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معاون سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد

پرداخت تسهیالت 
به موسسات آموزش دریانوردی

   در خرید اسباب بازی فقط به رنگ وشکل آنها نباید توجه داشت ، زیرا در پس پرده 
این رنگ ها و اشکال و... که جذابیت ظاهری دارند، توسط سازندگان اهدافی تعریف 

شده است که اثرات آنی وآتی بر کودکان ونوجوانان دارند که برخی از این اثرات 
مخرب و فرهنگ سوز است وشاید گاهی غیرقابل جبران باشد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :
جراح قلب کودکان نداریم 

وتا ۵ سال آینده هم نخواهیم داشت 

2

عملکرد  استاندار هرمزگان  
امیدآفرین برای رفع 
بی عدالتی و تبعیض

کودکان و نوجوانان هرمزگانی در معرض خطر اسباب بازی های قاچاق

اسباب بازی هایی که روح و جسم 
کودکان را تسخیر می کنند

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فقط بر ورود اسباب بازی هایی که از طریق مبادی قانونی وارد می شوند، نظارت 
دارند و بخش زیادی از اسباب بازی های قاچاق وبدون کنترل ونظارت وارد ودر سطح بازار توزیع می شود

صفحه 8 را بخوانید

استاندار هرمزگان به عنوان استاندار برتر کشور انتخاب شد
صفحه 2  را  بخوانید



معاون سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد
پرداخت تسهیالت 

 به موسسات آموزش دریانوردی
   گــروه خبــر // معاون امور دریایی ســازمان بنادر و 
دریانوردی از آمادگی این سازمان برای پرداخت تسهیالت 
به موسسات دریانوردی از محل وجوه اداره شده این سازمان 
با هدف تقویت زیرساخت های آموزشی خبرداد. به گزارش 
خبرنگار دریا ، مجید علی نازی  در دومین روز ســفر خود 
به هرمزگان در حاشیه بازدید از مرکز غیرانتفاعی آموزش 
دریانوردان در دانشگاه آزاد قشم درجمع خبرنگاران اظهار 
داشت: توسعه مشاغل دریایی یکی از رویکردها و مولفه های 
مهم در ســازمان بنادر و دریانوردی است.وی ضمن ابراز 
رضایت از ایجاد بسترسازی فعالیت های زیربنایی در حوزه 
آموزش دریانوردان به ویژه برای بانوان تا سطح افسر دومی 
نامحدود در این جزیره بیان کــرد: یکی از موضوعاتی که 
همواره در کارگروه ها مطرح می شود، تقویت حضور جوانان 
در مشاغل دریایی فارغ از هرگونه تفکیک جنسیتی است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: عزم 
مسووالن ارگان های دریایی کشور معطوف به این موضوع 
است تا ســطح آموزش های دریایی را ارتقا داده و ضمن 
تبدیل استان های دریایی مانند هرمزگان در مباحث آموزشی، 
شــرایط الزم برای حضور بانوان عالقه مند در این حوزه را 
تا کســب مدارج باالی صنعت دریانــوردی تقویت کند.

علی نازی ادامه داد: برخورداری استان هرمزگان از بیش ترین 
طول سواحل  اهمیت این استان را در بُعد صنایع دریایی و 
دریانوردی دو چندان کرده است، لذا این استان می تواند به 
عنوان هاب آموزش های  دریایی قرار بگیرد. وی خاطرنشان 
کرد: این ســازمان به منظور توسعه زیربنایی مراکز تربیت 
دریانوردان و ارتقای موسسات آموزش های  دریایی از وجوه 
اداره شــده خود در اختیار این  مراکز آموزشی قرار خواهد 
داد. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در خصوص 
فعالیت های آموزشــی ساحلی ترین استان کشور در دولت 
سیزدهم گفت: امروز هرمزگان به عنوان استان استراتژیک 
در حوزه اقتصاد دریامحور در برخی بخش ها از رشد بسیار 
خوبی برخوردار است. حسین عباس نژاد، با بیان اینکه توسعه 
اقتصادی باید با توســعه و تربیت نیروی انسانی همگونی و 
همخوانی داشته  باشــد، نقش آموزش را در تربیت نیروی 
انسانی بسیار حائز اهمیت دانست.وی الزمه توسعه  آموزش 
و تربیت نیروی انســانی در بخش های مختلف دریایی را 
افزایش و ایجاد مراکز آموزشی دریایی مدرن دانست و ادامه  
داد: با افزایــش این فضاهای  آکادمیک بهتر می توان کمبود 
نیروی انسانی متخصص در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور 
را جبران  کرد.  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره 
به این شعار دولت سیزدهم که باید اقتصاد را به درون سفره 
مردم آورد تا همه از مزایای آن بهره مند شــوند، از جوانان 
هرمزگانی خواست در دوره های آموزشی مراکز آکادمیک 

دریایی حضور پررنگ تری داشته باشند.

خبر

خبری
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سرمقاله

  رئیس جمهور روز چهارشنبه هفته گذشته در جشنواره 
ملی شهید رجایی از مهدی دوستی استاندار هرمزگان که 
به عنوان اســتاندار برتر کشور انتخاب شدتجلیل کرد که 
خبر خوشایندی برای هرمزگانی هاست که استاندار شان 
عملکرد بسیار مناسبی داشته اند و برگزیده ترین استاندار 
کشور شده اند. در بخش معرفی برترین استانداران کشور 
مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان بر اساس ارزیابی 
شاخص ها، فعالیت ها و تحقق برنامه های دولت مردمی به 
عنوان استاندار برتر کشور معرفی و توسط آیت اهلل رئیسی 
رئیس جمهور کشــور مورد تقدیر قرار گرفت. استاندار 
هرمزگان در طول مدت فعالیت خود توانسته با تهیه سند 
توسعه هرمزگان در حوزه پیشرفت توام با عدالت و مردم 
محور اقدامات موثری را پایه ریزی و اجرا کند.همچنین 
تسهیل سرمایه گذاری و حذف امضاهای طالیی با تهیه 
کیف سرمایه گذاری استان، ســفرهای درون استانی و 
احصاء مشکالت بخش های مختلف و تصویب طرح های 
رشد متناسب با زیست بوم هر منطقه، ریل گذاری صحیح 
اقتصادی و تعریف شــهرهای جدید اقتصادی، پیگیری 
تبدیل هرمزگان به قطب پاالیشــگاهی کشور، مردمی 
ســازی امکانات معطل دولتی در بخش های مختلف به 
ویژه در حوزه بهداشت و درمان و اماکن ورزشی، ارتقای 
رتبه هرمزگان در بسیاری از شاخص های مهم اقتصادی از 
دیگر اقدامات مهم استاندار هرمزگان بوده است. واقعیت 
این است که هرمزگان بدلیل نوع نگاه پایتخت نشینان به 
این اســتان در دولت های گذشته باعث شده است علی 
رغــم جایگاه اقتصادی اش، امــا در فقر و محرومیت و 
فالکت، بیکاری، گرانی و... صدرنشین استان های کشور 
باشد. متاســفانه همواره به هرمزگانی به عنوان استانی 
نگاه شده اســت که مرکزی برای سوددهی ودرآمدزایی 
کشــور باشد و خود استان هیچ ســودی از استان نبرده 
 اســت و به همیــن دلیل همچنان محروم مانده اســت. 
 بنگاه های اقتصادی فعال در استان حتی حاضر نشده اند 
 مالیــات وعــوارض شــان را در اســتان بپردازند و 
حساب های شان در هرمزگان نبوده و بیشتر مدیران شان 
هم پروازی بوده اند وآنطور که اســتاندار هرمزگان چند 
روز قبل اعالم کرد علی رغم پیگیری های صورت گرفته، 
اما پرونده مالیاتی 64 بنگاه اقتصادی فعال در اســتان به 
هرمزگان برگشت داده نشــده اند که این موضوع نشان 
می دهد برخالف قانون مالیات های مستقیم که بایستی 
مالیات وعوارض در استان محل فعالیت پرداخت شود، 
اما این بنگاه های اقتصادی برخالف قانون نمی خواهند 
مالیات وعوارض را در هرمــزگان بپردازند. اما با تمام 
این تفاســیر، از زمان انتصاب مهدی دوســتی به عنوان 
 اســتاندار هرمزگان، شــاهد فعالیت های جهادگونه و 
شــبانه روزی ایشــان در حوزه های مختلف بوده ایم و 
افزایش 2500درصدی افتتــاح پروژه های هفته دولت 
امســال در هرمزگان نشــانه خروجی عملکرد ایشان 
اســت. به لحاظ رفتاری و ساده زیســتی نیز بگونه ای 
در بین مردم ظاهر شــده اند کــه اگر در جمعی حضور 
 داشته باشند، چندان قابل تشخیص نیستند و با ظاهری 
ساده تر بین مردم حضور یافته و شنونده و پاسخ دهنده خوبی 
 برای مردم هستند وبطور مرتب به مناطق مختلف استان 
مــی روند تا واقعیت هــا را از نزدیک ببینند. هرمزگان 
محرومیت شــدیدی را در حوزه هــای مختلف دارد و 
نیازمند مدیرانــی قوی و جهادی هســتند که بحمداهلل 
اســتاندار هرمزگان اینگونه است و انتظار می رود تداوم 
عملکرد دوســتی باعث رفع زنگارهــای محرومیت از 
بخش های مختلف اســتان در سال های آینده شود و در 
واقع عملکرد ایشان باعث شده است امیدهرمزگانی ها به 
رفع تبعیض و بی عدالتی در حوزه های مختلف در استان 

افزایش یابد.
  علی زارعی

عملکرد استاندار هرمزگان 
 امیدآفرین برای رفع بی عدالتی وتبعیض

  

گروه خبر // در مراســمی با حضور ریاست محترم 
جمهوری و مقامات کشوری و لشکری، برگزیدگان 

جشنواره ملی شهید رجایی معرفی شدند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ در بخش معرفی برترین 
استانداران کشــور مهندس مهدی دوستی استاندار 

هرمزگان بر اســاس ارزیابی شاخص ها، فعالیت ها 
و تحقق برنامه های دولت مردمی به عنوان استاندار 
برتر کشور  معرفی و توسط آیت اهلل رئیسی رئیس 
جمهور کشور مورد تقدیر قرار گرفت. گفتنی است 
مهندس دوستی در طول مدت فعالیت خود توانسته 

با تهیه سند توسعه هرمزگان در حوزه پیشرفت توام 
با عدالت و مردم محور اقدامات موثری را پایه ریزی 
و اجرا کند. همچنین تسهیل سرمایه گذاری و حذف 
امضاهای طالیی با تهیه کیف سرمایه گذاری استان، 
سفرهای درون استانی و احصاء مشکالت بخش های 

مختلف و تصویب طرح های رشد متناسب با زیست 
بوم هر منطقه، ریل گذاری صحیح اقتصادی و تعریف 
شهرهای جدید اقتصادی، پیگیری تبدیل هرمزگان 
به قطب پاالیشگاهی کشور، مردمی سازی امکانات 
معطل دولتی در بخش های مختلف به ویژه در حوزه 
بهداشت و درمان و اماکن ورزشی، ارتقا رتبه هرمزگان 
در بســیاری از شاخص های مهم اقتصادی از دیگر 

اقدامات مهم استاندار هرمزگان بوده است. 

استاندار هرمزگان به عنوان استاندار برتر کشور انتخاب شد

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان :
ضریب نفوذ خدمت گاز 

در هرمزگان به ۵۰ درصد می رسد
  گروه خبر // مدیرعامل شــرکت گاز هرمزگان گفت: 
با ســرمایه گذاری های مختلف ضریب نفوذ خدمت گاز 
در این استان تا پایان سال ۱402 به 50 درصد می رسد. 
فواد حمزه ای اظهار داشت: در حال حاضر ضریب نفوذ 
خدمت گاز در این استان حدود ۳0 درصد است و تالش 
می شــود تا اخر امســال به 40 درصد و تا پایان سال 
 ۱402 به  50 درصد برســد.وی اضافه کرد: این هدف با 
 ســرمایه گذاری بیش از 20 هزار میلیارد ریالی محقق 
می شــود که این سهم در ســال جاری ۱0 هزار میلیارد 
ریال است.همزمان با هفته دولت امسال با بهره برداری از 
25 طرح گازرسانی، 2 نیروگاه جزیره کیش، هفت روستا 
محدوده قلعه قاضی و تخت بندرعباس و ســه روستا در 
محدوه بیکاه رودان، ۳ شهر قلعه قاضی، تخت بندرعباس 
و بیکاه رودان  و ۱0 صنعت در محور هاشم آباد و گهکم 
شهرستان حاجی آباد در این استان از نعمت گاز بهره مند 
 شدند.با گازرسانی به ۱0 روستا و سه شهر یادشده، بیش 
از ۹ هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند 
و میزان اعتبار طرح های گازرســانی شده در این شهرها، 
روســتاها و صنایع، یک هزار و 4۳0 میلیارد ریال بود.
همچنین در ایــن هفته عملیات اجرایی طرح های انتقال 
گاز به 2 شــهر فرغان و سرگز احمدی حاجی آباد و ۹4 
روستای محدوده، شــهر تازیان و 26 روستای دهستان 
ایسین بندرعباس و 5۹ صنعت و گلخانه جمعا به ارزش 
هشت هزار و 2۸0 میلیارد ریال آغاز  شد.هم اکنون بیش 
از ۱0 هزار خانوار روستایی و بیش از ۱۳0 هزار خانواده 

شهری در این استان زیر پوشش گاز طبیعی هستند.

نیروگاه  مدیرعامــل  خبــر//  گروه 
جرثقیل  بهره بــرداری  از  بندرعباس 
35 تنی ایســتگاه پمپاژ، پس از اتمام 
بار و در  تعمیرات اساسی، برای اولین 

راستای رفع موانع تولید در این نیروگاه 
خبر داد.

   به گزارش خبرنگار دریا، »داریوش 
محمودی« عنوان کرد: تعمیرات اساسی 
جرثقیل ۳5 تنی ایستگاه پمپاژ که به 
واسطه بوجود آمدن مشکالتی از جمله 
ناایمن بودن سازه و خوردگی و لرزش 
شدید و نقص فنی کالسکه، در حین کار 

و در شرایط اضطرار، دچار توقف شده 
بود با هدف رفع موانع تولید و افزایش 
راندمان کارهای نگهداری و تعمیرات آن 
انجام شد.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس 
با بیــان اینکه عملکــرد ناقص این 
جرثقیل باعث افزایش زمان تعمیرات 
و در نتیجه کاهش تولید در درازمدت 
می شد، افزود: در راستای جلوگیری از 

ایجاد خسارت جانی و مالی تعمیرات 
اساسی جرثقیل آغاز شد، که این مهم 
باتوجه به ریسک باالی خارج بودن 
جرثقیل در مــدت زمان زیاد باتالش 
موفقیت  با  نیــروگاه  این  متخصصان 
به اتمام رســید.محمودی خاطرنشان 
کرد: در این عملیات کارهایی از قبیل 
تقویت سازه در راستای ایمن سازی آن، 

تعمیرات اساســی موتورهای حرکتی 
جرثقیل، تعویض سیم بکسل جرثقیل، 
تعمیــرات درام، تعویض بلبرینگ ها، 
نصب اینورتور، تعمیر سیستم ترمز در 
انجام شد.نیروگاه  مدت زمان ۳0 روز 
بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو 
واحد گازی به ظرفیت ۱۳20 مگاوات 
به عنوان بزرگترین نیروگاه جنوب شرق 
کشور، نقش بسزایی در پایداری شبکه 
برق سراســری و تامین برق اســتان 

هرمزگان دارد.

بهره برداری از جرثقیل 35 تنی ایستگاه پمپاژ نیروگاه بندرعباس

گروه خبر // مدیر بازرسی و نظارت جهاد کشاورزی 
اســتان هرمزگان گفت: از ابتدای شهریورماه طرح 
تشدید نظارت بر بازارهای هرمزگان را اجرایی کردیم 

و این طرح تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.
   به گزارش خبرنگار دریا ، »سیروس بشیر زاده« 
مدیر بازرســی و نظارت جهاد کشــاورزی استان 
هرمزگان گفت: از ابتدای شــهریورماه سال جاری، 
طرح تشــدید نظارت بر بازارهــای هرمزگان را 
اجرایی کردیم و به مدت یکماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: به همین منظور گشــت های مشترک با 

مشارکت نماینده تعزیرات حکومتی، جهادکشاورزی، 
نماینده دادستان پیش بینی شده است. مدیر بازرسی 
و نظارت جهاد کشــاورزی هرمزگان عنوان کرد: 
در زمان اجرای این طرح، بازرســی از واحد های 
صنفی عرضه کننده کاالهای شــامل تنظیم بازار و 
محصوالت کشــاورزی و صنایع وابســته از قبیل 
واحدهای صنفی قصابی، مرغ فروشی، میوه فروشی 

و سوپر مارکت ها در زمان یاد شده تشدید می شود 
و نظارت بیشــتری خواهند شد.بشــیر زاده ابراز 
داشت: در نخســتین بازرسی از میوه فروشی های 
سطح شــهر بندرعباس توســط بازرسان جهاد 
کشاورزی هرمزگان، 6 واحد متخلف پلمب شدند 
و تذکرهایی نیز در این زمینه به صاحبان این صنف 
داده شد.وی اذعان داشت: طرح تشدید نظارت بر 

بازارها تا پایان شهریورماه ۱40۱ ادامه دارد.مدیر 
بازرسی و نظارت جهاد کشاورزی استان هرمزگان 
عنوان کرد: تمامی واحدهای صنفی موظف به نصب 
قیمت کاال و نرخ نامه در معرض دید عموم هستند 
و شــهروندان می توانند هرگونه تخلف اقتصادی 
 نظیر گران  فروشی، کم فروشی، عدم نصب قیمت، 
عدم صدور صورتحساب و ... را از طریق سامانه 
www.۱24. ir و یا تلفن ۱24 گزارش کنند تا 

در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

تشدید نظارت  بر بازار هرمزگان

گروه خبر // مدیرعامل شــرکت آب 
و فاضالب هرمــزگان همزمان با هفته 
دولت با حضور در مسجد چهاره معصوم 
بندرعباس  های  چاهســتانی  محله 
مشکالت مردم این محله را از نزدیک 

بررسی کرد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید 
حمزه پــور در این دیدار که با حضور 
نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از 
 مدیران دســتگاه های اجرایی برگزار 
شــد، پای درد دل مردم نشســت و 

درخواســت های آنهــا را از نزدیک 
بررســی کرد.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان در این دیدار با بیان 
اینکه حضور میدانی در میان مردم در 
راستای شنیدن بی واسطه نظرات آنها 
صورت می گیرد، افزود: آب و فاضالب 
هرمزگان به تبعیــت از دولت مردمی، 
حضور در بین مردم و بررسی نظرات 
آنها را یک اولویت می داند و همواره 
از آن استقبال می کند.وی تصریح کرد، 
آبفا حضــور در بین مردم را به صرف 

شنیدن مشکالت اکتفا نکرده و تالش 
می کند بــه آنچه که مردم انتظار دارند 
عمل کند.حمزه پور در ادامه با اشــاره 
به محله چاهســتانی های بندرعباس 
افزود: با توجه با بافت فرســوده این 
محله انجام برخی خدمات مشکل است 
اما آبفا تا جایی که شرایط امکان دهد 
تالش می کند خدمات مطلوبی را ارائه 
دهد.به گفتــه وی، وضعیت معابر این 
محله امکان اجرای شبکه فاضالب را 
از آبفا ســلب کرده است و در صورت 

بازگشایی آن به سرعت طرح احداث 
شــبکه و جمع آوری فاضالب در این 
 محالت احــداث خواهد شــد.مدیر

عامــل آبفــا در ادامه با اشــاره به 
درخواست های مردمی در خصوص 
اصالح و بازسازی شبکه های آب این 
محله گفت: علیرغم مشکالت بافت این 
محله، آبفا تالش کرده تا زمینه نوسازی 
شبکه ها در برخی معابر را انجام دهد. 
حمزه پــور همچنین گفت: پیش بینی 
الزم برای اصالح و بازســازی شبکه 

آب برخی معابر این محله شده است 
و بزودی بخشــی از این شبکه ها که 
 در اولویت هســتند اصالح و نوسازی 
خواهند شــد. گفتنی اســت، بیش از 
۱4 کیلومتر از شــبکه آبرسانی محله 
چاهستانی ها فرســوده است و برای 
اصالح و بازسازی آن اعتباری بالغ بر 

۸5 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مدیرعامل آبفا هرمزگان عنوان کرد 

14 کیلومتر شبکه آب محله چاهستانی ها ، نیازمند اصالح و بازسازی 

گروه خبر // رئیس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت:جراح قلب کودکان نداریم وتا 5ســال آینده هم 

نخواهیم داشت. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حسین فرشیدی در جمع 
خبرنگاران افزود: برخی از رشته های پزشکی با توجه 
به تعداد بیمار، در اســتان ها وجود دارد. فرشــیدی 
اظهارداشــت : اما جراح قلب کودکان در شیراز وجود 
دارد. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 
 در حوزه کووید هماهنگی خوبی بین دانشگاه وسایر

حوزه ها ودســتگاه های اجرایی، نماینده ولی فقیه در 
استان و نمایندگان مجلس وجود داشت تا این بیماری 

تاحدی مهار شد. 
  فرشیدی اظهارداشت : بیش از 65درصد از بیمارانی 
که به آی ســی یو رفتند، کسانی بودند که بعد از دو ُدز 
واکسیناسیون، واکسن دیگری نزده بودند و بیمار بستری 
باالی ۱00سال داشتیم. وی تصریح کرد :بیماری های 
زیادی به غیر از کووید داریم. رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی هرمزگان گفت: در اول دهه 70 فوتی هایی از 
بیماری ماالریا داشتیم. در حال حاضر پشه زیادی در 
اســتان داریم که می تواند ناقل ماالریا شود. فرشیدی 
اظهارداشت : مرزهای مان بسته نشده واز افغانستان، 
پاکســتان و... افرادی وارد کشور می شوند که برخی 
بیمار ویا ناقل این بیماری هستند. وی تصریح کرد :در 
ســال 7۱ در تمام روستاهای استان پزشکان خارجی 
بودند. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 
در حوزه کووید عملکرد خوبی داشــتیم. فرشــیدی 
اظهارداشــت : در حوزه کنترل پشــه آئدس براساس 
پروتکل استانی اقدام کردیم. در حوزه آئدس در بحران 

هستیم، اما بیمارش را نداشتیم. 
   وی تصریح کرد : در حــوزه غذا و دارو باید گفت 
داروی زیادی از کشــور قاچاق و خارج می شد که با 
واقعی شدن قیمت دارو و حذف یارانه ها، قاچاق دارو 

کاهش یافت. 

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان گفت: هفته 
گذشــته ۱۸۳میلیارد تومــان به حــوزه دارو دادیم. 
فرشیدی اظهارداشت : در حوزه بیماران قلب نیز بخشی 
از تجهیزات در کشور تولید می شود. وی تصریح کرد: 
دانشکده دندانپزشکی کلنگ زده شد. رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان گفت: در میناب، بندرلنگه 
وبســتک آموزش حوزه پزشکی شروع شد. فرشیدی 
 اظهارداشــت :بیمارستان دوم میناب ســال آینده به 

بهره برداری رسید.
   وی تصریح کرد : ام آر آی بیمارستان شهید محمدی 
مهرماه نصب می شــود. مجوز بــرای ام آر آی برای  
بستک، قشم وپارسیان اخذ شده است. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان گفت: در تمام موج ها کمبود 
سرم داشــتیم واز خارج سرم وارد کردیم. بندرعباس 
و میناب در استان بیشــترین مصرف سرم را داشتند. 
فرشیدی اظهارداشت : سال ۹۹ تاکنون پیگیری کردیم 
که شرکت سرم ســازی در استان سرمایه گذاری کند 
که سرمایه گذار نداشــتیم که اگر سرمایه گذار بیاید، 
حمایت می شود. وی تصریح کرد : قبول داریم تجویز 
مازاد ســرم توسط برخی پزشکان وجود دارد. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: االن بحران سرم 
نداریم وتمام مراکز دولتی مان ســرم دارند. فرشیدی 
 اظهارداشــت : مصرف سرم باالســت واز پزشکان 

می خواهیم که سرم را بجا تجویز کنند. 
  وی تصریح کرد : در بیمارستان ها کمبود سرم نداریم، 
اما در درمانگاه ها وبخش های خصوصی کمبود سرم 
داریم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در 
برخی بخش های غیردولتی ۸0درصد سرم تجویز شده 

است. 
فرشیدی اظهارداشــت :کمبود پزشک داریم. پزشک 
عمومی بعد از اجرای طرح شان در روستا، از روستاها 
می روند. وی تصریح کرد : قابل قبول نیست که پزشکان 

کارتخوان نداشته باشد ونظام پزشکی و دانشگاه پیگیر 
این موضوع اســت. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: پزشــکان به بحث نسخه الکترونیکی 
توجه کنند تا بیماران دارو و... را آزاد دریافت نکنند. 
اگر بیماران سیستم ارجاع هم ندارند، نسخه الکترونیکی 
دهند. البته بایســتی زیرساخت اینترنت و... نیز فراهم 

شود.  
  وی تصریح کرد :برخی رشــته ها مانند جراح قلب 
کودکان در استان نداریم وبا این شرایط تا 5سال آینده 
هم نداریم. با توجه به تعداد بیماران، پزشک متخصص 
جراح قلب باید داشته باشــیم. جراح قلب و ریه هم 
امسال متقاضی نداشتیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: طب اورژانس، آزمایشــگاه واطفال 
حتی متقاضی هم نداریم. فرشیدی اظهارداشت : فوق 
تخصص قلب نوزادان داریم. فوق تخصص دست،زانو 

و توراکس نداریم. 
  وی تصریــح کرد : در ســفر رئیس جمهور بیش از 
۱200میلیــارد تومان به اســتان اختصاص یافت و 
سفرایشــان سفری پرخیرو برکتی برای سالمت استان  
بود. رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: فاز 
اول بیمارستان 5۳۱ تختخوابی بندرعباس در دهه فجر 
امســال و تا تیر سال آینده بطور کامل به بهره برداری 
می رسد که تاکنون 70درصد پیشرفت دارد.وی گفت: 
بیمارســتان 264 تختخوابی نفت ستاره هم امیدواریم 
زودتر آماده شود. از احمد مرادی هم قدردانی می کنیم 
که پیگیر احداث بیمارستان کودکان توسط پاالیشگاه 
نفت بندرعباس بودند که این بیمارستان هم دهه فجر 
آماده می شــود.وی گفت: بیمارستان ۱20 تختخوابی 
نیروی دریایی ارتش هم ساختمان  آن از دهه فجر سال 
گذشته آماده است و فقط بایستی تجهیز شود.فرشیدی 
گفت: بیمارستان دیگری توسط سپاه در حال ساخت 
در بندرعباس اســت.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: با بهره برداری از این بیمارستان ها، به 

استانداردها نزدیک می شویم.
  وی افزود: بایستی میزان تصادفات کاهش یابد تا نیاز 
کمتری به حضور آمبوالنس اورژانس باشد.بایستی به 
اســتانداردها در این حوزه برسیم. وی گفت: به مراکز 
درمانی سیریک وبشاگرد ســی تی اسکن می دهیم.
وی تصریح کرد : ســه داروخانــه بدلیل تخلفاتی که 
داشتند، از حالت شبانه روزی خارج شده اند.وی تاکید 
 کرد: بایســتی با افزایش امکانات و درآمد پزشکان از 

خروج شان جلوگیری شود. 
   فرشیدی افزود: برخی از داروها مشمول بیمه سالمت 
نیســت.رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار 
داشت: برای تربیت پزشک هزینه زیادی می شود، اما 

برخی می خواهند به خارج از کشور بروند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

جراح قلب کودکان نداریم وتا 5سال آینده هم نخواهیم داشت 

     
ناظر گمرکات هرمزگان عنوان کرد 

کمبود نیروی انسانی در گمرکات استان 

 گروه خبر // ناظر گمرکات اســتان هرمزگان گفت: تنها با ۸ درصد نیروی انسانی 
گمرکات کشــور به صورت ۲۴ ساعته و شبانه روز در حال خدمات رسانی و فعالیت 
است ،نیروی انسانی بازوی اصلی سازمان ها است و امیدواریم کمبود نیروی انسانی 

در گمرکات استان مرتفع شود. 
   ســعیدی در دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، با اشاره به حجم 
فعالیت 54 درصد گمرکات کشــور از گمرکات استان هرمزگان گفت: با توجه به  
حجم فعالیت باالی گمرکات اســتان هرمزگان و اســتقرار 5 اداره کل در استان، 
 4 منطقــه ویــژه و ۱۹ دفترخانه گمرکی و 4 گمرک فــرودگاه، تنها با ۸ درصد 
 نیروی انســانی گمرکات کشــور به صورت 24 ساعته و شــبانه روز در حال  
خدمات رسانی و  فعالیت اســت، نیروی انسانی بازوی اصلی سازمان ها است و 

امیدواریم کمبود نیروی انسانی در گمرکات استان مرتفع شود.
   وی اضافه کرد:  گمرکات استان هرمزگان اولین گمرک در بین گمرکات کشور 
از نظر تامین درآمدی اســت که ۱۳ هزار و ۳00 میلیارد تومان آن به در آمد ملی 

اختصاص یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2۱6 درصد رشد داشته است.
ســعیدی خاطرنشــان کرد: ما همواره خود را ملزم به حضور در کنار نهادهای 
خدمات رسان به استان دانسته و آمادگی الزم را داریم تا با هر سازمان همجوار و 
مرتبط با تشریفات گمرکی که در تسریع و تسهیل ترخیص کاالها اثر گذار است 
تعامالت ســازنده داشته باشیم تا رضایتمندی مردم از نظام حاصل شود.وی بیان 
کرد: علی رغم اینکه در منطقه ویژه پارسیان چارت سازمانی گمرک وجود ندارد، 
اما بنا بر نیاز، گمرک را در منطقه مستقر تا همکاران منطقه ویژه بتواند به وظایف 

ماهیتی خود عمل کند.
   سعیدی اعتقاد داشت عالوه بر ناوگان زمینی باید راه آهن یا ناوگان ریلی برای 
موضوعات پدافندی و در جهت تامین مواد اولیه کارخانه ها در مناطق ویژه  ایجاد 
شود.سعیدی از یکی از دســتاوردهای مهم  در جهت توسعه فرآیندهای گمرکی 
گفت: برای اولین بار از گمرک بندر تیاب صادرات انجام شد و بیش از ۹۸ درصد 
از محصوالت صادراتی را تولیدات کشاورزی تشکیل می دهد که مقصد اغلب آنها 

کشورهای  روسیه، افغانستان و پاکستان است.
   سعیدی بیان کرد: 6 میلیون تن کاالی اساسی از ابتدای مرداد ماه ۱400 تا پایان 
مرداد ماه ۱40۱ )به مدت یکسال دولت مردمی( با افزایش ۸6 درصد در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل از گمرکات استان هرمزگان ترخیص شده است که امیدواریم 
این روند رو به رشد ادامه داشته باشد و مردم عزیز در تامین کاالهای ضروری خود 
هیچگونه کسری نداشته باشند.وی پیرو منویات مقام معظم رهبری که حمایت از 
تولید داخل با استفاده از دانش بنیان موجب اشتغال زایی پایدار و ایجاد قدرت در 
کشور خواهد شد  و تاثیر تحریم های اقتصادی را نیز به شدت کاهش خواهد داد،  
ادامه همکاری و بهره گیری از شرکت های دانش بنیان که در حوزه گمرک فعالیت 
دارند را در دســتور کار قرار داد و به نمونه ای از آن نیز اســتفاده از دستگاه های 

ایکس ری مبتنی بر دانش بنیان اشاره کرد.
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کلیک می کنی یا بدمت دست مأمورها؟
حتمًا شــما هم از این پیامک هــای کالهبرداری که 
می خواهند روی یک لینکــی کلیک کنید تا برایتان 
مشکل درســت نشــود، دریافت کرده اید. به لطف 
هشــدارهای پلیس فتا، این موجــودات کاّلش را 
می شناسیم و هر وقت یکی از این پیامک ها برایمان 
می آید، یادی از ارواح اجداد فرستنده پیامک می کنیم و 
پیامک را پاک می کنیم. منتها یکی از این فرستنده های 
کالهبردار خیلی آدم  گیری بود و بی خیال ما نمی شد. 
در ادامه چندتــا از تالش های او برای اینکه ما روی 

لینکش کلیک کنیم را می آوریم...
۱- شــهروند گرامی، یک پرونده امنیتی برای شما 
تشکیل شده. برای پیگیری و رفع اتهام از خود، روی 

لینک زیر کلیک کنید.
2- شــهروند گرامی، پرونده شــما آماده ارسال به 
دادسرای امنیتی است. حاال چون آدم خوبی هستید، 
یک فرصت دیگر به شما می دهیم که روی لینک زیر 

کلیک کنید و از خودتان رفع اتهام نمایید.
۳- شــهروند گرامی، زبان خوش حالیتان نمی شود؟ 
حتمًا باید زور باالی ســرتان باشــد؟ پرونده تان را 
فرستادیم دادسرا و حکم اعدام شما به صورت غیابی 
صادر شد. برای لغو حکم اعدام روی لینک زیر کلیک 

نمایید.
4- شهروند گرامی، چقدر شما سرتق هستید! حاال که 
این طور شد، پرونده تان را دادیم دست پلیس اینترپل و 
برادران اینترپل برای شما اعالن قرمز داده اند. االن در 
تمام جهان تحت تعقیب هستید؛ برای لغو اعالن قرمز 

روی لینک زیر کلیک کنید.
5- شهروند گرامی، چته؟ فکر کردی شوخی داریم؟ 
هم اکنون کماندوهای امنیتی در حال پریدن از هلیکوپتر 
روی پشت بام خانه تان می باشند تا شما را قپونی بزنند 
و ببرند. برای لغو مأموریت کماندوها روی لینک زیر 

کلیک کنید.
6- شــهروند گرامی، امریکا عالوه بر تحریم شــما، 
دستگیری و تحویل تان به شــورای امنیت سازمان 
ملل را به عنوان یکی از شــروط مهم لغو تحریم ها در 
مذاکرات وین مطرح کرده است. برای رایزنی جهت لغو 

تحریم روی لینک زیر کلیک کنید.
7- شهروند ناحسابی، ما که از اول قصدمان دزدی بود 
و تو هم فهمیدی؛ ولی می مردی روی لینک زیر کلیک 
کنی دوزار هم ما کاسب شویم؟ اصاًل مگه چقدر توی 
حسابت پول  داری بدبخت؟ حاال الاقل برای پرداخت 
هزینه پیامک هایی که تا االن برات فرســتادیم روی 

لینک زیر کلیک کن؛ لعنت بهت، اه! 
  محمدرضا رضایی

***
نیاورده اند که...

روزی مراد را تشویشــی فــرا گرفت. هرچه می کرد 
قرارش نمی گرفت و درمان نمی یافت. مریدان را گفت: 
مرا طاقت ماندن نیست، باری رهایم کنید تا خویش 
بازیابم. مریدی گفت: یامراد! چگونه؟ مراد گفت: سر 
به بیابان نهم. پس توشه گرفت و عزم رفتن کرد. خیل 
عظیم از مردم شهر برای بدرقه مراد آمدند. مراد به مرز 
شهر که رسید ایســتاد. به مریدی گفت: بیابان از این 
طرف است؟ مرید گفت: یا مراد! خیر، اینجا می خورد 
به ویالهای منطقه شــمال، همه شخصی است. پس 
مراد به سمت دیگر شهر رفت و به مرید گفت: از این 
طرف است؟ مرید گفت: یا مراد! خیر، این طرف معادن 
ســنگ و مواد معدنی است. پس مراد به سمت دیگر 
شهر رفت و همان را پرسید. مرید گفت: یا مراد! اینور 
به جنگل می خورد. مراد اندکی اندیشید و گفت: بیابان 
و جنگل هردو ملک خدایند، همین را می روم. مرید 
گفت: یا مراد! نمی شــود، این جنگل وجب به وجب 
کارگاه چوب بری اســت، راهت نمی دهند. پس مراد 
آهی از سینه کشید و به خانه برگشت و در زد. صدایی 
گفت: کیســتی؟ مراد گفت: مرادم. صدا گفت: عه وا 
شمایید؟ شرمنده ما فکر کردیم شما رفتید بیابون گردی، 
مریداتون خونه رو به ما اجاره دادن. اگه می شه برید 
یه سال دیگه برگردید. ممنون. مراد سر کوچه نشست. 
مریدی گفت: یامراد!، کانکســی دارم بی بر و رو، بد 
منظره اما دنج، مناسب برای اعمال غارگونه و گوشه 
عزلت گزینی، قراردادش را ببندیم؟ مراد گفت: مراد آن 
بود که مراد آواره شود که شد. مرا آسمان خدا سقف 

است که باران گرفت و مراد قرارداد را امضا کرد. 
  افشار جابری

طنز

سرویس  جعفری  ابوالحســن   ســید 
اســتان ها // مدیرکل اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان بوشهر گفت: بر 
اساس شــاخص های علمی و فرهنگی، 
پرفسور عبدالرسول خیراندیش، پرفسور 
ایرج نبی پور، حجت االسالم محمدحسین 
انصاری نژاد و غالمحسین نظامی به عنوان 

مفاخر این استان انتخاب شدند. 
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالرحیم 
افروغ در آیین بزرگداشت مفاخر فرهنگی 
استان بوشــهر اظهار کرد: جوانان این آب 
و خاک بایــد بدانند که روزی این بزرگان 
در کوچه پس کوچه های این شهر بالنده و 
امروز به افراد تاثیرگذار و صاحب نظری در 
عرصه های ملی و بین المللی تبدیل شده اند.

وی اضافه کرد: در حقیقت هدف تجلیل از 
مفاخر استان، جمع آوری اطالعات درباره 
این بزرگان و شناســاندن و انتشار آن به 
جامعه، الگوسازی برای جوانان و نوجوانان 

و نسل آینده، معرفی شخصیت و جایگاه 
علمی مفاخر اســتان، ترویج فرهنگ هنر 
و ادب اســتان به ویژه در بین نسل جوان 
استفاده از دیدگاه ها و نظرات و اندیشه های 
ایشان با هدف دستیابی به غنای فرهنگی 
در اســتان، اهمیت شناســایی و معرفی 
مفاخر ادبی و فرهنگی و هنری اســتان، 
احیاء و زنده نگهداشــتن نام و اندیشه و 
فعالیت های علمی مفاخر، آشنایی و معرفی 
آثار مکتوب مفاخر استان و توجه ویژه به 
چاپ و نشر آن آثار، فراهم کردن زمینه های 
مناسب برای بهره مندی از مراتب علمی و 
پژوهشــی مفاخر در زمینه های مختلف و 

هویت بخشی به علما و مفاخر استان بوشهر 
است.مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان بوشهر تصریح کرد: هر استان موظف 
شــد که اسامی افراد موثر و تاثیر گذار در 
توسعه خود در ابعاد مختلف را به وزارت 
ارشاد معرفی کند و ما هم اسامی تعدادی 
از مفاخر استان را ارسال کردیم و در نهایت 
بر اساس شاخص های علمی و فرهنگی، 
پرفسور  خیراندیش،  عبدالرسول  پرفسور 
ایرج نبی پور، حجت االسالم محمدحسین 
انصاری نژاد و غالمحسین نظامی انتخاب 
شــدند تا در آیینی از جایــگاه علمی و 
فرهنگی آن ها و زحماتی که در توســعه 

علــم و دانش و همچنین غنای تاریخی و 
فرهنگی کشور کشیدند، تجلیل شود.افروغ 
درباره مولفه های انتخاب مفاخر فرهنگی 
اســتان توضیح داد: انجام خدمات علمی، 
فرهنگــی و هنری به جامعــه، دارا بودن 
و خلق آثار فرهنگی، هنری، پژوهشــی 
شــاخص و تأثیرگذار در جامعه، صاحب 
ابتکار و نوآوری یا خدمتی برجسته و ممتاز 
به فرهنگ و تمدن ایران و اسالم، شهرت، 
مقبولیت و اجماع عمومی در جایگاه علمی 
مفاخر و نــگارش کتاب یا مقاالت علمی 
معتبر معیارهای انتخاب این بزرگان برای 
تجلیل در این مراسم بود.مدیرکل فرهنگ 

و ارشــاد اســالمی در پایان تاکید کرد: 
امیدواریم بــا همراهی و همکاری آیت اهلل 
صفایی بوشهری نماینده، ولی فقیه در استان 
و بنیاد نخبگان استان بوشهر، به زودی شاهد 
شــکل گیری و راه اندازی انجمن نخبگان 
استان باشــیم تا بدون وقفه به شناسایی و 
تقدیر از نخبگان فرهنگی استان که افرادی 
فرهنگ ساز هســتند، همت ورزیم.در این 

آیین از پرفســور عبدالرسول خیراندیش، 
استاد رشته تاریخ دانشگاه شیراز، نویسنده، 
پژوهشگر و مورخ، پرفسور ایرج نبی پور، 
اســتاد دانشگاه، نویســنده و پژوهشگر، 
انصاری نژاد،  محمدحسین  حجت االسالم 
نویســنده و شــاعر آیینی و غالمحسین 
نظامی، نویسنده و مورخ بوشهری تجلیل 

به عمل آمد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر :

مفاخر استان بوشهر معرفی شدند
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قیمت بلیت اتوبوس های اربعین اعالم شد 

     

آرزو توکلی سرویس اســتان ها // به اعتقاد 
اســتان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  مدیرکل 
کرمان، طــرح های آبخیــزداری، تنهاترین، 
ارزان ترین و ســریعترین راه نجات از بحران 

خشکسالی هستند. 
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ مهدی رجبی زاده 
درباره آبخیزداری و مدیریت روان آب می گوید: 
اگر بارش باران مدیریت شــود بــه جای آنکه 
 تبدیل به جریان ســیالبی شود، می توان آن را به 
سفره های زیرزمینی نفوذ داد و با این اقدام ضمن 
جلوگیری از فرسایش خاک، پوشش گیاهی نیز 
احیا می شود.»میانگین فرسایش ساالنه خاک در 
دنیــا 4 تن در هکتار و در ایران حدود ۱6 تن در 
هکتار است اما در اســتان کرمان بین ۳0 تا 40 
تن در هکتار است لذا فرسایش خاک در کرمان 
حداقل دو برابر کشــور و هشــت برابر میانگین 
جهانی است.« این بخشی از سخنان مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان کرمان در این گفت 
و گو بود.او با بیان اینکــه چون خاک را ارزش 
گذاری نمی کنیم، نمی دانیم چه سرمایه عظیمی را 
از دست می دهیم، اظهار کرد: وسعت حوضه های 
آبخیز شمال استان ۱0.5 میلیون هکتار است که 
باید کارهای اجرایی در آن انجام شود که تا امروز 
در سطح 4 میلیون هکتار آن مطالعات انجام شده و 
عملیات اجرای روی تقریبا یک میلیون ۸00 هزار 
هکتار صورت گرفته است لذا در سطح حدود ۱۸ 
درصد از حوضه آبخیز شــمال استان، طرح های 

آبخیزداری اجرا شده است.به گفته مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان کرمان، متاسفانه تا 
سه یا چهار سال پیش به بحث آبخیزداری توجه 
جدی نمی شد و نگاه ها بیشتر به سمت سدسازی 
بود افزود: در ســیل های اخیر همه مسئولین بر 
اجرای طــرح های آبخیزداری تاکید کردند. او از 
نگرانی خود از اجرای طــرح های آبخیزداری، 
بدون انجام مطالعات دقیق گفت و در ادامه افزود: 
برخی اوقات جوی ایجاد می شــود و شروع به 
ساخت و ساز بدون پشتوانه کارهای کارشناسی 
می کنیم که بعدها تبعات آن را مشاهده می کنیم. 
در دهه هفتاد بندهای خاکــی با نگاه دپوی آب 
احداث می شد. شاید برای دوره کوتاه مدت این 
 طرح خوب بود امــا جلوی عبور طبیعی آب که 
سفره های زیرزمینی و قنات و ... در این مسیر تغذیه 
 می کرد، گرفته و باعث خشــک شدن قنات ها و 
 چاه ها شد.به گفته رجبی زاده، طرح های آبخیزداری

 به گونه ای است که باید ظرف 24 تا 72 ساعت 
آب را از خود عبور دهند و فقط جلوی ســرعت 
آب می گیرند ضمن آنکه رسوب سیالب پشت بند 

خاکی گرفته می شود.
وی از دستاوردهای طرح های آبخیزداری)حدود 
۸ هزار ســازه( کــه در ۱۸ درصد حوضه آبخیز 
شــمال استان اجرا شده، ســخن به میان آورد و 
اظهار کرد: با این میزان درصد اجرا و براســاس 
بارش میانگین ساالنه استان )۱۳0 میلیمتر(، تقریبا 

 460 میلیــون مترمکعــب روان آب را مدیریت
 کرده ایم لذا ۱2.5 میلیون تن فرسایش خاک کنترل 
 و همچنین بین ۱70 تا 200 میلیون مترمکعب آب به 
ســفره های زیرزمینی تزریق شده است. مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، فرونشست 
 زمیــن را یکی از تبعات افت ســطح ایســتابی 
ســفره های زیرزمینی تلقی کــرد و افزود: طبق 
آمار وزارت نیرو، اســتان کرمــان حدود ۹00 
میلیون مترمکعب بیالن منفی دارد. اگر طرح های 
آبخیزداری در کل حوضه آبخیز شمال استان اجرا 
شود با همین میزان بارش، ساالنه حدود 500 تا 
600 میلیون مترمکعب آب به سفره های زیرزمینی 
تزریق می شود و ۳00 میلیون مترمکعب دیگر با 
مدیریت مصــرف می توان جبران کرد.به گفته او، 
کرمان علی رغم کم بارشــی، سومین استان سیل 
خیز کشور است و این نشات گرفته از فقر پوشش 
گیاهی عرصه های استان است. رجبی زاده با اشاره 
به پروژه پخش سیالب در احمدآباد و احمدآبادف 
اظهار کرد: این سازه دارای تقریبا ۹ بندخاکی است 
و در زمان بارندگی های مردادماه امســال حدود 
4 میلیون مترمکعب آب را پشت خود نگهداشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در 
ادامه می گوید: در بارندگی های اخیر، همه روی 
اجرای طرح های آبخیزداری متفق القول بودند و 
هنوز در ۸۳ درصد از حوضه آبخیز شمال استان 

طرح های آبخیزداری اجرا نشده است.

نسخه منابع طبیعی برای مهار خشکسالی استان کرمان

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // 
امام جمعه یزد گفت: قوانین ثبت اسناد 
نیاز به بازنگری دارد تا مسائل و مشکالت 
و  برطرف  قوانین  از  برخــی  در  موجود 

مشکالت مردم سریعتر حل شود. 
   بــه گزارش خبرنــگار دریــا ؛ آیت اهلل 
»محمدرضــا ناصری« در دیــدار با رئیس 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، با اشاره 
به تالش صادقانه برخی از مسئوالن در نظام 
جمهوری اسالمی اظهار کرد: مسئله کم کاری، 
یکی از مسائلی است که نظام اداری در کشور 
به آن مبتال شده و باید برای رفع این مشکل 

چاره اندیشی کرد.
  وی افزود:  تالش و جدیت بیشتر در انجام 
کار و خدمــت به مردم بــه گونه ای که کار 
دیگران را همانند مشــکل خود مهم بدانند، 
از مواردی اســت که در ادارات باید بیش از 

گذشته به آن توجه شود.
   ناصری، دقت در انجام کار اداری را تسریع 
کننده روند انجــام پرونده های خاک گرفته 
 در ادارات دانســت و تصریح کــرد: باید از 
 فرصت ها و ثانیه های عمر خود بیشتر بهره 
برداری کرد و کاهش اتالف وقت در ادارات، 

یکی از راهکارهای احتــرام به زمان ارباب 
رجوع است.

  امام جمعه یزد بــا تاکید بر حفظ احترام و 
تکریم ارباب رجوع، بیان کرد: معطل کردن 
مــردم در ادارات و عدم پیش بردن امور آنها 
باعث نارضایتی شهروندان می شود در حالی 
که اگر به روند رســیدگی بــه پرونده ها در 
ادارات سرعت بخشیده شود، احترام متقابل را 
مردم نسبت به آن دستگاه را دریافت خواهید 

کرد.
   وی افزود: قوانین ثبت اسناد نیاز به بازنگری 
دارد تا مسائل و مشکالت موجود در برخی 
از قوانین حل شود و مشکالت مردم سریعتر 

حل شود.
  »حسن بابایی« رئیس سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور نیز در این دیدار با اشاره به 
تصوب قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک 
فاقد سند اظهار کرد: مشکالت این قانون در 
مجلس شورای اســالمی و شورای قضایی 
مطرح شــد و مورد بررسی قرار گرفت و در 
نظر است برای حل مشکالت موجود در این 
زمینه، اسناد قولنامه ای را به سند تبدیل کنیم 

تا به مردم کمک بیشتری شود.

امام جمعه یزد عنوان کرد 

کم کاری در بعضی ادارات آفت نظام 
اداری کشور

شــرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در نظر دارد جهت 
تکمیل کادر درمانی خود نسبت به بکار گیری۳نفر آقا جهت 

انجام خدمات فوریت های پزشکی اقدام نماید . 
شرایط : 

   مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری ،  کارشناس فوریت پزشکی ،       
   تکنسین فوریت پزشکی
    سابقه :  بیش از ۳سال
    شیفت کاری :  شب کار

 بدینوســیله از متقاضیــان دعوت می شــود تــا پایان وقــت اداری روز 
سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱5 درخواست همکاری و رزومه کاری خود را به 

اداره رفاه و درمان نیروگاه بندرعباس
به آدرس :  جاده اسکله شهید رجایی ، شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان 

تحویل نمایند .
ضمنا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالع بیشتر با شماره تلفن  

۲ - ۳۳5۹۱۷۰۰ داخلی 55۱ تماس حاصل نمایند . 

فراخوان عمومی انجام فوریت های پزشکی

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

حسن سیالوی – سرویس استان ها // نایب رئیس 
کانون انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کشور 
از اعالم نرخ اتوبوس هــا در ایام اربعین )۱۲ تا 3۰ 

شهریور( خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ، صاحبکار نایب رئیس کانون 
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کشور از اعالم نرخ 
اتوبوس ها در ایام اربعین )۱2 تا ۳0 شــهریور( خبر داد و 
اظهار داشت: قیمت بلیت اتوبوس 25 نفره از تهران تا مهران 
440 هــزار و 250 تومان و قیمت بلیت اتوبوس ۳2 نفره 
۳۳6 هزار تومان و اتوبوس 44 نفره 245 هزار تومان تعیین 

شده است. 

   وی افــزود: همچنین قیمت بلیــت اتوبوس از تهران تا 
ایالم برای اتوبوس های 25 نفره ۳76 هزار و 250 تومان 
و اتوبوس ۳2 نفره ۳04 هــزار و 500 تومان و اتوبوس 
44 نفره 245 هزار تومان تعیین شده است.  به گفته نایب 
رئیس کانون انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کشور، 
قیمت بلیت اتوبوس از تهران تا کرمانشاه برای اتوبوس های 
25 نفره 2۹6 هزار تومان، اتوبوس های ۳2 نفره 255 هزار 
و 500 تومــان و اتوبوس های 44 نفره ۱7۱ هزار و 500 
تومان تعیین شده است.وی افزود: این نرخ فقط در بازه ایام 
اربعین یعنی ۱2 تا ۳0 شــهریور است و قیمت ها پس از 

اربعین به روال عادی باز می گردد.
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خبری

تاریخ فوتبال ایران در قاب یک مستند
  ســرویس فرهنگی // مجموعه مستند »یک ملت، یک 
ضربان«، به کارگردانی محمدحســن یادگاری، تولید جدید 
شبکه مســتند، تاریخچه فوتبال ایران از زمان ورود تا عصر 
معاصر را روایت کرده اســت و نخســتین قسمت آن امشب 
ساعت 20، از این شبکه پخش می شود. محمدحسن یادگاری، 
کارگردان این مجموعه مســتند درباره سوژه آن گفته است: 
»شــبکه مستند با توجه به ســابقه کاری ام و عالقه ای که به 
ساخت مستندهای ورزشی داشتم، پیشنهاد داد به مناسبت جام 
جهانی امسال، مستندی درباره تاریخچه تیم ملی فوتبال ایران 
بســازم. در ابتدا قرار بود از سال ۱۹۹6 که مقدمه صعود تیم 
ملی به جام جهانی ۱۹۹۸ هست، آغاز کنیم و تا امروز پیش 
بیاییم، اما زمانی که چند قسمتی از مستند آماده شد و شبکه 
مستند کیفیت کار را دید، تصمیم گرفت که این پروژه ادامه دار 
باشــد و از ابتدای ورود فوتبال به ایران تا امروز را تبدیل به 
مستند کنیم.« وی افزود: »برهمین اســاس، از ابتدای ورود 
فوتبال به ایران تا سال ۱۹۹6 در ۸ قسمت آماده شد و دوران 
معاصر، یعنی از این تاریخ تا به امروز، در ۳2 قســمت تولید 
می شود. پخش این مستند از پنج شنبه آغاز تا برگزاری جام 
ملت های آسیا در سال ۱402 ادامه  خواهد داشت.« او درباره 
روند تولید این مجموعه مستند گفت: »ساخت این مستند از 
مرداد ماه سال گذشته آغاز شد؛ چند ماهی درگیر جمع آوری 
تصاویر آرشیوی بودم و به هر جایی که می شد تصویر آرشیوی 
جمع آوری کرد، سر زدم، خیلی از تصاویر را از مجموعه داران 
گرفتیم. این مجموعه در 40 قســمت ۳0 دقیقه ای آماده شده 
اســت.« کارگردان مجموعه مستند »یک ملت، یک ضربان« 
درباره نخستین قسمت از این مجموعه توضیح داد: »در اولین 
قسمت از این مجموعه، شکل گیری فوتبال در ایران و پیدایش 
آن در کشورمان را می بینیم. درست است که فوتبال برای اولین 
بار در زمان رضا شــاه به ایران می آید، اما ایرانی ها از زمان 
قاجاریه با آن نسبت داشــتند.« یادگاری، درباره تفاوت این 
مجموعه با مستندهای پیشــین توضیح داد:»درباره تیم ملی 
مستندهای زیادی ســاخته شده است، اما این گونه انسجام و 
جامع نگری در روایت و شخصیت پردازی را نداشته اند. برای 
مثال، مجموعه تاریخچه تیم ملی را داشتیم که حالت اپیزودیک 
و آیتمی داشت و قصه گو نبود. همچنین، مستند فوتبال ایرانی 
را داشتیم که بیشتر مربوط به حاشیه های تیم ملی بود و باز هم 
روایتی در خود نداشت. در مجموعه مستند »یک ملت، یک 
ضربان« ضمن استفاده از تمام اطالعات گذشته، سعی کردیم 

شخصیت پردازی نیز، داشته باشیم.« 

خبر

ســرویس فرهنگی // نماینده ولی فقیه   
در حج و زیارت با بیان اینکه نویســندگان 
غربی نگاه مادی گرا به تمدن دارند و اربعین 
با چنین نگاهی فاصلــه زیادی دارد، گفت: 
تمدنی که غربی هــا به ذهن مردم و جامعه 
القاء می کنند، تمدن نیست، بلکه تمدن را 
می توانیم در حرکت اربعین مشاهده کنیم که 

از ظرفیت عظیم و فراوانی برخوردار است. 
  حجت االسالم والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، 
در مراسم افتتاحیه همایش »سلسله نشست های 
اربعین شناسی« که در بنیاد پژوهش های آستان 
قدس رضوی، برگزار شد، به بیانات مقام معظم 
رهبری در خصوص اربعین حسینی اشاره کرد 
و گفت: رهبری انقالب، اربعین را زمینه ساز 
تمدن اسالمی، بســتر فضائل اخالقی و یک 
فرهنگ و جریان بــزرگ فرهنگی می دانند 
که می تواند برای جوامع انسانی فرهنگ سازی 
کند.وی با بیان اینکه اربعین را امام حسین)ع( 
بوجود آورد و دل ها را متوجه و جذب کرد تا 
انسان ها کیلومترها راه را پیاده روی کنند، گفت: 
اربعین حرکتی است که به تدریج مرزها را در 

می نوردد و انسان های بیشتری را در دایره صفا، 
پاکی، ایثارگری و مظلومیت امام حســین)ع( 

وارد می کند. 
*  اربعین؛ سفر عارفانه و پویا به اقتضای 

عقاید و رفتار و سنت
  نماینده ولی فقیــه در امور حج و زیارت در 
ادامه  ویژگی ها و عناصر اربعین را برشــمرد 
و خاطرنشــان کرد: اربعیــن دارای عناصر و 
ویژگی هایی اســت، از جملــه اینکه اربعین 
تکریم و سپاس از مقام و جایگاه انسان کامل، 
گرامیداشــت مقام ایثار و شهادت، احترام به 
فداکاری هــای خاندان نبوت، همبســتگی و 
وحدت مؤمنانه ادیان الهی، خدمت عاشــقانه 
و میزبانی ملتمسانه، حرکت معنویت محور و 
رفتار شایســته صالحان، سفر عارفانه و پویا 
به اقتضای عقاید و رفتار و سنت و در نهایت 
اربعین قدردانی از میهمانان امام حســین)ع( 
اســت.وی به برنامه های پیاده روی زیادی که 
در جهان وجود دارد، اشــاره کرد و پیاده روی 
اربعین را متفاوت ازسایر پیاده روی ها دانست 
و گفت: آن سازندگی که در پیاده روی اربعین 

وجود دارد، در ســایر پیاده روی هایی که در 
جهان انجام می شود، وجود ندارد.

*  اربعین با نگاه مادی گرا به تمدن فاصله 
زیادی دارد

  حجت االسالم نواب با بیان دیدگاه نویسندگان 
غربی درباره تمدن، اظهار داشت: مقام معظم 
رهبری همواره در بیانــات خود به اربعین و 
مسئله تمدنی این رویداد عظیم اشاره فرموده اند. 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: 
نویسندگان غربی درحقیقت یک نگاه مادی گرا 
به تمدن دارند که اربعین با چنین نگاهی فاصله 
زیادی دارد.این تمدنی که غربی ها بنا دارند به 
ذهن مردم و جامعه القاء کنند، تمدن نیست، بلکه 
تمدن را می توانیم در حرکت اربعین مشاهده 
کنیم که از ظرفیت عظیم و فراوانی برخوردار 
است و این ظرفیت  ریشه در اعتقادات الهی و 

رفتارهای بندگان خدا دارد.
*  تقسیم بندی برنامه های تمدنی اسالم

  وی با بیان اینکه در برنامه های تمدنی اسالم 
به چند نکته مهــم می توان توجه کرد، افزود: 
اولین مسئله مهم عقل محوری و تعقل گرائی در 
اسالم است که در آیات و روایات بسیاری به 
آن اشاره شده است. مسئله دوم، عدالت گرایی 
است که به نوعی اساس دین است، همچنین 
توجه بــه علم و علم گرایــی، جامعه نگری، 
جهان گرایی و اخالق گرایی از دیگر مسائلی 
است که در تمدن بسیار نقش آفرین هستند.وی 
در ادامه مشورت پیامبر اکرم)ص( با یاران خود 
در اتفاقات مهم مانند جنگ احزاب را یادآور 
شــد و گفت: در نهایت این جنگ با پیروزی 
مسلمانان پایان یافت و پیروزی در این جنگ 
مرهون فداکاری امام علی)ع( و طرح عملیاتی 

حفر خندق سلمان بود، به واقع  این مقاومت ها 
و ایثارها بود که تمدن ساز و تاثیرگذار شدند.

*  اربعین راه خود را پیدا کرده است
  نماینده ولی فقیــه در امور حج و زیارت با 
بیان اینکه اربعین راه خود را پیدا کرده است و 
پیش  می رود، خواستار همکاری و ایفای نقش 
همه دست اندرکاران در ادامه این مسیر شد و 
افزود: کمیته آموزشی-فرهنگی اربعین یکی از 
۱7 کمیته  ی ستاد مرکزی اربعین است که در 
بعثه مقام معظم رهبری  قرار دارد و اقدامات 

خوبی هم در آن برنامه ریــزی و انجام داده 
است.وی همچنین به اتفاقات اخیر در عراق 
و بســته شدن مرزها اشــاره کرد و گفت: از 
نزدیک به ۱۱ هزار و 400 زائری که در عراق 
داشتیم  500 نفر در سیدمحمد  و تعداد دیگری 
هم در ســامرا بودند که این زائران بازگشتند. 
همچنین پروازهای زائران ایرانی از عتبات هم 
انجام شده و با بازگشایی مرزها تردد در قالب 
خروج از عراق انجام شده و از ایران هم انجام 

خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت :

اربعین راه خودش را پیدا کرده است

سرویس فرهنگی // حسین محجوب، مهدی سلطانی، 
سمیرا حســن پور، حمیدرضا آذرنگ و اکبر زنجانپور از 
بازیگرانی هســتند که در سریال های تلویزیونی جدید 

ایفای نقش کرده اند
  آمار میزان مخاطبان ســریال های تلویزیون در ماه های 
گذشته، کیفیت ســریال ها و واکنش های مخاطبان، نشان 
می دهند وضعیت مجموعه های تلویزیون خوب نیست. کار 
به جایی رسید که مدتی پیش، پیمان جبلی، رئیس صداوسیما 
نیز به کاهش مخاطبان آثار تلویزیونی اشاره و درباره علت 
این اتفاق سوالی را مطرح کرد. معلوم نیست تولیدات جدید 
تلویزیون که این روزها در مرحله تصویربرداری هســتند 
یا مراحل فنی را ســپری می کنند تا چه اندازه بتوانند توجه 
مخاطبان را جلب و وضعیت نامناســب نیمه اول سال را 
جبران کنند، اما در میان این آثار، سریال هایی نیز هستند که 
امید به موفقیت آن ها کم نیست. در ادامه مطلب، نگاهی به 
تولیدات جدید تلویزیون و شانس آن ها برای جذب مخاطب 

داشته ایم.
*  سریال های خانوادگی و ملودرام

  از میان ســریال های درام و ملــودرام جدیدی که تولید 
شده اند، »آتش سرد« ساخته رضا ابوفاضلی و »۸7 متر« اثر 
کیانوش عیاری آماده پخش هستند و مجموعه »بی همگان« 
ساخته مشترک بهرنگ توفیقی و اصغر هاشمی در مرحله 
تصویربرداری اســت. مجموعه »آتش سرد« که قصه آن 
درباره رعایت حق یتیم و یتیم نوازی است، پس از پایان ماه 
صفر از شبکه دو پخش می شود. پرویز فالحی پور، عبدالرضا 
اکبری، فریبا متخصص و مهدی سلوکی از بازیگرانی هستند 

که در این ســریال ایفای نقش کرده انــد. ترکیب بازیگران 
این مجموعه، ترکیب برنده ای نیست و ابوفاضلی نیز سابقه 
زیادی در سریال سازی ندارد، اما »۸7 متر« ساخته فیلم ساز 
شاخص و خوش ســابقه ای مانند کیانوش عیاری، شانس 
بیشــتری برای موفقیت دارد. علی دهکردی، فریبا کامران، 
مهران رجبی، دیبا زاهدی و حسین سلیمانی از بازیگران این 
سریال هستند. فعال زمان پخش »۸7 متر« مشخص نیست. 
بهرنگ توفیقی نیز جزو کارگردانانی اســت که رگ خواب 
مخاطب را می شناسد و سریال های او معموال دیده شده اند. 
این کارگردان که آخرین بار »افرا« را روی آنتن داشت، سال 
گذشته »بی همگان« را جلوی دوربین برد و در سال جدید با 
پایان قرارداد او، اصغر هاشمی ادامه کار را در دست گرفت. 
سمیرا حســن پور پس از مدتی دوری از تلویزیون، در این 
سریال نقش آفرینی کرده و با مهدی سلطانی، کاظم هژیرآزاد، 
نسرین بابایی و سپند امیرسلیمانی همبازی شده است. احتمال 

دارد »بی همگان« مهرماه از شبکه یک پخش شود.
*  آثار امنیتی و سیاسی

   تلویزیون در تولیدات جدیدش سهمی هم به سریال های 
امنیتی اختصاص داده اســت. یکی از سریال های این ژانر، 
مجموعه »محرمانه« به کارگردانی محمود معظمی اســت 
که قصه ای به روز دارد و پیشــرفت های علمی دانشمندان 
ایرانی در حوزه ســاخت واکســن کرونا و تالش دشمنان 
برای دزدیدن دســتاوردهای آن ها را به تصویر می کشد. 

این مجموعه بازیگران متعددی مانند الله اسکندری، فاطمه 
گودرزی، مجید مظفری، حسام محمودی، نسیم ادبی، رحیم 
نوروزی، کمند امیرسلیمانی و رویا میرعلمی دارد. دو سریال 
»ضد« ساخته ابراهیم شیبانی و »طالق« کاری از ابوالقاسم 
طالبی نیز در چنین فضایی تولید شده اند. ستاره باسابقه، اکبر 
زنجانپور و چهره های شناخته شده ای مانند حسام منظور، 
بهاره کیان افشار و سعید چنگیزیان در این مجموعه حضور 
دارند. ترکیب متفاوت و خوب بازیگران این سریال، برگ 
برنده ای برای آن محســوب می شــود. »طالق« نیز مانند 
مجموعه »بی نشان« اشاره هایی به موضوع مفاسد اقتصادی 
دارد. مجید واشقانی، جعفر دهقان، حمید گودرزی و علیرام 
نورایی از بازیگران این مجموعه سیاسی هستند. حمید صفت 
خواننده موســیقی رپ نیز، در اولین تجربه بازیگری خود، 
جلوی دوربین این ســریال رفته اســت. با توجه به سوژه 
بحث برانگیز و حساس »طالق«، اگر این مجموعه قصه اش 
را بدون شــعار، اتفاقات کلیشه ای و غیرواقعی روایت کند، 

ظرفیت خوبی برای جلب توجه مخاطب دارد.
*  راویان قصه های تاریخی

  معموال آثار تاریخی به دلیل فضای متفاوت و متنوعی که 
دارند، با اســتقبال مخاطبان روبه رو می شوند، به شرط این 
که قصه ای جذاب را روایت و فضای دوره تاریخی خاص 
داســتان را به صورت قابل باور بازسازی کنند. مجموعه 
»جشن سربرون« یکی از آثار تاریخی تلویزیون است که 

مجتبی راعی آن را جلوی دوربین برده. حدود ســه سال 
زمان صرف تولید این مجموعه شده و بازیگران شناخته شده 
زیادی در آن ایفای نقش کرده اند. قصه »جشن سربرون« در 
فضای قومی قبیله ای می گذرد و درباره قدرت طلبی خان ها 
در دوران قاجار است. حسین محجوب که آخرین بار سال 
۹6 با مجموعه »محکومین« در تلویزیون حضور داشت، 
نقش اصلی سریال مجتبی راعی را ایفا کرده است و محمود 
پاک نیت، الله اســکندری، فرخ نعمتی، نادر فالح و رامین 
ناصرنصیر نیز در ســریال حضور دارند. فصل پاییز، زمان 
پخش احتمالی این مجموعه خواهد بود. سریال »گیلدخت« 
با بــازی محمود پاک نیت، پریوش نظریه، فریبا متخصص، 
ســعید چنگیزیان، سعید راد و شــقایق فراهانی نیز، دیگر 
مجموعه   تاریخی تلویزیون است که قصه ای عاشقانه دارد 
و امسال از شــبکه آی فیلم پخش خواهد شد. فصل دوم 
»مســتوران« هم با تغییر کارگردان و تعدادی از عوامل، از 
2۹ خرداد جلوی دوربین رفته اســت. این سریال در فصل 
اول با روایت قصه ها و حکایت های شیرین و قدیمی ایرانی 
توانست رضایت مخاطبان را جلب کند، بنابراین به پشتوانه 
فصل اول، شانس دیده شدن دارد. ناگفته نماند تغییر عوامل 

این مجموعه، چالش مهم فصل دوم است.
*  سریال پلیسی و معمایی

  در میان تولیدات جدید تلویزیون، ســریال »شــهباز« به 
کارگردانی حمیدرضا لوافی نیز در ژانر پلیسی ساخته شده 
است. این سریال ویژه شــبکه پنج تولید می شود و آرش 
مجیدی نقش اصلی آن را ایفا کرده اســت. رضا داوودنژاد، 
علیرضا آرا، میالد میرزایی، فاطیما بهارمست، غزال نظر و 

پاوان افســر از دیگر بازیگران شناخته شده این مجموعه 
هستند. قصه ســریال درباره یک گروه چهار نفره است که 
تالش می کنند حمالت ســایبری را خنثی کنند. به تازگی 
تولیدات شبکه پنج توفیقی در جذب مخاطب نداشته است، 
اکنون باید دید آیا فضای معمایی »شهباز« با استقبال مواجه 

خواهد شد یا خیر؟
*  سریال های کمدی و شیرین

  در بین ســریال های جدید تلویزیون که اخبارشان منتشر 
شده است، نام دو مجموعه کمدی »آزادی مشروط« ساخته 
مسعود ده نمکی و »نون خ 4« ساخته سعید آقاخانی دیده 
می شــود. ســریال ده نمکی در فضای طنز و شیرین، قصه 
فــداکاری کادر درمان و پزشــکان را برای مبارزه با کرونا 
روایت می کند. گــروه بازیگران این مجموعه کمدین هایی 
مانند سروش جمشــیدی، علی مسعودی، شهاب عباسی 
و بازیگرانی مانند علیرضا اســتادی، مهران رجبی، پرویز 
فالحی پور، مریــم کاویانی، هلیا امامی و بهنوش بختیاری 
هستند. ده نمکی آخرین بار با ســریال »دادستان« حضور 
موفقی در تلویزیون نداشت و موفقیت »آزادی مشروط« با 
اما و اگرهای زیادی همراه اســت، اما »نون خ4« سه فصل 
پربیننده  را پشت سر گذاشته و آقاخانی در هر فصل نشان 
داده اســت که برگ های برنده جدیدی برای رو کردن دارد. 
او در این فصل دوباره از حضور حمیدرضا آذرنگ استفاده 
کرده است و بازیگران جدیدی مانند حسن معجونی و مجید 
یاسر به سریال اضافه شده اند. این مجموعه ویژه پخش در 
نوروز ۱402 تولید خواهد شــد و شانس قطعی تلویزیون 

برای نجات در عرصه جذب بیننده است. 

  

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000622236 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001345173.  

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

گردشکار: بتاریخ یکم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000622236 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/143275/ن - مورخه 
1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده 

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  رای مینماید .
»  قرار سرپرستی « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب ، محله شــنبه چاالکی ، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 28 به مساحت 278/31 متر مربع که حسب پاسخ شماره 
1401/604 مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و 
سودجو میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف 
در ملک ،  الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا 
حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار 
سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا 
زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این 
دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 

قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000622607 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001345252.  

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

گردشکار: بتاریخ یکم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000622607 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/143131/ن - مورخه 
1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده 

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  رای مینماید .
»  قرار سرپرستی « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 32 به مساحت 264 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/600 
مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو 
میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک 
،  الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی 
محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی 
نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان 
صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه 
ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون 

صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

 سرویس فرهنگی // سیزدهمین جلسه شورای راهبردی اکران با محوریت 
بازنگری قیمت بلیت سینماها، صیانت از فیلم ها و برخورد جدی تر با قاچاق 

فیلم و موضوع پخش فوتبال جام جهانی در سالن های سینما برگزار شد.
   ســیزدهمین جلسه شورای راهبردی اکران با ریاست محمد خزاعی رئیس 
ســازمان ســینمایی و با حضور حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت 
سازمان، غالمرضا موسوی رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما، محمد قاصد 
اشرفی رئیس انجمن سینماداران، علی سرتیپی رئیس کانون پخش کنندگان 
فیلم و مدیر سامانه فیلم نت، همایون اسعدیان دبیر شورای صنفی نمایش، هاشم 
میرزاخانی مدیرعامل موسسه سینما شهر، روح اهلل سهرابی مدیرکل اداره نظارت 

بــر عرضه و نمایش فیلم و محمدرضا فرجی مدیرکل دفتر توســعه فناوری 
سینمایی در سالن شهید آوینی سازمان سینمایی برگزار و محورهای بازنگری 
قیمت بلیت ســینماها، صیانت از فیلم ها و برخورد جدی تر با قاچاق فیلم و 
موضوع پخش فوتبال جام جهانی در سالن های سینما مورد بحث و گفتگو قرار 
گرفت.در ابتدا این جلسه، معاون ارزشیابی و نظارت گزارشی از عملکرد تولید و 
اکران ارائه داد. همچنین، همایون اسعدیان دبیر شورای صنفی نمایش فیلم ضمن 
بیان گزارشی از وضعیت اکران فیلم ها، پیشنهادات شورای صنفی نمایش را به 
اعضا اعالم کرد.در ادامه این جلسه مصوبات شورای صنفی نمایش به شرح ذیل 
مطرح شد:- بنابر پیشنهاد شورای صنفی نمایش و تایید شورای راهبردی اکران، 

مجوز شناور کردن قیمت بلیت سینماها با هدف کمک به رونق بیشتر و تقویت 
اقتصاد سینماها به مدت ۳ ماه صادر شد. بدیهی است سینماها و دفاتر پخش 
فیلم بر حسب هماهنگی می توانند نسبت به شناور کردن قیمت بلیت سینما با 
توجه به موقعیت جغرافیایی و رعایت سقف قیمت بلیت اعالم شده، اقدام کنند.- 
درباره پیشنهاد شورای صنفی نمایش در راستای نشان دادن فوتبال جام جهانی 
در سینماها، مقرر شد پس از هماهنگی معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان 

با مراجع ذی ربط با نظر مساعد شورای راهبردی اکران، این موضوع پیگیری 
شود.- درباره طرح پیشنهادی تبلیغات و جذب آگهی در سینماهای کشور مقرر 
 شد کمیته کارشناسی متشکل از نماینده انجمن سینماداران، حوزه هنری، اتحادیه 
تهیه کنندگان، ســازمان سینمایی و نماینده شــورای صنفی به منظور ایجاد 
فرصت های تبلیغاتی و جذب آگهی نسبت به تهیه نظامنامه ای برای تاسیس 
واحدی در موسســه سینماشــهر اقدام و نتیجه را در جلسه بعدی به شورای 
راهبردی اکــران ارائه دهند.- اکران فیلم های »هنروتجربه« و آنالین از دیگر 
موضوعات مطرح شــده در این جلسه بوده است که پس از طرح در شورای 
راهبردی، جهت بررســی و ارائه نظرات کارشناسی بیشتر به کارگروه مربوطه 

واگذار شــد.در این جلسه با اهتمام اعضای شــورای راهبردی اکران، درباره 
موضوع قاچاق بعضی از فیلم ها بر پیگیری جدی انجمن سینماداران تاکید و مقرر 
شد هرگونه محرومیت و جریمه سالن های خاطی از جانب انجمن سینماداران 
اطالع رسانی شده و برخورد جدی صورت گیرد.همچنین مقرر شد جلسات 
کمیته صیانت از فیلم ها به صورت پیوســته در سازمان سینمایی برگزار شود.

در پایان جلسه محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران ضمن قدردانی و 
تشکر از رئیس سازمان سینمایی با اشاره به حمایت مالی از سینماهای فعال 
کشور در زمان کرونا، همراهی و همکاری سازمان در کمک های سازمانی به 

سینماها باالخص در مناطق محروم کشور را مهم توصیف کرد.

قیمت بلیت سینماها شناور می شود

کمیسیون معامالت

آگهي فراخوان مزایده عمومي شماره 13– 1401 
    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش چهار واحد ویالیی متعلق به خود به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده 

عمومي به اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرایط به فروش برساند . 

ت دوم 
نوب

دبیرخانه کمیسیون معامالت

- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فراخوان : ۱۰ % ) ده درصد ( قیمت پایه هر واحد ،که به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به 
  IR8۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۴۶5۱5۲5۳۴8 حساب شماره ۴۶5۱5۲5۳۴8 بانك ملت با شناسه واریز ۹۹۰۰۹8۰۳۱۲۹ و شماره شباي

به نام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي ۱۴۰۰۲8۶۱۶۹8 و کد اقتصادي ۴۱۱۴۴۳۳۳588۴ 
- مهلت دریافت اسناد مزایده : متقاضیان مي توانند پس از واریز مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰  ریال به حساب شماره ۴۶5۱5۲5۳۴8 با شناسه 
واریز ۹۹۰۰۹8۰۳۱۲۹ بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاریخ ۱۴۰۱/۰5/۰8 تا  تاریخ  ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ جهت دریافت 

اسناد و مدارک مزایده مراجعه نمایند .
- مهلت تحویل پاکات مزایده : از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰  تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ )آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان ساعت اداري 

تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹  مي باشد(
- زمان و محل تشكیل کمیسیون و بازگشایي پاکتها  : رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه تازیخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - جزیره قشم- اسکله 

بندر بهمن – مدیریت امور حقوقي و قراردادها 
- محل دریافت و تحویل اسناد مزایده : جزیره قشم- اسکله بندر بهمن – مدیریت امور حقوقي و قراردادها – دبیر خانه کمیسیون 

معامالت . تلفن۳5۲5۲۱5۰ – ۰۷۶ و  فاکس ۳5۲۴۱۷۰۶-۰۷۶ )کد پستی : ۷۹5۱۶۱۷۴۴۴(
www. Qeshm.ir : آدرس الكترونیكی -

سایر توضیحات : - به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .

- هزینه انتشار آگهی مزایده به عهده برنده مزایده ، می باشد .  047-1401 /م/الف

نام قطعه 

شماره یک

شماره دو

شماره سه

شماره چهار

مساحت اعیانی

556/81

556/24

553/78

560/40

مساحت عرصه

3209/54

2369/72

2314/87

2156/26

مبلغ تضمین جهت 
شرکت در مزایده به ریال

103,388,822,000

82,605,650,000

79,943,732,000

74,822,196,000

340,760,400,000

مجموع شش دانگ عرصه و 
اعیانی و محوطه سازی  به ریال

1,033,888,220,000

826,056,500,000

799,437,320,000

748,221,960,000

3,407,604,000,000

مجموع ارزش  عرصه به ریال

962,862,000,000

758,310,400,000

740,758,400,000

690,003,200,000

مجموع ارزش اعیانی 
و محوطه سازی به ریال

71,026,220,000

67,746,100,000

58,678,920,000

58,218,760,000

مجموع کل شش دانگ عرصه و اعیانی و محوطه سازی  چهار واحد ویالیی
توضیحات : خرید هر واحد ویالیی به صورت مجزا امکان پذیر می باشد. فلذا خریدار می بایستی پس از مشخص نمودن واحد درخواستی در اسناد 

نسبت به تهیه همان مبلغ ضمانت نامه مندرج در جدول فوق را از بانک اخذ نموده و در پاکت »ب« قرار دهد.  

امید تلویزیون به قصه های تاریخی و شیرین



 سند مالکیت خودرو وانت تک کابین تویوتا 
GLX2700  پالک 21233 شخصی قشم 

مالک احمد خاکروبی درکی شماره شاسی خودرو 
0090502 شماره موتور 2642931  مدل 2001 
رنگ نوک مدادی_روشن مفقود گردیده است و از 

درجه اعتبارساقط می باشد

برگ سبز و کارت ماشین  نوع سواری  سیستم  نیسان
تیپ آلتیما رنگ  قهوه ای متالیک مدل 2014 شماره 

QR25086071V موتور
شماره شاسی 1N4AL3AP1EN221504  شماره 
پالک 13569  بنام  فاطمه مال زاده مقدم مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی نوبت دوم مفقودی

گوشت ماهي و ميگو، حاوی چربي اه مفيد، رپوتئين مرغوب، ويتامين اهی گوانگون روابط عمومي
شيالت رهمزگان

 5
شنبه 12 شهریور 1401

6 صفر  1444

 سال  بیست و یکم شماره 3969

حوادث

مشاوره

سرگذشت تلخ دختر 13 ساله! 
هنوز در کوچه لی لی بازی می کردم که مادرم دستم 
را گرفت، چادر سفید بر سرم انداخت و پای سفره عقد 
نشاند و با انگشتری »نشانم« کردند و من از دیدن برق 

طالی انگشتر فقط ذوق می کردم تا این که ...
 این ها بخشــی از اظهارات دختر ۱۳ ساله ای است که 
به دلیل فرار از منزل در پارک ملت شناســایی شده و در 
پناه ماموران انتظامی قرار گرفته بود. این دختر نوجوان که 
سنگ صبوری را برای درد دل هایش پیدا کرده بود، سفره 
عقده کودکی هایش را گشــود و به کارشناس اجتماعی 
کالنتری گفت: در یکی از روستاهای تربت جام زندگی 
می کردم، پدرم کارگری ساده بود و به سختی می توانست 
مخارج زندگی ما را تامین کند چرا که بیشــتر اوقات را 
بیکار بود و نمی توانســت کارگری کند. من هم در همان 
دوران کودکی ترک تحصیل کردم و به دنبال گوســفندان 
می دویدم یا در کوچه محل ســکونتمان لی لی بازی می 
کردم. وقتی به ۱2 سالگی رســیدم، روزی مادرم دستم 
را گرفت و مرا از همبازی هایم جدا کرد. او چادر ســفید 
زیبایی را بر سرم انداخت و مرا به میان مهمانانی برد که در 
خانه نشسته بودند.او  می گفت: »رمضان« قصد ازدواج 
با تو را دارد. چند بار او را در کوچه های روســتا دیده 
بودم اما مدتی بود که می گفتند از روســتا به شهر رفته و 
در مشــهد کارگری می کند. خالصه آن شب انگشتری 
را به عنوان »نشــان« به من دادنــد و من در همان عالم 
کودکی از دیدن زرق و برق انگشــتر طال ذوق زده شده 
بودم. آن ها عاقدی آوردند تا خطبه عقد بین من و رمضان 
جاری شود چرا که هنوز به سن قانونی نرسیده بودم و بنا 
به گفته مادرم ازدواجمان ثبت محضری نمی شد. رمضان 
جوانی 24 ساله بود و در منطقه کوهسنگی مشهد به طور 
مجردی زندگی می کرد. او برای یافتن کار از روســتا به 
مشهد آمده بود و با اجاره یک منزل کارگری می کرد. در 

این شرایط من با استفاده از هر فرصتی برای بازی کردن 
با دوستانم به داخل کوچه می دویدم و از خریدهایی که 
خانواده داماد برای من انجام می دادند، خوشحال می شدم 
اما چیزی از ازدواج و زندگی زناشــویی نمی دانستم. در 
همین حال روزی بزرگ ترها تصمیم گرفتند برای آن که 
رمضان از تنهایی بیرون بیاید، مرا نیز راهی مشهد کنند تا 
در کنار او باشــم. این گونه بود که از همه دلبستگی های 
کودکانه ام جدا شــدم و به مشهد آمدم. هنوز در افکارم 
صحنه هــای خاله بازی را مرور می کــردم که در برابر 
مسئولیت شــوهرداری قرار گرفتم اما باور کنید پذیرش 
و تحمل زندگی زناشویی را نداشتم و روزهای تلخی را 
می گذراندم. بارها از دســت رمضان فرار می کردم و به 
منزل پدرم می رفتم. خیلی دوســت داشــتم هنوز هم به 
گوشه اتاق پناه ببرم و با عروسک های پارچه ای ام بازی 
کنم اما آن ها باز هم مــرا کتک می زدند و نصیحتم می 
کردند که باید به خانه شوهرم بازگردم و به خواسته های او 
عمل کنم ولی من راه و روش شوهرداری را نمی دانستم 
یعنــی اصال معنای زندگی زناشــویی را نمی فهمیدم. از 
ســوی دیگر هم نامزدم از این رفتارهای من نگران بود 
اما همه تالشــش را می کرد تا من ناراحت نشوم. او می 
خواست من مطابق میل او رفتار کنم ولی افکار من آماده 
پذیرش این مســئولیت بزرگ نبود. به همین دلیل عذاب 
وجدان داشــتم چرا که می دانستم همسرم جوان خوبی 
است و مرا دوســت دارد. از طرف دیگر نیز می ترسیدم 
به خانه پدرم بازگردم چــون آن ها مرا به خانه راه نمی 
دادند. این بود که تصمیم به فرار از خانه رمضان گرفتم و 
به پارک ملت رفتم. آن جا سرگردان بودم و برخی برایم 
ایجاد مزاحمت می کردند. در همین حال بود که نیروهای 
انتظامی از راه رســیدند و زمانی که متوجه شدند از خانه 

فرار کرده ام مرا به کالنتری آوردند.

  

دادگستری  کل  //رئیس  حوادث  ســرویس 
هرمزگان از آزادی یک نفر از زندانیان محکوم 
به قصاص با اجرای پویش »به عشق حسین 

)ع( می بخشم« خبر داد.
 بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ مجتبی قهرمانی با 
اعــالم این خبر افزود: با توجه به تأکیدات رئیس 
قوه قضاییه مبنی بر لــزوم اقدام به منظور اصالح 
ذات البین و ایجاد صلح و ســازش در پرونده های 
قضایی به ویژه پرونده های قصاص نفس، پرونده 
ای با موضوع قتل عمد به شــورای حل اختالف 

زندان مرکزی بندرعباس ارجاع شــد. وی اظهار 
داشــت: با آغاز به کار پویش سراسری »به عشق 
حسین )ع( می بخشــم« توسط ستاد ملی صبر به 
مناسبت ماه محرم و ایام سوگواری سرور و ساالر 
السالم(،  الحسین)علیه  اباعبداهلّل  شهیدان حضرت 
صلح یاران هسته های جهادی شورای حل اختالف 
ویژه زندان مرکزی بندرعبــاس پس از برگزاری 
جلسات متعدد میان طرفین پرونده موفق به فراهم 
کردن زمینه بخشش از سوی اولیای دم و رهایی این 
زندانی از مجازات قصاص نفس شدند. رئیس کل 

دادگستری هرمزگان در ادامه از عموم مردم دعوت 
کرد با پیوســتن به »پویش به عشــق حسین)ع( 
می بخشــم« در جهت تحقق بخشش، رضایت و 
صلــح گام بردارند.مجتبــی قهرمانی همچنین به 
شکات پرونده های قضایی پیشنهاد کرد در مواردی 
که شرایط ارتکاب جرم و شرایط اجتماعی موضوع 
اجازه مــی دهد، ضمن اقــدام در جهت صلح و 
سازش، لذت عفو و بخشش را جایگزین انتقام کنند 
و با بزرگواری و گذشت راه و رسم درست زندگی 
کردن را به افراد خطاکار بیاموزند. وی با اشــاره 

به آثار و برکات زیاد ســازش و بخشش تصریح 
کرد: نخستین اثر مصالحه و بخشش به ذی حق باز 
می گردد. رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان 
خاطرنشــان کرد: ایجاد صلح و سازش و اصالح 
ذات البین از شاخص ترین توصیه ها و آموزه های 
دینی است و اگر روحیه گذشت و برادری مبنای 
عمل آحاد مردم قــرار گیرد قطعًا موجب ارتقای 
امنیت روانی و نهادینه شدن اخالق و معنویت در 
ســطح جامعه خواهد شد.قهرمانی یادآور شد: در 
موارد متعدد و در پرونده های زیادی که به گذشت 

منجر شده اند شاهد رضایتمندی و خرسندی افراد 
ذی حــق و ارتقای جایگاه معنوی و اخالقی آنها 
بوده ایم.  رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان 
در پایان با اشــاره به تأکید و نگاه ویژه رئیس قوه 
قضاییــه در خصوص ایجاد صلح و ســازش در 
پرونده های قضایی، از عموم مردم خواست تا در 
کنار دادگستری، شــوراهای حل اختالف و ستاد 
صبر استان هرمزگان به منظور ترویج و توسعه این 
فرهنگ اسالمی در سطح جامعه همکاری و تعامل 

داشته باشند.

رهایی زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان

سرویس حوادث// رئیس پلیس فضای 
هرمزگان،  اطالعــات  تبادل  و  تولید 
به کاربران  را  توصیه های پیشگیرانه 

فضای مجازی ارائه کرد. 
احسان بهمنی رییس پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات هرمــزگان به کاربران 
فضای مجازی توصیه کرد: آنچه در فضای 
اینترنتی قرار می گیــرد هیچ گاه کامال از 
ایــن فضاها پاک نمی شــوند، پس پیش 
از آنکه تصویر یا فیلمــی را در اینترنت 
بارگذاری کنید بــه این موضوع فکرکنید 
که ایــن تصاویر می توانند در دســترس 
افراد بسیاری از جمله همکاران،  رئیس، 

خانواده وحتی بســیاری از افراد مزاحم 
قرار گیرند.

وی افزود: هرگز شــماره تلفن و آدرس 
خود را در فضاهای مجازی قرار ندهید، 
حتی اگر به دوستان مجازی خود اعتماد 
کامل دارید باز هم با سیاست و آینده نگری 
بیشــتری رفتارکنید. رئیس پلیس فضای 
تولید و تبــادل اطالعات هرمزگان اذعان 
داشت: اگر از کســی مثل رئیس، معلم و 
یا همکار خود شــکایتی دارید آن را در 
اینترنت منتشــر نکنید، چرا که تبعات آن 
متوجه خود شما خواهد شد، در اینگونه 
مواقع بهتر است از روش مکالمه رودررو 

استفاده و مشکل خود را حل کنید.سرهنگ 
بهمنی ادامه داد: هیچ گاه اطالعات حساب، 
شماره و رمزکارت خود را به سایت های 
غیرمعتبر ندهید و در صورتی که کسی این 
اطالعات را از شــما خواست با احتیاط 

بیشتری برخورد کنید.
به گزارش فارس؛ رئیس پلیس فتا استان 
تصریح کرد: نوشتن جوک یا مطالب کلی، 
مشکلی برای فرد ایجاد نمی کند ولی انتشار 
تمام جزئیات زندگی مثــل خریدکردن، 
رفتن به رستوران یا کافی شاپ و... نه تنها 
ضروری نیست بلکه گاهی حتی می تواند 

درد سرساز شود.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات هرمزگان:در امتداد تاریکی 

آنچه در فضای اینترنتی قرار می گیرد پاک نمی شوند

با فرزند نوجوانتان در ارتباط باشید
آنچه بیش از هر چیز باعث می شود که نوجوانان به قابلیت ها و قدرت تاب آوری 
خودشان پی ببرند مواجهه با شرایط ناخوشایندی مثل شکست-ناکامی-تنهایی-
ســوگ و غم است. مواجهه با این نوع شــرایط هیچ اشکالی ندارد و خوشبختانه 
یا متاســفانه همه نوجوانان در زندگی خود بارها و بارها با چنین شرایطی مواجه 
می شود.وظیفه ما والدین این است که فرصت آشنایی آنها را با این نوع تجارب فراهم 
کنیم نه اینکه به اسم افزایش عزت نفس تالش کنیم آنها را از درد و رنج و ناراحتی 
دور نگه داریم.درســت است که در گوشه ای ایستادن و شاهد مشکل فرزند بودن 
کار دشــواری است اما انجام دادن این کار در دورانی که فرزندان به سنین نوجوانی 
می رسند سبب تقویت ارتباط آنها با والدین می شود. به عبارت دیگر حضور صرف 
ما والدین و خوش بین بودنمان به آنچه روی می دهد دقیقًا همان چیزی اســت که 
فرزندانمان درگذر زمان به آن نیازمندند. این طرز برخورد دوپیام مهم دربردارد: ۱(

من هرگز تو را رها نخواهم کرد 2(تو از عهده این موقعیت بر می آیی 
سرانجام اینکه این شیوه رفتار والدین در واقع به نوعی احترام گذاشتن به استقالل 
نوجوان ضمن حمایت کردن از آنهاســت و دقیقا همان نوع ارتباطی است که شما 
و فرزند نوجوانتان طالب آن هستید. نوجوانان وقتی اتفاق ناراحت کننده ای مثل 
جدا شــدن از تیم ورزشی شان باختن در یک مسابقه یا ناکامی تحصیلی برایشان 
اتفاق می افتد به حمایت توام با ســکوت شما بیشتر از روحیه دادنتان نیاز دارند. 
حمایت شما باعث می شود آنها به خودشان بیایند و به حل و فصل بحران پیش 
آمده بپردازند. حمایت شــما به آنها نشــان می دهد که باور دارید که از عهده ی 
موقعیتی که برایشان پیش آمده است بر می آیند. شمابا این کارتان آنها را تشویق 
مــی کنید تالش کنند نه برای اینکه درد و رنجشــان را فراموش کنند بلکه برای 
اینکه درد و رنجشــان کاهش یابد و حالشان بهتر شود. همین باور پنهان شما به 
توانمندی آنها، آن هم درست زمانی که درباره خودشان تردید دارند سبب تقویت 
رابطه شما با آنها می شود.بهتراست والدین تا زمانی که فرزندان نوجوانشان خانه 
را ترک نکرده اند و به دنبال زندگی خودشــان نرفته اند فرصت تجربه شکست را 
برای آنها فراهم آورند چون خودشــان در کنار آنها هستند و می توانند عالوه بر 
یاری رساندن به آنها ضعفشان را جبران کنند.آنها باید تجربه الزم برای مواجهه با 
سختی های زندگی را در خانه پدر و مادرشان به دست آورند تا بعدها که بزرگتر 
شدند و دنبال زندگی خودشان رفتند بتوانند به این تجربه تکیه  کنند.این فقط تجربه 
شکست نیست که اهمیت دارد بلکه اهمیت این قضیه در شکست خوردن و به دنبال 
آن تجدید قوا و بازگشتن به روز عادی زندگی است.با این حال وقتی نوجوانی با 
مشکلی مواجه می شود برای والدینش سخت است که آرام بنشینند و فقط نظاره گر 
باشند و صبرکنند تا او خودش بر شرایط موجود فائق آید. درست است که او در 
این شرایط به حمایت شما نیاز دارد اما بیش از هر زمان دیگری نیازمند دریافت 
حمایت و پشــتیبانی صادقانه ازجانب شماست و این بدان معناست که باید ضمن 
تشویق وترغیب او به ادامه مسیر و دست نکشیدن از تالش واقعیت را نیز بپذیرید.
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کالهبردار مامورنما دستگیر شد 
سرویس حوادث // با تیزهوشی و تالش 
آگاهی  پلیس  کارآگاهان  روزی  شبانه 
اســتان هرمزگان کالهبردار حرفه ای 
مامورنما در شهرستان شیراز شناسایی 

و دستگیر شد. 
ســردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی 
هرمــزگان گفت: در پــی مراجعه و اعالم 
شــکایت یکــی از شــهروندان مبنی بر 
کالهبرداری با جعل عنوان مامور اطالعات 
و ادعای نفوذ در ســتاد اجرایی فرمان امام 
)ره( برای ترخیص و واگذاری خودرو های 
خارجی با قیمــت پایین و کالهبرداری به 
ارزش 20 میلیارد ریــال از وی موضوع 

به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سردار جعفری گفت: با بررسی های صورت 
گرفته مشــخص شــد که متهم با انتشار 
عکس خودرو های خارجی با ارزش باال 
در وضعیت واتســاپ خــود و مالقات با 
مالباختگان، خودش را مامور اطالعات و 
مدیر خیریه در یکی از استان های همجوار 
معرفی و با انتشار تصاویری از خودش در 
کنار فرماندهــان نظامی و انتظامی، پس از 
دریافت  مدعی  اعتماد شــهروندان  جلب 
خودرو ها بــا قیمت کمتر از بازار از طریق 
امتیاز خیریــه اش و برای کمک به ایتام از 

طریق نفوذی که در ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( دارد، اقدام به کالهبرداری 

کرده و سپس متواری شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ وی  
گفت:بــا انجام اقدامــات اطالعاتی محل 
اختفای متهم در شهرستان شیراز شناسایی 
و ماموران با حکم قضایی به محل اعزام و 
با همکاری پلیس آگاهی استان فارس در 
یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر و به 

بندرعباس انتقال دادند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت:متهم 
به جرم خود اعتراف کرد و با تشکیل پرونده 

به مراجع قضایی معرفی شد.

  

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000622191 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001345162.  

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

گردشکار: بتاریخ یکم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000622191 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده 
ذیل تشــکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/143288/ن 
- مورخه 1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم 

سرپرستي گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور 
تصمیم  راي مینماید .

»  قرار سرپرستي « : 
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکي ، جنب زمین 8 هکتاري ستاد قطعه 27 به مساحت 330/81 متر مربع که حسب پاسخ شماره 
1401/603 مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمي دادگستري ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار 
و سودجو میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و 
تصرف در ملک ،  الزم است یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص 
حقیقي و یا حقوقي محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 
قانون اساسي قرار سرپرستي نمایندگي ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد 
بود وفق مقررات و تا زمان صدور راي دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات 
خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه 

گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 

مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000622270 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001345195.  

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

گردشکار: بتاریخ یکم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000622270 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده 
ذیل تشکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/143272/ن - مورخه 
1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي گردیده 

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم  راي مینماید .
»  قرار سرپرستي « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب ، محله شــنبه چاالکي ، جنب زمین 8 هکتاري ستاد قطعه 29 به مساحت 231/99 متر مربع که حسب پاسخ شماره 
1401/602 مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمي دادگستري ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و 
سودجو میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و تصرف 
در ملک ،  الزم است یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و 
یا حقوقي محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي 
قرار سرپرستي نمایندگي ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات 
و تا زمان صدور راي دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به 
این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 

10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 

مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  نوبت اول                                                            
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مصرف کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان راس ساعت ۱۰ 
روز سه شنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ در محل: بندرعباس، بندر شهید رجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی، طبقه همکف، سالن اجتماعات، تشکیل میگردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت مي شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده 
خود را کتباً معرفي نمایید.

* دستور جلسه :
- طرح و تصویب تغییر موضوع  فعالیت 

رییس هیات مدیره  

تاریخ انتشار آگهی:1401/06/12

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ۳ رأی و هر شخص 
غیر عضو تنها یك رأی خواهد بود. و اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي، مي بایست به  همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ در محل 

دفتر شرکت به آدرس : بندر عباس –  شهرک شهید باهنر حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

 مبایعه نامه غرفه تجاری مجتمع آتالنتیس  قشم به شماره G53 بنام مسلم سقزچی دارای کد ملی  
0077327292مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی



در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش اطراف محل 
را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

شنبه 12 شهریور 1401

6 صفر  1444

 سال  بیست و یکم شماره 3969

شهرستان

در جشنواره شهید رجایی صورت گرفت 
انتخاب اداره شیالت سیریک به عنوان دستگاه برتر 
 سعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان// فرماندار شهرستان 
ســیریک از انتخاب اداره شیالت شهرستان سیریک به ریاست 
سعید کوهی به عنوان دستگاه برتر شهرستان سیریک در جشنواره 
شــهید رجایی این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا، 
محمدرضا پاکروان فرماندار شهرســتان ســیریک در مراســم 
جشنواره شهید رجایی که به مناسبت روز کارمند و هفته دولت 
در فرمانداری شهرســتان سیریک برگزار شد گفت: پنج دستگاه 
برتر و 50 کارمند نمونه  شهرســتان ســیریک طی این مراسم 
تجلیل شدند. وی در این همایش ضمن تبریک هفته دولت، روز 
کارمند و همچنین گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان رجایی و 
باهنر گفت: مدیران و کارمندان عزیز باید رفتار و منش شــهید 
رجایی و باهنر را ســرلوحه کار خود قرار دهند تا رضایت مردم 
و خداوند را بدســت آورند.  محمد رضا پاکروان افزود: در این 
آئین از پنج دستگاه برتر شهرستانی شیالت، بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، آب فاضالب، شــهرداری بندر گروگ ، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و 50 نفر از کارمندان نمونه ادارات و 
نهادهای شهرستان سیریک با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل 
شد. فرماندار شهرستان ســیریک افزایش بهره وری، کارایی و 
اثربخشی مناسب،فعالیت های شاخص و کسب رتبه استانی، ارتقا 
کمی و کیفی خدمات، تکریم ارباب رجوع و توسعه شاخص های 
عمرانی و ایجاد اشتغال از معیارهای انتخاب مدیران و کارمندان 

نمونه شهرستان بوده است.
باغ دار مینابی پول فروش محصولش

 را به خرید دستگاه سونوگرافی اختصاص داد
  سرویس شهرستان // رییس بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( 
میناب گفت: یکی از نیک اندیشان میناب پول فروش محصول باغ 
خود را به خرید دستگاه سونوگرافی برای اورژانس این بیمارستان 
اختصاص داد.  دکتر یداهلل رئیسی ماکیانی این فرد خیّر را غالمرضا 
حیدری ثمن معرفی کرد که 2 میلیارد و 500 میلیون ریال به این 
اقدام خداپســندانه اختصاص داده است. وی یادآور شد: خیران 
حوزه ســالمت در 2ماه گذشته سه میلیارد و یکصد میلیون ریال 
در قالب خرید تجهیزات به بیمارســتان میناب کمک کرده اند. به 
گزارش ایرنا؛ به گفته رئیسی ماکیانی پنج دستگاه کولر پنجره ای به 
ارزش 400میلیون ریال برای نصب و وقف در مسجد بیمارستان 
توسط  یک خیر به نام وحید ذاکری و تجهیزات بخش زنان توسط 
یکی دیگر از نیک اندیشان به نام خالد رستمی ، بخش دیگری از 

کمک های مردمی به بیمارستان میناب است.

خبری

فقیه  ولی  نماینده  سرویس شهرستان//  
در هرمزگان گفت:  گمرک  باید سهم خود 
را در زدودن فقر و افزایش اشتغال در شرق 

استان به خوبی ایفا کند. 
حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده 
در دیدار با ناظر کل گمرکات هرمزگان و 
مسئول ارتباطات مردمی ریاست جمهوری 
در گمرکات، اظهار داشــت: بافت بومی 
منطقه نیز باید همزمان با رشــد بندرها، 
گمرکات و صنایع  رشد کند و تحقق این 
مساله بسیار مهم باعث جلب مشارکت های 

عمومی در تحقق سایر اهداف می شود.
وی ادامــه داد: ظرفیت هــای گمرکی در 
شــرق هرمزگان وجود دارد کــه باید با 
برنامه ریزی و سیاست گذاری های صحیح، 

تقویت و توسعه زیرساخت های گمرکی در 
این مناطق در دســتور کار قرار گیرد و بر 
افزایش سطح دسترسی به دریای عمان و 

آب های آزاد تاکید داریم.
وی با اشــاره به سیاســت های کلی نظام 
در منطقــه مکران، ادامه داد: مشــکالت 
اقتصادی شرق استان هرمزگان بسیار بوده 
که در صورت اجرای صحیح طرح توسعه 
سواحل مکران بخشــی از چالش ها حل 

خواهد شد.

رییس شورای فرهنگ عمومی هرمزگان 
با اشــاره به اقدامات توسعه ای گمرک در 
شرق این استان، افزود: شهرستان جاسک 
در آینده به عنوان مرکز ثقل توسعه مکران 
فعالیت می کند اما باید پسکرانه ها و مناطق 
همجوار نیز مورد توجه قرار داشته باشد و 

در این راستا اقدام شود.
امام جمعه بندرعباس ابراز داشت:  توازن 
میان شــرق و غرب هرمزگان در استقرار 
اندازهای آینده  گمرکات بر اساس چشم 

مورد نظر بوده و اجرایی شود.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین 
عبادی زاده، با بیان این نکته که یک درهم 
تنیدگی فعالیتی میان دستگاه های اجرایی 
وجود دارد، تصریــح کرد: اگر هماهنگی 
باشد،  نداشــته  میان دســتگاه ها وجود 
فعالیت ها موازی می شود و یا اثر یکدیگر 
را خنثی می کنند به همین جهت برقراری 
هماهنگــی میان دســتگاه ها برای تحقق 

اهداف اهمیت ویژه ای دارد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان کرد 

حل مشکالت اقتصادی شرق استان با  اجرای صحیح طرح توسعه سواحل مکران 

مدیرعامل  شهرســتان//   سرویس 
گفــت:  هرمــزگان  گاز  شــرکت 
زیرســاخت های گاز شهری در کیش 
امکان پاســخگویی به نیاز ۲۰ سال 

آینده این جزیره را دارد. 
فــواد حمزوی در حاشــیه بازدید از 
شرکت آب و برق ماهتاب کیش اظهار 
داشــت: از اول تیر ماه سال جاری به 
صورت آزمایشــی این جزیره به خط 
سراســری گاز وصل شده در قدم اول 
2 نیروگاه تولید آب و برق گازرسانی 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه اتصال جزیره 
به شبکه سراسری اقدامی تاثیر گذار 
در ارائــه خدمات اســت اضافه کرد: 
از یکم تیرماه سوخت رسانی در این 
نیروگاه ها شــرایط پایدار پیدا کرده و 
بحث های زمین ایســتگاه ها و موارد 
فنی گازرســانی در جزیــره به مرور 
مرتفع می شــود.حمزوی یادآور شد: 
در مرحله بعــد مجتمع های تجاری، 
هتل ها، رستوران ها، واحدهای صنعتی 
و خانگی در برنامه گازرسانی شرکت 
گاز قــرار دارد که این اهداف به مرور 
زمان با همکاری سازمان منطقه آزاد 
کیش و ســرمایه گذاران و کیشوندان 
محقق می شود.وی افزود: خط انتقال 
گاز از سرزمین اصلی به کیش قابلیت 
تامین سوخت مورد نیاز جزیره تا 20 

ســال آینده را دارد و تاسیسات خط 
تغذیــه داخل جزیره نیــز به صورتی 
طراحی و اجرا شده که امکان تقویت 
اســت.مدیر عامل شرکت  فراهم  آن 
آب و برق ماهتــاب کیش نیز در این 
ارتباط با بیان اینکه گازرسانی به این 
جزیره به عنوان یک طرح ملی نقش 
اساسی در پایداری انرژی برای توسعه 
این خاکپاره ایفا مــی کند افزود: این 
امید وجود دارد با محوریت استفاده از 
انرژی گاز در واحدهای تولیدی آب و 
برق جزیره، کیش را به سمتی جزیره ای 
بدون خاموشی در ایران حرکت دهیم.
حســین قطبی افزود: در صورت هم 
افزایی ارگان هــا و واحدهای تولید 
انرژی جزیره این شعار به زودی محقق 
می شــود به گونه ای کــه با پایداری 
سوخت مورد نیاز نیروگاه ها در سال 
جاری جزیره روز خاموشــی نداشته 
و همواره جریــان برق آن پایدار بوده 
است.به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: 
علی رغــم اینکه هم اکنون ۳0 درصد 
ظرفیت تولید انرژی در این شــرکت 
مستقر شــده اما حبس انرژی در آن 
وجود دارد و الزم اســت با هم افزایی 
ســایر ارگان این ظرفیت در اختیار 
شهروندان و سرمایه گذاران قرار بگیرد.
طــرح انتقال گاز به نیــروگاه جزیره 
کیش ۳۱ مــرداد با حضور وزیر نفت 

به بهره برداری رســید و با اتمام پروژه 
احداث خط لوله و ایستگاه های تقویت 
فشار، جزیره کیش به صورت رسمی 
به شــبکه پایدار گاز سراسری کشور 

متصل شد.
اتصال جزیره کیش به شــبکه گاز با 
ســرمایه گذاری ۳50 میلیون دالری 
انجام شــده و این پروژه از سال ۹7 
آغاز شده اســت. همچنین  می توان 
انتظار داشت صرفه جویی و آزادسازی 
بیش از هزار تن گاز مایع با توســعه 

گازرسانی به کیش فراهم شود.
از سوی دیگر با توسعه شبکه گاز در 
این منطقه، امکان رصد و جلوگیری از 
قاچاق سوخت مایع نیز بیشتر خواهد 
شــد و مجموع این طرح شامل ۱27 
کیلومتر خط لوله، به همراه ایستگاه های 
ارســال کننده و دریافت کننده توپک و 

تعداد شش ایستگاه بین  راهی است.
این  میلیون دالر  سرمایه گذاری ۳50 
طرح از محل قراردادهای بیع متقابل 
است  اعتبار شده  تامین  گازرســانی 
و ســرمایه گذاری انجام شده از محل 
صرفه  جویی حاصــل از جایگزینی 
گاز با ســوخت های مایع بازپرداخت 
می شود.بازگشت سرمایه ۳20 میلیون 
دالر در ســال با احتســاب هر لیتر 
گازوئیل 54 سنت و هر متر مکعب گاز 

طبیعی 26 سنت خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان :

زیرساخت گاز شهری، پاسخگوی نیاز ۲۰ سال آینده کیش است
سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان // طی 
مراســمی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری هرمزگان ۲۶ طرح عمرانی 
هفته دولت در شهرستان سیریک با اعتباری 
بالغ بــر ۱۲۰ میلیارد تومان افتتــاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر احسان کامرانی 
همزمان بــا ایام  گرامیداشــت هفته دولت با 
همراهی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشــوری اســتانداری هرمزگان و جمعی از 
مدیران کل دستگاه های اجرایی عازم شهرستان 
سیریک در شرق استان شــد.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، در بدو 
ورود به شهرستان سیریک پس از آئین استقبال 
معتمدین  فرماندار سیریک،  پاکروان  توســط 
محلی و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان 
با حضور در روســتای کرپان جاده ســاحلی 
روستا را با اعتباری بیش از شش میلیارد تومان 
افتتاح و مورد بهره برداری قرار داد.دکتر کامرانی 
در ادامه افتتاح پروژه های هفته دولت شهرستان 

ســیریک با حضور در شــهر بندری گروک 
ساختمان شهرداری و آتش نشانی این شهر را 
با اعتبــاری بالغ بر چهار میلیارد تومان افتتاح 
و مورد بهره برداری قرار داد. معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، پس از 
افتتاح طرح های عمرانی شهر گروک عازم شهر 
سیریک مرکز شهرستان شد و در بدو ورود به 
سیریک با حضور در محل گلزار شهدای گمنام 
شهرستان به مقام شامخ شهدا ادای احترام نمود. 
دکتر کامرانی در ادامه افتتاح پروژه های هفته 
دولت شهرستان سیریک درمانگاه شبانه روزی 
شهر ســیریک را با همراهی مدیرکل سیاسی، 
انتخابات و تقســیمات کشــوری استانداری، 
فرماندار شهرســتان و مدیران دانشگاه علوم 
پزشکی اســتان با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد 

تومان  افتتاح و مورد بهره برداری قرار داد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان پس از افتتاح درمانگاه شبانه روزی 
شهر سیریک با حضور در روستای شمع جو 
بخش مرکزی شهرستان جاده ساحلی روستا 

را با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان افتتاح و 
مورد بهره برداری قرار داد.دکتر کامرانی سپس 
با حضور در روســتاهای مهرگی گونمردی 
شهرســتان ســیریک خانه بهداشت روستای 
مهرگی و دو واحد زیســت پزشک روستای 
گونمردی  را با اعتبــاری بیش از دو میلیارد 
تومان افتتاح و مورد بهره بــرداری قرار داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان، در ادامه افتتــاح پروژه های هفته 
دولت شهرستان سیریک با حضور در روستای 
میشی شهرســتان دو طرح شــامل کارخانه 
عمل آوری و بســته بندی ماهــی و میگو و 
کارخانه یخ قالبی را در این روستا را با اعتباری 
بیش از ۸ میلیــارد تومان افتتاح و مورد بهره 
برداری قرار داد.دکتر کامرانی در پایان سفر به 
شهرستان سیریک با همراهی مدیر کل سیاسی، 
انتخابات و تقسیمات کشــوری استانداری و 
فرماندار ســیریک از بیمارســتان امام سجاد 
)ع( شهرســتان و سایت های پرورش میگو به 

صورت میدانی بازدید بعمل آورد.

با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:
۲۶ طرح عمرانی در شهرستان سیریک به بهره برداری رسید

سرویس  نژاد  دبیری  ســعیده 
شهرســتان// همزمان با  هفته 
دولت و گرامیداشت یاد و خاطر 
شهیدان رجایی و باهنر با حضور 
سیدفخرالدین هاشمی مدیر کل 
نوســازی مدارس استان، محمد 

 ، بندرعباس  فرمانــدار  مرودی 
احمد مــرادی نماینده مردم در 
خراســی  محمد  حاج  مجلس، 
از  و جمعی  اندیــش  نیک   خیر 
مســئولین مدرســه ۶ کالسه 
بــه بندرعبــاس  در   ذرتــی 

 بهره برداری رسید.
بــه گــزارش خبرنــگار دریا، 
هاشــمی در ایــن آیین ضمن 
تبریک فرارســیدن هفته دولت 
اظهار کرد: مدرســه 6کالســه 
ذرتی بــا زیربنای ۳۸4مترمربع 

میلیارد  بر 60  بالغ  اعتباری  وبا 
ریال در شهرستان بندرعباس به 

بهره برداری رسید.
وی همچنین افزود: این مدرسه با 
مشارکت خیر واداره کل نوسازی 

مدارس احداث شده است. 

مدرسه 6 کالسه ذرتی در بندرعباس افتتاح شد

  

  

  

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000622517 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001345207.  

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

گردشکار: بتاریخ یکم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000622517 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشــکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ســتاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/143133/ن - مورخه 
1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي گردیده 

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم  مینماید .
»  قرار سرپرستي « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکي ، جنب زمین 8 هکتاري ستاد قطعه 30 به مساحت 323/44 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/601 
مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمي دادگستري ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم 
است یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و یا حقوقي محافظت 
نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي قرار سرپرستي نمایندگي 
ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور راي 
دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . 
مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم 

بعدي را اتخاذ نماید . 

مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000623271 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001345364.  

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

گردشکار: بتاریخ یکم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000623271 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/143104/ن - مورخه 
1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي گردیده 

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم  مینماید .
»  قرار سرپرستي « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکي ، جنب زمین 8 هکتاري ستاد قطعه 38 به مساحت324 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/594 
مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمي دادگستري ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و سودجو 
میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و تصرف در ملک،  
الزم است یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و یا حقوقي 
محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي قرار سرپرستي 
نمایندگي ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان 
صدور راي دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه 
ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون 

صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 

مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000623248 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001345342.  

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

گردشکار: بتاریخ یکم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000623248 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/143121/ن - مورخه 
1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي گردیده 

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم  مینماید .
»  قرار سرپرستي « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب ، محله شــنبه چاالکي ، جنب زمین 8 هکتاري ســتاد قطعه 36 به مساحت 260/87 متر مربع که حسب پاسخ شماره 
1401/597 مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمي دادگستري ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و 
سودجو میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و تصرف 
در ملک ،  الزم است یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و یا 
حقوقي محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي قرار 
سرپرستي نمایندگي ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا 
زمان صدور راي دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این 
دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 

قانون صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 

مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000623338 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001345454.  

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

گردشکار: بتاریخ یکم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000623338 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/143089/ن - مورخه 
1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي گردیده 

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم  مینماید .
»  قرار سرپرستي « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکي ، جنب زمین 8 هکتاري ستاد قطعه 40 به مساحت 324 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/592 
مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمي دادگستري ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و سودجو 
میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و تصرف در ملک 
،  الزم است یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و یا حقوقي 
محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي قرار سرپرستي 
نمایندگي ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان 
صدور راي دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه 
ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون 

صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 

مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي 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



سرویس اقتصادی // برای سه چهارم مردم، 
حاشیه نشینی و فرسودگی فقط چند عکس 
تکان دهنده یا گزارش های پرســوز و گداز 
در رســانه ها است اما خیلی هایمان در کوی 
و بــرزن محرومیت قد کشــیدیم و بعضی 
رها شــدیم. اقدامات خوبی طی چهار دهه 
گذشته برای بازآفرینی شهری شده اما هنوز 
۲۲.5 میلیون نفر از جمعیت کشور با پدیده 

بدمسکنی دست به گریبانند. 
از حلبی آباد و حوالیه امجدیه در دوران پهلوی 
گرفته تا مرتضی گرد، اســام آباد، حاشیه های 
بحران زای پاکدشــت و قرچــک در تهران، 
حصه در اصفهان، قلعه ســاختمان در مشهد و 
حصارک در کرج، حاشیه نشینی و فرسودگی 
بافت های شهری هرگز دســت از سر کشور 
برنداشته است. حاال با یک جمعیت ۲۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفری بدمسکن در ۶۶ هزار بافت 
فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی مواجهیم 
که با وجود اقدامات مثبت انجام شــده برای 
ارتقای وضعیت معیشتی شان، محله های زندگی 
آنها به مراکز محرومیت از خدمات زیربنایی و 

روبنایی شهری تبدیل شده است.
هفته ی دولت ۱۴۰۱ بهانه ای به دســتمان داد 
تا پای صحبت های مردی بنشــینیم که از دل 
حاشیه نشــینی در یکی از شهرها تا تکیه زدن 
بر کرســی معاونت وزارت راه و شهرسازی و 
ایران  شهری  بازآفرینی  شــرکت  مدیرعاملی 
خود را باال کشیده است. محمد آئینی که حاال 
دکتــرای شهرســازی دارد می گوید تا قبل از 
ورود به دانشگاه در محات قدیمی و فرسوده 
زندگی کرده و در حال حاضر مسئول مستقیم 
ســاماندهی  کالبدی جامعه حاشیه نشینان  و 
ساکنان محات هدف بازآفرینی شهری است. 
بی رودربایســتی بیان می کنــد جامعه ۲۲.۵ 
میلیون نفری ســاکن در بافت هــای ناکارآمد 
یک »کلونی محرومیت و ناپایداری« اســت 
که اگر زیر پــر و بال این جامعه را نگیریم  و 
برای  نکنیــم، چالش جدی  محرومیت زدایی 
کشور خواهد بود. گفت وگوی ایسنا با معاون 

وزیر راه و شهرسازی را در ادامه می خوانید:
 قولی که بر زمین ماند

قبل درخصوص  دولت  آئینی، سیاســت های 
بازآفرینی شهری را به نقد می کشد. او با اشاره 
به هدف نوسازی و بهسازی سالیانه ۱۰۰ هزار 
واحد مسکونی که از ســال ۱۳۹۳ قولش را 
دادند، می گوید: ســرجمع آن چه توسط دولت 
گذشــته در بخش نوسازی و بهسازی مسکن 
حمایت شده و تســهیات بانکی ارزان قیمت 
پرداخت شده کمتر از ۱۰ هزار واحد در سال 
بوده اســت. با سیاست اعامی رییس جمهور 
مخالف بودنــد اما برنامه ی جایگزین هم ارائه 
ندادند. این مســاله به اعتماد اجتماعی آسیب 
زد. سرجمع آن چه توســط دولت گذشته در 
بخش نوسازی و بهسازی مسکن حمایت شده 
و تســهیات بانکی ارزان قیمت پرداخت شده 
کمتر از ۱۰ هزار واحد در ســال بوده است. با 
سیاســت اعامی رییس جمهور مخالف بودند 
امــا برنامه ی جایگزین هم ارائــه ندادند. این 
مســاله به اعتماد اجتماعی آســیب زد. وعده 
پرداخت یارانه  تســهیات نوسازی را دادند 
اما در ســفرهای استانی که می رویم  مراجعین 
زیادی به دنبال دریافت یارانه تسهیات وعده 
داده شــده هســتند. به دلیل محقق نشدن این 
وعده زندگی شــان به هم ریخته و بعضا نکات 

بغرنجی را مطرح می کنند.
جهاد نوسازی مسکن باید در بوق و کرنا 

شود
با لحنی که نشانه هایی از افسوس در آن دیده 
می شود می گوید گذشــته، گذشته است حاال 
مصمم هستیم سالیانه ۱۵۰ هزار واحد مناطق 
هدف بازآفرینی شهری را حمایت کنیم و مانعی 
برای ایــن کار نداریم. در واقع می خواهیم کار 
۱۰ برابری نســبت به قبل انجام دهیم. آئینی 
بیان می کند: فقط باید فضــا را فراهم کنیم تا 
مردم پــای کار بیایند. اگر ۲۲.۵ هزار میلیارد 
تومان  تســهیات بانکی ارزان قیمت از محل 
اعتبارات اشتغال زایی اختصاص داده شود این 
وعده قابل تحقق اســت. خدا را شکر تا حاال 
توانســته ایم با حمایت وزیر راه و شهرسازی 
۵۰۰۰ میلیارد تومان با عاملیت بانک مسکن 
تامین کنیم. جهاد نوســازی را در بوق و کرنا 
خواهیم کرد. برای استفاده از تسهیات بانکی 
نهضت ملی مسکن در بافت های فرسوده بدون 
رعایت شــرایط چهارگانه مانعی نداریم؛ چرا 

که منابع آن وجــود دارد و بانک ها موظف به 
پرداخت هســتند اما باید بخش خصوصی را 
برای این هدف بزرگ ترغیب کنیم. از ابتدای 
دولت سیزدهم از ۱۵۰ هزار واحد هدف گذاری 
شده تا کنون حدود ۶۴ هزار واحد به مرحله ی 

ساخت و ساز رسیده است.
 انواع  محرومیت و کم برخورداری در 

محالت حاشیه ای
معاون وزیر راه و شهرســازی عبارت جالبی 
برای مناطق ناکارآمد به کار می برد و می گوید: 
ما در بافت فرســوده، تاریخــی و عمدتا در 
حاشــیه شــاهد یک »کلونــی محرومیت« 
هستیم. ۳۵ شــهر را بررسی کردیم که متوجه 
شــدیم در بافت های ناکارآمد این شهرها بجز 
سرانه مذهبی و کارگاهی، مابقی سرانه ها مثل 
آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و انتظامی 
حدود یک ســوم متوسط شــهر است. طبق 
چشم انداز سند ملی بازآفرینی شهری باید این 
سرانه ها در این محات در پایان سال ۱۴۰۴ به 
متوسط  همان شهر برسد. ما در بافت فرسوده، 
تاریخی و عمدتا در حاشیه شاهد یک »کلونی 
محرومیت« هستیم. ۳۵ شهر را بررسی کردیم 
که متوجه شــدیم در بافت های ناکارآمد این 
شهرها بجز ســرانه مذهبی و کارگاهی، مابقی 
ســرانه ها مثل آموزشی، بهداشــتی، درمانی، 
ورزشی و انتظامی حدود یک سوم متوسط شهر 
است. برای این که این اتفاق بیفتد در محدوده 
۶۰ هزار هکتاری حاشیه ای )سکونتگاه های 
غیررسمی( که ۱۱۵۳ محله در آن وجود دارد 
باید حداقل ۱۳ هزار پروژه محله ای اجرا شود. 
از دولت سیزدهم انتظار می رود فاصله شمال و 
جنوب شــهرها در بخش سرانه های رفاهی و 

درمانی را از بین ببرد.
می پرسم در حال حاضر چه تعداد حاشیه نشین 
در کشور وجود دارد؟ آئینی می گوید حدود۷ 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر. تعداد بناهای ناپایدار 
و وسعت مناطق ناکارآمد چقدر است؟ جواب 
می دهد ۲ میلیــون و ۶۸۰ هزار بنای ناپایدار، 
۱۶۶ هزارهکتــار محدوده هــدف بازآفرینی 
شامل ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده میانی، ۳۲ 
هزار هکتار بافت فرســوده تاریخی و نزدیک 
۶۰ هزار هکتار بافت حاشیه ای یا سکونتگاه 
غیررسمی داریم که در مجموع ۲۲ میلیون نفر 
در این محدوده ها زندگی می کنند.   می گویم 
چه برنامه ای برای ارتقای زندگی آنها دارید؟ 

پاســخ می دهد:  با حضور بخش خصوصی و 
رویکرد مردمی سازی  ان شاء ا... تحول بزرگی 

را در حوزه  نوسازی مسکن دنبال می کنیم.
  قشر فراموش شده در بازار مسکن

معاون وزیر راه و شهرســازی، بدمسکنی را 
محصول فراموش شــدن یک قشــر در بازار 
مســکن می داند. او می گوید: عمده اقشــار 
فرودســت که در مناطق کم برخوردار زندگی 
می کنند کسانی هستند که بازار رسمی مسکن 
نتوانســته برای آنها خانه فراهم کند. بنابراین 
نیاز خود به مســکن را در بازار ســیاه تامین 
کرده اند. در بســیاری مواقــع جوانان جویای 
تشــکیل خانواده اگر یک واحد کوچک و در 
استطاعت در منطقه ی متوسط شهر داشته باشد 
حاشیه نشین نمی شــود. در جنوب تهران نیاز 
شــدیدی به واحدهای کوچک متراژ احساس 
می شود اما امکان تامین مسکن حداقلی برای 
جوانان در این کانشهر فراهم نیست و بیش از 

۵۰ درصد مردم تهران اجاره نشین هستند.
 راهکار چیست؟ 

ترغیــب و تشــویق بخــش خصوصــی و 
مردمی ســازی جریان نوسازی مسکن است. 
تعریــف و اجرایی کردن تشــویقات و فراهم 
نمودن تســهیات اداری و تعریف بسته های 
مالی است. تشــویق های شهرسازانه، محور 
جدیدی اســت که در بحث نوســازی بافت 
فرسوده شروع کرده ایم و معتقدیم این موضوع 
از تســهیات بانکی و تخفیــف پروانه مهمتر 
است. از جمله محورهای آن می توان به تراکم 
تشویقی، تســهیاتی در زمینه  سطح اشغال و  

پارکینگ اشاره کرد.
 افق چهار ساله را ترسیم کنید

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود 
۵۰۰۰ محله شــامل بافت فرسوده، تاریخی و 
ســکونتگاه های غیررسمی می گوید در حوزه 
نوسازی مسکن  اگر ۲۵۰ هزار واحد فرسوده  
به صورت  هدفمند و مکان مند نوسازی شود  
می تــوان در اکثر محات تعــداد واحدهای 
ناپایدار به زیر ۵۰ درصد رســاند که به طور 
نسبی از خطر گریخته ایم و کار سنگینی نیست. 
در نهضت ملی مســکن، ســاخت ۶۰۰ هزار 
واحد بر عهده ی ما قرار داده شــده اما اگر دو 
بسته تسهیات ودیعه اسکان موقت و تسهیات 
نوسازی به اندازه کافی از سوی بانک ها برای 
ما فراهم و یارانه داده شود ما یک میلیون واحد 

را در چهار سال می سازیم. با ۱۵۰ هزار واحد 
شــروع می کنیم، ســال دوم ۲۰۰ هزار واحد، 
سال سوم ۳۰۰ هزار و ســال چهارم قابلیت 
ســاخت ۳۵۰ هزار واحــد را داریم. اگر این 
اتفاق بیفتد  این چالش را به طور محسوســی 

کاهش می دهیم.
آئینــی بیان می کند: بافت حاشــیه ای با بافت 
فرســوده فــرق دارد و عملکردهــا هم باید 
متفاوت باشــد. در بافت فرســوده صحبت از 
نوسازی است اما درحاشیه باید کلی کار کنید 
تا تازه بشــود بافت فرسوده و بتوان نوسازی 
کرد. سند دادن به این خانه ها تازه شروع شده 
است. سنددار کردن می تواند آنها را رسما وارد 
اقتصاد شــهری کند و برای مرمت و نوسازی 
تصمیم بگیرند. االن پیرامونی هستند، می گویند 
شما شناســنامه نداری جلو نیا. در بافت این 
مشکل نیســت اما حاشیه نشین ســند ندارد 
که گرو بانک بگذارد. ســند ملــی بازآفرینی 
می گویــد اول پیش نگری کن، بعد پیش گیری 
کن که سکونتگاهای موجود توسعه پیدا نکنند، 
بعد می گوید موجودها را ســاماندهی کن. این 
ســند و میثاق ملی اســت ... آن جا شهرداری 
موظف است پایش شبانه روزی کند. بر اساس 
بند »ک«  تبصره ۱۱ قانون بودجه که امســال 
برای اولین بار تصویب شده واگذاری سند به 
متصرفین قبل از سال ۱۳۹۴ فراهم شده است.

او ادامــه می دهــد: از قدیم، اقشــار مختلف 
کنــار یکدیگر زندگی می کردند. در پروســه 
بازآفرینی، امکان همزیستی اقشار مختلف در 
کنار هم وجود دارد؛ چیزی که در مسکن مهر 
و نهضت ملی مسکن نمی توان انجام داد. کالبد 
بافت فرســوده این امکان را فراهم می کند که 
واحدهای مختلف با متراژهای مختلف در کنار 

هم ساخته شود.
 افتتــاح ۵۷ طرح به مناســبت هفته ی 

دولت
به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شهری ایران بیان می کند برای محرومیت زدایی 
ما بــه تنهایی منابع کافــی در اختیار نداریم. 
بنابراین اقدام مشــترک را تعریف شــده  که 
۹۰۰۰ پروژه را شامل می شود. از سال ۱۳۹۸ 
تا کنون در مجموع ۱۵۵۵ پروژه به بهره برداری 
رسیده است. ۵۷ طرح به مناسبت هفته دولت 
افتتاح می شــود.   در سال جاری ۱۱۹ پروژه 
را به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری 
رســاندیم. ۳۸۳ پروژه دیگر در دســت اقدام 
داریم که امســال قریب به ۶۰۰ میلیارد تومان 
برای پیشــبرد آنها هزینه کرده ایم  و  ۲۸۰۰ 
میلیارد تومان اعتبــار  دیگرالزم داریم که در 

یک سال آینده آنها را به اتمام برسانیم.

ســرویس اقتصادی // معــاون امور دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی در نشست شورای 
معاونت دریایی ســازمان بنادر ضمن تاکید 
بر حمایت این ســازمان  از طرح های بومی و 
داخلی در حوزه دریایی، از پذیرش طرح  یک 
شرکت دانش بنیان برای آب توازن کشتی ها 

خبرداد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛  »مجید علی نازی« 
در نشســت شــورای معاونت دریایی سازمان 
بنادر که با محوریت بررســی مسائل و مباحث 
دریایی اســتان هرمزگان به میزبانی بندر شهید 
رجایی برگزار شد، اظهارداشت: سازمان بنادر و 
دریانوردی در موضوع حمایت از دانش بنیان ها 
یکی از سازمان های پیشرو در کشور  به شمار 

می رود.
وی با اشــاره به نقش حمایتی سازمان بنادر و 
دریانوردی درجهت تولید و ساخت تجهیزات و 
سامانه های دریایی توسط متخصصان بومی در 
صنایع داخلی ادامه داد: در بسیاری از موضوعات  
که در گذشته به کشورهای دیگر وابسته بودیم، 
سازمان بنادر و دریانوردی توانسته با بهره گیری 
از توان شرکت های دانش بنیان و با حمایت مادی 
و معنوی، تجهیزات و سامانه های حوزه دریایی 
را بومی سازی کند. عضو هیات عامل و معاون 
امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در این 
رابطه به بومی ســازی اجرای طرح ملی کنترل 
ترافیک دریایی) vts(  ( اشــاره کرد و افزود: 
این طرح  در ماه های آینده به صورت عملیاتی 
در تمامی بنادر اشــاعه خواهد یافت.علی نازی 
بــه خبرخوش پذیرش طــرح آب توازن یک 
شرکت دانش بنیان اشاره کرد و گفت: این طرح 
تاییدیه های بین المللی خود را دریافت نموده و 
پس از تاییدیه نهایی می توانیم از آن برای استفاده 
در کشتی ها و شرکت های کشتیرانی کشور در 

فاز نخست و درگام بعدی  با نگاهی بین المللی 
به صادرات آن فکر کرد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
حضور شرکت های دانش بنیان در صنعت دریایی 
را تکمیل کننده زنجیره ارزش و تبدیل دانش به 
ثروت دانســت. وی به پرهیز از تمرکز زدایی و 
برگزاری نشســت های شورای معاونت دریایی 
سازمان بنادر در استان ها نیز اشاره کرد و گفت: 
نشست امروز در بندر شهید رجایی به درخواست 
مدیرکل بنادر و  دریانوردی استان هرمزگان بوده 
و بر این باوریم کــه با حضور میدانی در محل 
بهتر می توان در خود استان تصمیم گیری کرد و 
زودتر به نتیجه مطلوب رسید. علی نازی اضافه 
کرد: سیاست جدید سازمان بنادر و دریانوردی 
در حوزه امور دریایی بر این اســت؛ برخی از 
نشست ها و کمیته ها از جمله کمیته های بررسی 
حوادث و سوانح مربوط به هر استان وهمچنین  
مباحث مربوط به ایمنی  آبراهه ها و دیگر مسائل 
حوزه دریایی اســتان ها را در خود بنادر مورد 

پایش قرارداد .

سخنگوی وزارت صمت عنوان کرد 
ایجاد رکود در صنایع دریایی 

با عدم سفارش ساخت 
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فروردین :  
امروز ممکن اســت برنامه هــای تان خوب پیش 
نرود و شــما را به یاد دورانی در گذشته بیندازد که 
مثل امروز اندوهگین بودید. شاید غم و غصه های 
قدیمی دوباره به سراغ تان بیاید، اما شما نمی توانید به سادگی آن ها 
را کنار بزنید و گوشه ای مدفون کنید. برای این که خودتان را از این 
مخمصه خاص کنید باید با دردهای گذشته مواجه شوید. اکنون باید 
بتوانید وقایع را از یکدیگر متمایز کنید تا با ذهن روشن به سوی آینده 

پیش بروید و ببینید چه می خواهید.
اردیبهشت :  

اگــر امروز بتوانید با موفقیــت از یک چالش بیرون 
بیایید، آن وقت ممکن اســت در محل کار به خاطر 
تاش های تــان مورد توجه قرار بگیریــد. البته، دل 
مشغولی اکنون شما فقط موضوعات کاری نیست، بلکه به موضوعاتی 
از قبیل عشق و روابط نیز فکر می کنید. یادتان باشد که امروز قوه ی 
خیال تان خوب کار می کند، از این رو ممکن است به راحتی نتوانید 
واقعیت را از رویا تشــخیص دهید. بــرای این که از واقعیت فاصله 

نگیرید به شما توصیه می شود روی وظایف تان تمرکز کنید. 
خرداد : 

اکنون در یک ســفر ذهنی به سر می برید و در حال 
جستجوی خاقیت هستید. در این مسیر ممکن است 
یک سری امور تعریف نشده سر راه تان قرار بگیرد و 
شما را به مبارزه بطلبد. هر چه قدر هم که تاش کنید باز نمی توانید 
جوهره ی تجربه ی خود را به وسیله ی کلمات بیان کنید. این لحظات 
را به خاطر آن چه به شما ارزانی داشته اند پاس بدارید، گاهی یک 

لحظه آن قدر بزرگ است که در قالب کام نمی گنجد.
      تیر :

موجی از ایده های بزرگ بر ساحل ذهن تان رسیده 
است و نمی توانید جلوی آن را بگیرید. یک فرصتی 
پیش روی تان قرار گرفته که شما را وسوسه می کند، 
اما هنوز نمی دانید که آیا این فرصت پتانسیل واقعی شدن را دارد یا 
نه. با این حال این شــک و تردید و نمی تواند جلوی شما را بگیرد، 
هر طور شده می خواهید فرصت های جدید را امتحان کنید. تصمیم 
ندارید به خارج از کشــور یا کهکشانی دیگر سفر کنید، اما به دنبال 

ماجراجویی هستید و می خواهید با این کار احساس آزادی کنید. 
     مرداد :

دوست دارید که در تعامات تان با دیگران بی طرف 
باقی بمانید، اما واقعیت این است که به این راحتی ها 
نمی توانید یک بیننده ی بی طرف باشید. موضوعات 
پیچیده ی احساسی ممکن است از اعماق ناخودآگاه تان ظاهر شود و 
از آن جایی که تحت فشار قرار گرفته اید می خواهید هر چه سریع تر 
دست به کار شوید و چاره ای بیندیشید. حاال احساس می کنید که 

اکنون فقط باید عجله کنید.
     شهریور : 

انرژی شــما مثل یک پاندول مدام در حال نوســان 
است، به همین خاطر ممکن است دچار مشکل شوید. 
مشکات شما بیشتر به علت اختاف نظرهاست و نه 
ناسازگاری اهداف. به نظر می رسد که هر دو طرف می خواهید در 
نهایت به یک نتیجه ی مشترک برسید. عقل تان را به کار بیندازید و به 
یک نقطه ی مشترک برسید و کار را از همان جا شروع کنید. برای این 
که به پیامد مطلوب برسید باید از یک راهکار مشارکتی استفاده کنید.

     مهر : 
اگر چه امروز دچار شــدت احساســات هستید، اما 
هنوز نســبت به وقایعی که در جریان است اطمینان 
کامل دارید. اما ممکن اســت این مثبت اندیشی شما 
به خاطر داللیلی نامشــخص خدشه دار شــود. به نظر می رسد که 
ترجیح می دهید ساکت بمانید و زمانی که در اوج احساسات هستید 
حرفی از خواسته ها و احساسات درونی تان نزنید. یادتان باشد که 
هر وقت دل تان خواست می توانید مدتی تنها باشید و از جمع فاصله 
بگیرید. تنها چیزی که برای بهتر شدن به آن نیاز دارید کمی تنهایی 

و تفکر عمیق است.
      آبان : 

اگر چه در زندگی واقعی با چالش هایی روبرو هستید، 
اما این روزها نوعی راحتی آشنا را احساس می کنید 
کــه روح تان را نوازش می دهد. این قابلیت را دارید 
که هر زمان ناخودآگاه تان شما را با موضوعات سخت مواجه کرد 
در ذهن تان را ببندید. اکنون تصاویری در ذهن تان جرقه می زند که 
حالت نمادین دارند و البته شما می توانید آن ها را رمزگشایی کنید. 

     آذر :  
امروز اولویت اول شما باید این باشد که از احساسات تان محافظت 
کنید، اما از آن جایی که احساســات و اعمال شما با 
یکدیگر هماهنگ نیستند ممکن است احساس کنید 
گیج شــده اید. البته، این عدم وضوح ذهن آن قدرها 
هم که فکر می کنید چیز بدی نیست، زیرا تحت این 
شرایط که قلب و عقل تان ناهماهنگ شده مجبور می شوید با تأمل 
و دقت بیشتری اندیشه کنید. بهتر است ابتدا روی اهداف کلی تمرکز 

کنید و بعد وارد جزییات شوید.
      دی : 

امروز نمی توانید تنبلی کنید، آن هم فقط به خاطر این 
که اوضاع به نفع شماســت. سخت کوش باشید و به 
تعهدات تان عمل کنید تا شانس موفقیت تان افزایش 
پیدا کند. اگر چه نســبت به اهداف بلند مدت تان واقع نگر هستید، 
اما هنوز از زندگی اجتماعی خود مطمئن نیستید. یادتان باشد موقع 
گفتگو چیزهایی را بگویید که در ذهن دارید، دلیلی ندارید چیزی را 

پنهان کنید.
  بهمن : 

بد نیســت برای مدتی راهکارهــای منطقی را کنار 
بگذارید و به جاهایــی بروید که تا به حال هرگز در 
آن مکان ها نبوده اید. ســعی کنیــد آزادانه و بدون 
احساس محدودیت تصورات تان را به کار بیندازید و رویاهای تان 
را رنگارنگ کنید. می توانید به کارهایی که می خواهید در مرحله ی 
بعد انجام دهید فکر کنید، فقط به کلیات فکر کنید، بقیه را ذهن تان 

خودش انجام می دهد.
اسفند : 

احساس می کنید که کمی هیجان نیاز دارید، اما از طرفی 
هم می خواهید که امنیت احساسی خود را حفظ کنید. 
شاید وقتی دست به کارهای ریسکی می زنید خوش 
شانس باشــید، اما امروز همه ی دوستان و اطرافیان به شما توصیه 
می کنند که جانب احتیاط را بگیرید. شاید آن ها راست می گویند. 
برای این که بدرخشید بهتر است نقش یک انسان بالغ و مسئولیت پذیر 

را بازی کنید.
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7 اقتصادی

سرویس اقتصادی // سخنگوی وزارت صمت گفت: اگر سفارش 
ســاخت به صنایع دریایی داده نشود، رکود جدی در این صنایع 
ایجاد خواهد شد.   امید قالیباف گفت: صنایع دریایی ما ظرفیت 
ساخت ۱۵۰ هزار تن شــناور و ۲۳۵ هزار تن سازه دریایی را 
دارد، اما به دلیل آنکه ســفارش خرید بــه جای تولید داخل به 
شکل واردات است، شاهد آن هستیم که فقط ۱۰ درصد ظرفیت 
این صنعت مورد اســتفاده قرار می گیــرد.وی متقاضیان عمده 
محصوالت صنایع دریایی کشــور را فعاالن بخش خصوصی، 
شــرکت های کشتیرانی و صنعت نفت ذکر کرد و گفت: به عنوان 
نمونه شــرکت های نفتی برای خدمت رسانی به سکوهای نفت 
و گاز و تأسیســات موجود در جزایر، در حال حاضر از ۱۲۰ 
شناور استفاده می کنند که ۷۰ شناور وارداتی هستند و به راحتی 
قابلیت ساخت داخل دارند.سخنگوی وزارت صمت گفت: یکی 
از بهانه هایی که برای نخریدن محصوالت صنایع دریایی کشــور 
می آورند،  عدم تأمین فوری است، یعنی با علم به اینکه می دانند 
ساخت تجهیزات و شــناور دریایی زمان بر است، با تاخیر زیاد 
ســفارش را با قید تحویل فوری به سازنده داخلی می دهند و در 
نهایت اقدام به واردات می کنند.قالیباف با اشاره به اینکه در حال 
حاضر اکثر کشتی های مورد نیاز را می توانیم بسازیم، گفت: ۵۳ 
شــرکت ساخت شناور در کشــور وجود دارد که کشتی هایی با 
ظرفیت از ۲۰۰۰ تن تا بیش از ۱۰۰ هزار تن را می توانند بسازند 
و تعمیرات اساسی کنند، اما اشتیاق واردات باعث رکود این صنعت 
شده است.وی به نقش مهم بانک ها در خارج شدن صنعت دریایی 
از رکود اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از انگیزه های واردات شناور 
این است که در سایر کشورها بانک ها تا ۹۵ درصد مبلغ سفارش 
را به خریدار یا سازنده وام می دهند، اما در کشور ما خریدار باید 
مبلغ ســفارش را با منابع مالی خود پرداخت کند که با توجه به 
گران بودن شــناور فشار زیادی به سفارش دهنده وارد می شود.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر خط 
ســاحلی و موقعیت ویژه ایران به لحاظ دسترسی به شریان های 
حیاتی تجــارت جهانی گفت: صنایع دریایــی برای جمهوری 
اسامی ایران یکی از راهبردی ترین صنایع است که باید با نگاهی 
جدیــد به آن نه تنها از این ظرفیت برای رفع نیاز کشــور، بلکه 
ورود به بازارهای منطقه بهره برداری کرد.به گزارش قدس آناین، 
قالیباف گفت: انتظار می رود در اولین جلسه شورای عالی صنایع 
دریایی کشــور به ریاست رئیس جمهور، نسبت به سازوکارهای 

حمایتی برای خروج صنایع دریایی از رکود تصمیم گیری شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی:

همت کنیم اینجا کلونی محرومیت نباشد

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد

پذیرش طرح یک شرکت دانش بنیان برای آب توازن کشتی ها

مدیرعامل   // اقتصادی  ســرویس 
شــرکت ملــی پاالیــش و پخش 
کاهش ۱۰۰  گفت:  نفتی  فرآورده های 
لیتری اعتبار کارت های سوخت 3۰۰۰ 
تومانی، هیچ تاثیری بر مقدار سهمیه 

اصلی خودروهای شخصی ندارد.
جلیل ســاالری گفت: در حال حاضر 
۱۹ میلیون خودروی سواری در کشور 
داریــم که این خودروهــا دارای یک 
سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت هزار و ۵۰۰ 
تومان هستند که قابلیت ذخیره سازی 
تا ۹ ماه را دارد.وی افزود: در کنار این 
سهمیه اصلی، یک اعتبار سوخت هم 
برای کارت های خودروهای شخصی 
ایجاد کرده ایــم که بین مردم به همان 
بنزین آزاد و یا سه هزار تومانی مشهور 
است با ظرفیت ۲۵۰ لیتر که در صورت 

استفاده نشدن، این اعتبار از بین می رود. 
ساالری ادامه داد: از سال ۱۳۸۶ که ما 
نظام سهمیه بندی سوخت را اجرا کرده 
ایم این اعتبار متفاوت بوده و بسته به 
شــرایط موجود تغییر کرده است. مثا 
در یک ســال هایی ۵۰۰ لیتر بوده و 
در ســال هایی هم ۳۰۰ لیتر و حاال با 
پایش سامانه هوشمند سوخت و داده 
هایی که ما جمع آوری کرده ایم به این 
نتیجه رسیده ایم که ظرفیت اعتبار بنزین 
با نرخ آزاد و سه هزارتومانی را به ۱۵۰ 
لیتر برای هر کارت سوخت خودروی 
شخصی کاهش دهیم.مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخــش فرآورده های 
نفتی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند 

این اتفاق درحالی انجام شده است که 
در تمام جایگاه های ســوخت کشور، 
کارت جایگاه دار هــم وجود دارد و 
مردم به راحتی می توانند سوخت مورد 
نیاز خود را در جایگاه های ســوخت 
دریافت کنند.وی در ادامه عنوان کرد: 
اگر مقدار مصرف بنزین در زمان پیک 
را حــدود ۱۰۵ میلیــون لیتر درنظر 
بگیریم، حــدود ۵۴ میلیون لیتر بنزین 
با سهمیه اول یعنی همان بنزین هزار و 
۵۰۰ تومانی مصرف می شود و حدود 
۵۱ میلیون لیتر با نرخ دوم و آزاد یعنی 
همان بنزین ســه هزار تومانی مصرف 
می شــود.وی ادامــه داد: مهم ترین 
دالیل این کاهش ۱۰۰ لیتری از اعتبار 

کارهای سوخت، مهاجرت کارت های 
سوخت به مناطق مرزی است به طوری 
که در همان لحظات ابتدایی که سهمیه 
هر ماه کارت های ســوخت شارژ می 
شود، ظرف مدت یک هفته تمام اعتبار 
ســوخت کارت هــا در مناطق مرزی 

تخلیه می شود.
به گفته ســاالری، این درحالی است 
که طبــق آمارها باید یــک خودرو 
برای اینکه بتواند تمام اعتبار سوخت 
خود را مصرف کند، یک پیمایش سه 
هزارکیلومتری داشته باشد که عما این 
موضوع نشدنی است و از طرفی برای 
توزیع عادالنه سوخت در سراسر کشور 
اســت.وی  امری ضروری  اتفاق  این 

گفت: مردم باید دقت داشته باشند که 
در مرز هشدار مصرف سوخت بنزین 
قرار گرفته ایم و این زنگ خطری است 
برای آنکه دوباره کشــورمان به یک 
کشور وارده کننده بنزین تبدیل شود .به 
گزارش همشهری آناین، سهمیه بنزین 
۳۰۰۰ تومانی در کارت های سوخت 
شخصی از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر 
در ماه در سراسر کشور کاهش یافت. 
اکنون کارت های سوخت یک سهمیه 
۶۰ لیتری و یک ســهمیه ۱۵۰ لیتری 
دارند.جلیل ساالری همچنین در یک 
برنامه تلویزیونی اعام کرد: در برخی 
از کشــورهای همسایه قیمت بنزین تا 
۴۰ و ۵۰ هزار تومان هم می رسد و به 
همین دلیل شاهد مهاجرت کارت های 

سوخت به مناطق مرزی هستیم.

جزئیات جدید تغییر سهمیه بنزین در کارت های سوخت
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گروه گزارش // هرمزگان استانی مرزی است که 
اندک اسباب بازی ها از گمرکات و مبادی قانونی 
و پــس از اخذ تاییدیــه الزم از اداره کل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان وارد 
بازار می شــود و بخش زیادی از اسباب بازی ها 
بصورت قاچــاق و غیرقانونی و بدون  هیچگونه 
بازار عرضه  نظارتی وارد اســتان شــده و در 
می شود واثرات مخربی نیز بر روح و روان و جسم 
کودکان و نوجوانان دارد. در این آشــفته بازاری 
که هیچ نظارتی وجود ندارد و فروشندگان اسباب 
بازی های قاچاق فقط به سود خود می اندیشند 
وهیچ اطالعی نیز شــاید نداشته باشند که این 
اسباب بازی هایی که تاییدیه های الزم را ندارند، 
چه اثــرات مخربی می تواند بر آینده ســازان 
فردا داشته باشــد واقدام به خرید و فروش آنها 
می کنند و کودکان و نوجوانان نیز قربانی اثرات 
منفی این اسباب بازی های به ظاهر خوش رنگ 

ولعاب می شوند.
شاید بخشی از خشونت های جوانان امروز نتیجه 
عروسک ها، اسباب بازی ها، انیمیشن ها و... است 
که کودکان و نوجوانان در سال های نه چندان دور 
اثرپذیری داشــته اند و امروز در زندگی با مشکل 
مواجهند و بخوبــی نمی توانند تصمیم بگیرند و در 
زندگی شخصی و اجتماعی با چالش ها وبحران هایی 
مواجهند. متاســفانه هیچ نهادی هم خود را در این 
حوزه پاسخگو ومسئول نمی داند و نظارتی در این 

بخش وجود ندارد. 
اســباب بازی غذای روح و روان کودک اســت. 
بخش مهمــی از زندگی کودک را بــازی با انواع 
اسباب بازی ها تشکیل می دهد. انتخاب اسباب بازی 
وقتی با بهره گیری از دانش روانشناسی اسباب بازی 
باشد، مؤثرتر خواهد بود. شــاید به نظر برسد که 
اســباب بازی برای کودک شــما به ویژه در سنین 
نوزادی و خردسالی تنها کارکرد سرگرمی دارد، اما 
نباید از کارکردهای روانشناسی که هر اسباب بازی 

در تربیت فرزندتان دارد، غافل باشید.
بازی کــردن کودک با یــا بدون اســباب بازی، 
تقویــت مهارت های فکری و جســمی کودک را 
توأم می سازد. کودک در بیشتر بازی ها از اسباب 
بازی ها بهره می گیرد. در کنــار جنب و جوش و 
تحرکی که کودک در هنگام بازی دارد )و شــاید 

بر این اساس گمان اشــتباه می رود که بازی برای 
کودک تنها محرک جسم اوست(، ذهن او نیز تقویت 
می شــود. در واقع کودک هنگام استفاده از اسباب 
بازی، فکر و بدن خود را به صورت هماهنگ به کار 
می گیرد و اینجاســت که روان شناسی اسباب بازی 

اهمیت پیدا می کند.
نکته ی حائز اهمیت این اســت که متأسفانه برخی 
تولیدکنندگان تنها به سود فکر می کنند و ممکن است 
دانش روانشناسی اسباب بازی را در راستای اهداف 
سودجویانه به کار ببرند. مثال اسباب بازی هایی را 
عرضه کنند که تنها جاذبه ســطحی و ظاهری دارد 
یا با کمک تبلیغــات فراوان کاالهایی را به فروش 
برسانند که کودک جذب آن ها می شود، اما تأثیری 
در رشد و توانمندســازی او ندارد و حتی ممکن 
اســت از نظر روانی آســیب زننده باشد. به همین 
دلیل، افزایش آگاهی در زمینه ی انتخاب اســباب 
بازی خوب برای خانواده ها بسیار ضروری است. 

آگاهــی از اصول و قواعد روانشناســی اســباب 
بازی به شــما کمک خواهد کرد اسباب بازی هایی 
مناسب برای فرزند خود تهیه کنید که یاری کننده ی 
او در افزایش مهارت، دانش و توانمندی ها باشــد. 
روانشناسی اســباب بازی به شما می گوید در اکثر 
مواقع الزم نیســت هزینه هایی گزاف برای اسباب 
بازی هایی گران قیمت پرداخت کنید تا رسیدگی به 
کودک خود را به نحو احسن انجام داده باشید، بلکه 
بهتر است زمانی کافی را صرف آگاهی از روحیات 
و توانایی های کودک خود و شــناخت کارکردهای 
روانشناســی اســباب بازی کنید تــا در پرورش 

عزیزترین موجود زندگی تان مثمر ثمر باشید.
شرط نخســت در مفید بودن یک اسباب بازی آن 
است که کودک بتواند با آن ارتباط برقرار کند. برای 
ایجاد این ارتباط باید به ویژگی هایی چون ســن، 
جنســیت، توانایی و عالیق کودک توجه داشــت. 
این امــور در هر کودک متفاوت اســت و معموال 
به صورت تجربی فهمیده می شود، اما روانشناسی 
اســباب بازی نیز تا حد زیادی به ما کمک خواهد 

کرد.
شــاید مهم ترین ویژگی اســباب بــازی خوب، 
برانگیختن حس کنجکاوی است. درواقع این ویژگی 
است که میزان سرگرم کننده بودن یک اسباب بازی 
را درکنار ویژگی های ضروری آموزش و افزایش 

مهارت، روشن می سازد.
بسیاری از اســباب بازی های جذاب و پیشرفته ی 
الکترونیکی و رباتیک، بــرای کودک تنها جنبه ی 

ســرگرمی دارند. در بسیاری از موارد، کودک تنها 
تماشاگر آ ن هاســت و خود در کارکرد آن ها هیچ 
نقشــی ایفا نمی کند. شاید بســیاری گمان کنند که 
با خرید چنین اســباب بازی های گران قیمتی به 
فرزند خود توجه و رســیدگی بیشــتری کرده اند، 
اما در حقیقت این اســباب بازی ها کمترین تأثیر 
را در ارضای حس کنجــکاوی و خالقیت فرزند 
شما دارند. ویژگی اســباب بازی خوب این است 
که ترجیحا کودک بتوانــد همه ی بخش های آن را 
 لمس کند، قطعات را از هم جدا کند یا آن را تغییر 

شکل دهد.
یک ویژگی اســباب بازی خوب این اســت که تا 
حد امــکان در پیوند با زندگــی واقعی و روزمره 
باشــد. کودکان والدین خود را می بینند که هرروز 
با اشیایی کارهای روزانه را انجام می دهند. اسباب 
بازی های خوب آن هایی هستند که به کودک حس 
انجام فعالیت هایی مشابه والدین را بدهند. ماشین ها 
و خانه ها، لوازم خانگی پالســتیکی در اندازه های 
کوچک تر، وسایل خیاطی و آشپزی، ابزار و وسایل 
مکانیکی یا ماکت هر وسیله ای که فعالیت یا شغل 
بزرگساالن را در ذهن کودک تداعی کند، در رشد 

او مؤثر است.
کاربرد عروسک هایی با ظاهر متفاوت از آدم هایی 
که کــودک در اطراف خود می بیند و اشــیایی که 
در ســبک زندگی او جایی ندارند، نوعی از خود 
بیگانگی به همراه دارد که می تواند به شدت آسیب زا 
باشــد. بنابراین همان گونه که در انتخاب و تدارک 
خوراک و لباس فرزندتان مراقبت به خرج می دهید، 
ضروری اســت که در انتخاب اسباب بازی های او 

نیز بسیار ریزبین و نکته سنج باشید.
پرورش قوای ذهنی کودکان و نوجوانان در همه ی 
از  بسیاری  تأثیرگذار اســت.  ابعاد زندگی شــان 
بازی های فکری که با پشتوانه ی دانش روانشناسی 
و علــوم تربیتی طراحی می شــوند، می توانند در 
پروسه ی انتخاب اســباب بازی مناسب، گزینه ای 

شایان توجه باشند.
اهمیت آگاهی از مشخصات اسباب بازی مناسب 
در مــورد بازی هــای فکری نیز صادق اســت. 
بازی های فکری پتانســیل فراوانی دارند، بنابراین 
بایــد دقت کرد که چه تفکراتــی را به ذهن فرزند 
انتقال می دهند. ویژگی اسباب بازی خوب فکری 
این اســت که در کنار سرگرمی و جذابیت فراوان، 
هم تقویت بخش قوای فکر، استدالل و منطق کودک 
باشد و هم ارزش هایی نیک را به تفکر او القا کند.

 هشدار به والدین در انتخاب اسباب بازی ها 
هفته گذشته اداره کل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان هرمزگان نمایشگاهی از دستاوردها و 
فعالیت های اعضاء و مربیان کانون را به مناســبت 
هفته دولت در مرکز آفرینش کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان در خیابــان آیت ا... غفاری 
بندرعباس افتتاح کرد که بخشی از این نمایشگاه به 
عروسک های نامناسب و عروسک های مناسب و 
اثرات هرکدام از این دو نوع عروسک پرداخته بود. 
همچنین عروسک های بومی استان را که ثبت ملی 
شده اند و عروسک های نمایش های عروسکی را 

نیز به نمایش گذاشته بودند. 
جهت آشــنایی بیشــتر در خصوص لزوم توجه و 
آگاهی والدین در انتخاب اســباب بازی ها برای 
فرزندان شان با ناهید پذیرایی کارشناس فرهنگی 
اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

هرمزگان نیز گفتگویی داشتیم. 
ناهید پذیرایی کارشــناس فرهنگی اداره کل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با بیان 
اینکه بیشتر اســباب بازی ها وعروسک هایی که 
در فروشگاه ها عرضه می شود، ممکن است رنگ 
و شکل ظاهری شــان حتی برای والدین در کنار 
فرزندان شــان جذابیت داشته باشند، اظهار داشت 
: اما والدین نباید هر اســباب بازی و عروسکی که 
فرزندشان خواست، خریداری کنند وباید به مسائل 
روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی و... آنها نیز توجه 

داشته باشند.
پذیرایی گفت: در خرید اسباب بازی فقط به رنگ 
وشــکل آنها نباید توجه داشت، زیرا در پس پرده 
این رنگ ها و اشــکال و... کــه جذابیت ظاهری 
دارند، توسط سازندگان اهدافی تعریف شده است 
که اثرات آنی وآتی بر کودکان ونوجوانان دارند که 
برخی از این اثرات مخرب و فرهنگ ســوز است 

وشاید گاهی غیرقابل جبران باشد.
وی گفت: وقتی عروســکی با چشــم سیاه، دهان 
دوخته شــده عمودی ورنگ های تنــد قرمز ویا 
عروسکی با لب برگشته وابروی گره خورده توجه 

کودک را جلب می کند، این عروسک ها ناراحتی 
و غمگینی، نخندیدن وصحبت نکــردن و... را به 
کودکان و نوجوانان منتقل می کنند وممکن اســت 

باعث افسردگی و سرخوردگی آنها شود .
کارشــناس فرهنگــی اداره کل کانــون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان هرمزگان افزود: حتی 
انیمیشن هائی که کودکان می بینند و خرابکاری را 
که در انیمیشن ها نشان می دهد، ناخودآگاه بر ذهن 
کودکان ونوجوانان اثر می گذارد و ذهن شان الگو 
می گیرد و آن حرکات را تکرار می کنند. همچنین 
عروسکی که دختری در بغل می گیرد وبا آن بازی 
می کند ومی خوابد، کودک از آن الگوگیری می کند 
و ظاهرش را سعی می کند شبیه آن عروسک کند و 
حرکات عروسک را تقلید می کند و ذهن کودک و 

نوجوان الگوپذیری باالیی دارد . 
پذیرایی به والدیــن توصیه کرد که حتما با آگاهی 
کامل نســبت به خرید اسباب بازی و عروسک ها 
اقدام کننــد. اگر قلب آویزان شــده بر روی یک 
عروسک می بینند، به آن توجه کنند واگر نوشته ای 
روی آن وجود دارد، بخواننــد. گاهی حتی روی 
لباس ها و... نوشته های فارسی، التین و... وجود 
دارد که برای کودکان و یا دیگران که این نوشته هارا 
می بینند، خوشایند نیست و مفاهیم نامناسبی دارند. 
مثال پشت یک مانتو که نوشته است: »من غمگین 
هســتم«، بر روی کسانی که این نوشته را می بیند، 
اثرگذار اســت.  وی از طرفی دیگر تاکید کرد: سن 
کودک و نوجوان ارتباط مســتقیمی با نوع اسباب 
بازی ها دارد. برای ســنین کوچک حتما بایستی 
اســباب بازی نرم باشد، زائده آســیب زا به بدن 
کودک نداشته باشدو به راحتی کودک باید بتواند آن 
اسباب بازی را در دست بگیرد وبا آن بازی کند. از 
خرید اسباب بازی هایی با رنگ های تند بایستی 
خودداری کرد ورنــگ هایی مانند آبی فیروزه ای 
داشته باشد که آرامش بخش است. رنگ ها بایستی 

ذهن بچه ها را به آرامش دعوت کند. 
کارشناس فرهنگی اداره کل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: برای بچه هائی 
که به سن بلوغ نرسیده اند نباید عروسک و اسباب 
بازی هایی خرید که باعث بلوغ زودرس شــود و 
عروسک هائی که بدنشان برجستگی دارد را نباید 
خریداری کــرد. حتی خانواده ها می توانند برخی 
عروســک ها را با پارچه وچــوب مانند آنچه در 
برخی نقاط استان از گذشته ساخته می شد، بسازند 
کــه هم کودک در کنار مادر اســت ویاد می گیرد 

عروسک بســازدو هم کودک خالقیت داشته باشد  
و هم خانواده می تواند آنها را به فروش برساند که 
برخی از انواع عروســک های هرمزگان ثبت ملی 

هم شده اند. 
وی تصریح کرد: همچنین بایستی توجه به فرهنگ 
ایرانی اســالمی را نیز در خرید اســباب بازی ها 
مورد توجه قرار داد و والدین باید از  خرید اسباب 
بازی های قاچــاق که بدون تاییدیه کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان وارد کشــور می شوند، 
بدلیــل اثرات مخربی که بر روح و روان وجســم 

فرزندان شان دارند، خودداری کنند. 
کارشــناس فرهنگــی اداره کل کانــون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان فقط بر ورود 
اسباب بازی هایی که از طریق مبادی قانونی وارد 
می شــوند، نظارت دارند و بخش زیادی از اسباب 
بازی های قاچاق وبدون کنترل ونظارت وارد ودر 

سطح بازار توزیع می شود. 
وی گفت: البته نیاز اســت دســتگاه های متولی 
نظارت های فرهنگی و آســیب شناسانه را براین 
اســباب بازی هایی که بدون تاییدیه ونظارت در 
بازار توزیع شده وبه فروش می رسند، داشته باشند؛ 
زیرا این اســباب بازی ها بر کــودکان ونوجوانان 
وآینده سازان کشور اثرات جبران ناپذیری ممکن 
است داشــته باشد. حتی نیاز اســت فروشندگان 
اســباب بازی ها نیز آموزش هایی را ببینند تا بهتر 
تشخیص دهند که هر اســباب بازی چه اثراتی بر 
کودکان و نوجوانان دارد و در خرید وفروش شان 

به همه جوانب توجه کنند. 
کارشناس فرهنگی اداره کل کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان هرمزگان گفــت: گهگاهی 
آموزش هایی را بــرای والدین در خصوص توجه 
به شــاخص های الزم در زمان خرید اسباب بازی 
در کانون برگزار می کنیم ونیاز است مربیان کانون، 
مدارس، مهدهای کودک نیز از این شاخص ها اطالع 
داشته باشند وبه دانش آموزان و کودکان و نوجوانان  
آموزش دهند تا در انتخاب اســباب بازی ها دقت 
الزم و بیشــتری داشته باشــند. والدین بایستی با 
بایدها ونباید های خرید هر نوع اسباب بازی آشنا 

شده وبه فرزندان شان آموزش دهند. 
پذیرایی گفت: در حوزه کتاب، خوب عمل کرده ایم 
و اعضای کانون هرنوع کتابی را خریداری نمی کنند 
و کتاب های خوب را انتخاب می کنند، اما در حوزه 

اسباب بازی نیاز است بیشتر کار کنیم.

کودکان و نوجوانان هرمزگانی در معرض خطر اسباب بازی های قاچاق

اسباب بازی هایی که روح و جسم کودکان را تسخیر می کنند
پذیرایی به والدین توصیه کرد که حتما با آگاهی کامل نسبت به خرید اسباب بازی و عروسک ها اقدام کنند

کارشناس فرهنگی اداره کل کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
هرمزگان افزود: حتی انیمیشن هائی 
کــه کودکان می بینند و خرابکاری را 
که در انیمیشــن ها نشان می دهد، 
ناخودآگاه بر ذهن کودکان ونوجوانان 
اثــر مــی گــذارد و ذهن شــان الگو 
تکــرار  را  حــرکات  آن  و  می گیــرد 

می کنند

,,

همچنین عروسکی که دختری در بغل 
می گیــرد وبا آن بــازی می کند ومی 
خوابــد، کــودک از آن الگوگیری می 
کند و ظاهرش را سعی می کند شبیه 
آن عروســک کند و حرکات عروسک 
را تقلیــد مــی کند و ذهــن کودک و 

نوجوان الگوپذیری باالیی دارد 
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کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانان فقط بر ورود اســباب بازی 
هایی که از طریق مبادی قانونی وارد 
می شــوند، نظــارت دارنــد و بخش 
زیــادی از اســباب بازی هــای قاچاق 
وبــدون کنتــرل ونظــارت وارد ودر 

سطح بازار توزیع می شود

البته نیاز اســت دستگاه های متولی 
آســیب  و  فرهنگــی  هــای  نظــارت 
شناسانه را براین اسباب بازی هایی 
که بــدون تاییدیه ونظــارت در بازار 
توزیع شــده وبه فروش می رســند، 
داشــته باشــند؛ زیــرا این اســباب 
بازی ها بر کودکان ونوجوانان وآینده 
سازان کشــور اثرات جبران ناپذیری 
ممکن است داشــته باشد. حتی نیاز 
است فروشــندگان اســباب بازی ها 
نیــز آموزش هایی را ببیننــد تا بهتر 
تشــخیص دهند که هر اسباب بازی 
چه اثراتی بر کودکان و نوجوانان دارد


