مورد 
بررسی و نظارت قرار دهند، بسیار آموزنده و مفید 
خواهد بود.وی نظارت بر اجرای قانون اساسی را 
هم برای صاحبان حق و هم برای صاحبان تکلیف 
موثر و ســازنده دانست تا هم صاحبان حق ببینند 
و بدانند که بر اساس قانون اساسی از چه حقوقی 
برخوردارند و هم صاحبان تکلیف بدانند که آیا به 

تکالیف خود عمل کرده اند یا نه؟
  رئیس جمهــور بــا بیان این که »اگــر در برخی 
ناکارآمدی هایی  اساسی  قانون  اجرای  بخش های 
وجود دارد نباید به حساب این میثاق ملی نوشته 
شــود«، افزود: قانون اساسی مشتمل بر اصول و 
ارزش هایی مثل جمهوریت، اسالمیت، استقالل و 
آزادی است که غیرقابل تغییر هستند، اما در کنار 
آن روش ها و ساز و کارهای اجرای قانون اساسی 
حتما قابل تغییر و ارتقا هستند و عنداالقتضا می توان 
ساز و کارهای اجرای آن را مورد تجدیدنظر قرار 
داد.وی با تاکید بر این که »قانون اساسی ایران هیچ 
بن بستی ندارد«، اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که 
در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن بستی 
مواجه نخواهیم شــد و این از ویژگی های قانون 

اساسی ماست.
*  پیشنهادات برای اجرای کامل و متوازن قانون 

اساسی چیست؟
  وی تصریح کرد: باید بــرای اجرای همه اصول 
قانون اساســی تالش کرد تا همه حقوق تدوین، 
تنظیم و اعالم شده در آن برای صاحبان حق استیفا 
شده و همه تکالیف تعیین شده در قانون اساسی در 

حوزه های مختلف اجرایی، تقنینی و دیگر اجزا و 
بخش های نظام نیز اجرا شوند.رئیسی خاطرنشان 
کرد: برگزاری این نشســت و اجالس های علمی 
و حقوقی ضروری اســت تا به همه مســئوالن و 
دست اندرکاران در سراسر کشور و همه دستگاه ها 
و نه صرفا دستگاه های اجرایی اعالم شود که اوال 
متکلف و مامور اجرای کدام اصول قانون اساسی 
هستند و دوم اینکه آیا در اصولی که توفیق اجرای 
آن را داشــته اند، پیشــنهاداتی برای اجرای کامل 
و متوازن دارند یا نه؟ نکته ســوم هم این است که 
باید از مجریان جویا شد که آیا در اجرای تکالیف 
مصرح خود در قانون اساسی با موانع و مشکالتی 
مواجه بوده اند یا نه؟ به عبارتی دیگر باید در چنین 
محافلی یک نظام مسائل در اجرای قانون به دست 
آید و نظرات جمع آوری شــده با کمک نخبگان و 
دانشگاهیان پیگیری شود تا هیچ اصلی از اصول 
قانون اساسی با تعطیلی در اجرا مواجه نشود.وی 
این همکاری گرفتن از همه بخش ها، کارشناسان و 
دست اندرکاران را باعث نقش یافتن همه در اجرای 
قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن دانست 
و گفت: اساسا مردمی کردن اجرا و نظارت بر قانون 
اساسی یعنی همین که به همه مردم و بخش ها در 

این زمینه نقش واگذار شود.
*  ضــرورت ارائه آموزش ها در زمینه حقوق و 

اصول مصرح در قانون اساسی
  وی در ادامه سخنانش بر ضرورت ارائه آموزش ها 
در زمینه حقوق و اصول مصرح در قانون اساسی 
از طریق رسانه ها و مراکز علمی تاکید کرد و افزود: 
آموزش حقوق و اصول قانون اساسی در گام اول 
باعث آشنایی مردم با حقوق شان می شود و در گام 
دوم باعث مطالبه گــری بر پایه اطالع و آگاهی از 
حقوق شان می شــود.رییس جمهور با بیان این که 
»اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر از اصول 
مترقی دینی، فرهنگی و قانونی ماســت«، اظهار 
داشت: آشنایی مردم با قانون اساسی و آگاهی یافتن 
آنان از حقوق شــان باعث می شود مردم خودشان 
را متعهد و مســئول مطالبه این حقوق و نظارت بر 
حسن احقاق این حقوق از سوی صاحبان تکلیف 
بدانند.وی با تاکید بر تأثیرات سازنده اجرای اصل 
امر به معروف و نهی از منکر قانون اساسی در نظام 
اداری و اجرایی کشــور، گفت: اگر در هر اداره و 
سازمانی به جای اقداماتی که به اصالح امور کمک 
نمی کند بلکه بدبینی را رواج می دهد بر اجرای اصل 
مترقی امر به معروف عمل شود، حتماً شاهد اصالح 
بسیاری از امور در بخش های مختلف خواهیم بود 
و این اصل مهم برای اجرای توأمان دین و عدالت 

و قانون اساسی اســت.وی با اشاره به آیه شریفه 
»لِیَُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط« بر ضرورت مردمی سازی 
اجرای قانون اساسی، تأکید کرد و اظهار داشت: اگر 
دستگاه های آموزشی مفهوم و اجرای عدالت را به 
مردم آموزش دهند چنین مردمی قطعاً فقر، فساد و 
تبعیض را برنمی تابند و خودشان برای اجرای آن 
پیش قدم خواهند شد و در هر بخشی که مردم در 
آن نقش و مشارکت داشته اند، شاهد موفقیت بوده و 
خواهیم بود.رییسی در ادامه اجرای مطلوب و کامل 
قانون اساسی را منوط به عدالت آموزشی، جذب و 
ارتقای نیروی انسانی و افزایش بهره وری دانست و 
افزود: در دین و قانون اساسی ما بعد از توحید هیچ 
مفهومی برجسته تر از عدالت وجود ندارد، این اصل 
اساســی الیتغیر غیرقابل تغییر و گرانسنگ قانون 
اساسی اســت که اگر درست اجرا شود همه آن را 

خواهند پذیرفت ولو آن که به نفع آن ها نباشد.
*  حق شناسان، حق دان ها و حق خواهان در زمینه 

اجرای قانون اساسی، مطالبه گری کنند
  وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع 
مطالبه گری و پاسخگویی در قانون اساسی اشاره و 
اظهار کرد: تفاوت نظام اداری ما با سایر نظام های 
دنیا در این است که در نظام مدیریت اسالمی فرد 
مســئول باید خود را در برابر خدای متعال، عموم 
مردم، ارباب رجوع و سلســله مراتب نظام اداری 
پاسخگو بداند.وی ضمن دعوت از نخبگان، اساتید، 
صاحبان قلــم و تریبون و همچنین عموم مردم به 
مطالبه گری اجرای کامل قانون اساسی، تصریح کرد: 
همه حق شناسان، حق دان ها و حق خواهان می توانند 
در زمینه اجرای قانون اساسی، مطالبه گری کنند تا 
بتوانیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم.رییس جمهور 
با بیان این که »مســئولیت اجرای قانون اساسی بر 
عهده رئیس جمهور است«، اظهار کرد: بنده خود 
را متعهد به حفظ حقوق آحاد مردم، مذاهب، اقوام 
و گروه های مختلــف می دانم و معتقدم ایران قوی 
تنها در پرتو اجرای دقیق قانون اساسی به رشد و 

بالندگی خواهد رسید .
*  کشور ما را بنام کشور انتخابات می شناسند

  وی  در ادامه مراجعه به آرای مردم برای تشکیل 
حکومت و دولت هــا را از افتخارات نظام مقدس 
جمهوری اســالمی و قانون اساسی آن دانست و 
گفت: به عدد ســال های پس از پیروزی انقالب 
اســالمی در این کشــور انتخابات برگزار شده و 
کشــور ما را بنام کشور انتخابات می شناسند، اما 
جای تعجب دارد که مدعیان دمکراسی و حقوق 
بشــر چنین کشــوری را آماج دشمنی و فشار و 
تحریم قرار می دهند و در مقابل از مستبدترین و 

دیکتاتورترین حکومت ها که در زمره بزرگترین 
ناقضان حقوق بشــر هستند، حمایت می کنند؛ در 
کجای دنیا چنین منطقی پذیرفتنی است.وی توجه 
به حقوق انسان ها را از دیگر جلوه های مترقی و 
برجسته قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران 
عنوان کرد و افزود: در کشــوری که دائماً در حال 
برگزاری انتخابات است، همه گروه ها، مذاهب و 
اقوام مختلف باید بر اجرای قانون اساســی توافق 
کنیم، چرا که بهترین راه برای اجرای عدالت اجرای 

قانون است و راه دیگری جز آن وجود ندارد.
*  هیچ کس اجازه نقض قانون را ندارد

  رییسی بر قانون مداری به عنوان یک اصل و زیربنا 
برای اجرای عدالت تأکید کرد و گفت: هیچ کس در 
هیچ جایگاهی اجازه نقض قانون را ندارد؛ چراکه 
حتی بــرای امور فوری و اضطراری هم در همین 
قانون راهکارها و تمهیداتی اندیشیده شده است.
وی کارآمــدی در بخش های مختلف نظام اداری 
و اجرایی کشــور را در گرو اجرای قانون اساسی 
دانســت و گفت: با توجه به اصول مترقی قانون 
اساســی هرگاه همه بخش های نظام خود را مقید 
به اجرای این قانون دانسته اند، در همه بخش های 
حاکمیت شــاهد کارآمدی بوده ایــم. متقابال در 
بخش هایی که قانون نقض یا نادیده گرفته شــده 
نیز ثمرات آن را مشــاهده کرده ایم.رئیس جمهور 
همچنین احیای اصل مترقی امر به معروف و نهی 
از منکر در قانون اساســی را مورد تأکید قرار داد 
و اظهار کرد: اگر همه بایدها و نبایدها در مسایل 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست 
و برای همگان تبیین شــود، اجرای قانون سهل و 
آسان خواهد شد.به گزارش ایسنا، وی ضمن ابراز 
امیدواری بر این که »این همایش به عنوان نماد و 
نمود توجه به قانون اساســی و آغازی بر اجرای 
کامل آن باشــد«، تأکید کرد: دولت ســیزدهم بر 
اجرای کامل قانون اساسی مصمم است و در این 

مسیر از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد .

رئیسی در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی :

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هیچ بن بستی ندارد

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده
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مجوز حمل مواد معدنی براساس شناسه کاالهرمزگان
  گروه خبر // معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت 
استان از طراحی مجوز حمل مواد معدنی براساس شناسه کاال در 
اســتان خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا ، ابراهیم سعدینی اظهار 
داشت: در راستای افزایش شفافیت حمل مواد معدنی، از این پس 
حمل مواد معدنی در استان بر اساس شناسه کاال در سامانه جامع 
تجارت انجام می شود و با متخلفان طبق قانون برخورد می گردد.
وی افزود: این مجوز شامل بارکد میله ای، مشخصات بهره بردار 
و شــرح کاال می باشد که این مجوز حمل نشان دهنده اطالعات 
تولید کننــده، کیفیت مواد معدنی و اطالعات خریــدار بوده و با 
استفاده از این مجوز، از حمل مواد معدنی برداشت شده به صورت 
غیرمجاز و فاقد مجوز قانونی جلوگیری می گردد.سعدینی عنوان 
کرد: مجوز مذکور این قابلیت را دارد که توســط مصرف کنندگان 
 و ضابطیــن قضایی به منظور اطمینان از نوع کاال، شناســه کاال 
 )بارکــد میلــه ای( در ســامانه جامــع تجــارت بــه آدرس 
 https://www.ntsw.ir/informationiD.aspx

اســتعالم گردد .معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت 
استان در پایان گفت: ذینفعان می توانند برای کسب اطالع از قیمت 
مصرف کننده کاال به وب سایت ir.124.www مراجعه فرمایند .

 برگزاری نمایشگاه اختصاصی دائمی 
و چهار فصل ایران در روسیه

  گروه خبر // معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان 
صمت استان از برگزاری نمایشگاه اختصاصی دائمی چهار فصل ایران 
در روســیه خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا ، محمد عباسی گفت: 
کلیه شرکت ها و کارخانجات ایرانی اعم از تولیدی، فنی و مهندسی، 
خدماتی، خالق و نوآور و دانش بنیان در این نمایشــگاه می توانند 
شرکت نمایند.وی افزود: بر اساس تفاهم نامه سازمان توسعه تجارت 
ایران در راستای افتتاح مرکز تجاری دائمی ایران در روسیه در بستر 
یک نمایشگاه دائمی واقع در جنوب روسیه ماخاچکاال آماده اعطاء 
30 درصد یارانه ویژه نمایشگاه برای حضور یک ساله در نمایشگاه 
دائمی کاالو خدمات ایرانی برای بازارهای اورآسیا- روسیه می باشد.
عباسی مهلت ثبت نام متقاضیان برای شرکت در نمایشگاه مذکور را 
30 دی ماه سالجاری اعالم نمود و افزود: افتتاحیه نمایشگاه در تاریخ 
12 بهمن ماه 1401 می باشد. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صمت اســتان عنوان کرد: متقاضیان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر به سایت سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه نمایند .
رشد ۷ درصدی حمل بار بندرعباس توسط ناوگان حمل و نقل 
  گروه خبر // فرماندار شهرســتان بندرعباس از رشد ۷ درصدی 
حمل بار در ناوگان حمل و نقل شهرستان خبر داد. محمد مرودی پس 
از بازدید از اسکله شهید رجایی و باهنر و همچنین پایانه های حمل 
بار در شهرســتان، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، حمل و نقل 
جاده ای کشور از سمت شهرستان بندرعباس، بیش از ۷ درصد رشد 
داشته است. به گزارش ایسنا ؛ این مقام مسئول با اشاره به اینکه ناوگان 
حمل و نقل جاده ای بر پایه تالش های شبانه روزی رانندگان اداره می 
 شود، ادامه داد: فرمانداری شهرستان بندرعباس با تمام توان از ناوگان 

حمل و نقل جاده ای شهرستان بندرعباس حمایت خواهد کرد .

گروه خبر // استاندار هرمزگان 
در حاشــیه بازدیــد از  طرح 

محلــه  شــهری   بازآفرینــی 
اسالم آباد و پروژه گردشگری 

پنجه علــی  کوهســتان پارک 
بندرعباس گفت: محله دوهزار 
به عنــوان دومین محله هدف 
در این طرح  انتخاب شــده که 
مراحل طراحی آن در حال انجام 

است .
   به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس 
مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان 
بــا همراهی مهدی نوبانی شــهردار 
بندرعباس از طرح بازآفرینی شهری 
محله اســالم آباد و بازگشایی معبر 
این محلــه همچنین طرح توســعه 
پنجه  پــارک  کوهســتان  تفرجگاه 
در  دوستی  کرد.مهندس  بازدید  علی 
حاشــیه بازدید از پروژه های توسعه 
بندرعباس  شــهری  بازآفرینــی  و 
اظهارداشت: یکی از قول هایی که به 
مردم داده بودیم  بازآفرینی شهری به 
ویژه در ســکونتگاه های غیررسمی، 
حاشــیه شــهرها و جاهــای بدون 

معماری مشــخص و دقیقی بود و بر 
 همین اســاس طرح بازآفرینی محله 
اســالم آبــاد را با همت شــهردار 
بندرعباس و اداره کل راه و شهرسازی 
آغاز کردیم.وی بــا بیان اینکه طرح 
بازآفرینی محله اسالم آباد پیشرفت 
مناسبی دارد، افزود:  محله دوهزار به 
عنوان دومین محله هدف در این طرح  
انتخاب شده که مراحل طراحی آن در 
حال انجام است و به زودی عملیات 

اجرایی آن نیز آغاز می شود.
   نماینــده عالی دولت در اســتان 
هرمزگان، با اشاره به وفاق مسئوالن 
در پیشــبرد طرح ها گفــت: تمرکز 
ویــژه ای برروی بازآفرینی شــهری 
داریم و باتوجه به منابع مالی که برای 
این مهم کنار گذاشــته ایم می توانیم 
گام های مناسبی برای مردم برداریم.

اســتاندار هرمزگان با اشاره به پروژه 
توســعه کوهســتان پارک پنجه علی 

تاکید کرد: با احداث زیرساخت های 
الزم در منطقه پنجه علی و بستر بکر و 
بی نظیر آن  برنامه هایی در قالب یک 
ژئوپارک یا مناظر چشم نواز شهری و 
پل معلق در ارتفاع عملیاتی خواهد 

شد.
   مهندس دوستی تصریح کرد: بخشی 
از زیرساخت های موردنیاز برای این 
کوهســتان پارک تامین شده است اما 
الزم اســت منابعی را جهت تسریع 
در کار درنظربگیریــم.وی با تاکید بر 
لزوم استفاده از مشــاوران خبره در 
طراحی این تفرجگاه، بیان کرد: مهم تر 
از مســائل عمرانی، بحث تعریف و 
در  بسته های سرمایه گذاری  احصای 
این پروژه است که می تواند با واگذاری 
و افزایش مشــارکت مردم منجر به 
 ایجاد شغل، باال رفتن گردش مالی و 
تحقق اقتصاد خودگردان در این طرح 

شود .

استاندار هرمزگان تاکید کرد 

لزوم استفاده از مشاوران خبره در طراحی كوهستان  پارک پنجه علی

   
سرمقاله

  بحث صدور اسناد مالکیت در محالت بندرعباس واستان هرمزگان 
همواره به عنوان یک چالش اساسی مطرح بوده است و به همین دلیل 
ساکنان این مناطق که امالک شان فاقد سند بوده اند، حتی نتوانسته اند 
از تسهیالت نوسازی بافت های فرسوده استفاده کنند و بسیاری از این 
امالک در معرض تخریب هستند وسقف و دیوار برخی از این امالک 
فرســوده هم فروریخته اند و زندگی در خانه های قدیمی و فرسوده 
خطرناک است که متولیان مربوطه در دولت های های گذشته سیاست 
مناسبی را در این حوزه نداشتند و به درخواست های حاشیه نشینان و 
ساکنان بافت های فرسوده در این بخش توجهی نشده است. ساکنان 
محالت حاشیه ســاحل به بهانه قرار گرفتن در حریم 60متری دریا 
همواره از دریافت ســند برای امالک شان محروم بوده اند و به همین 
دلیل به آنها اجازه ساخت وســاز، تعمیر وبازسازی امالک فرسوده 
شــان داده نمی شود. به ساکنان محله چاهستانی های بندرعباس در 
زمان اجرای طرح بازگشایی چهارمعبری که ابتر ونیمه تمام باقی ماند، 
وعده صدور رایگان اسناد مالکیت شان در دولت قبل داده شده بود که 
 این طرح نیز اجرایی نشــد و بیشتر خانه ها بی سند ماندند. در محله 
اسالم آباد بندرعباس هم که بنیاد مستضعفان اراضی مربوط به خود را 
به ساکنان بصورت رایگان واگذار کرد تا آنها بتوانند اسناد امالک شان 
را دریافت کنند، اما تعدادی از ساکنان مانند اهالی کوچه دالوران ۷که 
از دهه 60 و۷0 قرار بوده در این کوچه بازگشایی معبر صورت پذیرد 
وتاکنون هم این اتفاق رخ نداده است و مشخص نیست در آینده چنین 
معبری هم احداث شود یا خیر، اما در استعالم نامه شهرداری به بنیاد 
 مستضعفان اعالم شده است که امالک قابلیت تجاری خدماتی مسکونی 
)محله ای( دارند وبه همین دلیل هم بنیاد مستضعفان به ساکنان عنوان 
کرده برای امالک تجاری واگذاری رایگان انجام نمی شــود. این در 
 حالی است که برخی از ساکنان عنوان می کنند که آنها سند مسکونی 
ملک شــان را می خواهند و بدنبال تجاری نیســتند، اما تاکنون این 
 مشکل برطرف نشده اســت و ضرورت دارد متولیان مربوطه در این 
 حوزه تصمیم مناسبی اتخاذ نمایند تا مشکل ساکنان برطرف شود و 
خانه های شــان سنددار شــوند. در محله سنگ کن بندرعباس هم 
می گویند که این محله قدیمی در حریم شــهر قرار ندارد و وعده راه 
وشهرسازی برای رفع این مشکل از دهه 90 تاکنون محقق نشده است 
و ساکنان نتوانســته اند برای امالک شان سند بگیرند. البته بخشی از 
اراضی این محله و نخل ناخدا هم گفته می شود که مالک خصوصی 
 دارد و بــه همین دلیل ســاکنان همچنان برای اخذ اســناد مالکیت 
امالک شان با مشکل مواجهند. از طرفی دیگر اراضی برخی از محالت 
هم گفته می شود که به شهرداری تعلق دارد که ساکنان در این حوزه 
نیز با مشکالتی برای سنددار کردن امالک شان مواجهند و عزم مناسبی 
برای رفع مشکل صدور سند امالک ساکنان در این مناطق نیز در ادوار 
مختلف وجود نداشته است.  در محله آیت اهلل غفاری بندرعباس هم 
در یک دهه اخیر که شوراهای شهر مبالغی را تصویب کردند تا از مردم 
برای صدور اســناد مالکیت اخذ شود که پرداختش برای بسیاری از 
ساکنان محروم این محله غیرممکن بوده وبه همین دلیل این ساکنان 
هنوز نتوانسته اند برای امالک قدیمی شان سندمالکیت دریافت نموده 
واز تسهیالت نوسازی بافت فرسوده استفاده نمایند و اقدام به بازسازی 
امالک شان کنند. بسیاری از امالک در این محله بسیار قدیمی و فرسوده 
و در معرض ریزش هستند و در این سالها برخی فروریخته اند که بارها 
گزارش هایی در رسانه ها منعکس شده است، اما متاسفانه اقدام مناسبی 
صورت نگرفته اســت و گویا سرنوشت چنین محالتی برای متولیان 
مربوطه چندان مهم نیست وفقط در زمان تبلیغات انتخابات، کاندیداها و 
نمایندگان شان وعده های شیرین برای رفع مشکالت ساکنان می دهند 
وبعد از جمعه انتخابات این وعده ها به فراموشــی سپرده می شوند و 
این سناریو در یکی دو دهه اخیر بارها تکرار شده است و مردم از رفع 
مشــکالت شان در این وعده های بی عمل  ناامید شده اند. در برخی 
دیگر از محالت نیز این مشکل وجود دارد. در یکی دوسال اخیر هم 
که صدور ســند در اراضی دولتی تقریبا در استان متوقف شد و از ماه 
قبل مدیرکل راه وشهرسازی اعالم کرد که مجوز صدور سند را تا پایان 
سال از هیئت دولت اخذ کرده اند و ساکنان مناطق مختلف استان برای 
دریافت اسناد مالکیت امالک شان اقدام کنند و تشکیل پرونده دهند. 
در این بخش البته نیاز است اطالع رسانی گسترده صورت گیرد تا همه 
دارندگان ملک بدون سند برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند واز طرفی 
دیگر انتظار می رود قیمت ها بگونه ای باشد تا مردم بتوانند پرداخت 
کنند وهیچ ملکی بدون ســند نماند تا صاحبان شان بتوانند با استفاده 
از تسهیالت نوسازی در محالت و بافت فرسوده نسبت به بازسازی 
امالک شان اقدام کنند و در بازگشایی معابر در این مناطق تسریع شده 
و ارتقای امنیت وخدمات رسانی را برای ساکنان این مناطق به همراه 
داشــته باشد. طرح شبکه جمع آوری فاضالب در این مناطق بد لیل 
 عدم بازگشایی معابر همچنان تکمیل نشده است و خودروهای پلیس، 
آتش نشــانی، آمبوالنس، جمع آوری زباله و... همچنان نمی توانند 
وارد بیشتر کوچه های این محالت شوند که پاشنه آشیل رفع بسیاری 
از مشــکالت در این مناطق، بازگشایی معابر است که با صدور سند 
 امالک و بازســازی امالک فرسوده با استفاده از تسهیالت نوسازی و
عقب نشینی هایی که صورت می گیرد، این روند می تواند شتاب گیرد. 
استاندار هرمزگان نیز در حوزه مسکن از امکان جدیدی برای آسایش 
خاطر مردم خبرداد و گفت: کســانی که قبل از ســال 1394 برروی 
زمین های دولتی بنایی ساخته اند، می توانند برای دریافت سند اقدام 
کنند. دوستی با اشاره به برنامه دولت مردمی برای صدور اسنادمالکیت 
منازل فاقد سند در استان اظهارداشت: پیرو ابالغ آیین نامه اجرایی بند 
»ک« تبصره 11 قانون بودجه 1401 موضوع واگذاری اراضی متصرفه 
دولتی به مردم، این امکان با تالش دولت مهیا شــده تا زمین هایی که  
بنایی در آن ها ســاخته شده به صورت رسمی به مردم واگذار شوند.

استاندار هرمزگان با تاکید به عینیت بخشی شعار دولت مردمی افزود: 
طبق این تصمیم دولت چنانچه مــردم در عرصه هایی که در اختیار 
دارند قبل از 1/1/ 1394 بنایی احداث کرده باشند می  توانند نسبت به 
دریافت سند مالکیت اقدام کنند .  اداره کل راه و شهرسازی استان و  9 
دفتر پیشخوان دولتی آموزش  دیده در انجام امور صدور اسناد مالکیت 
مردم، آماده رسیدگی به این موضوع هستند و مردم می توانند برای انجام 
فرآیند قانونی به آن ها مراجعه کنند. افرادی که خود یا همسرشان از 
دولت یا موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی زمین و واحد مسکونی 
دریافت نکرده باشند و اصطالحا فرم ج آن ها سبز باشد، در صورتی که 
عرصــه تصرفی آن ها به ازای هر متر مربع کمتر از 10 میلیون تومان 
قیمت گذاری شود، تا سقف 200 متر مربع بهای زمین به قیمت منطقه ای 
به آنها واگذار خواهد شد. فرصت ثبت نام این طرح تا انتهای سال است 
و از مردم تقاضا می شود در اولین فرصت جهت تشکیل پرونده به دفاتر 

پیشخوان و ادارات راه و شهرسازی شهرستان ها مراجعه کنند  . 
   علی زارعی

صدور اسناد مالکیت در محالت گران نباشد !

پشت پرده سیاست 

تسنیم: فرمانده سپاه بولتن تولیدی توسط خبرنگار یا رسانه ندارد   
فضائلی:اخبار منســوب به رهبر انقالب در بولتن یک رسانه خاص،غیردقیق، 
ناقص و گاه جعلی اســت . در پی انتشار جزواتی با عنوان »بولتن تهیه شده 
توســط یک رسانه برای فرمانده کل سپاه در فضای مجازی«، یک منبع مطلع 
در سپاه به خبرگزاری تسنیم گفت: این ادعا که فرمانده کل سپاه برخی اخبار 
را از طریق بولتن تهیه شده توسط یکی از مسئوالن یک رسانه دریافت می کند، 
غیرواقعی و کذب است. وی خاطرنشان کرد: فرمانده سپاه، فرمانده ارشد یکی 
از مهم ترین ارکان نیروهای مســلح است که در آن عالوه بر یگان های رزمی، 
یگان های اطالعاتی و حفاظتی پیشــرفته ای قرار دارند و باالترین دسترسی 
به اطالعات الزم از طریق آن ها و همچنین از طریق جلســات سطح کالن و 
طبقه بندی شده نظام است پس این که ادعا شود خبرنگار یا یکی از مسئوالن 
یک خبرگزاری مسئول تهیه بولتن اخبار محرمانه برای فرمانده کل سپاه شده 
است، مضحک است. این منبع مطلع تصریح کرد: یکی از نشانه های مضحک 
بودن این ادعاها در فضای مجازی آن جاست که اخبار و نقل قول های جعلی 
از خود فرمانده کل سپاه هم برای فرمانده کل سپاه در آن گنجانده شده است! 
یعنی فرمانده کل ســپاه برای آن که بداند خودش چه گفته یا چه اقدامی کرده،   
بولتن ســفارش می دهد؟ همزمان ،مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر انقالب در حساب کاربری خود نوشت: »عالوه بر آن که اغلب اخبار و 
مواضع منسوب به رهبر معظم انقالب در بولتن خبری یک مجموعه رسانه ای، 
بــه دلیل غیردقیق، ناقص و گاه جعلی بودن غیرمعتبر اســت، باید به اغراض 
شوم دشمن توجه داشت که اخبار دروغ را به عنوان اخبار این بولتن محرمانه 
مطرح  می  کند.« به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته اخبار و نقل قول های 
بی اعتبار منتسب به رهبر معظم انقالب در قالب عناوینی چون بولتن غیررسمی 
در رسانه های معاند منتشر شده بود.به نوشته خبرآنالین، خبرگزاری دولت نیز 
در واکنش به بازنشــر مجازی »نقل قول هایی از رهبری« در»بولتن محرمانه« 
هک شده فارس نوشــت: به اذعان دست اندرکاران تولید این جزوه ها، مطالب 
مذکور بدون طی مراحل صحت سنجی و صرفًا با هدف جمع آوری شنیده ها و 
شایعات در فضای مجازی و محافل رسانه ای گردآوری و در اختیار معدودی 

از افراد قرار داده شده، بنابراین هیچ گونه اعتبار و ارزش اسنادی ندارد .
انعکاس

همشهری آنالین خبرداد: دادســتان مرکز استان سیستان و بلوچستان گفت: 
ادعای رســانه های معاند مبنی بر صدور حکــم محاربه برای دو نوجوان زیر 
1۸ ســال بلوچ در زاهدان به هیچ وجه صحت ندارد.به گفته شــمس آبادی، 
رســانه های معاند زمانی که می بینند همدلی و اتحاد بین اقوام و طوایف استان 
سیستان و بلوچســتان شکل گرفته است، هر روز با انتشار یک خبر دروغ و 

نادرست در پی ضربه به این اتحاد هستند .
 انتخاب مدعی شد: محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور کشف حجاب را از 
رنج های کنونی یادکرد و گفت: مجلس و شورای عالی انقالب اسالمی در حال 
کار و مطالعه روی مسئله حجاب هستند که نتایج آن تا 1۵ روز آینده مشخص 

خواهد شد؛ این تصمیم سازی ها باید بر اساس تدبیر باشد .
 بهارنیوز مدعی شد: شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی گفت:به اعتقاد 
من 90 درصــد آن هایی که به خیابان آمدند، از افرادی هســتند که معترض 
بــه وضع موجود بودند و 10 درصدشــان اغتشاشــگر، اراذل و اوباش و از 
سرویس های بیگانه و تروریست ها هســتند که آن ها دسته بندی دارند، کسی 
که ترور می کند، سازمان یافته است. نهادها، کشور ها و تشکیالت امنیتی پشت 

این قضیه اند و باید آن ها را از مردم تفکیک کنیم تا تصمیم درست بگیریم .
 

تازه های مطبوعات
اطالعات- بسیاری از مقامات و اصحاب قدرت و خدمت گاه حتی پرشورتر 
از مردم عادی اهل انتقاد و گالیه و نقدند. ظاهراً مشــکالت را هم می دانند 
و تندتــر و داغ تر هم از مصائب و معضالت می گویند،بی آن که به کســی 
پاســخ بدهند که چرا کاری نمی کنید؟ پس برای چه پشت این منصب و میز 

نشسته اید و حقوق می گیرید؟ 
 جام جم - فضای التهابات طی دو ماه اخیر در ایران سبب فشار افکارعمومی 
در خــارج از ایران و به ویــژه گروهک های تجزیه طلــب و برانداز روی 
دولت های خارجی شــد، آن هم در شرایطی که این دولت های غربی خیلی 
بدشان نمی آمد چنین فشاری را بر تهران در پوشش حقوق بشر آغاز کنند؛ ) 
در چنین شرایطی(  دستگاه دیپلماسی می تواند با توجه به رفتارهای به شدت 

متناقض غرب در زمینه حقوق بشر فعاالنه تر رفتار کند.
 آفتاب یزد - یگانه حســن  حضور خبرنگاران سوپر انقالبی  با پول مردم 
در قطر،آن اســت که این آقایان و خانم ها از نزدیک ببینند و لمس کنند که 
سیاست های صحیح خارجی - داخلی و اقتصادی چه تاثیر عمیقی بر جذب 

سرمایه خارجی و افزایش رفاه مردم دارد.
کیهان - در تاریخ جام جهانی، کم ســابقه یا بی ســابقه است که کسانی به 
دشمنان تاریخی یک ملت پناه ببرند، حمایت  های انبوه سیاسی و رسانه ای 
بگیرند و با پروپاگاندای سنگین، خواستار حذف تیم ملی آن کشور از جام 
جهانی شــوند! تیم ملی ما در کنار همه مشکالت مجبور شد با این خباثت 
نابرادراِن وطن فروش بجنگــد؛ نابرادرانی که »چند دهم یک درصد« ملت 
بزرگ ما هم نمی شوند، اما با پشتیبانی سیاسی، اقتصادی و رسانه ای جبهه ای 

متشکل از آمریکا، انگلیس، اسرائیل و سعودی، هیاهوی بسیار دارند. 
رحیم پور ازغدی:اتفاقات اخیر ریشه در زخم های فرهنگی و اجتماعی دارد 

عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی در نشســت بصیرتی جهاد تبیین با 
محوریت بررسی مسائل روز که در تاالر شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: 
اتفاقات اخیر ریشــه در زخم های فرهنگی و اجتماعی دارد؛ زخم فرهنگی 
یعنی با وجود تمام رســانه ها، تشکیالت، استاد معارف، مسجد و مدرسه ای 
که داریم، نتوانســتیم اهداف فرهنگی را محقق کنیم. اگر نهادهای فرهنگی 
کم کاری داشته باشــند، باید بازخواست شوند. حسن رحیم پور ازغدی در 
باره زخم های اجتماعــی اظهار کرد: طرز تفکری در جامعه وجود دارد که 
تنهــا با پارتی می توان کار خــود را در ادارات دولتی پیش برد. این که این 
مشکل به طور مطلق در تمام ادارات وجود دارد، با عقل جور در نمی آید، اما 
همان درصدی که وجود دارد، باعث اعتراض و نارضایتی مردم شده است.
وی با بیان این که برخی از مردم بی اعتماد شــده اند، ادامه داد: بی اعتمادها 
می گویند هرچه گفته می شود، دروغ است. در همان قضیه شاهچراغ برخی 
گفتند کار خودشــان بوده است. برخی از افرادی که چنین صحبت هایی را 
مطرح می کنند، مریض اند اما بقیه بی اعتمادند. در اعتراضات بیشترشان بچه 
بودند و طبق گزارش ها، در جیب یک ســوم آنان گل پیدا شــده اســت. 
در اعتراض هایی که در دانشــگاه ها شکل گرفت، صحنه هایی دیده شد که 
در ایران و دنیا بی ســابقه بود. حدود 9۸ درصد دستگیرشدگان، همان ابتدا 
ابراز ندامت می کردند.رحیم پوربا بیان این که افرادی که اعتراضات اخیر را 
به اغتشاش کشیدند، توسط دشــمن تطمیع شده بودند، افزود: اصل مسئله 
معترضان حجاب نبود. تصور بنده این بود اکثر کســانی که حجاب ناقص 
دارند، کشف حجاب می کنند اما چنین نشد. اکنون اگر فردی بخواهد کشف 

حجاب کند، می تواند، اما مردم نمی خواهند ./ مهر

وانت های میوه فروش شناسنامه دارمی شوند

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان :

سرکنسولگری چین 
به زودی در بندرعباس مستقر می شود 

رئیــس  نشســت   // خبــر   گــروه 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فراورده های کشــاورزی و مدیریت 
تخلفات بــا معاون خدمات شــهری 
شــهرداری بندرعباس در راســتای 
میوه  بارهای حامل  وانت  ساماندهی 

در شهر بندرعباس برگزار شد . 
 ، دریــا  خبرنــگار  گــزارش      بــه 
عزیــز اله کناری در این جلســه با بیان 
اینکه خدمات رســانی به شهروندان از 
شــهری  مدیریت  مجموعه  اولویت های 
اســت، تصریح کرد: شهرداری در تالش 
است تا به کسب و کار معیشت شهروندان 
کمــک نماید و به منظــور جلوگیری از 
بار ترافیکی در معابر اصلی ســطح شهر 
وانت بار های حامل میوه در محل های 

جانمایی شــده هدایت می شوند.  معاون 
بندرعباس  شــهرداری  شهری  خدمات 
گفت: تمامــی وانت های عرضه میوه که 
به صورت پراکنده در ســطح شــهر می 
باشند با همکاری سازمان های مربوطه 
 شهرداری در محل های مورد تایید مستقر 
 می شــوند.  کناری بیان کرد: هر یک از 
 ماشین های عرضه میوه، بعد از مستقر شدن در 
محل های جانمایی شده به آنها شناسنامه 

صادر می شود.
    وی در پایــان گفــت: امیدواریــم با 
همراهی و همکاری همه دســتگاه های 
مربوطه بتوانیم شاهد کاهش بار ترافیکی 
ایجاد شده در شــهر بندرعباس در این 
زمینه باشیم و خدمات مناسب و بهینه ای 

به شهروندان ارائه دهیم .

 گروه خبر // معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: 
سرکنسولگری چین به زودی در بندرعباس مستقر می شود .

   احسان کامرانی در نشست با لی یویانگ کنسول جمهوری خلق چین، اظهارداشت: 
مقدمات اولیه اســتقرار و فعالسازی سرکنســولگری چین در بندرعباس مهیا شده 
اســت و آمادگی هر گونه همکاری در این حوزه وجــود دارد.وی افزود: افزایش 
تعامالت در بخش های اقتصادی و تجاری جزو خواسته های مشترک دولت جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری خلق چین اســت و امیدواریم استقرار سرکنسولگری در 
اســتان منجر به تسهیل فرآیندها و تسریع در صدور ویزا شود.معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری هرمزگان، تاکیدکرد: در بخش های علمی و دانشگاهی نیز 
ضرورت دارد تبادل دانشــجو و استاد بین دانشــگاه های چین و ایران به خصوص 
دانشــگاه های استان هرمزگان انجام شود.کامرانی عنوان کرد: زمینه های مشترک در 
حوزه های محیط زیستی، اقتصاد دریا محور و جزایر وجود دارد که می توان با حضور 
کارشناسانی از دو کشــور در این زمینه فعالیت هایی را ساماندهی و اجرایی کرد.به 
گزارش  مهر، وی خاطرنشان کرد: استقرار سرکنسولگری در استان هرمزگان می تواند 
به استحکام و تسهیل روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین کمک کند 
و در این راســتا تعریف خط پروازی مستقیم از چین به هرمزگان می تواند راهگشا 

باشد . 

گروه خبر // رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان گفت: در هشــت ماه اخیر 
با اقدامات ویژه دســتگاه قضایی و 
اداره کل ثبت اسناد، شاهد رشد ۷۸۴ 
درصدی صدور اسناد حدنگار برای 
اراضی کشــاورزی در سطح استان 

بوده ایم .
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ رئیس کل 
دادگستری هرمزگان اعالم کرد: با توجه به 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت 
اجرای کامل قانــون حد نگار )طرح جامع 
کاداســتر( و تأکیدات ریاســت محترم قوه 
قضاییــه در این خصوص، با اقــدام ویژه 
دســتگاه قضایی اســتان برای تکمیل ثبت 
اراضی کشــاورزی در ســامانه کاداستر و 
مراجعه مسئولین به مالکین اراضی زراعی، 
شــاهد افزایش بی ســابقه صدور اســناد 
حدنگار در مناطق مختلف استان هستیم که 

این موضوع در سطح کشور بی نظیر بوده و 
از سوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به 
عنوان الگویی برای دیگر استان ها ارائه شده 
است.مجتبی قهرمانی تصریح کرد: در هشت 
ماه اخیر با اقدامات ویژه دســتگاه قضایی 
و اداره کل ثبت اســناد، شــاهد رشد ۷۸4 
درصدی صدور اسناد حدنگار برای اراضی 
کشاورزی در سطح اســتان بوده ایم.وی با 
اعالم این مطلب، گفت: در هشت ماه ابتدایی 
ســال 1400، تنها برای 2 هزار و پانصد و 
سی و هفت هکتار از اراضی زراعی استان 
هرمزگان، سند حدنگار )کاداستر( صادر شده 
بود که با اجرای طرح تسریع در حدنگاری 
اراضی کشــاورزی و تعیین قاضی ویژه در 
این خصوص، در مدت مشــابه امسال، این 
آمار به مساحتی بالغ بر 22 هزار و چهارصد 
و بیســت و یک هکتار افزایش یافته است.
قهرمانی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال، 

رشــد حدنگاری اراضی زراعی در سطح 
بوده اســت،  کشــور، حدود 300 درصد 
خاطرنشــان کرد: در همین بــازه زمانی، 
شاهد رشد ۷۸4 درصدی و بیش از هشت 
 برابری صدور اسناد حدنگار )کاداستر( برای 
 زمین های کشــاورزی در استان هرمزگان 
می باشــیم. مجتبی قهرمانی بیان داشــت: 
تاکنون برای 44 هزار و هشــتصد و چهل 
و هشت هکتار از اراضی کشاورزی استان 
هرمزگان در ۵ هزار و سیصد و هفتاد و سه 
قطعه، ســند حدنگار )کاداستر( صادر شده 
اســت.وی در ادامه افزود: به دستگاه های 
متولی تأکید شده است که به گونه ای عمل 
کنند که بار اضافه ای بر دوش مردم تحمیل 
نشود و با رعایت موازین قانونی و با استفاده 
از سریع ترین و کم هزینه ترین روش ممکن 
کار تعیین تکلیف اراضی کشاورزی مردم را 
انجام دهند.این مقام قضایی یادآور شد: بر 

اساس سیاست های قوه قضاییه، مقرر شده 
است که در حوزه کاداستر و کمیسیون های 
رفع تداخالت اقدام جهادی صورت بگیرد.

رئیس کل دادگســتری هرمزگان همچنین 
تأکید کرد: حدنگاری اراضی کشاورزی یک 
طرح ملی اســت و تمامی مسئوالن استانی 
باید با این نگاه برای اجرای ســریع و دقیق 

آن تالش کنند .

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

رشد ۷۸۴ درصدی صدور اسناد حدنگار برای اراضی زراعی
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حسن سیالوی سرویس استان ها // نماینده 
مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری 
با تاکید بر نقش دشــمنان در فتنه اخیر 
گفت: دشــمنان ایران از سر استیصال و نا 

امیدی، فتنه اخیر را به راه انداختند . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ آیت اهلل محسن حیدری 
در دیدار با خانواده شهدای حادثه تروریستی ایذه 
بیان کــرد: مردم ایذه همیشــه لبیک گوی ندای 
انقالب، رهبری، و کشور عزیزمان، ایران اسالمی 
هستند و همواره در دیدار با خانوده شهدا، چیزی 
بــه غیر از صبر، تدیــن و بصیرت در چهره های 
آن ها چیزی دیده نمی شود. وی گفت: مردم عزیز 

ایذه همیشه با خون جوانان خود از اسالم، وطن 
و نظام جمهوری اســالمی دفاع کرده اند و تا ابد 

نمیگذارند خون شهیدانشان پایمال شود.
  این نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان 
رهبری افزود: دشــمنان این توهم را داشتند که 
با این فتنــه می توانند مردم ایــذه را کنار خود 
داشــته باشــند اما هنگامی که مردم والیتمدار 

ایذه با حکمت جواب کوبنده ای به آنها دادند، با 
ناامیدی و برای انتقام جویی از مردم، فاجعه حمله 
تروریســتی به شــهروندان ایذه و هتک حرمت 
حوزه علمیه این شهرستان را ترتیب داد.  وی در 
ادامه افزود: این جنایتکاران، آمران و پشــتیبانان 
آنها بدانند، هرکجا که باشند، نمی توانند از دست 
عدالت فرار کنند.عضو مجلس خبرگان رهبری از 

تمام نهادهــای امنیتی، قضایی، انتظامی و نظامی 
خواســت، با همتی مضاعف و تالشی دو چندان 
تمام مسببین و عاملین این حادثه را دستگیر و به 
سزای اعمالشان برسانند و خبر خوشی را به مردم 

داغدار ایذه بدهند.
آیت اهلل حیدری در پایــان در رابطه با مطالبات 
برحق مــردم ایذه گفت: این مطالبات را حتما به 

گوش تمام مســئولین خواهیم رســاند و به جد 
پیگیر رفعشان خواهیم بود و مطمئن هستیم این 
دولت انقالبی در تالش جدی برای رفع مشکالت 

است.
  آیت اهلل حیدری، نماینده مردم خوزســتان در 
مجلس خبــرگان رهبری در ســفری یه روزه 
 به شهرســتان ایذه، به همراهی حجت االســالم 
و المسلمین سید میثم موســوی امام جمعه ایذه 
و مسئولین بنیاد شهید این شهرستان، با خانواده 
شــهدای فاجعه تروریســتی اخیر دیدار کرد.در 
حادثه تروریستی شهرستان ایذه هفت نفر شهید 

و هشت نفر نیز مصدوم شدند .

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری :

راه اندازی فتنه اخیر، از سر استیصال دشمن است

راهکارهای یک طنزپرداز برای مقابله با تجرد ؛

كاهش مجرد در سه سوت
در خبرها آمده است  از 13 میلیون مرد و زن مجرد ایرانی 
2.۵ میلیون نفر آنان از سن ازدواج عبور کردند. بالفاصله 
بعد از انتشــار این خبر، »ستاد ملی مقابله با تجرد« اعالم 
موجودیــت کــرد و در اولین گام به ارائــه راهکار برای 

ریشه کن شدن تجرد پرداخت .
* راهکار اول :

همان طور که از خانه های خالی مالیات گرفتند، از جوانانی 
که می توانند ازدواج کنند، ولی نمی کنند هم مالیات بر تجرد 
بگیرند. این مالیات تصاعدی باشــد و تا زمانی که جوان 

مجرد است سالیانه ۵0 درصد به مبلغ آن اضافه شود .
* راهکار دوم :

در صدا و سیما رسم داریم وقتی مردم قدرت خرید چیزی 
را ندارند یــا آن چیز کمیاب می شــود، یک دفعه اخبار 
دانشمندان ژاپنی را نشان می دهد که کشف کرده اند آن چیز 
مضر است. مثال بعد از گرانی گوشت، دانشمندان ژاپنی در 

صدا وسیما گفتند که گوشت چیز خوبی نیست .
* راهکار سوم :

همچنین از ســریال های صدا و سیما آموختیم که اگر در 
خواستگاری دختر مورد نظر، چای به ویژه چای داغ بریزد 
روی پای خواستگار، آن خواستگاری بی شک تا مرحله 
ازدواج پیش خواهد رفت، بنابراین خانم های محترم اگر از 
خواستگاری خوششان آمد لیوان های چای که الزامًا باید 
دمای باالی 90 درجه سانتی گراد داشته باشند، روی پای 

داماد چپه کنند .
*  راهکار چهارم :

سال ها پیش نرخ بیکاری کشور به یک باره کاهش شدید 
پیدا کرد. علت آن هم این بود که طبق تعریف جدید وزارت 
کار کسانی که در هفته حداقل یک ساعت کار کنند شاغل 
محســوب می شوند. االن هم برای کاهش آمار تجرد بهتر 
اســت تمام پســرانی که حداقل یک بار به خواستگاری 
رفته اند و دخترانی که حداقل یک بار خواستگار برایشان 
آمده است متأهل محسوب شوند، حتی اگر خواستگاری به 

ازدواج ختم نشده باشد .
* راهکار پنجم :

اگر مجردی در آســتانه آن بود که از مرز ازدواج رد شود، 
بالفاصله با تیر بزنیمش تا نتواند از مرز رد شود .

  مهدی محمدی
فواید پایبندی به رسوم 

جمعه كم  رنگ 
 پایبندی به رسوم همواره یکی از ویژگی های قابل تقدیر ما 
ایرانی ها بوده است. البته برخی از ما، خیلی خیلی جدی تر 
به بزرگداشت هر رسمی اهتمام می ورزیم و فرقی هم ندارد 
رسم ایرانی باشد یا کریسمسی! البته طبیعتًا به سال نو چینی 
یا هنگ کنگی که با فرهنگ ما ارتباطی ندارد، کاری نداریم 
و فوقش چهار تا بالن هــوا می کنیم. ولی دیگر این قدرها 
هم خون آریایی در رگ های مان نداریم که از کنار ولنتاین 
و هالوین و بلک فرایدی و جشــن شکرگزاری و دوشنبه 
ســایبری هم با بی خیالی رد بشویم. حتی مورد داشتیم که 
یکی از بالگرها، کریســمس و هالوین را گرامی نداشت و 
ضمن ابتال به مرض حناق، افزایش فالوئرش متوقف شد. 
اصال خوب است که آدم چیزهای خوب بقیه را یاد بگیرد و 
خودش هم انجام دهد. مثال همین بلک فرایدی خودمان! چه 
کسی بدش می آید جنسی را با هفتاد-هشتاد درصد تخفیف 
بخرد؟! یعنی آن قدر تخفیف زیاد است که تولیدکننده بیشتر 
از یک روز نمی توانــد آن را ادامه دهد. البته این موضوع 
که تخفیف های بلک فرایدی در ایران تا یک ماه بعدش هم 
ادامه دارد، بحث دیگری است که با آن کاری نداریم! حتی 
با این مســئله هم که تخفیف های اجناس در ایران خیلی 
هم ســیاه نیست و فقط صفِر ریالش را برداشته و به تومان 
نوشــته اند هم کاری نداریم. این مسئله هم که این تخفیف 
غربی ها به خاطر انبارگردانی و خرید و فروش پایان سال 
غربی هاست و ربطی به اوایل آذر ما ندارد هم به ما مربوط 
نیست. حاال اگر این وسط ما هم جوگیر شدیم و در صف 
تخفیف های بلک فرایدی ایستادیم هم به کسی مربوط نیست 
و یک موضوع شــخصی است! التماس تفکر هم که برای 
صف غذای نذری کاربرد دارد، نه برای حمله به فروشگاه ها 

در روز جمعه سیاه مایل به قهوه ای!
راستی اگر نمی دانید دوشنبه سایبری چیست، فعال سفارش 
اینترنتی خودتان را نهایی کنید و بعد به دنبال معنی آن بروید. 

موجودی ش تموم می شه!
  مرضيه ربيعی 

طنز

 

آرزو توکلی سرویس استان ها // عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات مدیره 
انجمن حمایت از توسعه استان کرمان گفت: 
نباید در توسعه کرمان رقابت تخریبی داشته 
باشیم زیرا این امر در روند توسعه استان با 
وجود تمامی ظرفیت ها، اخالل ایجاد می کند .   
   به گزارش خبرنــگار دریا ، محمدرضا باهنر در 
نشست شورای اداری اســتان کرمان افزود: رقابت 
تخریبی با استان های مجاور نداریم اما اینکه سنگ 
آهن برای تکمیل زنجیره به دیگر اســتان ها حمل 
شود و دوباره به استان کرمان بیاید، پذیرفتنی نیست.
وی با اشــاره به اینکه انجمن توسعه کرمان نیز در 
همین راســتا راه اندازی شده اســت اظهار داشت: 
کرمانی های مقیم تهران که در بخش های مختلف 
کشور موثر بودند در این انجمن گرد یکدیگر جمع 
شدند تا برای کمک به توســعه این استان همصدا 
شوند.رییس هیات مدیره انجمن حمایت از توسعه 
اســتان کرمان گفت: کمیسیون های تخصصی ذیل 
این انجمن در حوزه های مختلف از جمله زیربنایی، 
صنعت، گردشگری، کشاورزی، پارک علم و فناوری 

و آب راه اندازی و با فعالیــت آنها گام هایی برای 
توسعه استان برداشته شده اســت.وی یادآور شد: 
فعالیت های اقتصادی مســتقل و بنگاه داری را در 
انجمن حمایت از توســعه کرمان ممنوع کردیم و از 
هر ظرفیتی از جمله قدرت نفوذ و امکانات اســتان 
برای توسعه دیار کریمان اســتفاده می کنیم.باهنر 
ادامه داد: استان کرمان بزرگترین معادن آهن، مس 
و زغال سنگ خاورمیانه را دارد و این در حالیست 
که حتی یک کیلوگرم فوالد تا ســال 13۸0 در این 
اســتان تولید نمی شد اما اکنون دانشگاه هایتک در 
این اســتان پایه گذاری شده و در آستانه تولید 10 
میلیون تن فوالد در اســتان کرمان هستیم.این مقام 
مسئول با بیان اینکه استان کرمان در حوزه مقیاس ها 
تعادل ندارد گفت: بیش از 11 درصد مساحت، سه و 
نیم درصد جمعیت و چهار درصد آب و کشاورزی 
 کشــور در استان کرمان است و این استان به لحاظ 
جمعیت شناسی بشدت می تواند مهاجرپذیر باشد 
زیرا امکانات زیرزمینی، طبیعی و نیروی انســانی 
خوبی در اختیار دارد.وی با اشاره به اینکه باید از این 
 موقعیت استان کرمان استفاده کنیم و حتی به کمک 

اســتان های همجوار برویم گفت: مدعی هستم اگر 
گل گهر و مس را در اختیارمان بگذارید می توانیم 
2 استان کرمان و سیستان و بلوچستان را در توسعه 
پرواز دهیم.دبیرکل جامعه اســالمی مهندسین ادامه 
داد: با وجود این ظرفیت ها می توانیم سرمایه های 
بزرگی را به اســتان جذب کنیم.وی افزود: فعالیت 
انجمن حمایت از توســعه کرمان بــا ۵0 نفر آغاز، 
امسال مجمع عمومی این انجمن با حضور 600 نفر 
برگزار شــد و ثروتمند ترین ثروت ما منابع انسانی 
فعال، پویا و صاحب ایده است.باهنر در ادامه با اشاره 
به راه اندازی سایت انجمن حمایت از توسعه کرمان 
افزود: ســه شهر زیارتی مشهور در کشور داریم که 
کرمان باید ضمیمه قانونی برای گردشگری زیارتی 
کســب کند و این استان بایستی به عنوان چهارمین 
شهر گردشگری زیارتی کشور به ثبت برسد.رییس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان 
کرمان نیز گفت: اتکای استان به کشاورزی آب بر و 
بدون ارزش افزوده باالست؛ همچنین صنایع معدنی 
و فراوری استان نیز آب بر، کم اشتغال زا و سرمایه 

بر هستند .

عضو مجمع تشخیص : 

رقابت های تخریبی در توسعه کرمان اخالل ایجاد می کند

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها // 
 مدیر کل فرهنگ و اشــاد اســالمی 
استان یزد با اشــاره به نامناسب بودن 
زیرســاخت های هنر تئاتر در استان، 
گفت: پیگیری ویژه ای برای توســعه 
زیرســاخت ها و همچنین کیفیت هنر 

تئاتر استان داریم . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ احســان عابدی 
در اختتامیه ســی و دومین جشــنواره تئاتر 
اســتان یزد که در محل تاالر فرهنگ اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی یزد برگزار 
شــد، گفت: از زمان اعالم فراخوان 11 اثر 
به دبیرخانه جشــنواره ارسال شد که نهایتا 6 
اثر پذیرفته و در جشنواره شرکت و به مدت 
سه روز در سالن های تأتر شهر یزد بر روی 
صحنه رفتند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
یزد با تاکید بر اینکه دست تک تک هنرمندان 

 و عوامل جشــنواره و شــرکت کنندگان را 
می بوسیم که چراغ تئاتر استان را روشن نگه 
داشــتند، بیان کرد:متاسفانه زیرساخت های 
مناســبی برای تأتر در استان و شهرستان ها 
نداریم و هــم به لحاظ کمیت و کیفیت دچار 
آسیب هســتیم که با قول های مسئوالن در 
پی رسیدگی به آنها هســتیم و اقداماتی نیز 
شروع شده است.وی ادامه داد: از فرمانداران 
و شهرداران درخواست داریم که رسیدگی و 
توسعه تئاتر را در دستور کار خود قرار دهند 
و دســت هنرمندان تئاتر را بگیرند تا شاهد 
رونق در این زمینه باشــیم.عابدی در ادامه با 
بیان اینکه تمام حمایت ها و وظایف خود را 
پیگیری می کنیم، افزود: توقع ما از هنرمندان 
حوزه تئاتر بیشــتر از این است و امیدواریم 
که با توجه بیشــتر نویسندگان و کارگردانان 
شــاهد تولید آثار عمیق و با کیفیت باشیم و 

از این ابزار اثرگذار فرهنگی اجتماعی برای 
فرهنگ ســازی در موارد مختلف و کاهش 
آسیب های اجتماعی قرار دهند.این مسئول 
در ادامه گفت: در این جشنواره اولویت های 
ما خانواده، فرهنگ ســازی، کمک به توسعه 
فرهنگی و اجتماعی استان و حتی موضوعات 
غیر فرهنگی مانند آب بود و در جشــنواره 
نیز جایزه ویــژه ای برای آن قرار دادیم ولی 
متاسفانه اثری در این خصوص ارسال نشد که 
امیدواریم هنرمندان ما بیشتر در این باره دقت 
نظر داشته باشــند.مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان در پایان ضمن اشاره به اینکه 
در حوزه آموزش نیز برنامه ریزی کرده ایم و 
کارهایی نیز انجام داده ایم، تصریح کرد: علی 
رغم فشــارهای ناجوانمردانه شاهد شرکت 
هنرمندان و استقبال مردمی در این جشنواره 

بودیم که برای ما خوشحال کننده بود .

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد :

 توسعه زیرساخت ها و ارتقای کیفیت هنر تئاتر استان 
در دستور کار است

سند خودروی پژو ۲۰6 رنگ خاکستری مدل ۱387 به شماره پالك 836 ج 8۱ ايران 84 
و شماره موتور ۱3586۰۰5۱97 و شماره شاسی ۲۲7۰۲668 به نام مريم محمدی مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // 
وزیر آموزش و پــرورش گفت: از آنجا 
که معلم یکی از ارکان اصلی آموزش و 
تربیت است، فرآیند جذب معلمان در 

آموزش و پرورش اصالح می شود .
   به گزارش خبرنگار  دریا ، یوسف نوری، 
در جمع معلمان و فرهنگیان اســتان یزد با 
اشــاره به معلمانی که به مفاخر کشور تبدیل 
شــدند، اظهار داشت: شــهید بهشتی، شهید 
مطهری، شــهید رجایی، شهید تهرانی مقدم، 
زنده یاد ســعید کاظمی آشــتیانی و … از 
معلمانی هســتند که هر کجا قــرار گرفتند، 
منشأ تحوالت چشمگیر شدند.وی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به اصالحاتی 
که در زمینه جذب معلمان از طریق دانشگاه 
فرهنگیان در دســت انجام اســت، افزود: 
اصالحات بســیاری در فرآیند جذب معلم 
داریم اما اجرا و به نتیجه رســاندن آن زمان 
بر اســت.نوری با اشاره به اینکه 12 مهارت 
از شش ســاحت و کســب گواهینامه این 

مهارت ها همچنین شرکت در آزمون جامع و 
کسب نمره قبولی از شرایط جذب دانشجوی 
دانشــگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش 
اســت، عنوان کرد: 6۵ هزار دانشجو جذب 
شــده که 2۵ هزار نفر جذب شده اند و بقیه 
مانده اند که این از خطاهای راهبردی است و 
باید این فرآیند اصالح شود.وزیر آموزش و 
پرورش ادامه داد: نحوه جذب از این پس به 
نحوی خواهد شد که هم معلم بتواند جوابگو 
باشد هم بتواند برای نظام آموزشی مفید واقع 
شود.نوری بیان کرد: نظام سطه سالهاست که 
دارد کار می کند و امروز این فرصت فراهم 
شده تا با اجرای سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش، بر اساس زیست بوم کشور خودمان 
اقدام به تعلیــم و تربیت دانش آموزان کنیم.
وی اظهار داشــت: برخی از این نسخه های 
وارداتی هنوز هم در برخی دانشگاه های ما 
اجرا می شــود بر این اساس الزم است سند 
تحول را با جدیت اجرا کنیم.نوری با اشاره به 
اینکه مدارس را به بهانه کرونا تعطیل کردند، 
افزود: کودکان مــا در بی دفاع ترین حالت 
ممکن در معرض فضای مجازی قرار گرفتند 
و اکنون نیز نظام سلطه با روش های گوناگون 
به دنبال این است که کودکان به مدرسه نیایند 
و در معرض ســازندگی تربیتی و آموزش 
تربیتی قرار نگیرند.وزیر آموزش و پرورش 
یادآور شــد: مدارس در هیچ کشوری بیش 
از ســه ماه تعطیل نبود اما در کشور ما بیش 
از سه سال تعطیل بود و فقط معلمان متوجه 
تغییرات جدی و افت دانش آموزان به لحاظ 

آموزشی و تربیتی هستند .

وزیر آموزش و پرورش :

فرآيند جذب معلمان 
در آموزش و پرورش اصالح می شود

کاریکاتور

کاریکاتور

مخاطبان و هم استانی های گرامی 
تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم 

عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
 شماره تماس :09039165090

طرح :  بیتا  هوشنگی
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مسکن

زلزله

ســید ابوالحسن جعفری سرویس 
سازمان سیما،  رئیس   // ها  استان 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
بندر بوشهر گفت: برای زیباسازی و 
گسترش فضای سبز شهری و ایجاد 
کاشت  دلنشین،  و  مطلوب  محیط 
۸۰ هزار گل و نشاء فصلی در معابر و 

میادین شهر بوشهر انجام شد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ ساسان محبی 
اظهار کرد: بر اســاس برنامه ریزی های 
انجام شده، کاشت ۷0 هزار گل فصلی تا 
پایان امسال در بندر بوشهر در دستور کار 
قرار گرفت که با همت و تالش کارگران و 
پرسنل زحمتکش این سازمان، این میزان 

به ۸0 هزار گل و نشــاء فصلی تا پایان 
 آبان ماه رسیده اســت.وی افزود: وجود 
گل های پائیزی با ترکیب رنگ های متنوع 
و زیبا سبب نشاط شهروندان می شود که 
هر ساله با آغاز فصل پاییز و انتهای آخرین 
ماه زمستان این مهم انجام می شود.رئیس 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

شهرداری بندر بوشهر تصریح کرد: برای 
اولین بار در بوشهر اقدام به کاشت وسیع 
درختچه زینتی و زیبای برهان گلی شده که 
سهم مهمی در زیبایی و تحول فضای سبز 
شهری ایجاد و مورد پسند و توجه مردم 
بوشهر واقع شده است.محبی ادامه داد: این 
سازمان برای زیبا سازی فضاهای شهری، 
 نسبت به نورپردازی المان ها، درختان و 
درختچه هــای بلوارها اقدام کرده که در 
مبلمان جدید شــهری، موثر واقع شده 

است .

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بوشهر:

۸۰ هزار گل و نشاء فصلی در بوشهر کاشته شد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم

به اطالع اعضای محترم می رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت دوم ( سالیانه شرکت 
تعاونی مصرف فرهگیان شهرستان رودان رأس ساعت 13/30روز پنجشنبه 1401/09/24 در 

محل سالن پیامبر اعظم )ص( شهرستان رودان  برگزار می گردد .
* دستور جلسه : 

1- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان در سال 1400
2- بررسی و تصویب صورت های مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به چگونگی تقسیم سود و پاداش 

هیئت مدیره و بازرسان و اعضا تعاونی
 3- تصویب برنامه و بودجه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان برای سال مالی 1401 و 1402

4- انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

                                        شرکت  تعاونی مصرف فرهنگیان رودان       تاریخ انتشار: 1401/09/13

مفقودی
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بانوی ردیا

آشپزی

شیرینی نخودچی الته نوعی شیرینی  خوشمزه و مجلسی است 
که معموال برای پذیرایی از آن استفاده می شود. در این مطلب 

طرز تهیه شیرینی نخودچی الته را می خوانید .
  مواد الزم 

آرد نخودچی......................................  200 گرم
کره.................................................. 100 گرم
پودر قند..........................................  100 گرم
پودر هل................................  1 قاشق چایخوری

  مواد الزم برای روکش الته
زرده تخم مرغ........................................  2 عدد
پودر قند............................................. 40 گرم
آرد........................................  1 قاشق چایخوری
آب لیمو ترش تازه.................................. 4 قطره

  طرز تهیه شیرینی نخودچی الته
* مرحله اول : برای تهیه شــیرینی نخودچی الته خوشمزه در ابتدای کار 
از 30 دقیقــه قبل کره را از یخچال خارج کرده و اجازه می دهیم دمای آن با 
دمای محیط کامال هماهنگ شــود. حاال کره را به همراه پودر قند درون یک 

کاسه می ریزیم .
* مرحلــه دوم : حاال با دور تند همزن برقی به 4 تا ۵ دقیقه به خوبی هم 
می زنیم تا مخلوط کره کرم رنگی و سبک شود. در ادامه پودر هل را اضافه کرده 
و مجددا هم می زنیم، سپس آرد نخودچی را کم کم درون کاسه الک می کنیم .

مرحله سوم : در ادامه خمیر را مخلوط کرده، سپس دو مرتبه درون چرخ 
گوشت چرخ می کنیم تا خمیری نرم و یکدست حاصل شود. حاال خمیر را 
درون ســینی فر گذاشته و به صورت مستطیل به ضخامت 3 تا 4 سانتی متر 

فرم می دهیم .
* مرحله چهارم : حاال به سراغ درست کردن روکش الته می رویم، برای این 
منظور زرده  های تخم  مرغ را به همراه پودر قند درون یک کاسه مناسب ریخته 

و با دور تند همزن برقی به خوبی هم می زنیم تا کرم رنگ و کش دار شود.
* مرحله پنجم : در این مرحله آب لیمو ترش تازه را به همراه آرد به کاسه 
اضافه کرده و به خوبی مخلوط می کنیم تا یک مایه یکدستی حاصل شود. حاال 
مایه الته را به صورت نازک روی خمیر ریخته و با پالت کامال پخش می کنیم.
* مرحله ششم :در ادامه به دلخواه مقداری خالل پسته روی کرم ریخته و 
اجازه می دهیم خمیر به مدت 10 دقیقه در دمای محیط استراحت کند. حاال 

فر را با حرارت 160 درجه سانتی گراد روشن می کنیم تا فر کامال گرم شود.
* مرحله هفتم : پس از اتمام استراحت، خمیر را به ابعاد دلخواه برش می زنیم 
و سینی را درون فر گذاشته و اجازه می دهیم شیرینی ها به مدت 10 دقیقه درون 

فر بمانند تا کامال پخته شوند. توجه داشته باشید روی کرم الته طالیی نشود .
*  مرحله هشــتم : پس از گذشت این زمان سینی را از فر خارج کرده و 
بدون دســت زدن به شیرینی ها اجازه می دهیم کامال خنک شوند. در نهایت 
شــیرینی های خنک شده را درون ظرف مورد نظرمان می چینیم و به همراه 

چای سرو می کنیم. نوش جان .

 شیرینی نخودچی الته 

اين مواد غذايی را هیچ  وقت داخل فريزر نگذاريد    
یکی از بهترین شیوه های نگهداری مواد غذایی، فریز کردن 
است. فریزر سبب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود و 
کمک می کند تا مواد غذایی فصل های گوناگون را نگهداری 

داریم . 
   سیب زمینی

  سیب زمینی دارای حجم باالیی آب است، به  همین علت 
در فریزر یخ می زند و بافت اولیه اش را از دست می دهد. 
سیب زمینی خام، پس از یخ زدن پالسیده می شود و طعم 
اولیــه اش را ندارد. چنانچه راهی جز فریز کردن ندارید، 
می توانید سیب زمینی را بپزید و سپس در فریزر بگذارید.

      نان 
    نگهداری نان در فریزر باعث باال رفتن دوام آن می شود 
ولی این کار باعث خشــک شدن ســریع نان می شود، 
بنابراین برای پیشگیری از این مشکل نان های صنعتی را 
بــه جای فریز کردن در دمای اتــاق به مدت چهار روز 

نگهداری کنید.
     غذاهای کنسروی

قرار دادن غذاهای کنسروی درون فریزر باعث حجیم و 
بزرگ شدن آن ها شده و باعث منفجر شدن و یا شکستن 

قوطی می شود.
     سبزی ها و میوه های آبدار

قرار دادن سبزی ها و میوه های آبدار مثل هندوانه در فریزر 
و سپس باز شدن یخ آنها، آنها را شل و وارفته می کند و 

دیگر قابل استفاده نیستند.
    سیر و پیاز 

ســیر و پیاز پس از قرار داده شــدن در فریزر انسجام 
بافت های خود را از دســت می دهد. بهترین محیط برای 
نگهداری ســیر و پیاز محلی خشک، خنک و بیرون از 

یخچال است.
    گوجه فرنگی 

  چنانچه گوجه فرنگی را در فریزر نگه دارید 
مزه و خواص خود را از دست می دهد 

و آب می اندازد بنابراین تالش کنید 
آن را به 

طور 

ه  ز تــا
مصرف کنید.

     شیر
  شیر پس از یخ زدایی دیگر شفاف نخواهد بود و شکل 
بریده بریــده پیدا می کند؛ پس اگر تصمیم دارید شــیر 
بنوشید بهتر است هیچ گاه آن را فریزری نکنید. هرچند 
اگر می خواهید از شــیر در پخت و پز غذا استفاده کنید، 
می توانید از شیر یخ زده استفاده کنید. با این حال، فراموش 
نکنید وقتی که می خواهید شیر را یخ زدایی کنید، با توجه 
به اندازه ظرف، یک روز یا بیشتر باید شیر را در یخچال 

بگذارید و صبر کنید تا یخ شیر به تدریج باز شود.
     تخم مرغ با پوست

همه  ما می دانیم حجــم مایعات با یخ زدن باال می رود به  
همین  علت بهتر اســت برای نگهداری مایعات در فریزر 
از یک ظرف بزرگ تر اســتفاده کنید. درمورد تخم مرغ 
نیز دقیقا این مشــکل وجود دارد. هنگامی که تخم مرغ 
را با پوســت داخل فریزر قرار می دهید، مایع داخل آن 
سفت  می شــود و با افزایش حجم، پوست تخم مرغ هم 
ترک برمی دارد. بدترین قســمت ماجرا این است که با 
شکسته شدن تخم مرغ ها تمام فضای فریزر بوی تخم مرغ 
می گیرد. بنابراین بهترین راهکار این اســت که بی خیال 

فریزکردن تخم مرغ شوید.
      خامه ترش

  یخ زدن خامه ترش باعث بریده بریده شدن آن می شود. 
حال می توانید خامه یخ زدایی شده را هم بزنید و سپس 
در پخت و پز غذا و درست کردن دسر از آن استفاده کنید، 

هرچند حتما مزه آن دیگر خیلی لذیذ نخواهد بود.
        آرد سوخاری و خرده های نان

  استفاده از خرده های نان، آرد سوخاری یا پنیر بر روی 
مواد غذایی باعث تردی و لذیذتر شدن غذاها می شود و به 
همین علت گذاشتن این نوع مواد غذایی در فریزر باعث 
خمیری شدن آنها می شود. در نتیجه بهتر 
است ریسک نکنید و هیچ وقت آن ها 
را در فریــزر نگذارید. برای حفظ 

 طعم و مزه غــذا می توانید پس از 

یخ زدایی از آرد سوخاری و پنیر استفاده کنید.
      نوشیدنی های گازدار

  فریز کردن نوشیدنی های گازدار به نظر خوب است ولی 
بسته بندی این قوطی ها مخصوصا از نوع آلومینیومی بی 
تردید در فریزر منفجر خواهد شــد و همه جا را آغشته 
به مواد چســبناک خواهد کرد. بهتر است این مواد را در 
یخچال نگهداری کنید و چنانچه جزو نوشیدنی های سالم 

نیستند بد نیست آن ها را به سطل زباله بریزید.
       پاستا یا ماکارونی پخته شده

  قراردادن ماکارونی یا پاستای پخته شده در فریزر باعث 
پیدایش ماده ای شــل و وارفته می شود که به جای این 
که اشتهای شــما را باال ببرد، آن را کاهش خواهد داد. 
البته چنانچه پاستای نیم پز را فریز کنید در زمان استفاده 
کافی است آن را داغ کنید. حتی چنانچه در کنار آن سس 
مخصوص نیز دارید می توانید آن را در قالب یخ بگذارید و 
در فریزر قرار بدهید. هنگامی که به آن احتیاج داشتید فقط 
کافی است آن را روی پاستای خود بریزید و گرم کنید. 

بی شک از این غذای فوری لذت خواهید برد.
       سبزیجات

چنانچه دوست دارید سبزیجات ترد و خوشمزه بخورید، 
بهتر اســت آنها را در فریزر نگذارید. سبزیجات پس از 
یخ زدایی نرم می شــوند و دیگر ترد و خوشمزه نیستند.

به جای اینکه سبزی های شسته شده و خشک شده را در 
فریزر نگهداری کنید، بهتر اســت سبزی  را در حوله ای 
کاغذی یا نخی بپیچید. سپس داخل پاکتی پالستیکی در 

یخچال نگهداری کنید.
    مواد غذایی داغ

غذاهای داغ سبب می شــوند که دمای فریزر باال رود؛ 
میکروب ها هم در دمای باال قدرت رشــد پیدا می کنند. 
بنابراین برای فریز کردن غذاها نخست صبر کنید تا خوب 

خنک شوند. 
   ماست

منظورمان بستنی ماستی نیست. منظور ما فریزکردن ماست 
است. قراردادن ماست، ماست چکیده یا ماست یونانی در 
فریزر سبب تغییر بافت آن می شود. فکر نکنید با قراردادن 
ماست در فریزر صاحب بستنی ماستی می شوید. بستنی 
ماستی،  دسر خوشمزه ای است که مصرف آن در دهه  

اخیر در آمریکا خیلی زیاد شده  است.
  بافت ماســت هم پس از یخ زدایی تغییر شکل می دهد، 
بریده بریده می شــود و قابل خــوردن نخواهد بود. البته 
می توانید از آن در پخت وپز استفاده کنید، چون خوردن 

آن به تنهایی خیلی خوشمزه نیست.
     قهوه

قرار دادن قهوه در فریزر به شــدت روی کیفیت آن اثر 
می گذارد. برعکس خیلی از مواد که الزم است برای حفظ 
کیفیت در فریزر نگهداری شوند، نگه داشتن قهوه در فریزر 
باعث تغییر مزه و بوی آن می شود و به همین علت اصال 

توصیه نمی شود .
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خودتــان بهتر می دانیــد در این فصل 
بیماری سرماخوردگی و آنفلوانزا در کمین 
است؛ در این مطلب با معجونی معجزه آسا 
برای درمان سرماخوردگی آشنا می شوید 
و توصیه هایی برای رســیدن به پاسخ 
سوال رایج » برای درمان سرماخوردگی 

چه بخوریم « شده است .
  خودتان بهتر می دانید در این فصل بیماری 
سرماخوردگی و آنفلوانزا در کمین است، اما 
می توانید برای مصون ماندن از بیماری از یک 
قاشق عسل و یک برش لیموترش درون آب 
ولرم استفاده کنید و بدن خودتان را ایمن کنید، 
البته هنگام اســتفاده از این معجون از چوب 
دارچین هم بــرای افزایش عطر و خاصیت 

ضد ویروســی آن اســتفاده کنید که باعث 
بهبود زودتر عالئم ســرماخوردگی، افزایش 
آرامش و نشــاط و کاهش عالئم آلرژی نیز 
خواهد شــد.  دمنــوش گل گاوزبان همراه 
یک قاشــق غذاخوری عسل، چای بنفشه 
همراه یک قاشق غذاخوری عسل، دمنوش 
نعنا، پونه، آویشن و مرزنجوش به همراه یک 
قاشــق غذاخوری عسل برای درمان زکام و 
ســرماخوردگی و دمنوش پنیرک و خطمی 
به همراه عسل برای درمان سرفه های خشک 

در این فصل بسیار مناسب است.محققان طب 
سنتی خاکشیر را هم دارای خواص ضدالتهابی 
و ضدباکتری مناسب فصل پاییز می دانند که از 
خواص آن می توان به درمان یبوست، اسهال، 
جوش و لک صورت، دفع سنگ کلیه، رفع 
بوی بد دهان، کاهش تب و کمک به افزایش 

و کاهش وزن اشاره کرد.
  عالوه بــر این ها مصرف ترب ســیاه در 
روزهای سرد و خشک بسیار مفید است، چرا 
که مصرف این گیاه سبب تقویت سیستم ایمنی 

بدن و بهبود وضعیت پوســت می شود، ترب 
سیاه می تواند در حمایت از سالمت کبد، منبع 
ویتامین C، تقویت سیستم ایمنی ، حفظ سطح 
کلسترول، کاهش وزن، بهبود هضم، درمان کم 
کاری تیروئید، بهبود سالمِت روان، سم  زدایی 
بدن، افزایش رشد مو و درمان سرفه مؤثر و 

مفید باشد.
  این ها را گفتیم تا در این روز های جذاب 
پاییزی حواســتان را بیشتر جمع کنید و هر 
غذایی را بدون دانستن طبع آن مصرف نکنید، 

اگر هم خوردید، زیاده روی 

را  خودتــان  و  نکنیــد 

گرفتار دلدرد و ســردی و 

بیماری نکنید .

معجون معجزه آسا برای درمان سرماخوردگی 

  

احترام به نوجوان و ایجاد فضایی مبتنی بر مهر در 
خانواده، بســیاری از زمینه های اضطرابی را از بین 

می برد . 
  نوجوانــان امیدهای جدی و مهــم هر جامعه ای 
هستند؛ نسلی که هر چه سالم تر و سرزنده تر باشند، به 
آینده جامعه شان امید بیشتری می توان داشت. افرادی 
با روحیه بسیار حساس و سری پرشور که اگر جدی 
گرفته شوند و میدان ببینند می توانند تأثیر شگفت آوری 
در سرنوشت جامعه داشته باشند اما همین افراد اگر 
با دلسردی و ناامیدی و قضاوت  مواجه شوند، اسیر 
اضطراب و نگرانی می شوند و کنج عزلت می گزینند. 
به سراغ مهدی ملک محمد، روانشناس و کارشناس 
مســائل نوجوانان رفتیم تا از اضطراب نوجوانان و 
راه های کمک به رفع این مشــکل بیشتر بدانیم. این 
روانشناس در تعریف اضطراب می گوید: وقتی داریم 
درباره اضطراب صحبت می کنیم باید حواسمان باشد 
که درباره استرس صحبت نمی کنیم. استرس مربوط 
به زمان حال است و اضطراب مربوط به زمان آینده 
است؛ یعنی ما وقتی اضطراب داریم، از آنچه در آینده 
قرار است اتفاق بیفتد دلهره و نگرانی داریم و طبیعی 
اســت که این دلهره و نگرانی به دلیل ابهام، به وجود 
می آید؛ یعنی اگر ما در مورد آینده نگرانی نداشــته 
باشیم اضطرابی هم نداریم. در قرآن مجید آمده با یاد 
خدا دل ها آرام می گیرد، اگر آینده به خداوند سپرده 
شود و راضی باشیم به هرآنچه او برای ما می پسندد، 
کمتر دچار اضطراب خواهیم شد. اما طبیعی است که 
نمی توانیم از نوجوانان انتظار داشته باشیم اینطور به 
ماجرا نگاه کنند. بنابراین بیشتر آنها در برابر آینده ای 
مبهــم و نادیدنی و نامرئی قرار دارند و همین باعث 

می شود مضطرب شوند.
* نشانه های اضطراب

  وقتی در جایگاه والــد، مربی و مراقب نوجوانان 
قرار می گیریم بسیار مهم است با نشانه های بیرونی 
اضطراب آشــنا باشــیم تا اگر نوجوان مان دچار 
اضطراب شد و نخواست یا نتوانست به طور مستقیم 
ابرازش کند، با دیدن آن نشانه ها به کمک او بشتابیم. 
به گفته ملک محمد، سازوکار به وجود آمدن اضطراب، 
در همه سنین یکسان اســت اما نشانه های آن در 
کودکان و نوجوانان تفاوت هایی با بزرگساالن دارد. 
وقتی دچار اضطراب می شویم، بی قرار می شویم و 
توانایی تمرکز نداریم.شاید بیشترمان درون خودمان 
فرومی رویــم و از ارتباطات اجتماعی مان دســت 
می کشیم و... ؛ این نشانه های روان شناختی اضطراب 
است. اما در نوجوانان عالوه بر همه این نشانه ها یک 
نشانه دیگر هم وجود دارد و آن پرخاشگری است. 
او می افزاید: نکته دیگری که برای نوجوانان مضطرب 
اتفاق می افتد این اســت که بیشتردچار آسیب های 
اجتماعی می شــوند؛ انواع آسیب های اجتماعی، از 
مصرف سیگار و قلیان گرفته تا مصرف مشروبات 
الکلی، موادمخدر، فرار از خانه و مدرسه، رفتارهای 
جنسی زودرس و حتی وقتی این اضطراب کنترل و 
درمان نشود و فرد به درماندگی برسد، ممکن است 

منجر به اقدام به خودکشی شود.
* از احساس تا اختالل

   احســاس اضطراب دردی است که بیشتر ما در 
مقطعی از زندگی مان بســته به شرایط خاصی که از 
سر گذرانده ایم، تجربه اش کرده ایم اما این احساس 
کی و چگونه به اختالل )بیماری( تبدیل می شــود؟ 

بین احســاس اضطراب و اختالالت اضطرابی که 
مجموعــه ای از چند اختالل )مثل پنیک و حمالت 
هراســی یا اختالل اضطراب فراگیر که فرد در هر 
موقعیتی اضطراب دارد( است، فاصله ای وجود دارد. 
این فاصله فرصتی اســت که ما به عنوان والد، مربی 
و مراقب نوجوان می توانیم بــه کمک نوجوان مان 
برویم و او را از ابتال به این اختالالت نجات دهیم.
ملک محمد در این باره می گوید: احساس اضطراب 
را همه ما داریم. احساس اضطراب بسته به موقعیت 
به وجــود می آیــد و ربطی به اختالل نــدارد. این 
احســاس اضطراب تا وقتی تبدیل به اختالل نشده 
بسیار راحت تر قابل درمان است. اما وقتی به اختالل 
تبدیل شود، درمان های جدی تری باید برایش درنظر 
گرفت. وقتی می گوییم اختالل یعنی فرد به صورت 
مشــخص حداقل 6ماه عالیــم اضطرابی را تجربه 
می کند و متخصص این اختالل را تشــخیص داده 
است. این عالئم شــامل اختالل در اشتها، خواب، 
عملکرد تحصیلــی، ارتباطات فردی و اجتماعی و 

بی قراری غیرقابل کنترل می شود.
* حمایت همه جانبه

   وقتی بزرگساالن دچار اضطراب می شوند، معموال 
از  دیگران درخواســت کمک می کنند، ولی بیشتر 
نوجوانان به دلیل اســتقالل طلبی و تمایل شان برای 
جدایی )ذهنی و روانی( از خانواده، این را کسر  شأن 
خود می دانند که از خانواده درخواست کمک کنند. 
اما ما به عنوان والد یا مراقب نوجوان، نخستین چیزی 
که بدانیم این اســت که فقط با خود نوجوان مواجه 
نیستیم. نوجوانان امروز تحت تأثیر فضای مجازی، 
همســاالن و دنیای نوجوانی که برای خودشــان 

ساخته اند، هستند و من والد نمی توانم اینها را نادیده 
بگیرم و فکر کنم فقط من و راهکارهایم مؤثر هستیم.

بهترین کاری که می توانیم بکنیم این است که اوضاع 
را بدتر نکنیم. یعنی با نوجوان با احترام رفتار کنیم 
و سعی کنیم او را درست بشنویم . هرچقدر نوجوان 
بیشتر شنیده شود، احساس آرامش بیشتری خواهد 
داشت. ولی متأسفانه بیشتر نوجوانان وقتی درباره 
آینده حرف می زنند با تمسخر و قضاوت بزرگساالن 
مواجه می شــوند. طبیعتًا آنها نیازمند فضای امن و 
غیرقضاوتی برای بیان افکارشــان هستند؛ فضایی 
که در سایه مهر و همدلی اعضای خانواده به وجود 

می آید. این مهم ترین کارکرد خانواده است.
*  دالیل اضطراب

  اما دالیل اضطراب در نوجوانان چیست؟ عده ای 
معتقدند با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی به دنیایی 
از اطالعات و اخبار، اضطراب و دلهره  هم بیشــتر 
می شــود. البته سن نوجوانی و شرایط دوره بلوغ را 
هم نباید نادیــده گرفت. گاهی هم دالیل مقطعی و 
بــروز بحران های فردی، خانوادگــی یا اجتماعی 
باعث اضطراب در نوجوانان می شود.به گفته مهدی 

ملک محمــد، وقتی مفهوم اضطراب را واشــکافی 
می کنیم و می گوییم اضطراب نگرانی نسبت به آینده 
اســت، پس مهم ترین علت اضطراب، ابهام درباره 
آینده اســت. هرچقدر محیطی که نوجوانان در آن 
زندگی می کنند ابهام بیشتری نسبت به آینده فراهم 
کند، جمعیت بیشــتری از نوجوانان دچار اضطراب 
می شــوند. مثال وقتی خانــواده ای وضعیت محل 
سکونت شان در یک سال آینده مشخص نیست یا 
نوجوانی که قرار اســت مدرسه اش را تغییر دهد و 
موقعیت هایی مشابه این، نوجوان را دچار ابهامات 
جدی نســبت به آینده می کنند.بنابراین هر چقدر 
محیط خانواده و اجتماع، درباره آینده بیشتر دچار 
ابهام باشــد، طبیعتا نوجوان، اضطراب بیشتری را 
تجربــه خواهد کرد. ملک محمــد همچنین تأکید 
می کند: بخشــی از اضطراب از آموزش های محیط 
ایجاد می شود؛ یعنی وقتی نوجوان می بیند که والدین 
به آینده با نگرانی واکنش نشان می دهند، او هم یاد 
می گیرد در مورد آینده نگران باشد. در واقع نوجوانی 
که اضطراب دارد، در بسیاری موارد پدر یا مادرش 

هم اضطراب دارند .

کنترل اضطراب در سنین نوجوانی؛

  مراقب باشید این احساس به اختالل تبدیل نشود

 به گفته یک متخصص تغذیه، مالک 
بدغذایی در کــودکان انتظار و برآورد 
والدین نیســت بلکه این نمودار رشد 
است که نشــان می دهد یک کودک 
کم غذا اســت یا به اندازه کافی غذا 

می خورد . 
   تغذیــه کودکان یکی از دغدغه های 
بزرگ والدین است؛ آن ها اغلب انتظار 
دارند که کودکشان همه غذاها را با میل 
بخورد اما حقیقت این اســت که غذا 
خوردن کودکان غیرقابل پیش بینی است. 
کودکان، یک روز ممکن است کم غذا 
بخورند، روز دیگر خوب و کامل غذا 
بخورند و یک روز هم شاید لب به غذا 
نزنند! عادات غذایی غیرقابل پیش بینی 
کودکان تا حدی طبیعی است اما گاهی 
همان یــک روز بدغذا خوردن یا غذا 
نخوردن کودک، والدین را نگران می کند 
و آنها اغلب می پرسند که آیا بدغذایی 
کودک تأثیری در رشد او دارد یا خیر؟ 
دکتر عاتکه موسوی، متخصص تغذیه 
در گفت وگو با ایرنا به این سؤال پاسخ 

می دهد.
  کودکان باید متناسب با نمودار 

رشد پیش بروند
  دکتر موسوی می گوید:»تفاوت رشد 
در سنین دبستان با دوران بلوغ متفاوت 
اســت و هورمون های بدن در سنین 
مختلف دچار تغییر و تحول می شود؛ 
این تغییر و تحول به این شــکل است 
که ما از بچه 3 تا 10 سال، نباید انتظار 
رشــد قد و وزن زیادی داشته باشیم؛ 
البته کودکان در این سن باید متناسب 
با نمودار رشدشــان پیــش بروند.« 
این متخصص تغذیــه ادامه می دهد: 
»متأسفانه ما در حال حاضر با مشکل 
اضافه وزن در کودکان مواجه هســتیم 
لذا والدین یا پایش ســالمت در مهد، 
مدرســه یا مرکز بهداشت باید نمودار 
رشد کودک را ارزیابی کنند تا متوجه 
شوند که کودک واقعاً دچار کم خوری 
است یا انتظار و برآورد والدین این گونه 

است.«
  غذا نخوردن را ســنجش رشد 

قرار ندهید
   گاهــی والدین با این اســتدالل که 
کودکشان الغر شده و چیزی نمی خورد 
همه تالش خــود را به کار می گیرند 
تا بــه زور به او غذا دهند؛ موســوی 
دراین باره متذکر می شود: »باید توجه 
داشــت که کودکان در سنین 3 تا 10 

سال نمودار رشــد زیادی ندارند؛ به 
همین دلیل میــزان انرژی که کودکان 
در این سن نیاز دارند، شاید خیلی باال 
نباشد و گاهی توقع والدین زیاد است؛ 
به عنوان مثال، گاهی مادر توقع دارد که 
کودکش همه چیز را بااشتها بخورد.« 
موسوی با تأکید بر اینکه والدین باید در 
رابطه با واحدهای مواد غذایی کودکان 
در سنین پایین آموزش ببینند، می گوید: 
»والدین باید بدانند که کودکشان به چه 
مقدار انرژی نیاز دارد، این مقدار انرژی 
را از چــه مواد غذایی باید تأمین کند 
و در صورت حذف یک ماده غذایی 
چه چیزی باید جایگزین شود.« این 
متخصص تغذیه، خــوردن هله هوله 
در خانــه را یکــی از عوامل کاهش 
اشــتها در کودکان می داند و می گوید: 
به خوردن فســت  »کودکان معموالً 
تنقالت  سرخ شده(،  )سیب زمینی  فود 
و شــیرینی جات تمایل دارند و این 
نوع خوراکی ها و میان وعده ها جلوی 
اشــتهای کودکان را می گیرد لذا این 
نوع خوراکی ها باید در خانه محدود 
شــود و از طرفی، سبک زندگی سالم 
و تغذیه سالم باید به کودکان آموزش 
داده شــود.« موسوی می گوید سبک 
زندگی سالم والدین در تغذیه کودکان 
در  تأثیرگذار است: »کودکان معموالً 
ذائقه از والدینشــان تقلید می کنند لذا 
درصورتی که والدین عادت به خوردن 
غذاهای سالم داشته باشند و نسبت به 
انواع غذاها رغبت نشان دهند احتمال 
اینکه کودکشان دچار بدغذایی شود، کم 

خواهد بود.«
  والدین چه زمانی باید نگران غذا 

نخوردن کودکشان باشند؟
  موســوی در پاســخ به این سؤال 
می گوید: »برای ارزیابی رشد کودکان 

دو نمودار وزن و به ویژه قد مهم است. 
معموالً در کودکان زیر سنین دبستان، 
نمودار رشــد قد، سالی 3-4 سانت 
اســت و جهش رشــد قد، از سنین 
11 سالگی باال می رود.« او با اشاره 
اهمیت شاخص قد در نمودار رشد 
افزود: »کمبودهای تغذیه ای که منجر 
به عدم رشد قد در سنین پایین شود، 
آسیب رسان است ولی نمودار وزن از 
اهمیت کمتری برخوردار اســت لذا 
زمانی که کودک در سنین زیر 2 سال 
ازنظر رشــد دور سر و رشد قد و در 
سن زیر ۷ سال ازنظر رشد قد مناسب 
باشــد -حتی اگر کمبود وزن داشته 
باشد- جای نگرانی برای کم غذایی 
تغذیه  این متخصص  ندارد.«  وجود 
در ادامه تأکید می کند: »اگرچه غذا 
کودک در صورت رشــِد  نخوردن 
قِد مناســب، نگران کننده نیست اما 
والدین باید در انتخاب غذای ســالم 
دقت نمایند چراکــه کودک قطعاً به 
واحدهای غذایی ازجمله سبزیجات، 
میوه ها، گوشــت ها و مواد پروتئینی 
نیاز دارد و چنانچه کودک از خوردن 
واحدهای غذایی خاص امتناع کرد، 
والدین باید جایگزین مناسبی را در 

نظر داشته باشند.«
  به زور غــذا دادن به کودک اثر 

روانی منفی دارد
   یکی از اشتباهاتی که والدین اغلب 
هنگام غــذا دادن به کودک مرتکب 
می شــوند این اســت که زمانی که 
کودک از خوردن غذا امتناع می کند، 
والدین از روی نگرانی سعی می کنند  
به زور و اجبار به او غذا دهند اما به 
گفته دکتر موسوی، این روش اثرات 
روانی منفی بر روی کودک می گذارد: 
»به اجبار غذا دادن منجر به از دست 

دادن عالقه کــودکان در هنگام غذا 
خوردن می شود و ممکن است وقتی 
آن هــا بزرگ می شــوند بیش ازحد 
یا کم غذا بخورنــد. همچنین تغذیه 
اجباری ممکن است منجر به از بین 
رفتن اشتهای طبیعی کودک شود.«این 
متخصص تغذیه ادامه می دهد: »اگر 
بچه ای تمایل به خوردن غذا نداشته 
باشد، اصرار برای خوردن غذا جوابگو 
نیست مگر اینکه با زبان کودکانه برای 
او توضیح داده شــود کــه »اگر غذا 
بخوری قدت بلند می شود، می توانی 
ورزشکار شوی، می توانی مثل فالن 
شخصیت موردعالقه ات شوی و...« 
ایــن عبارت ها می توانــد در تمایل 
کودک به غذا خوردن اثرگذار باشد.«

از مکمل هــای     خودســرانه 
اشتهاآور استفاده نکنید

   موســوی در خصوص استفاده از 
مکمل های اشتهاآور می گوید: »گاهی 
اســتفاده از مکمل ها ضروری است؛ 
به عنوان مثال، زمانی که کودک برای 
مدت طوالنی دچار اختالل رشــد 
قد یا وزن می شــود، والدین باید از 
کنند.«   استفاده  اشتهاآور  مکمل های 
او ادامــه می دهد: »چنانچه رشــد 
کودک دچار مشــکل نشده باشد، به 
جای اســتفاده از مکمل های غذایی 
بهتر اســت از راهکارهایی همچون 
صحبت کردن با کودک، تزیین غذا، 
تغییر الگوهای غذایی به ســمتی که 
کودک تمایل به خــوردن آن غذاها 
داشــته باشد، مشــارکت کودک در 
تهیه غذا و تشویق استفاده شود.«این 
متخصص تغذیه تأکید می کند: »اگرچه 
به مکمل هــای غذایی  دسترســی 
اشــتهاآور در داروخانه ها آزاد است 
اما اینکه هر بچــه ای به کدام مکمل 
غذایی نیاز دارد قطعاً نیازمند ارزیابی 
متخصص است.« موسوی می گوید:» 
در ابتدا متخصص باید تشخیص دهد 
که آیا کودک دچار کمبود وزن است 
یا خیر، چون گاهــی کمبود وزن و 
اختالل خــوردن در کودکان به دلیل 
اختالل خواب، یبوســت، مشکالت 
انگلــی و رفتارهای غلــط خانواده 
اتفاق می افتد لذا الزم است این مسائل 
توسط متخصص تغذیه مورد ارزیابی 
قرار گیرد و سپس مکمل غذایی در 

صورت نیاز تجویز شود . «

بدغذایی در کودکان نگران کننده است؟
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حوادث

  
گروه حــوادث// رئیــس پلیس فتا 
اســتان هرمزگان از شناسای فردی 
اقدام  ارزدیجیتال  ایجاد سایت  با  که 
به کالهبرداری ازشهروندان می نمود 

، خبرداد.  
به گزارش خبرنگار دریا، سرهنگ »احسان 
بهمنی« در تشریح جرئیات این خبر،گفت: 
بــا مراجعه چند تن از شــهروندان به این 
پلیس  مبنی برسرقت موجودی کیف پول 
الکترونیکی آن ها ، موضوع بصورت ویژه 
در دســتور کار کارشناسان پلیس فتا قرار 

گرفت.   وی در ادامه اظهار داشت: شاکیان 
در اظهارات خود عنوان کردند مدتی قبل 
به قصد سرمایه گذاری و کسب سود اقدام به 
خرید ارز دیجیتال نمودند ولی پس از مدتی 
متوجه  به سرقت رفتن موجودی حسابشان 
شدند.   این مقام مسئول بیان داشت: باتوجه 
به حساســیت پرونده، موضوع در دستور 
کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با 
اقدامات فنی و بررسي هاي اولیه مستندات 
دیجیتالی ارائه شــده  وانجــام اقدامات 
تخصصي ، فرد مورد نظر مورد شناســایی 

قرار گرفت . 

وی افزود: با اقدامات صورت گرفته محل 
اختفای متهم شناســایی شد که با توجه به 
اینکه در یکی از اســتانهای دیگر مشغول 
فعالیت بوده  بصورت نیابتی با کسب مجوز 

قضایی دستگیر شد. 
رییس پلیس فتا استان هرمزگان گفت: متهم 
ابتدا منکر بزه ارتکابی شد ولی با مواجه با 
مســتندات موجود لب به اعتراف گشود و 
اعالم کرد با ایجاد سایت  و دریافت سرمایه 
اولیه از سرمایه گذار و پرداخت سود زیاد 
در طی یک و دوماهه اول و جلب اعتماد 
شکات به پرداخت ســرمایه بیشتر اقدام 

نموده و ســپس بصورت ناگهانی سایت را 
از دسترس خارج می نمودم و کلیه وجوه 
را برداشت می کردم و شکات با بسته شدن 
ســایت و گروه متوجه  به ســرقت رفتن  
ســرمایه و خالی شدن کیف پول خود می 
شدند.  ســرهنگ بهمنی خاطر نشان کرد: 
شهروندان  از تبلیغاتی با عناوین دریافت  
ســود میلیاردی در معامله ارز دیجیتال ، 
استخراج بدون دستگاه، درآمد میلیونی از 
استخراج بیت کوین و اجاره دستگاه های 

استخراج، اجتناب نمایند. 
رئیــس پلیس فتا اســتان هرمــزگان به 

شــهروندان گفت که توصیه های پلیس فتا 
را جدی بگیرند و همــواره مراقب ترفند 
کالهبرداران و ســودجویان باشــند و در 

صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را 
از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی 

www.cyberpolice.ir اعالم کنند.

حوادث جهان
گازگرفتگی در افغانستان ۶ قربانی گرفت

 شــش تن از جمله چهار کودک و دو زن بر اثر گازگرفتگی در کابل، 
پایتخت افغانستان جان خود را از دست دادند.  حوادث گاز گرفتگی هر 
ساله در زمستان جان شماری را در این کشور می گیرد. خبرگزاری باختر 
به نقل از مسئوالن امنیتی افغانستان گزارش داده که این حادثه در ناحیه 
چهارم شــهر کابل در »تایمنی« رخ داده است. با این حال این مسئوالن 
امنیتی توضیح بیشــتری در مورد این حادثه ارائه نکرده اند. در افغانستان 
مردم بیشتر برای گرم کردن منازل از بخاری های گازی و زغالی استفاده 
می کنند. با فرا رسیدن زمستان همه ساله ده ها تن بر اثر گازگرفتگی در این 
کشور مســموم می شوند و در برخی موارد نیز سبب مرگ افراد می شود. 
استفاده نادرست از بخاری های گازی و زغالی دلیل اصلی این نوع حوادث 

عنوان شده است.
انفجار و حریق در بندر »صامسون« ترکیه

 برخی از رسانه ها از وقوع انفجار و حریق در بندر صامسون ترکیه خبر 
دادند. علت وقوع این انفجار که منجر به آتش ســوزی نیز شده در دست 
بررسی است. تاکنون تلفات جانی ناشی از وقوع این حادثه گزارش نشده 
و مقامات محلی نیز هنوز در این باره اظهار نظری نکرده اند. صامسون یک 
بندر مهم ترکیه اســت که از آنجا محموله ها به تعدادی از مقاصد از جمله 

روسیه فرستاده می شوند.
وقوع زلزله ۵.۴ ریشتری در نیوزیلند

 زلزله ای به بزرگی ۵.4 ریشــتر شــمال نیوزیلند را لرزاند. سرویس 
پژوهشی زمین شناسی نیوزیلند اعالم کرد که زلزله ای به بزرگی ۵.4 ریشتر 
جزیره شمالی این کشور را لرزاند. بر اساس گزارش ها، این زمین لرزه در 
عمق 1۵9 کیلومتری زمین رخ داده است. بیش از 9000 نفر این زلزله را 
احساس کرده اند با این حال تاکنون گزارشی از تلفات جانی ناشی از وقوع 

این حادثه در دست نیست.
سقوط مرگبار یک فروند هواپیما در ترکیه

 یکی از مقامات ترکیه اعالم کرد که در پی سقوط یک فروند هواپیمای 
تک موتوره در استان »بورسا«ی این کشور، دستکم دو تن جان خود را از 
دست دادند. در پی سقوط این هواپیما نیروهای امدادی به محل وقوع این 
حادثه اعزام شده و پس از بررسی ها جسد دو تن را پیدا کرده اند. براساس 
گزارش ها، این هواپیمای ســبک در حال انجام پرواز آموزشی بوده و از 
استان »سقاریه«ی ترکیه برخاسته بود، با این حال در استان بورسا دچار 
سانحه شد و سقوط کرد. تاکنون علت سقوط این هواپیما مشخص نیست. 
به گزارش »دیلی صباح«، همچنین مقامات محلی خاطرنشان کردند که 
علت ســقوط این هواپیمای سبک چه به دلیل شرایط جوی یا نقص فنی 

بوده باشد، پس از بررسی ها اعالم خواهد شد.

بابا! این کیه!؟
زمانی که من اولین ضربه کارد را به گردن مرد 
6۰ ســاله پولدار زدم، باورش نمی شد که من 
»قاتل« هستم! به همین دلیل درون خودرو رو 
به پسرش کرد و گفت: بابا! این کیه؟ ولی من ...

این ها بخشــی از اعترافات جوان 26 ســاله ای 
است که چند سال قبل، پدر دوستش را با رویای 
رسیدن به ثروت به قتل رساند اما هنوز خون مقتول 
خشک نشده بود که به چنگ عدالت افتاد و پشت 
میله های زندان قرار گرفت. او که مدعی بود تحت 
تاثیر زندگی رویایی دوســتش قرار گرفته است 
درباره این حادثه وحشتناک گفت: مدتی بود که به 
منزل »ب« رفت و آمد داشتم. آن ها خیلی پولدار 
بودند به طوری که پســرش همه امکانات رفاهی 
را داشت. او خودروی گران قیمت خارجی سوار 
می شد و حتی پدرش برای او یک واحد آپارتمانی 
در منطقه برخوردار شهر خریده بود. مادرش نیز 
خودروی گران بهای خارجی دیگری داشــت و 
هر آن چه را می خواست به راحتی تصاحب می 
کرد. این رفاه و آسایش رویایی را کمتر دیده بودم 
و همیشــه حسرت داشتن چنین زندگی را در سر 
می پروراندم تا این که یک روز دوســت 30 ساله 
ام از نقشــه قتل پدرش سخن گفت. او مدعی بود 
اگر پدرش کشته شود خیلی زود به همه ثروت او 
می رسد و دیگر تا پایان عمر مشکل مالی نخواهد 
داشــت. تعجب کردم چرا که پدر دوستم همه نوع 
امکانات رفاهی و آســایش کامل را در اختیارش 
گذاشــته بود و او هیچ وقت مشکل مالی نداشت 

اما طمع رســیدن به همه ثروت پدر او را وسوسه 
می کرد. او آن قدر از یک زندگی رویایی ســخن 
راند که باالخره مرا راضی کرد تا پدرش را به قتل 
برســانم. او می گفت : بعد از آن که ارثیه پدرش 
را در اختیار بگیرد مرا نیز از مال دنیا بی نیاز می 
کند به طوری که با آن ثروت در هر کجای دنیا که 
بخواهم به راحتــی روزگار می گذرانم و به همه 

خواسته ها و آرزوهایم می رسم!...
آرام آرام نرم شدم و فکر کردم که نقشه او زیرکانه 
است و هیچ کس تصور نمی کند که من پدر او را 
کشته ام! ضمن این که دوستم می گفت: حتی اگر 
به احتمال خیلی کم دستگیر هم بشوی، باز هم من 
ولی دم هستم و بالفاصله رضایت می دهم تا تو از 
زندان آزاد شوی! و به دنبال رویاهایت بروی! این 
بود که خیالم راحت شــد و تصمیم گرفتم در قتل 
پدر 60 ساله او مشارکت کنم! دوستم برای آن که 
خیال مرا راحت کند ابتدا چندین میلیون تومان به 
حسابم واریز کرد و نقشه قتل را برایم توضیح داد 
ولی هر بار که قصد اجرای نقشه را داشتیم ماجرا 
به گونه دیگری رقم می خورد و شــرایط قتل او 
مهیا نمی شــد تا این که باالخره یک شب وقتی 
در خانه نشسته بودم، پیامی از سوی دوستم برایم 
ارسال شد. گوشی را که نگاه کردم نشانی منزلی را 
دیدم و طبق نقشه فهمیدم که باید به آن جا بروم! 
بالفاصله کارد بــزرگ و دیگر ابزار آالت قتل را 
درون یک کیف گذاشــتم و به منطقه ای رفتم که 
دوستم نشانی آن را در باالشهر برایم فرستاده بود. 

آن ها مهمان یکی از نزدیکانشــان بودند و من با 
مشاهده خودروی خارجی پدر دوستم که در آن 
خیابان پارک بود. نقشه طراحی شده او را دوباره 

مرور کردم.
دوستم درهای خودروی پدرش را باز گذاشته بود 
به همیــن دلیل من به راحتی درون صندوق عقب 
»شاسی بلند« مخفی شدم! طولی نکشید که آن ها 
از منزل بیرون آمدند و سوار خودرو شدند. هنوز 
مسافت زیادی را در تاریکی شب طی نکرده بودند 
که با اشاره دوستم از صندوق عقب بیرون آمدم و 
از پشت سر ضربه ای با کارد به گردن مرد 60 ساله 
زدم. او صورتش را برگرداند و با دیدن چهره من، 
رو به پسرش کرد و گفت: بابا! این کیه!؟ درحالی 
که دوستم سکوت کرده بود من ضربات پی در پی 
دیگری را بر سروصورت و شانه اش فرود آوردم و 
سپس طبق نقشه ضربه ای هم به دست دوستم زدم 
تا ماجرای قتل را به زورگیران نقابدار نسبت دهد! 
او خودرو را متوقف کرد و من در منطقه الهیه مشهد 
به داخل یک مخروبه محصور رفتم تا لباس هایم 
را تعویض کنم! و از آن جا هم به خانه رفتم. چون 
جوانی مجرد بودم و کســی انتظار مرا نمی کشید! 
دوستم نیز در منطقه ای باالتر از آن محل، خودرو 
را متوقف کرده و با جیغ و فریاد به رهگذران گفته 
بود که زورگیر نقابدار به او حمله کرده است! ولی 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراســان 
رضوی فقط طی چند ساعت، او را دستگیر کردند 

و سپس به سراغ من آمدند...

درامتداد تاریکی 

انتظامي  گروه حوادث// سرپرســت   
شهرســتان »بندرلنگه« از کشف 2۸ 
کارتن شــامل 2۸ هزار عــدد انواع 
فندک های تزیینــی قاچاق به ارزش 
یک میلیارد و 4۰۰ میلیون ریال دراین 

شهرستان خبر داد.  
بــه گــزارش خبرنــگار دریا، ســرهنگ 
مأموران  بیان داشت:  نوروزي«  »محمدامین 
انتظامی شهرستان بندرلنگه در اجرای طرح 
مبارزه بــا کاالی قاچاق و طی هماهنگی با 
مقام قضایی در قسمت درب ورودی گمرک 

به یک خودروی نیسان آبی مظنون شدند. 
وی افــزود: مأموران به خــودروی مذکور 
دستور ایست صادرنموده و پس از توقف در 
بررسی از خودرو 2۸ کارتن  شامل 2۸ هزار 
عدد  انواع فندک های تزیینی قاچاق کشف و 

یک متهم در این زمینه دستگیر شد. 
این مســئول انتظامی اظهار داشــت: ارزش 
محموله مکشــوفه بنا به نظر کارشناسان به 
ارزش یــک میلیــارد و 400 میلیون ریال 
برآورد شده است که این محموله پس از طی 

مراحل قانوني تحویل اداره تعزیرات گردید.

گروه حوادث// فرمانــده انتظامی ویژه و 
پایگاه دریابانی کیش از کشف بیش از 1۰۰ 
میلیارد ریال کاالی قاچاق در این جزیره 

خبر داد.
به گــزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ »علی 
اصغر جمالــی« در بیان جزئیات این خبر بیان 
کرد: در راســتای اجرای طرح تشدید مبارزه و 
برخورد قاطع با پدیده شــوم قاچاق، مأموران 
پایگاه دریابانی با تشدید اقدامات، حین کنترل 
نوار مرزی به یک شــناور که در حال تردد در 
آب های حوزه اســتحفاظی جزیره کیش بود، 

مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران در بازرســی از این شناور، 
۵۸کارتن قطعات یدکي خودرو، ابزار دســتي 

36کارتن، وســایل برقي 100کارتن، الستیک 
610 عدد، زیپ شــلوار ۵00 عدد؛ زیپ لباس 
1۵00عدد، نوشیدني ویتامین سی ۵۵0 کارتن، 
نوشیدني شاني ۷00 باکس، نوشیدني پپسي 300 
باکس، دســتکش ۷3 کارتن، کفش 6 کارتن، 
پارچه 19 توپ، تختــه کار چوبي ۸0 عدد و 
تعداد ۸  عدد کله کامیونت با مدل میتسوبیشي 
با موتور و مقداري پارچه، الستیک و مقداری 
لوازم فاقد مدارک گمرکی کشف و ضبط کردند. 
فرمانده انتظامــی ویژه و پایگاه دریابانی کیش 
گفت: کارشناسان ارزش کاالهای مکشوفه را 
100 میلیارد ریال برآورد کردند و در این رابطه  
۵ قاچاقچی دستگیر و به مرجع قضایی ارجاع 

داده شدند.

انتظامی  فرمانــده  حوادث//  گروه 
شهرســتان بندرعباس از شناسایی 
و دستگیری یک ســارق حرفه ای 
موتورســیکلت و کشف 12دستگاه 
این  در  مســرقه  موتورســیکلت 

شهرستان خبر داد.  
به گزارش خبرنگار دریا، سرهنگ »تیمور 
دولتیاری« در تشریح این خبر بیان داشت: 
در پی مراجعه و اعالم شــکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر ســرقت یک دستگاه 
موتورســیکلت و متواری شدن سارق یا 
سارقان پیگیری موضوع بصورت ویژه در 

دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت. 
وی افزود: ماموران با انجام گشت زنی های 
هدفمند و شبانه روزی در محالت مختلف 

شهرســتان نهایتا سارق را حین سرقت در 
یکی از محالت شناسایی ودر یک عملیات 

ضربتی دستگیر کردند .  
این مســئول انتظامی اظهار داشت : متهم 
دستگیر شده در بازجویی های بعمل آمده 
به 12 فقره سرقت موتورسیکلت در محالت 
مختلف شهرستان بندرعباس اعتراف کرد که 
با راهنمایی متهم تمام وسایل نقلیه سرقت 
شده کشف و تالش ماموران برای شناسایی 

و تحویل آنها به مالباختگان ادامه دارد .  
فرمانده انتظامی شهرســتان بندرعباس در 
پایان با هدف پیگیری از وقوع ســرقت از 
عموم شهروندان بویژه دارندگان خودرو و 
موتورسیکلت خواست وسایل نقلیه خود را 
داخل کوچه و محله های خلوت و تاریک 

رها نکنند و الزاما وســایل نقلیه خود را با 
تجهیزات ایمنی از قبیل دزدگیر ،قفل فرمان 
و زنجیر مجهز کنند و درصورت مشــاهده 
هرگونه موارد مشکوک درساعات مختلف 

شبانه روز و پرســه زدن افراد ناشناس در 
محالت، در اســرع وقت موضــوع را از 
طریق سامانه تلفنی 110 با پلیس در میان 

بگذارند.

گروه حوادث// ماموران انتظامی 
ایستگاه بازرسی شهید نوروزی 
جاسک محموله ۹62 کیلوگرمی 
هروئین را از یک دستگاه تریلی 

کشنده کشف کردند.
صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
مرکز خلیج فارس، فرمانده انتظامی 
هرمزگان گفــت: قاچاقچیان قصد 

داشتند این محموله که به صورت 
کامال ماهرانه ای جاسازی شده بود 
را از مرز های شرقی کشور به داخل 

استان انتقال دهند. 
در  افزود:  سردارغالمرضا جعفری 
این زمینه تاکنون یک نفر دستگیر 
و به مراجع قضایی تحویل داده شده 

است.

فندک قاچاق به بازار نرسید 

کشف ۱۰۰ میلیارد کاالی قاچاق در کیش

دستبند پلیس بر دستان سارق حرفه ای موتورسیکلت در بندرعباس  

کشف حدود یک تن هروئین 
در جاسک 

كالهبرداری با وعده سود میلیاردی در معامله ارز دیجیتال

آگهی مزایده اول   
در خصوص دعوي خانمها شفیقه خواجه زبیده خواجه فاطمه گل خواجوئي خون سرخ شاهرخ خواجه با وکالت آقاي محمد اکبری به طرفیت 
آقاخانم شهین خواجه شهرام خواجه عبدالمجید خواجويي خونسرخ شراره خواجه فريبا خواجويي خونسرخ فاطمه نساء خواجه محمد عظیم 
خواجويي خونسرخ شهريار خواجه به خواسته صدور دستور فروش ملك مشاع پالك ثبتي مالكین مشاعي پالك ثبتي 2804 اصلي واقع در بخش 

يك ثبتي شهرستان بندرعباس صادر گرديده
-مورد عبارتست از يك قطعه زمین به نشاني بندرعباس محله پشت شهر روبروي اسكله صیادي که وفق مدارك ابرازي به شماره پالك ثبتي 2804 

اصلی واقع در بخش يك بندرعباس و به مساحت 323/60 متر مربع مي باشد. با در نظر گرفتن مساحت موقعیت و ارزش و بافت منطقه اي دسترسي ها ابعاد هندسي 
وضعیت فعلي بازار امالك و مستغالت )عرضه و تقاضا( و بدون در نظر گرفتن منعي در نقل و انتقاالت قرارگیري در مسیر اصالحات شهري بالمعارض مستحق للغیر 
و بازداشتي بودن و تعهدات ديون و بدهي های احتمالي که ممكن است به اشخاص حقیقي و حقوقي و يا ساير موسسات بانك ها و نهادهاي دولتي يا خصوصي داشته 
باشد. و در صورت صحت و اصالت مدارك ابرازي از نظر اينجانب ارزش شش )6( دانگ قطعه زمین موردنظر جمعاً به مبلغ 55/000/000/000 )پنجاه و پنج میلیارد( 

ريال به معادل پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان اعالم می گردد
1- فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يك ماه مي باشد.

2-کلیه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خريدار است.
-3- پیشنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده و صرفا يك ساعت قبل از شروع مزايده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ 10% مبلغ ارزيابي شده را 
بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008 نزد بانك ملي شعبه دادگستري توديع و قبض سپرده را به اين اجرا تحويل نمايند.  4- اجراي احكام در رد 

يا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزايده در ساعت 9 صبح مورخ 1401/09/26 در محل دفتر اجراي احكام شعبه دوم دادگاه حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آيد و برنده کسي است 

که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد ./
 6- در صورتیكه برنده تا يك ماه از جلسه مزايده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خودداري نمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط می 
گردد و مزايده تجديد می گردد. و متقاضیان شرکت در مزايده براي کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجراي احكام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندر عباس مراجعه نمايند.

دادورز شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري بندر عباس- غالمشاه ایل زاده

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

JJ

پای پسر 8 ساله در پله برقی گیر کرد 
گروه حوادث// گیر کردن پای پسر ۸ ساله 
در پله برقی منجر به آسیب شدید وی شد.

مهدی ســمیعی، سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری کرج در تشریح این 
حادثه گفت: ساعت 21:0۵ پنجشنبه گذشته در 
پی تماس شهروندان با سامانه 12۵، از گیر کردن 
پای یک کودک در پلــه برقی چهارراه طالقانی 
کرج، جنب کیوسک نیروی انتظامی مطلع شدیم 
که بالفاصله نیروهای عملیاتی از ایســتگاه های 

131، 11۷ و 101 به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی ها نشان می داد پسر ۸ساله به 
همراه والدین خــود روی این پله برقی در حال 
حرکت ســوار بود که ناگهان به دلیل نامعلومی 
افتاد و پای راســتش بین پله ها گیر کرد و دچار 
آسیب جدی شد. با کمک آتش نشانان و استفاده 
از تجهیــزات هیدرولیک اقدامــات الزم برای 
رهاسازی کودک انجام و بالفاصله برای اعزام به 

مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شد.
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری کرج گفت: برای امداد رسانی 

به این حادثــه، 11 نفر نیروی عملیاتی به همراه 
3دســتگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند. 
وی از شهروندان خواســت تا هنگام استفاده از 
پله برقی مراقب کودکان خود باشــند و در زمان 
وقوع حوادث ضمن حفظ خونسردی، بالفاصله 
نســبت به متوقف کردن پله برقی )فشردن کلید 
قرمز رنگ در باالی پلــه برقی( اقدام کنند و تا 
رســیدن نیرو های امدادی سعی بر خارج کردن 
عضو گرفتار در پله برقی یا هر وسیله الکترونیکی 

نکنند. 

آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاوني مصرف فرهنگیان رودان

به اطالع اعضای محترم می رســاند مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان رودان راس ساعت 
15/30 روز پنجشنبه مورخه  1401/09/24 در محل سالن پیامبر اعظم )ص( شهرستان رودان برگزار می گردد.

دستور کار جلسه  : 
1- تطبیق اساسنامه جدید منطبق با آخرین اصالحیه قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران

تاریخ انتشار:1401/09/13



گروه شهرستان// شــهردار هرمز گفت: بازارچه 
ســنتی ماهی و میگو جزیره هرمــز با اعتبار دو 
میلیــارد و 1۰۰ میلیون تومان با پیشــرفت ۹۵ 

درصدی در حال ساخت است. 
عبدالرحیم سلمانی در تشریح این خبر، افزود: بازار 
ماهی فروشان ســنتی جزیره هرمز با 12 غرفه در 
محوطه ای به مســاحت 3۸0 متر مربع، 9۵ درصد 
پیشرفت ساخت دارد که در دهه مبارک فجر بصورت 

رسمی به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه با راه اندازی این طرح برای بیش از 
20 نفر بصورت مستقیم و ۵0 نفر بصورت غیر مستقیم 

اشتغالزایی می شــود، اظهار کرد: یکی از آرزوهای 
دیرینه شــهروندان و البته جزیره نشینان هرمز ایجاد 

بازار ماهی و میگو است.
ســلمانی با اشــاره به اینکه نمادهای سنتی و بومی 
نشانگر فرهنگ و هویت شــهر و مردم است و باید 
حفظ شود، تصریح کرد: این بازارچه به بصورت سنتی 

و از مصالح چوبی انجام می شود.
به گزارش ایسنا، شهردار هرمز در پایان عنوان کرد: 
این جزیره به دلیل برخورداری از ظرفیت باال در امر 
صید و صیادی و گردشگری می تواند در این بخش از 

تجارت، بسیار موفق عمل کند.

  دهه فجر؛ زمان افتتاح بازارچه سنتی ماهی و میگو هرمز

یکشنبه 13 آذر 1401

9 جمادی االول 1444

سال بيست ویکم شماره 4044

شهرستان

تحویل 2۰ کیلوگرم بذر جهت کشت 
در عرصه های مرتعی میناب

 ســعیده دبیری نژاد شهرســتان// رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان میناب از تحویل بذر گونه جنگلی کنار و بذر 
یونجه به نماینده دامداران مرتع چاه انبه هشتبندی میناب به منظور 
اجرا در طرح اصالحی مرتع مذکور خبر داد. به گزارش خبرنگار 
دریا؛ خســرو بهرامی نژاد گفت: در راستای اقدامات حفاظتی و 
ترویجی جهت احیا، اصالح و حفاظت از عرصه های مرتعی بذر 
این گونه های مرتعی و جنگلی به بهره بردار محدوده مرتع چاه انبه 
شهرستان تحویل گردید. وی افزود: بذر های مذکور که به همت 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان جمع آوری و 
به این منطقه آورده شده بود با حضور قانعی رئیس اداره مرتع اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان هرمزگان جهت کشت در 
سامانه های آبگیر احداث شده در مرتع چاه انبه با هدف اصالح و 
توسعه این گونه های مرتعی واقع در طرح مرتعداری توزیع گردید. 
قانعی ضمن اشــاره به احداث هاللی آبگیر در سنوات گذشته و 
سال جاری در محدوده مرتع چاه انبه در قالب پروژه های بخش 
آبخیزداری و مرتع افــزود: طرح های ذخیره  نزوالت و عملیات 
توسعه  رطوبت در سطح مراتع با اهداف مختلف به اجرا درمی آید. 
در مناطق خشــک و نیمه خشک که محدودیت رطوبت یکی از 
مهم ترین عوامل محدودکننده پوشــش گیاهی شناخته می شود، 
هر گونه اقدام در جهت توســعه  رطوبت و اســتحصال آب  باران 

می تواند عامل توسعه  پوشش گیاهی باشد.
دیدار اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار 
بندرخمیر با مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان

 امین درســاره گروه شهرســتان// اعضای شــورای اسالمی 
و شهردار شــهر تاالبی بندر خمیر با حضور در اداره گاز استان 
هرمزگان با علی ذاکری، مدیر عامل شــرکت گاز استان دیدار و 
گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار دریا؛ شــورای شهر و شهردار 
بندر خمیر در این دیدار از خدمات ارزنده اداره گاز شهرســتان 
خمیر به شــهروندان تشــکر و قدردانی نمودند. در این نشست 
مقرر گردید بزودی فاز دوم لوله کشــی گاز در سطح شهر بندر 
خمیر و بخصوص محله لشتغان آغاز شود. اصالح و ترمیم پس 
از حفاری های لوله گاز در ســطح شــهر با همکاری اداره گاز و 
شهرداری بخوبی انجام گیرد.  در ادامه دکتر ذاکری خبر از  مبلغ 
حمایتی تا ســقف ۸ میلیون تومان به خانوار های تحت پوشش 
نهادهای حمایتی) کمیته امداد و بهزیســتی ( داد  و افزود: بزودی 
تسهیالت گاز از 10 میلیون تومان به بیست میلیون تومان افزایش 

پیدا خواهد کرد.

خبری

گروه شهرســتان// سد درکاه بشاگرد که 
در شرق هرمزگان قرار دارد مراحل پایانی 

ساخت را طی می کند و پیش بینی می شود 
تا پایان سال 14۰1 افتتاح و به بهره برداری 

کامل برسد.
به گــزارش خبرنگار دریــا، مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: سد 
درکاه در نزدیکی شهر گوهران و روستای 
درکاه احداث شده ، نوع سازه این سد بتنی 
- وزنی با مغزه سنگی است و حجم سد نیز 
یک میلیون متر مکعب بوده و ارتفاع آن از 
بستر 2۸ متر و ارتفاع طول و عرض تاج 

سد نیز به ترتیب ۸۵ و 3 متر می باشد.
جمشــید عیدانی توضیح داد: روســتای 
درکاه با حــدود 200 خانوار جمعیت در 

شــمالی ترین و مرتفع ترین بخش حوزه 
آبریز جگین واقع شــده است. این ویژگی 
جغرافیایی سبب شده که بارندگی در این 
منطقه نسبت به سایر مناطق بشاگرد شدت 
بیشتری داشته و حتی در فصل تابستان نیز 
شاهد بارندگی باشــیم. عدم قدرت کافی 
زمین در نگهداشــت رطوبت، شــیب تند 
اراضی منطقه و همچنین نبود ســاز و کار 
مناســب جهت ذخیره این بارش ها سبب 
شــده رواناب حاصله به صورت جریان 
ســیالبی مخرب در مدت زمان کوتاهی و 

بدون استفاده از منطقه خارج شود.
 وی ادامه داد: با ســاخت این سد ضمن 
جلوگیــری از ورود رســوبات به مخزن 
ســد جگین و افزایش عمر مفید این سد 
می توان با جمع آوری ســیالبهای مسیل 
درکاه و توزیع آن، منبع آب شرب مناسب 
و پایدار برای روســتاهای پایین دست آن 

تامین نمود.
 مدیــر عامــل شــرکت آب منطقه ای 
هرمزگان در خصــوص دیگر مزایای این 
سد گفت: محرومیت زدایی از روستاهای 

کم برخوردار شهرســتان بشاگرد از طریق 
تأمین آب شرب و کشاورزی روستاهای 
درکاه، تج ،حجت آباد و دیگر روستاهای 
پایین دســت ســد، امکان ایجاد اشتغال 
از طریق ترویج کشــاورزی در منطقه به 
ویژه کشــت سیر و توسعه نخلستان، ایمن 
سازی روســتاها و مراکز جمعیتی حاشیه 
باالدســت روستای  رودخانه های فصلی 
درکاه، تبدیل تهدید سیالب های مخرب و 
پراکنده به فرصت تامین آب پایدار از دیگر 

مزایای بهره برداری از این طرح است.

سد دركاه بشاگرد تا پایان 1401 به بهره برداری می رسد

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

روابط عمومی اداره كل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

تفریحی– بزرگ  کشــتی  شهرستان//  گروه 
مسافرتی کارینا در راستای بهبود توان ناوگان 
گردشگری جزیره با حضور مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیــش در بندرگاه جزیره کیش به 

بهره برداری رسید. 
این کشتی در فضایی به وسعت 1۵00 متر مربع در 
4 طبقه به سفارش شرکت پیشگامان عروس دریای 
کیش و توسط کشتی سازی صدرا با هزینه 2000 
میلیارد ریال در مدت سه سال ساخته شده است. 
این کشتی دارای سالنی با ظرفیت ۵00 نفر جهت 
برگزاری انواع کنسرت، نمایش ها و جشنواره ها با 
دید عالی ساخته شده که به روزترین و جدیدترین 

تجهیزات نور، صدا و تصویر مجهز شده است.

ســالن vip ویژه برگزاری جشــن های مختلف 
با ظرفیــت ۵0 نفر، فضای برگــزاری گالری و 
نمایشگاه های مختلف، اتاق های vip هتلی مجلل 
با خدمات ۵ ستاره، اتاق نگهداری کودک، ماساژ، 
نمازخانــه، خدمات درمانــی و دارویی از دیگر 
امکانات این شناور است. عالوه بر امکانات فوق، 
این شــناور دارای اتاق های مانیتورینگ، صدا، 
تصویربرداری، سالن تشریفات vip و اتاق هایی 

برای مدیریت و کارکنان و عکاسی می باشد.
این کشــتی از متریال ضد حریق ساخته شده و 
عالوه بر آن، جدیدترین سیســتم اعالم حریق و 
اطفاء حریق با موتورخانه مجزا و سیستم تخلیه 
دود خودکار در این شــناور اجرا و جهت تامین 

جلیقه های  نجات،  قایق های  مســافرین،  امنیت 
نجات و تجهیزات ضروری در کشــتی مهیا شده 
است.امکانات تصویری این سالن نیز شامل امکان 
تصویربرداری با ســه دوربین و پروجکشن ها و 
امکان پخش تصویر اســت و طراحی فضای آن 
به صورت پیشــرفته با ترکیبی از چوب و پارچه 
می باشد و تمامی سطوح آن با سیستم عایق صدا 
پوشیده شده است. به گزارش ایسنا، با رونمایی و 
بهره برداری از کشتی بزرگ تفریحی – مسافرتی 
کارینا این ظرفیت به ناوگان گردشــگری جزیره 
کیش افزوده خواهد شــد و فرصت های جدید 
شغلی نیز برای 40 نفر به صورت مستقیم و برای 

1۵0 نفر غیر مستقیم فراهم می شود.

بهره برداری از کشتی تفریحی و مسافرتی کارینا در کیش
صداوسیمای  آزاد  خبرنگار  شهرســتان//  گروه 
مرکز خلیج فارس در شهرستان بندرلنگه به دلیل 

بیماری درگذشت.
جابــری مدیر فرودگاه بندرلنگه گفت: زنده یاد علی 
زاهدپور از نیرو های بازنشسته فرودگاه بود که در سال 
13۵۵ به عنوان آتش نشان وارد این اداره کل شد و 
در سال ۸۵ به عنوان مسئول ایمنی زمینی آتش  نشانی 

فرودگاه بندرلنگه بازنشسته شد. 
زنده یاد از فعاالن رســانه ای در شهرستان بندرلنگه 
و از ســال ۷1 به عنوان خبرنگار آزاد صداوسیمای 
مرکز خلیج فارس و با روزنامه سراسری جمهوری 
اســالمی، روزنامه محلی صبح ساحل و سایت های 

خبری بندرلنگه هم همکاری داشت. 
زنده یاد علی زاهدپور متولد سال 1333 و در سن 6۸ 

سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ 
زنده یاد در بهشت زهرای شهرستان بندرلنگه به خاک 
سپرده شــد. خانه مطبوعات هرمزگان هم در پیامی 
درگذشت خبرنگار پیشکسوت زنده یاد علی زاهدپور 

را تسلیت گفت. 
در این پیام آمده اســت: زنده یــاد زاهد پور در امر 
اطالع رسانی و انعکاس مشــکالت مردم استان در 
مطبوعات نقش اساسی ایفا کرد و در عرصه مطبوعات 

و رسانه های هرمزگان منشا خدمات فراوانی بود.
وی بــه عنوان یک خبرنگار متعهد و پیشکســوت 
خدمات ارزشمندی در حوزه خبر در استان هرمزگان 
انجام داد که نام وی همیشــه در بین اصحاب رسانه 

ماندگار خواهد شد.

»علی زاهدپور«خبرنگارپیشكسوت بندرلنگه  دعوت حق را لبیك گفت 

    

    

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920001051783 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390002272522.  

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

گردشكار: بتاريخ سوم آذر ماه يكهزارو چهارصد ويك پرونده کالسه 140140920001051783 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذيل 
تشكیل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره( در استان مكاتبه ای به شماره 181/271080/ن- مورخه 
1401/08/17 گرديده و با توجه به اينكه امكان هرگونه اقدام جهت تعیین تكلیف قانونی ملك موضوع پرونده منوط به صدور حكم سرپرستی گرديده 

دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینمايد.
» قرار سرپرستی « : 

 در خصوص يك قطعه زمین واقع درشهرســتان بندرعباس، خیابان ســید کامل، جنب باشگاه ورزشــی سینگو قطعه 8 به مساحت 43/83 متر مربع که حسب پاسخ شماره 
187/ك/211 مورخ 1401/07/12 کارشناس رسمی دادگستری ملك مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امكان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار 
و سودجو میباشد با عنايت جمیع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف 
در ملك ، الزم است يك مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و يا 
حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آيین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار 
سرپرستی نمايندگی ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملك مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس اين تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات 
و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تكلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به 
اين دادگاه ارائه نمايد . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 

10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نمايد .
مختار صادقی  - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920000839595 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390002273758.  

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

گردشكار: بتاريخ سوم آذر ماه يكهزارو چهارصد ويك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشكیل است 
پرونده کالسه 140140920000839595 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از 

درگاه احديت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینمايد .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ يك قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس ، اوزی ها ، پشت سازمان امور مالیاتی به مساحت 1049/60 متر مربع از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت 
امام )ره( به عنوان ملك باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001769083 مورخه 1401/07/21 مستنداً 
به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار صادره به منظور 
حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکیل مالك وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرايی 
فرمان حضرت امام )ره( و اينكه ملك موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهیچگونه اطالعی ازمالك و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست نیامده ، لذا 
در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسیله )کتاب لقطه(حكم به تملیك ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملك مزبور مهلت يك 
ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/291822/ن مورخه 1401/09/01 درخواست صدورحكم 
تملك ملك موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالك يا قائم مقام قانونی ويا صادر واعالم میدارد . رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران ) ويژه دادگاههای 

اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .
مختار صادقی  - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920000839629 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390002273770.  

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

گردشكار: بتاريخ سوم آذر ماه يكهزارو چهارصد ويك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشكیل است 
پرونده کالســه 140140920000839629 تحت نظر اســت دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه 

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

در خصوص شش دانگ يك قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس ، اوزی ها ، جنب انبار به مساحت 183/85 متر مربع از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به 
عنوان ملك باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001769117 مورخه 1401/07/21 مستنداً به تبصره ماده 10 
اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان 
احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکیل مالك وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و 
اينكه ملك موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهیچگونه اطالعی ازمالك و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون 
مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسیله )کتاب لقطه(حكم به تملیك ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملك مزبور مهلت يك ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه 
شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/291813/ن مورخه 1401/09/01 درخواست صدورحكم تملك ملك موصوف را نموده است 
. النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالك يا قائم مقام قانونی ويا صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  

قابل خواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران ) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی  - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920000839584 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390002273747.  

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

گردشكار: بتاريخ سوم آذر ماه يكهزارو چهارصد ويك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشكیل است 
پرونده کالســه 140140920000839584 تحت نظر اســت دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه 

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

در خصوص شش دانگ يك قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس ، سه راه دلگشا جنب آبمیوه فروشی پانهو به مساحت 99/34 متر مربع از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت 
امام )ره( به عنوان ملك باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001769050 مورخه 1401/07/21 مستنداً به 
تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ 
حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکیل مالك وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت 
امام )ره( و اينكه ملك موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهیچگونه اطالعی ازمالك و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای 
ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسیله )کتاب لقطه(حكم به تملیك ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملك مزبور مهلت يك ماهه انتشار آگهی و 
عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/291818/ن مورخه 1401/09/01 درخواست صدورحكم تملك ملك موصوف را 
نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالك يا قائم مقام قانونی ويا صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ  قابل خواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران ) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی  - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// فرماندار 
میناب گفت: طی یک سال  ویژه شهرستان 
اخیر 24۵ هزار متر مربع از معابر سطح شهر 

میناب آسفالت و زیر سازی شده است.
 به گــزارش خبرنگار دریــا، مهندس مجید 
سلحشــور ، فرماندار ویژه شهرستان میناب در 
گفتگویی اظهار کرد:طی یک سال گذشته و با 
توجه به اعتبار در نظر گرفته شده برای توسعه 
زیر ساختها و رسیدگی به وضعیت شهر میناب،  
عملیات آسفالت معابر اصلی و فرعی در دست 

اجرا ست.
وی با بیان اینکه بالغ بر ۸0 درصد از معابر شهر 
میناب خاکی می باشند، تصریح کرد:۷00 هزار 
متر مربع از معابر شهری نیازمند بهسازی دارد 
که با تالش شهرداری میناب تاکنون  24۵ هزار 
متر مربع به ارزشــی بالغ بر 120 میلیارد ریال  

آسفالت و زیرسازی انجام شده است.
همچنین حبیب سهرابی، شهردار میناب درادامه 
از زیر ســازی 4۵ هزار متر مربع از معابر خبر 
داد و گفت:در طرح بهسازی معابر محالت فاقد 

آسفالت و زیرسازی در اولویت کار قرار دارند.
ســهرابی اظهار کرد:اجرای پروژه های عمرانی 
تسهیل در عبور و مرور عابرین پیاده و وسایط 
نقلیه را به همراه دارد لذا شهرداری میناب برای 
ظرفیت های  تمام  از  شــهروندان  رضایتمندی 

موجود استفاده می کند.
 بنا بر این گزارش، کالن شــهر میناب دومین 
شهر بزرگ استان هرمزگان بوده همچنین طبق 
آخرین سرشماری نفوس و مسکن دومین شهر 

پرجمعیت در بین شهرهای استان است.

فرماندار ویژه میناب خبر داد
اجرای آسفالت و زير سازی ۲45 هزار متر مربع از معابر شهر میناب
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فروردین :
شــاید فرصتی دســت دهد که بتوانید همه چیز را 
ســاده تر بگیرید، اما بدانید کــه هیچ چیزی بدون 
پرداخت کردن بهای آن به دست نمی آید. حتی اگر 
خودتان را کنار بکشید، باز هم تا زمانی که کاری برای سامان دادن 
به این وضع نکنید، فشــار احساسات ناگفته را احساس خواهید 
کرد. جســارت به خرج دهید و آن چه را در ذهن تان می گذرد 
به یک دوســت یا همکار نزدیک بگویید، اما حواس تان به لحن 

صحبت تان باشد تا مشکل درست نشود.
  اردیبهشت :

بایــد وقت بگذاریــد و کاری کنید تــا دخیره ی 
احساســات تان جان دوباره بگیــرد، به ویژه اگر 
مشغله های کاری باعث آشفتگی تان شده است. این 
باور را کنار بگذارید که باید در هر دقیقه ای از روز به بهترین نحو 
کارآمد باشید. اگر دیدید که در نزدیکی شما ماجرایی درست شده 
نباید به آن دامن بزنید و همه چیز را بدتر کنید. در عوض خونسرد 

بمانید و آرامش خود را حفظ کنید. 
  خرداد :

ارتباطات هوشمندانه امروز به راحتی حاصل می شود، 
امــا یک چیزی فرق کرده اســت. بــه یک دیدگاه 
مشخص دست پیدا کرده اید، اما دل تان نمی خواهد 
که آن را با دیگران در میــان بگذارید یا راجع به آن حرف بزنید. 
دیگران به شــدت در تالش اند که از اسرار درون شما آگاه شوند، 
اما به شما توصیه می شود که به ندای درون تان گوش دهید. این را 
هم بدانید که ایجاد تغییرات مثبتی که می خواهید کمی زمان می برد.

   تیر :
اگر امروز کسی سر به سرتان بگذارد حتما به شدت 
با او برخورد خواهید کرد، چون فکر می کنید باید 
از چیزی که حق شماست دفاع کنید. قدرت اکنون 
شما به خاطر همین سرسختی های تان است. خوشبختانه نیازی 
به جنگیدن نیست. شما می توانید بیشتر از هر کس دیگری صبور 

باشید و بدانید که اکنون زمان از آن شماست.
    مرداد :

فکر می کنید که اگر همین اآلن دست به کار نشوید 
ممکن است فرصت از کف تان برود و نتوانید آن کار 
هیجان انگیزی را که در نظرتان اســت انجام دهید. 
اوضاع نشان می دهد که دارید به شکل متناسبی پیشرفت می کنید، 
اما برای این که تالش های تان به ثمر بنشیند باید بیشتر صبر کنید. 
امروز نباید آنی تصمیم بگیرید و دیگران را عصبانی کنید. تا حد 

امکان مالیم باشید و منتظر بمانید که زمان مناسب فرا رسد.
 شهریور :

امروز انگیزه ی چندانی ندارید و حس و حال تنبلی 
در ســر دارید. اما الزم اســت که وظایف تان را به 
هر ترتیبی شده انجام دهید، چون اگر امروز کوتاهی 
کنید حجم کاری روزهای آینده بیشتر می شود. از طرفی هم الزم 
نیست به خودتان بیش از حد سخت بگیرید. آن چه را باید انجام 
دهید، اما حواس تان باشــد که کمی هم انرژی دخیره کنید. اگر 
انرژی دخیره داشته باشید، بعدا که به آن نیاز پیدا کردید می توانید 

استفاده اش کنید.
 مهر :

امروز ممکن است یک مشکل احساسی حل نشده 
از گذشته دوباره بروز کند. درست است که دل تان 
نمی خواهد راجع به احساسات تان حرف بزنید، اما 
حداقــل کمی تالش کنید تا با دیگران ارتباط برقرار کنید. یادتان 
باشد که شما نمی توانید همه را راضی نگه دارید، اگر هم این کار را 
بکنید فقط باعث ناراحتی خودتان می شوید. هر کسی که دوست 
واقعی شماست با شما خواهد ماند، حتی اگر نتوانید در حال حاضر 

همه ی حرف های تان را به او بگویید.. 
  آبان :

امروز دوستان صمیمی شما بیشتر از گذشته برای تان 
مهم شــده اند، اما با این حال برای تان سخت است 
که به نصیحت های شــان گوش دهید. حتی اگر با 
صحبت های آن ها موافق نیستید، یادتان باشد که مشکل از جانب 
آن ها نیست، بلکه بخشی از وجود خودتان است که مشکل دارد. 
وقتی متوجه این موضوع شــوید می توانید مشکالت بیرونی را 
بهتر مدیریت کنید. از این بابت خوشــحال باشید که کسانی را در 

زندگی تان دارید که به شما اهمیت می دهند.
  آذر :

با این که چشم پوشی از جزییات برای شما مشکل 
نیست، اما امروز به راحتی نمی توانید این راهکار را 
عملی کنید. دلیلی ندارد که بیش از حد به خودتان 
سخت بگیرید. وقت بگذارید و به کارهای تان نظم و ترتیب دهید. 
وقتی سرتان خلوت شد، آن وقت با آزادی بیشتری می توانید به 

کارهای بزرگ تر فکر کنید.
  دی :

احســاس می کنید که صمیمی ترین دوســت تان 
نمی خواهد حمایت تان کند. با این وجود، نســبت 
به دســتیابی به اهداف بلند مــدت تان خوش بین 
هستید. شاید برای این که روی کارتان متمرکز شوید بخواهید که 
از دیگران فاصله بگیرید و درگیر احساسات نشوید. تا زمانی که 
اولویت های تان مشخص باشند می توانید درست تصمیم بگیرید و 
متمرکز عمل کنید. وقتی کارتان تمام شد، آن وقت دیگر باید دست 

به کار شوید تا دوباره با دوستان تان ارتباط برقرار کنید.
 بهمن :

اگر چه انرژی های کهکشــانی در آرامش به ســر 
می برند، اما می دانید که تغییراتی در راه است. اگر در 
روابط تان دچار مشکل هستید ممکن است نتوانید 
به درستی عمل کنید. بهتر است چیزی را تحمیل نکنید، بدانید که 
همه چیز دارد مسیر طبیعی خودش را طی می کند. هر وقت به این 
نتیجه برسید که نیازی به مقابله با دیگران نیست، آن وقت می توانید 

مرحله ی گذار را به سالمت طی کنید.
 اسفند : 

با وجود اســترس هایی که در محیط وجود دارد به 
شدت احساس راحتی می کنید. وظایف کاری مهمی 
دارید که باید انجام شان دهید، اما بد نیست کمی هم 
برای خودتان وقت بگذارید و ماجراجویی کنید. شاید تا چند روز 
آینده در روابط تان دچار گیجی شوید، به همین خاطر باید برای 
سامان دادن به اوضاع انرژی بیشتری بگذارید. باید راهی پیدا کنید 

که بین وظایف تان با معنویات تعادل برقرار شود.

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
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اجتماعي

  

غیرمستقیم  درمان  مدیرکل   // اجتماعی  گروه 
سازمان تأمین اجتماعی گفت: خدمات ناباروری 
در بخش های دولتی و خصوصی پوشــش داده 
می شود و تامین اجتماعی نیز هزینه های درمان 

زوجین نابارور را پرداخت می کند. 
آخرین آمارها می گویند ۶۰ درصد از ناباروری 
در کشور در اثر ناباروری ثانویه زوجین به وقوع 
پیوسته اســت، این طیف از زوجین، به دالیلی 
مانند تأخیر در فرزندآوری، سبک زندگی اشتباه 
و تغذیه نامناسب و دیگر عوامل، قدرت باروری 
خود را از دســت داده و بــه خیل خانواده های 

نابارور پیوسته اند .
نرخ ناباروری در کشورهای دنیا، ۱۵ درصد بوده 
اما این رقم در کشــور ما به ۲۲ درصد رسیده و 
حاال جامعه آماری زوجین نابارور در ایران به ۴ 
میلیون زوج رســیده است که تقریبا سهم مردان 
و زنان در این اختالل، برابر اســت. در این میان، 
نقش سازمان های متولی در حمایت از زوجین 
نابارور می تواند مهم و بســزا باشد، از این حیث 
یکی از این سازمان ها، تأمین اجتماعی است که 
براساس آخرین اظهارات مسئوالن و معاونین آن 
، حمایت از این خانواده ها در قالب یک بســته 

ویژه در دستور کار قرار دارد.
سال گذشته بود که خدمات نازایی و ناباروری، 
در دوم شــهریورماه با تصویب هیأت وزیران، 
تحت پوشش بیمه های پایه قرار گرفت. طی این 
مصوبه ۹۰ درصداز هزینه های درمان نازایی در 
بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی براساس تعرفه 
عمومی غیر دولتی پرداخت می شود. در این طرح 
نیز تمامی زنان زیر ۴۵ ساله که یکسال تصمیم به 
فرزندآوری کرده اند و نتوانسته اند باردار شوند از 
خدمات آن بهره می شوند. براساس این طرح ، 

خدمات بخش درمان نازایی تا ۳ سال تمدید می 
شود و دولت نیز موظف است تمام هزینه های ۳ 
دوره کامل یکی از روش های کمک باروری را 

برای هر زوج نابارور پرداخت کند.
 لزوم تشکیل پرونده زوجین نابارور در 

تأمین اجتماعی
در این باره، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی درباره تحت پوشش قرار گرفتن 
خدمان درمان ناباروری، اظهار کرد: امروز همه 
زوجین نابارور می توانند به سادگی تحت پوشش 
بیمه قرار گرفته و خدمات درمان ناباروری را با 

بیمه پیگیری کنند.
وی ادامه داد: در سازمان تأمین اجتماعی آمادگی 
داریم تا برای همه بیمه شدگانی که دچار مشکل 
ناباروری هستند، پرونده تشکیل دهیم تا درمان 
خود را با سهولت بیشتری پیگیری کنند چرا که 
خدمات درمان ناباروری، خدماتی بسیار پرهزینه 
اســت که تا قبل از این برخی از زوجین نابارور 
به سبب هزینه های باالی این خدمات، بعضًا از 
ادامه درمان منصرف می شــدند. تاکنون نزدیک 
به ۹ هزار نفر از بیمه شــدگان دچار مشــکالت 
ناباروری از ما خدمت گرفته اند و ما برای تشکیل 
پرونده و ارائه خدمات به همه بیمه شدگان دچار 

این مشکالت، آمادگی داریم.
در عین حال، شــهرام غفــاری، مدیرکل درمان 
غیرمستقیم ســازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: 
تاکنون هفت هــزار و ۲۲۲ پرونــده ناباروری 
در ســازمان تامین اجتماعی )از آغاز این طرح 

تاکنون( به ثبت رسیده است.
غفاری ادامه داد: اکنــون خدمات ناباروری در 
بخش های دولتی پوشش داده می شود. در بخش 
خصوصی با تعرفه عمومی غیردولتی محاسبه شده 

و اخیراً در راستای برخی گفت وگوها پیش بینی 
می شود، خدمات این حوزه در بخش خصوصی 
هم به میزان قابل توجهی تحت پوشش قرار گیرد.
در صورت وجود امکانات و تجهیزات موردنیاز 
در بخش های دولتی، ترجیحا بیمه شدگان باید از 
خدمات این حوزه استفاده کنند و تامین اجتماعی 
نیز هزینه های این بخش را تامین می کند اما در 
صورت نبود برخی امکانــات در مراکز دولتی، 
مدیران در اســتان ها تصمیم گیری می کنند و در 
صورت ضرورت، بیمه شدگان از خدمات بخش 

خصوصی هم باید بهره مند شوند.
اخیرا هــم صابر جباری، رئیــس اداره جوانی 
جمعیــت وزارت بهداشــت در گفت وگویی به 
آمار واقعی زوجین نابارور در کشور اشاره کرده 
می گوید: متاســفانه آمار ناباروری در کشــور 
زیاد اســت. ما برای پیشگیری از ناباروری باید 
موضوعات آموزشــی مختلفی را بــه دختراِن 
نوجوان یاد بدهیم و همین طور ضروری است که 
بیماری های مختلِف مرتبط به ناباروری در سنین 
پایین تر تشخیص داده شــوند. وزارت بهداشت 
مراکز درمان ناباروری سطح دو را برای کل کشور 
طراحی می کند. البته ما می توانیم در مسیر درمان 
ناباروری در کنار طب مدرن از روش های طب 

ایرانی هم بهره ببریم.
بهرام عین الهی وزیر بهداشت و درمان نیز درباره 
حمایــت از زوجین نابارور، گفت: هیئت دولت، 
مصوبه ای برای بیمه خدمات ناباروری به تصویب 
رسید و بیمه ها در مراکز دولتی تا ۹۰ درصد و در 
مراکز خصوصی، تا ۷۰ درصد هزینه های خدمات 

ناباروری را پوشش می دهند.
 قانون جوانی جمعیت و ناباروری

قانــون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در 

راستای اصل صد و بیست و سوم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی در ۱۴۰۰/۷/۲۴ درکمیسیون 
مشــترک طرح جوانی جمعیــت و حمایت از 
خانواده مجلس شــورای اسالمی تصویب شد و 
پس از آن بود که مجلس با اجرای آزمایشی آن 
به مدت ۷ سال موافقت کرد. پس از این موافقت 

نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.
در مــاده ۴۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت اشاره شده اســت: » وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای 
بیمه گــر، برنامه هــا و اقدامــات الزم را برای 
برخــورداری همه زوج هایی که علی رغم اقدام 
به بارداری به مدت یک سال یا بیشتر، صاحب 
فرزند نشده اند، از برنامه های معاینه، بیماریابی، 
تشــخیص علت ناباروری و درمــان آن تحت 
پوشــش کامل بیمه های پایه، بدون محدودیت 
زمان و دفعات مورد نیاز به تشــخیص پزشک 

معالج به عمل آورد«.
در تبصره یک ماده ۴۳ اشــاره شده است که این 
طرح برای افراد باالی ۳۵ سال به یکسال و شش 
ماه تقلیل می یابد، از طرفی دیگر هم در تبصره ۲ 
این ماده قانونی، نیزتأکید شده که زنانی که دچار 
سقط مکررشده اند نیز مشمول این قانون هستند.

در تبصره ۳ ماده ۴۳ نیز آمده است شورای عالی 
بیمه موظف اســت بسته خدمات پایه خود را به 
طوری تعریف کنند که تمامــی اقدامات درمان 
ناباروری اولیه و ثانویه را شامل شود و حداکثرتا 

۶ماه پس از الزم االجرا شــدن این این قانون به 
تصویب هیأت وزیران برسد.

در ماده ۶۱ این قانون نیز به وظایف قوه قضاییه 
در قبال زوجین نابارور اشــاره شــده است، در 
بخشی از این ماده قانونی آمده است:» ارتکاب 
گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به 
قصد نتیجه یا علم بــه تحقق آن، به گونه ای که 
موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی 
جنین ها یا مادران در حد وســیع گردد، مشمول 
حکــم مــاده )۲۸۶( قانون مجازات اســالمی 

مصوب۱۳۹۲/۲/۱ می گردد.«
در تبصره ۳ماده ۶۱ قانون جوانی جمعیت نیز به 
موضوع هزینه درمــان ناباروری از محل جرائم 
ارتکابی اشاره شده و آمده است:» اموال و وسائل 
حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن 
به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه 
واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در 
اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
قرار می گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه 

شود«.
 زوجین نابارور متولی خاصی ندارند

پــس از به تصویب رســیدن قانــون حمایت 
ازسازمان های بسیاری به موضوع حل مشکالت 
زوجین نابارور ورود کرده اند اما حقیقت آن که 
ایــن خانواده ها متولی خاصی ندارند و مطالبات 
آنها به صورت پراکنده در تمامی نهادها پیگیری 
می شــود، همین دلیلی می شــود تا اغلب این 

خانواده ها دچار بروکراسی های اداری شوند.

زوجین چگونه از حمایت های 
درمان ناباروری استفاده كنند؟ 
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گروه خبر // بیستم شهریور امسال هیئت 
وزیران در راستای اجرای اصول 12۷ و 1۳۸ 
با پیشنهاد تشکیل شورای  قانون اساسی، 
توسعه ســواحل مکران و تعیین محدوده 
کرد؛  موافقت  مکــران  منطقه  جغرافیایی 
شــورایی که یکی از وظایف آن »راهبری 
توسعه سواحل مکران به منظور بهره برداری 
کامل از استعدادهای سواحل جنوب شرقی 
کشور، بهره مندی جوامع محلی، استفاده از 
سرمایه ها و فرصت های بین المللی و کاهش 
عدم تعادل های توسعه مناطق کشور« است. 
 رهبر معظم انقالب نیز در دیدار اخیر خود با 
فرماندهان نیروی دریایی بر استفاده از فرصت 
دریا و ظرفیت های گســترده آن و تبدیل این 
مهم به فرهنگ عمومی در کشور تأکید کردند.

علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط 

زیســت به عنوان عضو شورای عالی توسعه 
ســواحل مکران درباره مهم ترین گام هایی که 
می توان برای ایجاد فرصت های گردشگری از 
دریا و سواحل آن برداشت گفت: برای توسعه 
این منطقــه از قبل برنامه های مرتبط با حوزه 
زیست محیطی را تدوین و کارهای تحقیقاتی 

آن را کامل کرده بودیم.
توسعه منطقه مکران که یکی از قطب های مهم 
در طرح ایجاد کریدورهای ترانزیتی شــمال 
به جنوب در برنامه بلندمدت کشــور به شمار 
می آید، از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و 
موضوع مهم در این خصوص اینکه توســعه 
در این منطقه باید یک توسعه پایدار و صحیح 

باشــد؛ به این معنا که توسعه موجب تخریب 
محیط  زیســت منطقه نشــود.به همین دلیل 
نیز مطالعات گســترده ای در زمینه توسعه این 
منطقه از بُعد محیط زیستی و تأثیرات توسعه 
صنعتی، انســانی و گردشگری انجام دادیم. از 
جمله در موضوع آب شیرین کن ها کارشناسان 
ما جانمایی الزم را انجام داده  و نقشــه آن را 
در همیــن ابتدای کار ارائــه داده ایم تا کار با 
سرعت و دقت بیشتری انجام شود، همچنین 
از قبل یک گزارش ارزیابی محیط زیســتی 
از منطقه به طور عام آماده شــد و نظراتمان را 
داده بودیم و این هم در دســترس است، حتی 
در جانمایی کارخانه تولید فوالد که قرار بود 

با ظرفیت 10.۵میلیون تن ساخته شود طرح ها 
و نظرات اصالحی خود را متناسب با کشش 
محیط زیســتی ارائه دادیم و جانمایی تغییر 
پیدا کرد و بــه حداکثر 3.۵میلیون تن کاهش 
یافت.معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: در 
راستای تأکید رهبر معظم انقالب در خصوص 
اینکه مکران باید با سرعت در چرخه اقتصاد 
و اشتغال کشور قرار گیرد و به منظور استفاده 
از ظرفیت اقتصــاد دریا و ظرفیت کارآفرینی 
باالیی که این منطقه دارد و می تواند جذب کننده 
جمعیت جدید باشد، همه دستگاه های مرتبط به 
طور جدی در حال پیشبرد بخش های مربوط 
به خود هســتند و ما هم از بعد شاخص های 

محیط زیستی با دقت بر مطابقت های الزم و 
اســتانداردهای ضروری نظارت می کنیم و به 

اقتصاد دریامحور واقعًا اعتقاد داریم.
بر این نکتــه تأکید داریم کــه ظرفیت های 
گردشــگری آبی و خاکی منطقه بسیار عالی 
اســت، به خصــوص ویژگی هــای طبیعی و 
زمین شناســی مثل کوه هــای مریخی منطقه 
چابهار، گل فشان های موجود که از جاذبه های 
گردشگری هســتند، سواحل خاص و دریای 
بســیار جذاب و مطلوب منطقه برای تفریح و 
استفاده توریست ها و گردشگران و جنگل های 
حرا و بنــدر زیبای گوادر که البته بهره برداری 
و توســعه گردشگری در آن ها باید با رعایت 
شــاخص های زیســت محیطی و به صورت 
صیانتی انجام شــود. وی با بیان اینکه آنچه 
در این حوزه ســبب کندی و عقب ماندگی از 

طرح های توسعه در سال های گذشته شده، نبود 
اهتمام در دستگاه های مسئول اجرایی توسعه 
بوده، خاطر نشــان کرد: خوشبختانه یکی از 
گام های عملی و مؤثر و مردمی دولت، اجرای 
قانون بر زمین مانده سواحل بود که با سرعت 
و کیفیت خوبی اجرایی شد و مورد اقبال مردم 
هم قــرار گرفت. ما دیدیم رئیس جمهور خود 
شخصًا پیگیر اجرای این قانون شدند و سواحل 
و مناطقی که ســال ها توســط دستگاه های 
مختلف یا افراد تصرف شده و از دسترس مردم 
خارج شده بود، بازگشت.اکنون هم طرح های 
فرهنگی و محیط زیستی این سواحل آزاد شده 
با سرعت در حال تدوین و اجراست و این گونه 
نیست که رها شده باشند، ضمن آنکه یک طرح 
جامع نیز در ایــن زمینه برای مکران در حال 

تهیه است./قدس 

گروه خبر // نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
گفت: دانشجویان نباید اجازه بدهند استکبار از آنان 
به عنوان ابزار استفاده کند، امروز بدنه دانشجویی 

ما مؤمن است. 
حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده در جمع 
نمازگزاران بندرعباس، افزود: ظرفیت ایجاد شهرها و 
توجه به اقتصاد دریا در دســتور کار مسووالن باشد 
چراکه رهبری معظم انقالب می فرمایند اســتفاده از 
ظرفیت دریا و فرصت های آن باید به فرهنگ عمومی 

در جامعه تبدیل شود.
وی ادامــه داد: این موضوع را در شــورای فرهنگ 
عمومی دنبال می کنیم، اگر قرار اســت توسعه کشور 
در دســتور کار باشد باید محوریت با مناطق ساحلی 
باشد و امیدوارم مسووالن کشور غفلت چندین قرن را 
جبران کنند و سیاست های کشور بر آبادانی و پیشرفت 

سواحل کشور متمرکز شود.
وی اضافه کرد: سیاســت مسووالن کشور که از مرکز 
اعمال می شده در دوره قاجار و پهلوی و حتی اکنون 
گریز از ساحل و میل به فالت مرکزی کشور بوده است.

نماینده ولی فقیــه در هرمزگان تصریح کرد: وضعیت 
شــهرها و مناطق ساحلی کشور به خصوص وضعیت 
ســواحل مکران از زمانی که رهبر معظم انقالب برای 
توســعه این سواحل سیاســت گذاری کردند تا امروز 

مطلوب نیست.

امام جمعه بندرعباس گفت: باید تحولی در معیشــت 
مردم ساحل نشین فقیر شرق هرمزگان ایجاد شود که 
تحول و آبادانی و عمــران این منطقه می تواند برکات 

مختلفی برای مردم آنجا داشته باشد.
وی بیــان کرد: همچنین مســووالن هرمزگان و ملی 
توصیه می کنم مسأله تمرکز بر سواحل را در دستور کار 

خود قرار دهند و سهم خود را مشخص کنند.
حجت االســالم والمســلمین عبادی زاده یادآور شد: 
بیشــتر قســمت های زمین را آب تشکیل می دهد و 
در ایران پنج هزار و ۸00 کیلومتر ســاحل داریم که 
سهم هرمزگان با یکهزار و 200 کیلومتر ساحل بسیار 
باالست و با احتساب جزایر به 2 هزار و 400کیلومتر 
می رسد. رییس شــورای فرهنگ عمومی هرمزگان 
تاکید کرد: امروز باید سیاســت های کشور بر آبادانی 
و پیشرفت سواحل کشور اعم از سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، بوشــهر و خوزستان تا گلستان و گیالن و 

مازندران متمرکز شود.
وی همچنین گفت: ظرفیت عزیزان ما در نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران و نیروی دریایی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی یک سرمایه و گنج بی پایان 
در ابعاد مختلف فرهنگی و اقتصادی و رونق دریاست.

نماینــده ولی فقیه در هرمزگان اضافــه کرد: آرزوی 
عزت و سربلندی برای نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران دارم که برای ما عزت می آفرینند، امروز 

عزیزان نداجا آب های دنیــا را در نوردیدند و پرچم 
عزت و آقایی و ســربلندی یک ملت را در دریاهای 
مختلف از خلیج عــدن و دریایی مدیترانه و حتی در 
حیات خلوت آمریکای یعنی آمریکای التین به اهتزاز 
در آوردند. حجت االســالم والمسلمین عبادی زاده در 
بخش دیگری از ســخنان خود به روز دانشجو اشاره 
کرد و گفت: همانطور که شهید بهشتی می گوید دانشجو 
موذن جامعه اســت و جامعه را برای عبادت و بندگی 
خداوند بیدار می کند، دانشجویان باید در جامعه بیدار 

کننده و بصیرت افزا باشند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: این مســوولیت 
دانشجویان را بیشــتر می کند، دانشجو هم خود باید 

بصیرت داشته باشد و هم بر بصیرت جامعه بیفزاید.
امام جمعه بندرعباس اشاره کرد: آمریکایی ها در سال 
1332 به کمک ارازل و اوباش کودتای ننگینی را انجام 
داده و شاه را بازگرداندند و جو خفقان در کشور حاکم 
کردند. وی اظهار کــرد: چهار ماه بعد یعنی زمانی که 
نیکسون، معاون رییس جمهور آمریکا وارد کشور شده 
بود و خفقان بود دانشــجو در مقابل نظام استکبار به 

میدان آمد و شهید داد.
رییس شورای فرهنگ عمومی هرمزگان عنوان کرد: 
دانشجویان 16 آذر را فراموش نکنند، این روزی است 
که باب مبارزه با نظام استکباری را برای جامعه نشان 
دادند. وی اضافه کرد: دانشــجویان نباید اجازه بدهند 

اســتکبار از آنان به عنوان ابزار اســتفاده کند، امروز 
بدنه دانشــجویی ما مؤمن است، حتی عده کسانی که 
در برخی دانشگاه ها مانند دانشگاه صنعتی شریف به 
جای اینکه موذن جامعه خود باشند موذن آمریکایی ها 
شدند بسیار معدود بوده و تعدادشان از 300 تا 400 نفر 

تجاوز نمی کرد.
حجت االسالم والمســلمین عبادی زاده افزود: آنان را 
که ناسزاهای زشت ســر می دادند را نباید به حساب 
دانشــجویان گذاشت، دانشگاه صنعتی شریف چندین 
هزار دانشجو دارد، شــرایط در سایر دانشگاه ها هم 
به همین نحو اســت. وی خاطرنشان کرد: دشمن در 
دانشجویان، روحانیون و بازاریان ما طمع می کند و باید 
دشمن را شناخت. امام جمعه بندرعباس گفت: بازاریان 
مراقب باشند که گرفتار کم فروشی نشوند، کم فروشی 
موجب خسارت می شود و جامعه ای که در معامالت 

آن کم فروشی باشد برکت از دست می دهد.
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده بیان کرد: ممکن 
است فرد کم فروش سود کوتاه مدت بدست می آورد اما 
در بلند مدت زیان می کند و برکت رزقش را از دست 
می دهد. وی افزود: زندگی این فرد نابود می شود و از 
سوی خداوند رها می شود؛ کم فروشی موجب بد بینی 

جامعه اسالمی یکدیگر می شود.
امــام جمعه بندرعبــاس اظهار کرد: یکــی دیگر از 
پیامدهای کم فروشــی ایجاد فساد اقتصادی است، کم 

فروشی تنها از مال نیست بلکه کارمندی که نسبت به 
ساعت موظفی خود می زند کم فروشی کرده است، چرا 

که کم گذاشته است.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان کرد: انسان نباید 
نسبت به آنچه خداوند داده کم فروشی کند، کم فروشی 

جزو مصادیق فساد اقتصادی است.
امام جمعه بندرعبــاس تاکید کرد: بایــد از خداوند 
بخواهیم در مسیری نباشیم که برای معیشت خود مال 
و لقمه حرام برای خانواده تامین کنیم چونکه مال حرام 

می تواند دودمان خانواده را به باد بدهد.
وی گفت: اکنون فرصت مغتنمی اســت که به ســمت 
شــناخت ابعاد مختلف والیت اهل بیت رفت و آن را 

تبیین کرد.
به گزارش ایسنا ؛ امام جمعه بندرعباس افزود: والیت 
ایجاد نظم در جامعه می کنــد و به آن نظام می دهد و 

جامعه را از تفرقه و تشتت نجات می دهد.

گروه خبر // معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۷4 درصد 
کل موارد ابتال را مردان و 26 درصد را 
زنان تشــکیل می دهند که ۷2 درصد 
از کل موارد شناخته شــده در زمان 
تا 4۵  تشخیص درگروه سنی 2۰ سال 

سال هستند. 
دکتر عبدالجبار ذاکری با اشاره به شعار 
روز جهانی ایدز سال 1401 با عنوان 
به خدمات  همگان  دسترسی  »برابری 
پیشگیری و تشــخیص اچ آی وی«، 
افزود: تاکنــون تعداد یک هزار و 29۵ 
بیمار آلــوده به ویــروس اچ آی وی 
دراستان شناسایی شــده است از این 
تعداد ۵۷۵ نفرفــوت کرده اند و تعداد 
4۷4 نفر در مراکز ارائه دهنده خدمات 
بهداشــتی و مشاوره و تحت مراقبت و 
درمان هستند.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان بیان کرد: ۷4 
درصد کل موارد ابتــال را مردان و 26 
درصد را زنان تشکیل می دهند که ۷2 
درصد از کل موارد شــناخته شده در 
زمان تشخیص درگروه سنی 20 سال تا 
4۵ سال هستند.ذاکری با اشاره به اینکه  
انتقال بیمــاری از طریق دریافت خون 
در اســتان صفر درصد است که  نتیجه 
پاالیش خون  اجرای سیاســت های 

توسط سازمان انتقال خون است، بیان 
کرد: علل ابتال به اچ آی وی دراســتان 
به ترتیب تزریق با وسایل مشترک در 
مصرف کنندگان، رابطه جنسی محافظت 

نشده و انتقال از مادر به کودک است.
وی بــا بیان اینکــه از جمله اقدامات 
دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان در 
راستای پیشــگیری ودرمان و مراقبت 
اچ آی وی راه اندازی مراکز مشــاوره 
بیماری های رفتاری است، اظهار کرد: 
رفتاری  بیماری های  مشــاوره  مراکز 
در شهرســتان های بندرعباس، میناب، 

رودان، قشم و کیش فعال است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمــزگان بیان کــرد: در حال حاضر 
در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری 
در هرمزگان کلیه خدمات پیشــگیری 

و درمــان اچ آی وی، خدمات کاهش 
آسیب، آموزش، مشاوره و آزمایش اچ 
آی وی برای افراد درمعرض آسیب به 
صورت کامال محرمانه و رایگان صورت 
می گیرد.ذاکــری با بیــان اینکه اول 
دسامبر بنام روز جهانی ایدز نامگذاری 
شــده اســت تا به افراد و دولت ها یاد 
آوری شود که هنوز نیاز اساسی افزایش 
بودجه جهت مبارزه با ویروس اچ آی 
وی برای پایان انگ و تبعیض، افزایش 
آگاهی و بهبــود کیفیت زندگی افرادی 
که بــا اچ آی وی زندگــی می کنند، 
مورد نیاز اســت، بیان کرد: آموزش و 
اطالع رسانی در زمینه اچ آی وی یکی 
از اســتراتژی های برنامه کشوری در 
پیشــگیری از اچ آی وی است با این 
وجود تعییــن یک مقطع زمانی خاص 

درسال برای برجسته سازی موضوع و 
حساس کردن سیاستگزاران ،مسووالن 
و احاد افراد جامعه به موضوع اچ آی 
وی و همراه کردن آنان برای پیشگیری 
از ایدز بسیار ضروری است.وی عنوان 
کرد: پیشــگیری، کنترل، کاهش موارد 
ابتال و مرگ ناشــی از بیمــاری ایدز 
در کشــور از مهمترین اهداف بهداشت 
محسوب می شود. بیماری ایدز بیشتر 
از آنکه یک بیماری عفونی باشد یک 
آســیب اجتماعی با ابعــاد اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی اســت.به گزارش 
ایســنا ؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان در پایــان گفت: 
چالــش ایدز بــا همه ابعــاد مختلف 
اقتصادی و  جسمی، روانی، اجتماعی، 
فرهنگی که درپی دارد همچنان درحال 
گسترش اســت، پس ضروری است با 
حساسیت بیشتری به آگاه سازی عموم 
جامعه خصوصا جوانان و نوجوانان و 
گروه های پرخط توجه کنیم ودر همین 
راســتا انتظار می رود همه دستگاه ها، 
ارگان ها، سازمان ها انجمن های مردم 
نهادرســانه ها و شبکه های اجتماعی 
خود را نسبت به آموزش متعهد بدانند تا 
آگاه سازی جامعه به نحو مطلوب ترو 

موثرتری انجام گیرد.

گروه خبر //رئیس کل دادگستری هرمزگان اعالم 
کرد: در راستای اجرای دستور ریاست محترم قوه 
قضاییه مبنی بر ورود دستگاه قضایی به مسأله 
کمبود دارو و کمک و مساعدت مسئوالن قضایی 
به دولت در امر کنترل بازار در این حوزه به فاصله 
1۰ روز پس از آزادســازی محموله 16 تنی آنتی 
بیوتیک از گمرک شــهید رجایی بندرعباس با 
دستور قضایی، دومین محموله 16 تنی مواد اولیه 
آنتی بیوتیک نیز ترخیص و به صنایع داروسازی 

تحویل داده شد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی تصریح 
کرد: با توجه به اعالم واردکنندگان و صنایع تولید 

دارو، این شــرکت ها با توجه به افزایش تقاضا 
درباره آنتی بیوتیک های خوراکی در مقطعی دچار 
کمبود ماده اولیه شده بودند که خوشبختانه با ورود 
دستگاه قضایی و صدور دستورات ویژه برای رفع 
موانع ترخیص محموله های موجود در گمرکات 
و دیگر مبادی ورودی، در حال حاضر ماده اولیه 
تولید این نوع آنتی بیوتیک ها ترخیص و صنایع 
مذکور در حال تولید این اقالم دارویی می باشند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان 
کرد: بنابر اعالم مســئوالن صنایع داروسازی، با 
تحویل محموله های مورد نیاز، مشکل مواد اولیه 
آنها برطرف شــده و حدود شش میلیون واحد 

آنتی بیوتیک شامل 1۵ محصول )کپسول، شربت، 
سوسپانســیون ها و ...( در همین هفته به مقدار 

فراوان به داروخانه ها تحویل خواهد شد. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین 
ضمن قدردانی از دولت و دســتگاه های متولی 
که در این رابطه با مســئوالن قضایی همکاری 
الزم را داشــته اند، افزود: خوشــبختانه با ورود 
دســتگاه قضایی به موضوع و در نتیجه عملکرد 
خوب دســتگاه های اجرایــی و صاحبان کاال 
و البته با اطالع رســانی به موقــع موضوع از 
طریــق رســانه ها در 10 روز اخیر، با ترخیص 
این محموله های بزرگ مــواد اولیه تولید آنتی 
بیوتیک، بخش قابل توجهی از نیاز کشــور به 
این اقالم دارویی برطرف شــد. گفتنی است: سه 
شنبه 1 آذر 1401 نیز نخستین محموله 16 تنی 
مواد اولیه تولید آنتی بیوتیک موجود در گمرک 
شهید رجایی بندرعباس با اقدام به موقع دستگاه 
قضایی، ترخیص و پس از بارگیری به صنایع و 

شرکت های تولید کننده دارو ارسال شد.
قهرمانی از فعاالن حوزه دارو خواست به محض 
برخورد با هرگونه مانــع در فرآیند ترخیص و 
خروج مواد اولیه و دارو به دستگاه قضایی استان 

مراجعه کنند. 

ثبت یک هزار و ۲۹۵ مورد ابتال به ایدز در هرمزگان

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

وضعیت شهرها و مناطق ساحلی كشور مطلوب نیست 

بصیرت و اصالت  هویت ملی وتربیت اسالمی 
یادداشت

قسمت پانزدهم                            
خبردرگذشت میرزابه گوش محمدخان 
که  برادرامیرمقتدرطالش  ساالرشجاع 
ازبدخواهان میرزا بود رســید. نامبرده 
به همراه شــماری تفنگچی به خانقاه 
گیلوان خلخال رفت واهالی را ازدفن 

اجساد منع کرد، سپس دستوردادیکی 
ازهمراهان وی به نام رضااسکســتانی 
ازاهالی روســتای اسکستان خلخال، 
سر یخ زده میرزا را از بدنش جداکند. 
برادرش  ســررانزد  سپس  محمدخان 
رشت  به  وازآنجا  درماسال  امیرمقتدر 
بــرده وتســلیم فرماندهــان نظامی 
ســرمیرزاکوچک  جســدبدون  کرد. 
مردم  وشــیون  زاری  درمیــان  خان 
درگورســتان دهکده به خاک سپرده 
در  را  ســرمیرزاکوچک خان  شــد. 
مجاورت ســربازخانه رشت درجایی 
که معــروف به انبارنفت نوبل اســت 
تامدت ها درمعرض تماشــای مردم 
قرارداده وسپس خالوقربان که ازیاران 

سردارسپه  وازهواداران  میرزا  ســابق 
بود، ســرمیرزا را به تهران نزد سردار 
ســپه فرســتاد وبه دستورسردارسپه 
کردند.  آباددفن  حســن  درگورستان 
نام  میرزابه  قدیمــی  ازیاران  بعدیکی 
رامحرمانه  ســرمیرزا  آقاحسام  کاس 
ازگورکــن تحویل و به رشــت برده 
ودرمحلی موســوم به سلیمان داراب 
درشــهریور1320  ســپرد.  خاک  به 
وهنگام استعفای رضاشاه )حدودا پس 
ازگذشت بیست ســال ازمرگ میرزا(
آزادیخواهان گیالن قصد داشتند جسد 
بدون سر میرزا را به طورعادی به رشت 
حمل و در جوار سر دفن کردند. ازآن 
تاریخ هرســال درروز11آذرمراسمی 

درمحل دفن اودرسلیمان داراب رشت 
برگزارمی شود. 

با تمام این اوصاف همیشه اظهار نظر 
در مورد میــرزا کوچک خان جنگلی 
و قیام او کار آســانی نبوده اســت. 
رجال متجدد وابســته به پهلوی او را 
وآخوندی  شــوروی  عنصرحکومت 
متحجرمعرفی کرده اندکه از جمله آنها 
می توان به احمد کسروی اشاره کرد. 
نیروهــای بیگانه اعــم از روس های 
انگلیسی ها  سفیدوروس های سرخ و 
هم به تناســب فرازوفرود روابط شان 
بااو، تصویرمتفاوتی ازاوارائه کرده اندکه 
نمی توان به قضاوت آنها اطمینان کرد. 
ادامه دارد...

ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشدحقوق عمومی

توسعه »مکران« با حفظ محیط زیست

ترخیص دومین محموله 16 تنی مواد اولیه تولید آنتی بیوتیک
 با دستور ویژه قضایی 

  

گروه خبر //  همایش طالیه داران 
سردار  حضور  با  مقاومتی  اقتصاد 
سازندگی  بسیج  مسئول  زهرایی 
کشور در هرمزگان برگزار می شود. 
    مسئول بســیج سازندگی سپاه 
امام سجاد استان هرمزگان در این 
خصوص بیان کرد: در جهت لبیک 
به منویات مقــام معظم رهبری در 
عرصه اقتصــاد مقاومتی و ایجاد 
اشــتغال و رفــع محرومیت ها و 
زدودن غبار بیکاری از چهره جامعه 
همایش بزرگ طالیه داران اقتصاد 
مقاومتی با هدف ایجاد اشــتغال و 
با حضور مسئول بسیج سازندگی 
کشور و مسئولین و مقامات ارشد 
استانی و کشــوری در محل تاالر 
شــهید آوینی بندر عباس برگزار 

می شود.
گروه های  داد:  ادامه  باوقار  یاسین 
جهادی بسیج سازندگی هرمزگان 

از  در عرصــه هــای مختلــف 
جمله: محرومیت زدایی، ســاخت 
اجتماعــی،  ســاز،فرهنگی،  و 
دامپزشــکی، کارآفرینــی و ...در 
ســطح استان فعالیت می کنند و از 
ظرفیت و همراهــی مردم بومی و 
جوانان نیز اســتفاده می کنند. وی 
اظهار کرد: رفع محرومیت و خدمت 
بدون منت به ولی نعمتان انقالب از 
اولویتهای بسیج سازندگی است وی 
خاطر نشان کرد: گروه های جهادی 
بسیج سازندگی در هر عرصه ای 
که مورد نیاز جامعه اســت برای 
خدمت رسانی پیشگام هستند زیرا 
نام جهادگــران با محرومیت زدایی 
و خدمت بی منت آمیخته شــده 
و امــروز مــی توان بــا اطمینان 
جهادگران را سفیران خدمت بدون 
منت نــام نهاد. باوقار تصریح کرد: 
هر جهادگر باید بتواند یک ســفیر 

باشد سفیر خدمت، سفیر سالمت و 
در این راستا گوش به فرامین مقام 
معظم رهبری سپرده و دغدغه های 
ایشــان را در جامعــه ارائه کنند 
هرمزگان  سازندگی  بسیج  مسئول 
در پایان ســخنان خود گفت: در 
حاشیه همایش طالیه داران اقتصاد 
مقاومتی نمایشــگاه مشاغل خرد 
و خانگی متشــکل از 20 غرفه از 
برپا  استان  اشــتغال  توانمندیهای 

و  اشتغال  ظرفیت های  که  می شود 
کار آفرینی بسیج سازندگی استان 
را در معــرض دید عموم قرار می 
دهد. به گزارش ایسنا، بیش از سه 
هزار نفــر از اعضای صندوق های 
قرض الحسنه اشتغالزا، تسهیلگران، 
کارآفرینان و تولید کنندگان موفق و 
تمامی افرادی که در عرصه اشتغال 
با بسیج سازندگی استان همکاری 

داشتند شرکت خواهند کرد.

همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی  در هرمزگان 


