
گروه خبر // سرپرســت اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان 
هرمزگان از واگذاری رایگان اراضی باقی مانده ی تحت مالکیت این نهاد به ساکنان کم بضاعت 

و بی بضاعت محله نایبند جنوبی بندرعباس در سال جاری خبر داد.
محمد ایزدپناهی در گفت وگو باخبرنگار روزنامه دریا در بندرعباس، اظهار کرد: محله نایبند جنوبی 
بندرعباس یکی از محالت قدیمی و کم برخوردار شهر بندرعباس است و واگذاری رایگان اراضی 
سهم این نهاد انقالبی از خواسته های دیرینه ی ساکنان این محله این بود که امر در دستور کار این 
اداره کل قرار گرفت و در حال نهایی شدن است. وی در ادامه افزود: بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

در راستای منویات مقام معظم رهبری) مدظله العالی ( با هدف حمایت از محرومین ، افراد ضعیف 
جامعــه و تقویت توان اقتصادی خانواده های ســاکن در این محله و در ادامه واگذاری های قبلی 
۱۶۶ قطعه زمین تحت مالکیت خود را به صورت رایگان به عنوان هدیه رهبری به واجدین شرایط 
واگذار می کند. سرپرست اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان هرمزگان، 
اضافه کرد: در گام نخســت این نهاد در ســال ۱۳۹۵ تعداد ۳۵۰ فقره اراضی مسکونی خود را به 
ســاکنان محله نایبند جنوبی به صورت رایگان واگذار کرده بود و در سال جاری هم ۱۶۶ مورد 

دیگر واگذار خواهد کرد. 
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یک عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان:

کانون تاثیرات مفیدی بر روند تحصیلی 
دانش آموزان دارد

استاندار هرمزگان:

 ایجاد ۳۱ هنرستان در هرمزگان 
برنامه ریزی شده است

مردم هرمزگان، آشوبگری 
و برهم زدن امنیت عمومی 

را محکوم کردند

2
نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

دست های آلوده معاندان 
و دشمنان قسم خورده نظام 
در جریانات اخیر آشکار شد
2

8

برخورد قاطعانه با قانون شکنان
 و مخالن نظم و امنیت

8

2

زنگ آغاز سال تحصیلی 
جدید در مدارس 

2هرمزگان نواخته شد 

2

در راستای منویات رهبری و حمایت از محرومان انجام شد

 واگذاری رایگان اراضی محله
 نایبند جنوبی بندرعباس به ساکنان کم بضاعت 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در راستای منویات رهبری با هدف حمایت از محرومین ، افراد ضعیف جامعه و تقویت توان اقتصادی خانواده های ساکن 

در این محله و در ادامه واگذاری های قبلی ۱۶۶ قطعه زمین تحت مالکیت خود را به صورت رایگان واگذار می کند

ادامه در همین صفحه

کانون پرورش فکری، آشیانه ای شایسته 
برای کودکان و نوجوانان هرمزگان

2

دانش آموزان بدون کیف وکفش و 
نوشت افزار 

گروه خبر // رئیس جمهور گفت: هزینه برای آموزش 
و پرورش سرمایه گذاری است و اگر نتایج خوبی به 

همراه داشته باشد نباید نگران هزینه آن باشیم. 
آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیسی صبح روز شنبه در 
آیین آغاز رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ مدارس 
کشــور، با تسلیت فرا رسیدن ســالروز رحلت رسول 
گرامی اسالم )ص( و نیز گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
وجود مقدس حضرت محمد )ص( را بزرگترین معلم و 
مربی بشریت برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی 
دانست و افزود: شهدا و سرداران جان برکف کشورمان 
نیز معلمان بزرگی هستند که در آزمون الهی با نمره عالی 

قبول شدند.
آیت اهلل رئیســی معلمی را ادامه کار اولیا و انبیای الهی 
برای آموزش و تربیت نســل های آتی کشور توصیف 
کرد و خطاب به دانش آموزان گفت که با خوب درس 
خواندن، قدردان تالش های معلمان و اساتید خود باشند.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به تدوین 

ســند تحول بنیادین آموزش و پــرورش و ضرورت 
ســرلوحه قرار گرفتن این سند در تمام شئون تعلیم و 
تربیت اشاره و دســت اندرکاران آموزش و پرورش را 
مکلف کرد، اجرایی شــدن این ســند مهم را هر سال 

ارزیابی و میزان پیشرفت آن را گزارش کنند.
رئیس جمهور در ادامه، سوال مهر سال تحصیلی جدید 
را مطرح کرد و از دانش آموزان خواست پاسخ دهند که 

شاخص های مدرسه خوب از نظر آنها چیست؟
آیت اهلل رئیســی با اشــاره به اینکه در میان پاســخ 
دانش آموزان به ســوال مهر پارسال نوشته های بسیار 
وزین و پرمحتوایی وجود داشت، از همه دانش آموزان 
 خواست امسال هم با انگیزه و عالقه به این سوال پاسخ 
دهند چرا که جایگاه مدرســه خوب در تربیت انسان 
تراز برای اداره خود، خانواده و جامعه بسیار مهم است.

رئیس جمهور در اقدامی ابتکاری، امســال سوالی نیز 
بــرای معلمان طرح کرد و از معلمان خواســت به این 
سوال پاسخ دهند که برای افزایش بهره وری در آموزش 

و پرورش چه اقداماتی باید انجام شود؟
رئیس جمهور ارتقای بهره وری را از مهم ترین محورهای 
کار دولت مردمی دانســت و گفت: دولت تالش کرده 
است با افزایش بودجه و اعتبارات آموزش و پرورش، 
ارتقای جایگاه دانشگاه فرهنگیان و مراکز تربیت معلم، 
اجرای قانون رتبه بندی معلمان و اجرایی کردن ســند 
تحول بنیادین در آموزش و پرورش به ارتقای بهره وری 
در نظام آموزشی کشور کمک کند و از معلمان عزیز نیز 
درخواست می کنیم که نظرات و تجربیات خود را در این 

زمینه با پاسخ به این سوال اعالم کنند.
آیت اهلل رئیســی در ادامه سخنانش با بیان اینکه امسال 
در ۴ بخش و با ۴ رکن مؤثر در نظام آموزشــی کشور 
جلســات و گفتگوهایی خواهیم داشت، تصریح کرد: 
در اولین نشســت به اتفاق وزیر و مسئوالن آموزش و 
پرورش نشستی با نمایندگان دانش آموزان کشور و در 
گام بعدی نشستی با نمایندگان معلمان خواهیم داشت تا 
در جلسه ای کاماًل کاری به ارزیابی وضعیت آموزشی 

کشور و شنیدن نظرات و دیدگاه های آنان بپردازیم.
رئیس جمهور اضافه کرد: در گام ســوم نیز نشســتی 
با کارشناســان و صاحبنظران تعلیم و تربیت خواهیم 
داشت و در گام چهارم در نشستی با نمایندگان والدین 
دانش آمــوزان حرکت نظام تعلیم و تربیت کشــور را 
ارزیابی خواهیم کرد و مشــابه این نشست ها در سطح 
استان ها هم برگزار خواهد شد تا در مجموع به ارزیابی 

دقیق تری از وضعیت آموزشی کشور برسیم.
آیت اهلل رئیســی اظهار داشت: مدرســه و آموزش و 
پرورش نه یکی از کارهای دولت مردمی، بلکه مهم ترین 
مأموریت و کار دولت به حســاب می آید و امیدوارم با 
۴ نشســتی که با ارکان اصلی تعلیم و تربیت در کشور 
برگــزار خواهیم کرد، ارزیابــی دقیق تری از وضعیت 
آموزشی کشــور و راهکارهای بهبود و ارتقای آن به 

دست بیاوریم.
ادامه در صفحه 2

آیت اهلل رئیسی:
نوبت اولآگهي فراخوان جهت شيپ ارزيابي هزینه برای آموزش و پرورش سرمایه گذاری است

گاني شرکت آب و افضالب استان رهمزگان روابط عمومي و آموزش هم

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار 
نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه تا ارائه مدارك و مستندات مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام 

در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : به منظورتامين منابع مالي , احداث , تملك و بهره برداري از تأسيسات نمك زدايي تأمين آب شرب با ظرفيت  3300 متر مكعب در  شبانه روز  

و دفع پساب در قالب قراردادي B.O.O آبشيرينكن مجتمع روستايي كاشي شرق جاسك )ليردف (
شرح مختصري از پروژه:  - طرح احداث تأسيسات نمك زدايي تأمين آب شرب با ظرفيت  3300 متر مكعب در  شبانه روز  و دفع پساب در قالب قراردادي 

B.O.O آبشيرينكن مجتمع روستايي كاشي شرق جاسك )ليردف (     محل اجراي كار : استان هرمزگان - شهرستان جاسك - ليردف
-انجام مراحل قانوني و اخذ مجوز حفر و اخذ پروانه بهره برداري يك حلقه چاه در دهستان گركان شهرستان زرآباد از شركت سهامي آب منطقه اي استان 
سيستان و بلوچستان .      - حفر ، تجهيز ، برق رساني و بهره برداري از يك حلقه چاه جديد جهت تأمين آب خام اضافي مورد نياز سايت نمك زدايي در محل 

چاه هاي دهستان گركان شهرستان زرآباد استان سيستان و بلوچستان  
برآورد اوليه سرمايه گذاري : 535,000,000,000 ريال      دوره احداث: 15 ماه       دوره بهره برداري تجاري: 15 سال

نكته : مجموع طول دوره احداث و بهره برداري ثابت بوده و بنابراين در صورت تأخير در دوره احداث , از طول دوره بهره برداري كاسته خواهد شد .
سرمايه پذير و دستگاه مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب هرمزگان   مناقصه گر : سرمايه گذار حقوقي يا حقيقي        ظرفيت توليد: روزانه 3300 متر مكعب.

ب – شرايط سرمايه گذار: رتبه 4 صالحيت بهره برداري در رسته نمك زدايي باشد و بيش از 3 كار در دست احداث در اين حوزه نداشته باشد. , امكان تامين 
منابع مالي و سرمايه مورد نياز و داشتن سابقه مديريتي، اجرايي و بهره برداري پروژه هاي مشابه.

تبصره : متقاضيان شركت در مناقصه مجاز به داشتن حداكثر 3 پروژه / قرارداد در دست احداث تاسيسات نمك زدايي مي باشند .    
مبلغ خريد اسناد : مبلغ 5,000,000  ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد ارزيابي كيفي .

مهلت زماني دريافت اسناد ارزيابي كيفي از سايت : از ساعت 14 مورخ1401/07/04 لغايت1401/07/16 تا ساعت 14
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 13مورخ1401/07/30       زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ1401/08/03

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي 
پيشنهادها آزاد است . ) پس از ارزيابي كيفي و توان اجراي كار ، از مناقصه گراني كه امتياز الزم را كسب كرده باشند براي ارئه پيشنهاد فني و مالي دعوت به 

عمل خواهد آمد.    امتياز كيفي الزم :  احراز حداقل امتياز الزم )70 %( مي باشد .
پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند حداكثر تا 10 روز از انتشار اين آگهي، اسناد ارزيابي توان اجراي كار را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مربوطه  مدارك الزم شامل پاكت ارزيابي كيفي و مدارك و مستندات خواسته شده را تهيه و به صورت 

فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند.          ساير جزئيات و شرايط در اسناد ارزيابي كيفي مناقصه درج شده است .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مربوطه:

  آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سايت 
اينترنتي شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانيWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 

مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768.  

كم آبي ديگر شعار نيست

ادامه از تیتر یک//
ایزدپناهی، خاطرنشان کرد: تاکنون 
در محالت نایبندجنوبی، اسالم آباد 
بندرعباس اراضی  و حســین آباد 
سهم بنیاد مستضعفان در حال اتمام 
واگذاری اســت و این نهاد همیشه 
در بخش هــای مختلــف یاری گر 

محرومان بوده و خواهد بود.
وی در بخش دیگری از ســخنان 
خود به توزیع ســبدهای لبنی بنیاد 
مستضعفان بین محرومان اشاره کرد 
و افزود: بــا نگاه ویژه ای که رئیس 
استان  به  کشــور  مستضعفان  بنیاد 
هرمزگان دارند ۷۶ هزار بسته لبنی 
بــه ارزش ۴۷ میلیــارد تومان که 

باالترین ســهم این بسته ها در بین 
استان های کشور است را به استان 
اختصاص دادند و این بســته ها با 
بهزیســتی،  امداد،  کمیته  محوریت 
ســازمان زندان ها و مناطق هدف 
بین محرومان در حال  بنیاد علوی 

توزیع شدن هستند.
سرپرســت اداره کل اموال و امالک 
اسالمی  انقالب  مســتضعفان  بنیاد 
اســتان هرمزگان گفت: ارزش هر 
سبد ۶۱۷ هزار تومان است و شامل  
ماســت، شــیر پاکتی، خامه، شیر 

کاکائو و پنیر است.
وی در پایــان با بیــان اینکه این 
بســته های لبنی با محوریت کمیته 

امــداد امام خمینی)ه(، بهزیســتی، 
ســازمان زندان ها و مناطق هدف 
بنیاد علوی در حال توزیع شــدن 

اســت، بیــان کــرد: دهیاری ها و 
شوراها از مراجعه حضوری به بنیاد 

مستضعفان خودداری کنند.

در راستای منویات رهبری و حمایت از محرومان انجام شد
 واگذاری رایگان اراضی محله نایبند جنوبی بندرعباس به ساکنان کم بضاعت 

ره چند حال و روز زمین و زمان بد است
يک تکه از بهشت رد آغوش مشهد است

شهادت هشتمین امام شیعیان امام رضا )ع( تسلیت



نماینده ولی فقیه در هرمزگان:
دست های آلوده معاندان و دشمنان قسم خورده 

نظام در جریانات اخیر آشکار شد
 گــروه خبر //  نماینده ولی فقیــه در هرمزگان گفت: نیروی 
انتظامی و نظام اســالمی مقتدرتر از آن اســت که تعدادی اراذل 
بتوانند در برابر موج و خواســت مردم کاری پیش ببرند. حجت 
االسالم محمد عبادی زاده در جمع نمازگزاران بندرعباسی، افزود: 
در وقایع اخیر، ۸۰ درصد افرادی که به خیابان ها آمدند نوجوانان 
زیر ۲۰ ســال بودند که به دلیل ناآگاهی دچار اشتباه شدند و در 
این ناآگاهی، حاکمیت، خانواده، دانشــگاه ، آموزش و پرورش و 
سایر نهادهای موثر مقصر هستند.  وی یادآور شد: گروه دیگری 
هم در خیابان ها بودند که اراذل و اوباش بوده و به بلوا و آشوب و 
هتک حرمت نوامیس مسلمین و اماکن مقدس دست زدند که در 
هیچ قاموســی قابل پذیرش نیست.  امام جمعه بندرعباس ضمن 
قدردانی از نیروی انتظامی، پلیس را نیروی مظلومی توصیف کرد 
کــه به توصیه نظام فعال مدارا کرده و آگاهی بخشــی می کند تا 
چهره کریه اراذل و اوباش و دشــمنان بهتر مشخص  و شناخته 
شود .حجت االسالم عبادی زاده بیان کرد: نیروی انتظامی و نظام 
اســالمی مقتدرتر از آن اســت که تعدادی اراذل بتوانند در برابر 
موج و خواســت مردم کاری پیش ببرند. امام جمعه بندرعباس 
خاطرنشان کرد: عدم اشاره رهبر معظم انقالب به این موضوعات 
در بیانات اخیرشــان، نشــان دهنده کوچک و بی اهمیت بودن 
اقدامات آشــوبگرانه اراذل و فرصت طلبان است. حجت االسالم 
عبادی زاده بیان کرد: آنچه شــاهد بودیم، جنگ روایت ها و نبرد 
احزاب رســانه ای بود که که در چند محور شکل گرفت و میدان 
داری منافقــان که ۲۰ هزار نفر از مردم ایران را قتل عام کرده اند 
یا خاندان ننگین پهلوی و ســلطنت و همچنین آمریکا با کارنامه 
سیاهشــان، مهمترین تفاوت و ویژگی جنگ احزاب رسانه ای در 
وقایع اخیر است. حجت االسالم عبادی زاده ادامه داد: در در اولین 
محور، دشمنان تشکیک ایجاد کردند که مردم روایت های رسمی 
نظام را باور نکنند و هشــتگ سازی و معتبرسازی سلبریتی ها و 
بازنشر شعارهای ساختارشکنانه محورهای دیگری از این جنگ 
رسانه ای است.به گزارش ایسنا ؛ وی با قدردانی مجدد از پلیس و 
بسیج اظهار کرد: اینها فرزندان ایران هستند و امیدواریم آن بخش 
از از جوانان و نوجوانان نیز که دچار اشــتباه شده اند به حدی از 
بلوغ و گاهی برسند که بتوانند دست های آلوده معاندان و دشمنان 

قسم خورده نظام را ببینند و تشخیص دهند.
مردم هرمزگان، آشوبگری و برهم زدن امنیت عمومی 

را محکوم کردند
 گــروه خبر// مردم هرمزگان، پــس از پایان خطبه ها و اقامه 
نمازجمعــه در محکومیت اغتشاشــگران و برهم زنندگان نظم و 
امنیــت عمومی راهپیمایی کرده و حمایت خــود را اصول نظام 
مقدس جمهوری اســالمی اعــالم کردند. نمازگــزاران و مردم 
والیتمدار هرمزگان روز جمعه از محل مسجد جامع )مصلی( تا 
میدان انقالب بندرعباس با ســر دادن شعارهای انقالبی، خواهان 
برخورد جدی با منافقان و اراذل و اوباش و آشــوبگران شدند.» 
مرگ بر منافق« »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اغتشــاش گر و 
آشوبگر« ، »نیروی انتظامی تشکر تشکر« از مهمترین شعارهای 
راهپیمایان در شــهرهای هرمزگان بود.همچنین سرهنگ پاسدار 
حجت امیری کیا فرمانده سپاه قشم در حاشیه برگزاری راهپیمایی 
اعتراض آمیز مردمی به حرکات هنجار شکنانه اخیر ضد انقالب 
در این شهرستان، اظهار داشــت: دشمنان نظام اسالمی و معدود 
افراد فریب خورده از ســوی جبهه اســتکبار این را بدانند که ما 
آرامش قبل از طوفان هستیم و خدا نکند که صبر ما به سر بیاید 
که آنوقت اثری از آنان را باقی نخواهیم گذاشــت.وی به تمامی 
دلقک های فریب خورده جبهه معارض انقالب اســالمی هشدار 
داد که دســت از نمایش بچه گانه خود در تخریب اموال عمومی 
و اهانت به مقدسات بردارند و گرنه شیر بچه های حیدر کرار در  
نیروهای مسلح آنها را از صفحه تاریخ محو خواهند کرد.فرمانده 
سپاه قشم تحت الشعاع قرار دادن حضور بی نظیر، شگفت انگیز، 
قدرت ساز و معنادار مردم در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی را 
از دیگر علت های هجمه گسترده رسانه  ای و جنایات میدانی این 
روزهای دشــمنان علیه جمهوری اسالمی در مقطع کنونی عنوان 
کرد و آن را نشــانه هراس بدخواهــان از اقتدار، صالبت و پیش 
روندگی نظام و ملت عظیم الشان ایران اسالمی به سمت آرمان های 
تمدن ساز دانست. ســرهنگ امیری کیا اضافه کرد: ما ملت امام 
حسین هستیم، ما شور حسینی در سر داریم و مطیع امر فرمانده 
کل قوا هستیم که اگر رهبر معظم انقالب دستوری صادر کنند شما 
سریع تر به زباله دان تاریخ انداخته خواهید شد.وی توطئه اخیر 
دشمنان نظام اسالمی را که با جمع آوری، تجمیع ،سازماندهی و 
آموزش تمامی ظرفیت  های شکست  خورده و پراکنده و تجهیز آن 
به سالح خشونت و رفتار داعشی دنبال می شود را تالشی عبث و 
محکوم به شکست توصیف کرد و گفت: همه شرکت کنندگان در 
این راهپیمایی اعتراضی در کنار آب های فیروزه ای خلیج فارس 
و تنگه راهبردی هرمز انزجار خود را از حرکت  های ددمنشانه  ای 
که منشا آن کشورهای غربی، آمریکا و رژیم صیهونیستی است را 
نشان دادنداقشار مختلف اهل سنت و تشیع کیش نیز همصدا با هم، 
نسبت به هتک حرمت و هنجار شکنی آشوب گران در روزهای 
گذشــته اعالم انزجار کردند. نمازگزاران اهل سنت و اهل تشیع 
جزیره کیش پس از اقامه نماز جمعه با حضور در مقابل مســجد 
خاتم االنبیا )ص( و راهپیمایی در خیابان نیایش هنجار شــکنی 
برخی از مــزدوران و عوامل بیگانه را محکوم کردند.نمازگزاران 
کیش در این راهپیمایی شعارهایی همچون برادر پلیسم حمایتت 
می کنیم، برادر بسیجی حمایت حمایت،  مرگ بر آمریکا، مرگ 
بر اسراییل و مرگ بر اغتشاشــگر و آشوبگر، انزجار خود را از 
اقدامات اخیر هنجارشــکنان در شهرهای مختلف کشور اعالم و 
بر مجازات اخاللگران نظم و امنیت کشور تاکید کردند.به گزارش 
ایرنا؛  طی روزهای اخیر و به بهانه مرگ مهســا امینی دختر ُکرد 
که هنوز علت قطعی مرگ وی توسط پزشکی قانونی اعالم نشده 
عده ای از اغتشاشگران به بهانه تجمع برخی افراد و با حضور در 
این تجمع ها در سطح کشور ضمن تخریب اموال عمومی و کشتار 
دیگر شــهروندان یا ماموران، به مقدسات دینی و ساحت مقدس 

شهدا اهانت کردند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خبرداد

برخورد قاطعانه با قانون شکنان
 و مخالن نظم و امنیت

 گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان از برخورد قاطع 
با قانون شکنان و مخالن نظم و امنیت خبر داد. مجتبی قهرمانی 
اعالم کرد: دســتگاه قضایی با رعایت قانون و حقوق شهروندی 
و مراعات حقوق متهمین، ضمن رسیدگی دقیق به پرونده های 
تشــکیل شــده، آرای قاطعانه و بازدارنده ای در این خصوص 
صادر خواهد کرد.به گزارش مهــر، وی همچنین تأکید کرد: با 
قانون شکنان و مخالن نظم و امنیت قاطعانه برخورد خواهد شد.

خبر

خبری
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سرمقاله

  درحالی از روز پنجشــنبه گذشته دانش آموزان کالس اولی و از 
روز شنبه نیز دانش آموزان سایر مقاطع تحصیلی سال تحصیلی شان 
آغاز شده است که هنوز بسیاری از دانش آموزان محروم نتوانسته اند 
لباس، کیف و کفش، نوشــت افزار و... مورد نیازشان را تامین کنند 
و درصورتیکه برای تامین ایــن اقالم که هزینه زیادی نیز می طلبد 
وخانواده های محروم توان تامین شــان را ندارند، تدابیری توســط 
دستگاه های متولی اندیشیده نشود وصنایع فعال در هرمزگان، نهادهای 
حمایتی و انقالبی و خیریــن وارد گود حمایت از این دانش آموزان 
محروم روستایی و مناطق حاشیه نشین نشوند، بطور حتم بخشی از 
آنها مجبور به ترک تحصیل می شوند و می طلبد برای جلوگیری از 
ترک تحصیلی دانش آموزان بدلیل فقر و محرومیت تدابیر الزم اتخاذ 
شود. واقعا شــرم آور است در استانی که قطب تجارت کشور است 
و باالترین درآمد را در بین اســتان های کشور دارد، اما از آن طرف 
جزو فقیرترین و محروم ترین استان کشور محسوب شویم تا جایی 
که دانش آموزانش بدلیل محرومیت و عدم توان تامین وسایل مورد 
نیاز تحصیل مجبور به ترک تحصیلی شوند.همچنین بدلیل محرومیت، 
بســیاری از دانش آموزان مجبورند بدون صبحانه به مدرسه بروند و 
بیشــتر خانواده های محروم با سختی یک وعده غذایی را در سفره 
دارند وبه همین دلیل آمار سوءتغذیه و بیماری در استان باالست و از 
آن طرف همین خانواده ها توان پرداخت هزینه های سنگین درمان 
را ندارند. با این شــرایط کرونایی این دانش آموزان حتی نمی توانند 
ماسک مورد نیازشان را بخرند وبایستی توزیع ماسک رایگان نیز در 
برنامه متولیان قرار گیرد. ضرورت دارد استاندار هرمزگان و نمایندگان 
مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی پیگیری های الزم را جهت 
رفع فقر و محرومیت اســتان و همچنین تامین اقالم مورد نیاز دانش 
آموزان را از طریق صنایع، نهادهای حمایتی وانقالبی و دستگاه های 
دولتی داشته باشند تا حتی یک دانش آموز هم بدلیل فقر مجبور به 
ترک تحصیل نشود . متاسفانه تا جمعه شب اول مهر هم بسیاری از 
خانواده ها نتوانسته بودند کفش وکیف و لباس و نوشت افزار مدرسه 
فرزندان شــان را تامین کنند و چشم انتظار خیرین و دستگاه های 
اجرایی و... بودند و شرمنده فرزندان شان بودند و می گفتند فرزندمان 
حتی کفش هم ندارد که به مدرسه برود و با دمپایی هم که نمی توانند 
به مدرسه بروند. بایستی برای رفع این مشکالت دانش آموزان متولیان 
تصمیمات الزم اتخاذ نمایند. از طرفی دیگر بیشتر دانش آموزانی هم 
که بدلیل دوری مدرســه فرزندان شــان نتوانسته اند با شرکت های 
سرویس مدارس قرارداد ببندند، با مشکل مواجهند و متولیان مربوطه 
توپ مســئولیت را در زمین همدیگر پاسکاری می کنند و ضرورت 
دارد استاندار هرمزگان با قاطعیت بیشتری دستور دهند این مشکل 
هم برطرف شود تا والدین مجبور به استفاده از سرویس های غیرمجاز 
نشوند ویا مجبور نشــوند خودشان فرزندان شان را به مدرسه ببرند 

  علی زارعیوبرگردانند که باعث افزایش ترافیک می شود.

دانش آموزان بدون کیف وکفش و نوشت افزار 

گروه خبــر //  زنگ مهــر و مقاومت همزمان با 
سراسر کشور شــنبه دوم مهرماه برای ۴۰۶ هزار 
دانش آموز هرمزگانی در تمامی مقاطع تحصیلی 

نواخته شد . 
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ زنگ بازگشــایی 
مدارس و آغاز ســال تحصیلی جدید )۱۴۰۰-

۱۴۰۱( بــه صورت نمادین با حضور اســتاندار 
هرمزگان، نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی، مدیرکل آموزش 
و پرورش استان و جمعی از مسووالن استانی در 

هنرستان نشاط ناحیه ۲ بندرعباس نواخته شد.
مدیــرکل آموزش و پرورش هرمــزگان در این 
مراسم گفت:  به اولیا دانش آموزان اطمینان خاطر 
می دهیم که تمام دستورالعمل های بهداشتی در 
مدارس رعایت شــود و به گونه ای برنامه ریزی 
خواهیم کرد که ســالمت دانش آمــوزان را در 
مدرســه تضمین کنیم . در طی ســال تحصیلی 

جدید هر گاه احســاس کردیم در مدارس، حتی 
در مدارس کم جمعیت و روستایی سالمت دانش 
آموزان به خاطر ویــروس کرونا به خطر بیافتد، 
به طور حتــم در ادامه برنامه هایمان تجدید نظر 
خواهیم کرد.وی عنوان کــرد:  اعتقادمان بر این 
است که هیچ دانش آموزی در هیچ  جای استان 

نباید به بهانه کرونا از آموزش و یادگیری محروم 
باشــد؛ بنابراین به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم 
که همه دانش آمــوزان بتوانند حداقل از یکی از 

فرصت های متنوع یادگیری بهره مند شوند .
بیت اللهی افزود:  البته اولویت آموزش و پرورش 
حضور حداکثری دانش آموزان با آموزش های 

حضوری اســت اما اگر نتوانیم در این شــرایط 
سخت حضور حداکثری دانش آموزان را داشته 
باشیم. یقینًا یکی از فرصت های یادگیری دانش 
آموزان ، آمــوزش تلویزیونی، آموزش از طریق 
شبکه دانش آموزی شاد و همچنین  منابع مطلوب 
را به گونه ای تدویــن و آماده کرده ایم که هیچ 

دانش آموزی، محروم از آموزش نماند.
مدیرکل آموزش و پــرورش هرمزگان در پایان 
سخنان خود بیان کرد:یکی از اصولی که مد نظر 
آموزش و پرورش اســت ، کیفیــت یادگیری و 
حضور دانش آموزان در کالس درس است. چون 
معتقد هستیم با حضور در کالس درس به صورت 
مستقیم و چهره به چهره تمام فرایندهای آموزشی 
و تربیتی را دانش آموز از نفس گرم معلم دریافت 
کند. اما با شــرایط بوجود آمده در ســال های 
گذشته و آنالین بودن کالس های درس همکاران 
ما خودشان را آماده کرده اند تا با ارائه محتواهای 
آموزشی در بستر شبکه شاد و در فضای مجازی 
این امکان را فراهم کنند که بهبود یادگیری دانش 
آموزان ارتقا پیدا کند و دانش آموزان بیش از این  

ضرر و زیان نبینند.

همزمان با سراسر کشور؛
زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس هرمزگان نواخته شد 

گروه خبر // مدیــرکل اوقاف وامور 
با بیان اینکه  خیریه استان هرمزگان 
موجب  گذشتگی  خود  از  با  شــهدا 
سربلندی انقالب اسالمی شدند، گفت: 

شهدا واقفان حقیقی جامعه هستند.

به گزارش خبرنــگار دریا  ، حجت 
االسالم والمســلمین حسین مهدیان 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان 
در آغازیــن روز دهه وقف در گلزار 
شهدای شهرستان بندرعباس با اشاره به 

اینکه شهدا با از خود گذشتگی موجب 
سربلندی انقالب اسالمی شدند، اظهار 
کرد: دفاع مقدس یادآور آغاز جنگ 
تحمیلی ۸ ساله که سبب شد جوانان 
رشید و عزیزی از ما بگیرد. وی ادامه 
داد: امروز دشــمن قصد دارد مردم را 
ناامید و از نظام جدا نماید و آنچه که 
می تواند این توطئه های شوم را خنثی 
کند، زنده نگه داشتن حماسه های دفاع 
مقدس و آشــنا نمودن نسل امروز ما 

بــا چگونه زندگی کــردن و چگونه 
جنگیدن شهدای واالمقام است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 
هرمزگان با گرامیداشــت دهه وقف 
وهفته دفاع مقدس افزود: وقف بهترین 
ذخیره در آخرت برای کسانی است که 
می خواهند از خود نام جاودانه به جای 
بگذارند و پرونده اعمال صالحشان را 
وقف  گفت:  سازند.مهدیان  سنگین تر 
را تا زمانی که در قید حیات هستیم، 

می توانیــم انجام دهیــم و حتی در 
برهه ای از تاریخ، شاهد بودیم که وقف 
جان در دوران انقالب و قبل و پس از 
جنگ تحمیلی از سوی شهدای اسالم 
صورت گرفت.وی با بیان اینکه شهدا 
برای زنده نگه داشتن اسالم جان خود 
را وقف کردند، گفت: وقف مال یکی 
از امور سهلی است که می توان به آن 
توجه کرد و باید دانست که ذخیره ای 

برای آخرت بهتر از وقف نیست.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه هرمزگان:
شهدا واقفان حقیقی جامعه هستند

گــروه خبر //  کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان اســتان هرمزگان 
پناهگاه مناســب تمامی بچه ها است و 
مربیان این نهاد شایســته با فراغ بال 
آغوش خود را برای کودکان و نوجوانان 
باز کرده تا چندساعتی که بچه ها در این 
مامن تمرین زندگی و لحظات شــاد و 

پویایی را سپری کنند. 
کانون فقط یک کتابخانه نیســت، کانون 
مســیر زندگی کودکان آینده ســاز است 
کــودکان و نوجوانان ما در کانون در کنار 
کتابخوانی حس ارزشمندی، حس اعتماد 
به نفس، خودبــاوری و باورمندی را در 
خود تقویت می کنند درواقع کانون جایی 
است که کودکان و نوجوانان خود را پیدا 

می کنند.
به دنبال پیشــنهاد اخیر واگذاری مراکز 
فرهنگی هنــری کانون پرورش فکری به 
کتابخانه های عمومی و واکنش های  نهاد 
منفی به این پیشــنهاد از ســوی مدیران 
کانون های سراسر کشور، مدیرکل کانون 
نوجوانان  و  کــودکان  فکــری  پرورش 
هرمزگان میهمان خبرگزاری ایرنا هرمزگان 
شد و به تشریح توانمندی ها، ظرفیت ها و 
مشــکالت موجود کانون در این استان و 
برنامه های شــاخص در هفته ملی کودک 
پرداخت و اظهار داشــت: درحال حاضر 
در مجموع ۲۰ شعبه کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شامل ۱۶ مرکز ثابت 
فرهنگــی هنری، ۲ کتابخانه ســیار و ۲ 
کتابخانه پستی با پنج هزار و ۶۰۰ عضو 
ثابت در استان هرمزگان وجود دارد که در 
تمامی آن ها کتابخانه های تخصصی کودک 
و نوجوان وجود دارد.پروین پشــتکوهی 
در این گفت وگوی ۲ ساعته گفت: از این 
۲۰ شعبه کانون پرورش فکری در استان، 
شهرســتان های رودان، کیش، پارسیان و 
بشــاگرد از نعمت کانون محروم هستند، 
کانون شهرستان خمیر امسال راه اندازی 

شد و برای شهرستان رودان درحال رایزنی 
برای گرفتن ساختمان هستیم که امیدواریم 
با کمک خود مســئوالن این شهرستان ها 
شعبه های ثابت و سیار زودتر راه اندازی 

شوند.
پشــتکوهی بــا بیــان اینکــه در کنار 
کانون حدود ۶۲  کتابخانه های تخصصی 
فعالیت فرهنگی، هنــری ادبی، علمی و 
اســالمی برگزار می شــود، تصریح کرد: 
عضوهای مجــازی به صورت فصلی در 
کانون حضور  برنامه های شاخص  بیشتر 
دارند، به عنوان مثال در دوســاله کرونا 
برای کانون استان هرمزگان یک فرصت 
مناســبی ایجاد و عالوه بر اعضای ثابت، 
کودکان و نوجوانان فراســتانی از سراسر 
کشــور و حتی از کشورهای خارجی نیز 
برنامه های مجــازی کانون هرمزگان  از 
اســتفاده کردند و همچنیــن انجمن های 
کانون های اســتان فعال تر شده و مربیان 
مراکز کانون بندرعباس به صورت مجازی 
در سایر کانون های استان تدریس داشتند 
و در رشــته هایی که کمبود مربی داشتیم 
نیز از تجربیات مدرسان کشوری استفاده 
کردیم.مدیــرکل کانون پــرورش فکری 
هرمزگان گفت: یکی از افتخارات کانون 
در شهرستان بشاگرد که هنوز شعبه ندارد، 
حضور فعال نوجوانــان آن از دورترین 
نقاط این شهرستان در برنامه های مجازی 
و انجمن های کانون اســت و در تمامی 
جشنواره های کانون نیز نوجوانان مناطق 

دورافتاده آن حضوری فعال دارند.
به گفته پشتکوهی، بیشتر اعضای نوجوان 
داســتان،  شــعر،  انجمن های  در  کانون 
عکاســی، طنز، نمایش و ســرود کانون 
فعال هســتند و در جشــنواره های ملی 
و بین المللــی اعضای کانــون هرمزگان 
نسبت به استان های برخوردار از جایگاه  
ممتازی در کسب رتبه  برتر در جشنواره ها 
برخوردارند به عنوان مثال در سال گذشته 
۴۵ نفــر از اعضای کانون پرروش فکری 
اســتان هرمزگان به عنوان برگزیده ملی، 
منطقه ای و بین المللی معرفی یا در تابستان 
سال جاری، ۱۵۹ کارگاه مهارت آموزی 

توسط مربیان کانون استان برگزار شد.
وی بیــان کرد: کتابخانه های کانون جایی 
است که کودکان و نوجوانان پرورش پیدا 
می کنند، آنها تنها کتاب نمی خوانند بلکه 
تمامی ۶۲ فعالیت کانون »کتاب محور« 
اســت؛ به عنوان مثال کودک وقتی وارد 

کانون می شــود ارتباطی که مربی کانون 
براساس شرایط سنی با وی می گیرد، بعد 
از ارتباط با کتاب، بلندخوانی و قصه گویی 
مربی با این کودک شــروع به گفت وگو 

می کند.
 کانون پرروش فکری مدل خاص ایران 

است
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان هرمزگان ادامه داد: فعالیت بحث 
آزاد، نقد و بررســی کتاب، به عنوان مثال 
یک عضو کانون در کالس سفال از کتابی 
که راجع به سفال خوانده شروع به مهارت 
و ساخت ســفال می کند یا قبل از اینکه 
نقاشی کنند بدون نگاه کردن از یک مدل 
که جلوی آنها گذاشــته شده باشد، بلکه 
از داستانی که از کتاب خوانده اند، نقاشی 
می کشــند یا در نمایش خــالق  کودک 
آنچــه را از کتابخوانی در کتابخانه کانون 
دریافت و باور کرده است، را اجرا می کند، 
اینجاست که فکر یک کودک پرورش پیدا 

می کند.
پشتکوهی با اشاره به اینکه؛ کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان فقط در ایران 
وجود دارد در هیچ کشوری مدل و نهادی 
مانند کانون وجود ندارد، خاطرنشان کرد: 
کانون دایــره ای از فعالیت های فرهنگی، 
هنری و ادبی اســت درواقــع یک مدل 
خاص ایرانی است که بعد از سال ها تکامل 
پیدا کرده و به شــکل امروزی رســیده؛ 
بنابراین ســوال من این است با این همه 
ظرفیت و توانمنــدی در کانون آیا بازهم 
کانون تنها یک کتابخانه است؟! مدیرکل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان با اشــاره به اینکــه کانون تنها 
یک کتابخانه نیست، بلکه تمام قفسه های 
کتابخانه های کانون ویژه کودک و نوجوان 
و حتی میز و صندلــی کانون هم تعریف 
شده و جدای از مراکز فرهنگی و هنری، 
یک مجتمع آفرینش در کانون وجود دارد. 
وی اضافه کرد: مجتمــع آفرینش کانون 
هرمزگان دارای بخش های مختلف موزه، 
ســینما، فروشــگاه کتاب و محصوالت 
فرهنگی تولیدی کانــون بوده و »کتاب« 
اکوسیستم  بخش های  تمامی  زیرساخت 
فیزیک،  صدف ها،  ســنگ ها،  جانوری، 
رصدخانــه، نجوم، آســمان نما در مرکز 
آفرینش های ادبی کانون استان هرمزگان 

است.
 کانون به دنبال تمرین زندگی

پشتکوهی افزود: کانون با شعار »آینده را 
باید ســاخت«، به دنبال آموزش مهارت 
خوب زندگــی کردن اســت، لذا خوب 
زندگی کــردن تمرین می خواهد و تمامی 
کودکان و نوجوانانی کــه در برنامه های 
کانون فعال هستند درواقع در کانون تمرین 

زندگی می کنند.
وی گفــت: نگرانی هایی که مدیران برای 
آینده کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست 
دارند، درمان آن در کانون است، مسووالن 
اگر دغدغه شغل و آینده فرزندان این استان 
را دارند باید بر روی کانون سرمایه گذاری 
کنند، زیــرا هیچ کجا مثل کانون نمی توان 
به کودکان شــخصیت دهد، لذا کسی که 
پیشنهاد جدا کردن کتابخانه های کانون را 
داده درواقــع ماهیت کانون را هنوز درک 

نکرده است.
هرمزگان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
کانون صرفا  کتابخانه های  یادآور شــد: 
جای امانت گرفتن کتاب نیست، کارکرد 
این کتابخانه هــا با امــور کتابخانه ها و 
کتابخانه های سطح شــهر کامال متفاوت 
اســت، در کانون مربیانش هرسال ۱۰۰ 
ســاعت آموزش می بینند و بــه عنوان 
متخصص کودک و نوجوان به خانواده ها 
مشاوره می دهند، بنابراین مربی کانون فقط 
یک کتابدار نیستند و کسی هم که پیشنهاد 
حذف کتابخانه های کانون را داده مسیر را 

اشتباه رفته است.
 کانون بهترین مکان برای آموزش فن 

بیان به کودکان
پشتکوهی در ادامه سخنان خود به تعدد 
زبان هــا، گویش ها و لهجه ها در اســتان 
هرمزگان اشاره کرد و گفت: کانون بهترین 
مکان برای آمــوزش فن بیان به کودکان 
و نوجوان اســت و در این مکان فرهنگی 
کتاب های غیردرســی دایره لغات آنان را 
افزایش می دهد، آنها با دستور زبان فارسی 
آشنا می شــوند و یاد می گیرند چطور با 
دیگر هم سن و ساالن و بزرگترها صحبت 

کنند.
وی توصیــه کــرد: فعالیت هــای کانون 
اختیاری اســت اما خانواده هــا در کنار 
تمامــی دغدغه هــای روزمــره زندگی 
ضرورت حضور فرزندان شان در کانون را 
جزو اولویــت کارهای خود بگذارند و با 
رصد فعالیت های کانون از نزدیک با کانون 
همراهی داشته باشند چراکه کانون هزینه 
نیست، هرچه قدر مسووالن استان و حتی 

خانواده هــا از برنامه های کانون پرورش 
فکری حمایت کنند، یک سرمایه گذاری 

بزرگ در جامعه ایجاد شده است.
  کمبود نیروی مربی در کانون

هرمزگان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
در خصوص مشکالت موجود کانون این 
استان با بیان اینکه از ۱۶ مرکز فرهنگی 
هنری کانون در هرمزگان، ۱۱ مرکز تک 
مربی هستند، گفت: با وجود استعدادها و 
نیروهای توانمنــد، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان با کمبود شدید 

نیروی مربی مواجه است.
از  دیگــری  بخــش  در  پشــتکوهی 
صحبت های خود به کتابخانه های ســیار 
شهری و روســتایی اشــاره و افزایش 
مراکز سیار روســتایی را بسیار ضروری 
دانست و ادامه داد: مربی کانون با خودرو 
سیار که در آن قفسه های مختلف کتاب، 
وسایل سمعی بصری و محصوالت بازی  
و ســرگرمی وجود دارد، راهی محالت 
شهری و روستایی می شود و برای کودکان 
و نوجوانان برنامه اجرا می کند. وی حداقل 
نیاز هر شهرســتان را یک خودرو سیار 
روســتایی اعالم کرد و گفت: هرکدام از 
این خودروهای ســیار در طول یک ماه 
۲۰ روستا را پوشش می دهند درحالی که 
درحال حاضر سه خودرو سیار روستایی 
در کانون وجــود دارد و تنها یکی از این 

خودروها و یک مربی فعال است.
 چتر کانون بر ســر همه باشد/ نگاه 

دقیق رهبر معظم انقالب به کانون
هرمزگان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
با بیان اینکه کتابخانه های سیار روستایی 
برای کانون و اشاعه فعالیت های آن یک 
موهبت است، افزود: اگر می خواهیم آینده 
بهتری برای کودکان و نوجوانان اســتان 
هرمزگان بســازیم باید »چتر کانون« از 
منطقه لیردف جاسک گرفته تا کوشکنار 
پارســیان بچه هــا از فعالیت های کانون 

بهره مند شوند.
پشتکوهی با اشاره به ورود کانون به دفاتر 
تســهیل گری در مناطق کــم برخوردار، 
معتقد اســت، هر مکانی که کانون در آن 
ورود کند، تمامــی کارهای خالف از آن 
محله رخت برمی بندد، کانون با برگزاری 
کالس های مهارت آموزی می تواند زنجیره 
فقر در اســتان را از بین ببرد و قطع کننده 
آســیب های اجتماعی و شغل های کاذب 
باشــد. وی گفت: به همه مربیان و کادر 

اداری کانون تکلیف کردیم باالی تمامی 
نامه هــای اداری این جملــه مقام معظم 
رهبری که » کانون خیلی مهم اســت، در 
تولید فرهنگی کشور بخش مهمی مربوط 

به کانون است« را بنویسند.
 پشــتکوهی اظهار کرد: نگاه رهبر معظم 
انقالب به مســاله کانــون و فعالیت های 
فرهنگی دقیق و هوشــمندانه است، اما 
جایی که کانون می تواند راهگشای بسیار 
از آسیب ها و مشــکالت باشد از کانون 
حمایت نمی شــود، درحالی که در استان 
هرمزگان بزرگتریــن صنایع و بنگاه های 
اقتصادی مستقر هســتند اما ما درکانون 
بجای توســعه کارهای فرهنگی و هنری 
اثرگذار خود باید همچنان دغدغه حقوق 
مربیان خود، راه انــدازی مراکز جدید و 

خرید خودرو سیار داشته باشیم.
 پخش رایگان فیلم های کانون در هفته 

دفاع مقدس
هرمزگان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
در بخــش دیگری از ســخنان خود به 
برنامه های هفته دفاع مقدس و هفته ملی 
کودک اشــاره کرد و گفت: در هفته دفاع 
مقدس فیلم های کــودک با موضوع ایثار 
و مقاومت به صورت رایگان در سینمای 
کودک اســتان و مراکز کانون در ســطح 

شهرستان ها برگزار می شود.
وی با اشــاره به پخش فیلــم »یدو« از 
محصــوالت کانون پــرورش فکری در 
ســومین روز از هفته دفاع مقدس، »قله 
دنیــا« را از دیگر فیلم های حوزه ایثار و 
مقاومــت نام برد که در هفته دفاع مقدس 
برای کودکان و نوجوان استان و اعضای 
کانون پرورش فکری به صورت رایگان 

پخش خواهد شد.
 برنامه هــای هفته ملی کــودک از ۱۴ 

مهرماه برگزار می شود
پشتکوهی گفت: هفته ملی کودک از این 
جهت نام گذاری شــده که به خانواده ها و 
مســووالن یادآوری می کند که کودکان و 
نوجوانان نیازمند توجه ویژه هستند، عالوه 
بر آن در این هفته بر توجه ویژه به حقوق 
کودکان، چگونگی پاسخ دادن به نیازهای 

آن ها تاکید می شود.
به گزارش ایرنــا ؛ وی افزود: هفته ملی 
کودک امسال از ۱۴ مهرماه آغاز و در این 
هفته، عالوه بر برگزاری برنامه های خاص 
و ویژه ای در سراســر اســتان، فیلم های 

کودک به صورت رایگان پخش می شود.

کانون پرورش فکری، آشیانه ای شایسته برای کودکان و نوجوانان هرمزگان

ادامه از صفحه یک//
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز 
پیش از سخنان رئیس جمهور با تبریک 
آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس از دفاع مقتدرانه رئیس 
جمهور از مواضع عزتمندانه کشــورمان 
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و 
نیز اجالس سران تحول آموزش در مقر 
سازمان یونسکو قدردانی کرد و گفت: رد 
اسناد تحمیلی آموزشی و تأکید بر اجرای 
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
در کشور در نشست تحول آموزش در 
یونسکو از سوی رئیس جمهور محترم 

اقدام بسیار مهمی بود.وی ابراز امیدواری 
کــرد که در کنار ســایر گام های دولت 
مردمی برای بهبود آموزش در کشور از 
جمله اجــرای الیحه رتبه بندی معلمان، 
افزایش بودجه آمــوزش و پرورش و 
توجه به امور رفاهی و معیشتی معلمان 
باعث ارتقای بهره وری و عملکرد کیفی 

نظام تعلیم و تربیت کشور شود.  
* زنگ آغاز سال تحصیلی جدید مدارس 

با حضور رییس جمهور نواخته شد 
آیت اهلل ســید ابراهیم رییســی رییس 
جمهور - شنبه دوم مهر ماه - با حضور 
در یکــی از مدارس شــهر تهران زنگ 
آغاز سال تحصیلی جدید را در سراسر 
کشــور نواخت. آغاز ســال تحصیلی 
۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ دوم مهر ماه با حضور 
رییس جمهور و همراهی وزیر آموزش و 
پرورش، جمعی از معلمان و دانش آموزان 

در دبستان دخترانه شهید فرهاد حسین 
مردی منطقه ۲ تهران آغاز شــد.پس از 
نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی، 
دانش آموزان با رییس جمهوری عکس 
یادگاری انداختند. سپس رییس جمهور 
با حضور در کالس های درس با دانش 
آموزان گفت و گوی صمیمانه ای داشت 
.به گزارش ایرنا، رئیس جمهور در جمع 
دانش آموزان و مسئوالن این مدرسه و در 

تداوم سنت پرسش مهر، بیست و سومین 
پرســش مهر را با دانش آموزان سراسر 

کشور مطرح کرد:
ســوال رییس جمهور از معلمان: برای 
آمــوزش چه  در  بهــره وری  افزایش 

اقداماتی باید انجام شود؟
ســوال رئیس جمهور از دانش آموزان: 
مدرســه خوب دارای چه خصوصیاتی 

است؟

آیت اهلل رئیسی:

 هزینه برای آموزش و پرورش سرمایه گذاری است
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حسن سیالوی سرویس استان ها // امام جمعه 
اهواز گفت: همه بدانند در هر شرایطی در دفاع 
از امنیت ملی نباید لکنت داشت؛ هزینه شورش 
آن هم هزینه شــورش هدایت شده دشمن باید 

حداکثری باشد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم و المسلمین 
سیدمحمدنبی موسوی فرد در خطبه های نماز جمعه با 
تاکیــد بر توصیه به رعایت تقوی الهی اظهار کرد: با 
توجه به اهمیت خانواده، زمانی که در خانواده سبک 
زندگی اسالمی شکل بگیرد، تقوای الهی شکل گرفته 
است. وی با اشاره به حدیث هایی از ائمه اطهار )ع( 
در مورد اهمیت تشکیل خانواده، افزود: مقام معظم 
رهبری در یکی از توصیه های خود به سبک زندگی 
اسالمی می پردازد و می فرماید تالش غرب در ترویج 
سبک زندگی خود در ایران، زیان های جبران ناپذیری 
در ابعاد مختلف به کشور و ملت ما وارد کرده است 
بنابراین در بیانیه گام دوم گفته شده که مقابله با این 
تغییر سبک زندگی و رفتاری، جهادی و هوشمندانه 

می طلبد که اینجا نیز چشم امید به جوانان است.
نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: به اندازه ای که 
سبک زندگی غربی در جامعه ما رواج پیدا می کند، 
مســاله ازدواج و بنیان خانواده تحــت تاثیر قرار 
می گیرد؛ امروزه یکی از مسائل مطرح در جامعه ما 
رشد ســن ازدواج و سازگاری نکردن این مساله با 

فرهنگ و سبک زندگی اسالمی است.
موسوی فرد بیان کرد: همزمان با مطرح شدن بحث 
کنترل )افزایش( جمعیت، چه می شــود که نخستین 
راهکار غربی ها این اســت که باال بردن سن ازدواج 

برای کاهش جمعیت را ارائه می دهند.
وی با بیــان اینکه دولت گام هــای بزرگی در این 
راستا برداشته است، افزود: دادن وام برای ازدواج و 
فرزندآوری، ازدواج در سنین کمتر و امر به معروف 
و نهی از منکر در خصوص این امر مهم، الزم هستند 
اما شروط کافی نیستند و باید برنامه ریزی دقیقی در 
این راستا انجام شود زیرا سبک زندگی غربی با شعار 
از جامعه رخت برنمی بندد و با برنامه ریزی دقیق این 
اتفاق رخ می دهد. امام جمعه اهواز در بخش دیگری 

از ســخنان خود با اشاره به فرا رسیدن شهادت امام 
رضا)ع( اظهار کرد: امام رضا)ع( می فرماید شیعیان 
هرگز در برابر فرمان ما تخطــی نمی کنند، ترازو و 
میزانــی غیر از ترازوی امام ندارنــد و هر چه امام 
بگوید تسلیم هستند و اگر فردی این سه ویژگی را 

ندارد، شیعه نیست.
موســوی فرد گفت: حضور برجسته رئیس جمهور 
دولت مردمی و انقالبی در محفل جهانی در نیویورک 
به چند دلیــل اهمیت زیادی دارد؛ نخســت اینکه 
ســخنان وی می تواند بازتاب جهانی نظرات بر حق 
ایران اسالمی در مورد موضوعات مهم کنونی و آینده 
باشــد، دوم دیدار با روسای جمهور سایر کشور در 
بازه زمانی کوتاه و نکته ســوم این است که در حال 
حاضر نیویورک یکی از فرصت های رسانه ای مهم 
دنیا اســت بنابراین مصاحبه رسانه های مختلف و 
انعکاس نظرات بحق ایران می تواند فرصت بســیار 
خوبی باشد. وی عنوان کرد: در کل جهان تنها ۳۰۰ 
ماهواره تلویزیونــی وجود دارد که ۱۱۶ ماهواره از 
این تعداد، فضای ایران را پوشش می دهد. شبکه های 
ماهواره ای فارسی زبان ۶۰ کانال دارند که روی مغز 
جوانان ما کار می کنند. همه این فضاها توسط آمریکا، 
اسرائیل، انگلیس، آلمان، عربستان سعودی و اخیرا 
ترکیه با هزینه های گزاف کار می کنند که این ها نشان 

از حساست آن ها به ایران است.
نماینــده ولی فقیه در خوزســتان گفت: باید توجه 
شود این کشورها وقتی می خواهند برای مردم خود 
برنامه ای اجرا کنند هزینه های گزاف از مردم دریافت 
می کنند اما برای اجرای این همه برنامه های خود علیه 

ایران، رایگان این کارها را انجام می دهند.
موســوی فرد گفت: در آمریکا بیش از ۹۰۰ تا یک 
هزار زن بیگناه مورد جســارت دستگاه امنیتی قرار 
می گیرند اما آب از آب تکان نمی خورد و پلیس برای 

اثبات اقتدار خود این گونه در برابر مردم ایستادگی 
می کند. وی با اشاره به فوت مهسا امینی افزود: زمانی 
که این اتفــاق برای این زن محترم در ایران رخ داد، 
همزمان در عراق یک دختر بیگناه  با تیر مســتقیم 
آمریکایی ها به شهادت رسید اما این مساله روی آنتن 
رسانه ها نمی رود. نماینده ولی فقیه در خوزستان با 
اشــاره به اتفاقات پس از درگذشت مهسا امینی در 
کشــور گفت: در دو ســه روز اول، برخی به میدان 
آمدند تا احساسات خود را ابراز کنند چه بسا برخی 
از این رفتارها با هنجارها سازگار نبود اما دغدغه مند 
بودند و هرگز دشمن و معاند نبودند و به محض اینکه 
احساس کردند دشــمن در حال سوءاستفاده است، 

خط خود را از دشمن جدا کردند.
موســوی فرد با بیان اینکه این آشوب ها با طراحی 
دشمن رخ داده است، گفت: از مردم خوب والیتمدار 
و همه اقوام خوزســتان که در این مسائل همراهی 
نکردند، تشکر می کنیم. وی افزود: این گونه دست و 
پا زدن دشمن ممکن است به چند دلیل باشد، نخست 
اینکه دشمن در حال شکست خوردن است یا ما در 
حال موفقیت هستیم یا در حال زهر ریختن در جایی 
از عالم هستند که تغییر ژئوفیزیک قفقاز می تواند در 
این زمینه باشد یا این کارها را به منظور تحت الشعاع 

قرار دادن مساله اربعین انجام می دهند.
امام جمعه اهواز گفت: بر اســاس فرمایشات مقام 
معظم رهبری، نســخه مقاومت یــک الگوی موفق 
است و دشــمنان برنمی تابند که ایران با مقاومت در 
حال موفقیت است. موسوی فرد بیان کرد: گروهی از 
اوباش به قرآن جســارت می کنند، به مسجد اهانت 
شــد در حالی که ایران کشور شــیعه و کشور امام 
زمان)عج( است. به تعبیر شهید سردار سلیمانی هر 
کسی به انقالب تیری انداخت، بدبخت و برای همیشه 
آواره شــد. وی افزود: کســانی که قرآن را به آتش 

می کشند و پلیس ما را زنده زنده آتش می زنند، آیا 
به دنبال این هستند که مساله حجاب را مطرح کنند؟ 
همه بدانند در هر شرایطی در دفاع از امنیت ملی نباید 
لکنت داشــت؛ هزینه شورش آن هم هزینه شورش 
هدایت شده دشمن باید حداکثری باشد. نماینده ولی 
فقیه در خوزســتان تصریح کرد: در هنگامه تهدید 
امنیت ملی جای مماشات، مدارا، مهرورزی و ارفاق 
نیست.  موسوی فرد بیان کرد: در این ماجرا که دشمن 
مسلحانه به میدان آمده و به ناموس ما رحم نمی کند 
باید گفت که بحث منطقه ای و تحلیل سیاسی، تمسخر 
عقل و فهم انسانیت اســت. هر لحظه که سستی و 
مماشــات و نرمش اوج بگیرد و اگر فضا باز شود؛ 

اوباش و شورشیان جسور، جسورتر می شوند.
وی گفــت: آن هایی که به دعوت حرامیان آدمکش 
و بدکاران معلوم الحال، به خیابان ها کشــیده شدند 
و دختــران فریب خورده هیجــان زده خانواده دار یا 
بی خانواده را همراه خود بردند، به مقدسات و قرآن 
کریم فحاشــی و اهانت کردند و اموال عمومی را به 
آتش کشیدند به گونه ای که بالغ بر ۱۰۰ آمبوالنس را 
به آتش کشیدند و جان تعداد زیادی از  عزیزان مان 
را گرفتند، به زور و ارعاب چادر از سر ناموس های 
غیور ایران کشیدند، یعنی ســر جای پای رضاشاه 
کشیدند. امام جمعه اهواز بیان کرد: چنین اوباش بدتر 
از وحوش، باید بدون رحم، ارفاق و مماشات تنبیه 
و تعدیل شــوند. باید حساب شان را کف دست شان 
بگذارند و خواب آرام و آســایش را از خودشــان 
و مشوقان و حامیان شــان گرفت. وی عنوان کرد: 
بر اســاس ویژگی هایی که در فقه آمده اســت، اگر 
کسی با کارد در دســت به خیابان بیاید و راه مردم 
را ببندد، محارب اســت و جزای محارب، کشــته 
شدن، به صلیب کشــیده شدن یعنی انداختن طناب 
به گردن، قطع شــدن دست و پای چپ و راست یا 

تبعید اســت که این موارد، مطالبه جدی مردم ایران 
اسالمی است.  موســوی فرد افزود: مردم خوزستان 
هرگز قانع نمی شــوند ایــن اراذل و اوباش به این 
ســادگی و مفت از دست مسئوالن در بروند و باید 
سخت ترین مجازات ها برای این افراد در نظر گرفته 
شود. وی با اشاره به بیانات امامین انقالب در مورد 
اشرافی گری، بیان کرد: این افراد سر سفره های کسانی 
بزرگ شــده اند که زندگی اشرافی حرام داشته اند یا 
فرزندان شان خارج نشــین بوده اند و تربیت شده آن 
سفره هستند بنابراین این افراد نمی توانند جزو پیکره 
ایران اسالمی باشند. نماینده ولی فقیه در خوزستان 
گفت: مردم خوزستان همان گونه که در هشت سال 
دفاع مقدس در خط مقدم بوده اند، آماده هســتند که 
ایران را از وجود ناپاکان، پاک کنند. موسوی فرد بیان 
کرد: رئیس جمهور، به اندازه ای که بتوان در سه سال 
آینده خوزستان را متحول کرد برای این استان اعتبار 
در نظر گرفته است بنابراین مردم خوزستان مدیریت 
الک پشــتی را نمی پذیرند و باید حرکت جهادی و 
شبانه روز باشد. وی افزود: مدیران میانه ای و آن هایی 
که در خط مقدم هستند باید جوانان انقالبی و توانمند 
باشند و مانند دفاع مقدس با تن کردن لباس رزم در 
کنار تخصص، تعهد و تدین برای توسعه خوزستان 
تالش کنند. امام جمعه اهــواز گفت: ۱۰۰ اتوبوس 
درخواســت کرده بودیم که در نهایت ۲۰۰ اتوبوس 
با قیمت ارزان تر برای اهواز در نظر گرفته شد. حق 
آالیندگی نیز به خوزســتان اختصاص داده شد. قیر 
هم در حد وفور پیش بینی شده است بنابراین فرصت 
طالیی است. وی با اشــاره به اجرای شبکه آب و 
فاضالب اهواز گفت: شهردار اهواز و سایر مسئوالن 
قول داده اند در آینده نزدیک مردم تحول در شهر را 
خواهند دید. شورایی ها و شهردار اهواز تا دیر نشده 

بدانند دیگر این چاله و چوله ها را برنمی تابیم.

امام جمعه اهواز:

هزینه شورش هدایت شده دشمن باید حداکثری باشد

سرویس  جعفری  ابوالحســن  سید 
مسکن  بنیاد  //مدیرکل  ها  اســتان 
استان بوشهر گفت: از محل مصوبات 
جمهور  رئیس  استانی  سفر  ششمین 
به اســتان ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
بــرای ایمن ســازی روســتاها در 
شهرســتان های تنگستان، دشتی و 

جم اختصاص یافت. 
به گزارش خبرنگار دریا ، علیرضا مقدم 
اظهــار کرد: از محل مصوبات ششــمین 

سفر استانی رئیس جمهور به استان  ۲۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای ایمن ســازی 
روستاها اختصاص یافت که با تخصیص 
این میزان اعتبار ۳۲۱۳ متر دیوار حفاظتی 
در ۱۶ روستای شهرســتان های دشتی، 

تنگستان و جم احداث شد.
وی افزود: همچنین ساخت ۱۸۰۰ واحد 
مســکونی از محل مصوبات سفر رئیس 
جمهور به استان بوشهر در ۱۰ شهرستان 

عملیاتی و اعتبار آن به طور ۱۰۰ درصد 
جذب شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: 
از این شــمار واحد مسکونی هزار و ۲۳ 
واحد مسکونی بهره برداری شد و میزان 
مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی در 

استان بوشهر به ۵۹ درصد افزایش یافت.
مقدم بیــان کرد: افــزون براین عملیات 
اجرایی ۵۸۰ واحد مسکونی دیگر نیز در 

استان بوشهر آغاز و برای گرفتن تسهیالت 
بانکی به بانک های عامل معرفی شدند.

وی گفت: همچنین از ابتدای سال تاکنون 
بازنگری ۵۰ طرح هادی در این اســتان 

تهیه و تصویب شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر تصریح 
کرد: یکی از برنامه های مهم بنیاد مسکن 
در سالجاری تهیه و تصویب طرح هدف 
تنگستان( است.دشتستان، هاله در عســلویه و َگشی در گردشگری در ســه روستای )نینیزک در 

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر خبر داد

اختصاص ۲۰۰ میلیارد برای ایمن سازی روستاهای استان بوشهر 

حسن سیالوی ســرویس استان ها // نایب 
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رییس 
اسالمی با بیان اینکه در بحث تولید مسکن 
قبولی  قابل  نمره  دولت  اخیر  یکســاله  در 
دریافت نمی کند، گفت: برآورد انجام شــده 
پس از یکسال از اقدامات دولت و عملکردی 
که در حوزه تولید مســکن داشــته است 

مناسب و در حد و اندازه نیاز کشور نیست. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســید کریم حسینی 
ضمن انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی 
در بحث تولید مســکن در یکسال اخیر اظهار 
کرد: تولید مســکن و حل مشکالت این حوزه 
یکی از برنامه های محوری دولت بود زیرا یکی 
از مشــکالت اولویت دار جامعه بحث مسکن 

است که باید به آن توجه شود.
وی با بیان اینکه مجلــس با تصویب قوانینی 

تمهیدات الزم را برای تولید مســکن در کشور 
اندیشیده است، افزود: مجلس یازدهم در ابتدای 
فعالیت خود دو قانون را در رابطه با تولید مسکن 
مصوب کرد تا شاهد ریل گذاری دولت در این 
حوزه باشــیم. نایب رییس کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی گفت: در ابتدای فعالیت 
دولت این مساله به عنوان برنامه محوری دولت 
پیش برده شد اما متاسفانه برآورد انجام شده پس 
از یکسال از اقدامات دولت و عملکردی که در 
حوزه تولید مسکن داشته است مناسب و در حد 

و اندازه نیاز کشور نیست.
حسینی عنوان کرد: تعلل ها و سوء مدیریت هایی 
در دوره یکساله دولت انجام شده که باعث شده 
است شاهد عملکرد مناســبی در حوزه تولید 
مسکن نباشــیم. البته یکسری مشکالت قابل 

قبول مثل تامین زمین مناســب در شهرها نیز 
مانع فعالیت مناسب وزارت راه و شهرسازی در 

حوزه ساخت و ساز مسکن شده است.
وی با بیان اینکه در بحث تولید مســکن در 
یکســاله اخیر دولت نمره قابل قبولی دریافت 
نمی کند، گفــت: در برخی از اســتان ها مثل 
خوزستان، یکی از نیازهای اولیه بحث مسکن 
است اما اقدام مناســبی در خصوص ساخت 
مسکن و حتی تمهیدات الزم برای ساخت انجام 

نشده است و این مساله جای گالیه دارد.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: 
مطالبه جدی مردم و مجلس از دولت در بحث 
تولید مسکن، بر روی زمین مانده است هرچند 
کــه اقدامات مقدماتی خوبی در برخی از نقاط 
کشور انجام شــده است. هنوز برای رسیدن به 
نقطه هدف فاصله زیادی در پیش است و انتظار 
داریم دولت و وزارت راه و شهرسازی جدی تر 

پای کار بیایند و این مهم را محقق کنند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:
دولت در تولید مسکن نمره قابل قبولی نمی گیرد

فضای مجازی

کتاب

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با 
اشاره به بهانه اخیر توطئه دشمن جهت نامید 
کردن و به خیابان کشاندن مردم، بصیرت و 

صبوری مردم را خواستار شد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ آیت اهلل »محمدرضا 
ناصری« در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر 
یزد ضمن توصیه همه نمازگزاران به رعایت تقوی 
الهی و پرهیز از گناه، اظهــار کرد: روح و جان 
انسان شــفاف و صاف و روشن است و نماینگر 
آیینه نور و عظمت خدا و خوبی ها و عنایتهای 
الهی اســت لذا مادام که همینطور شفاف و زالل 
بماند، نور خدا در آن جان می گیرد و انســان را 
به کمال و آرامش خدایی خواهد رســاند.وی با 
بیان این که گناه قلوب انســانها را سیاه و فاقد 
نور الهی می کند، گفت: این قلب در صورت رها 
شدن زنگار خواهد گرفت و راه جلوگیری از این 
تاریکی و ســیاهی توبه از انجام گناهان و انجام 

کارهای خوب و نیک است.
امام جمعه یزد در خطبه هــای دوم نماز جمعه 
نیز ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، عنوان 
کرد: انقالب اسالمی ایران یک حرکت کودتایی 
و انقــالب اصالح گرایانه نبــود بلکه بنیانگذار 
کبیر انقالب حضرت امام خمینی)ره( معتقد بود 
که سلطنت و حاکمیت از ان خداست و لذا باید 

دســتور و امور خدایی در کشور پیاده شود چرا 
که انســانها در حکومت صرفًا مردمی نمی تواند 
تمام جنبه های کمال را کســب کنند.وی هدف 
از راه اندازی جنگ تحمیلی هشــت ساله علیه 
کشورمان را هراس حکومتهای سلطه و استکبار 
از پیاده شــدن حاکمیت الهی دانست و تصریح 
کرد: خداوند در قران می فرماید؛ دشمنان همواره 
مبارزه می کنند تا شــما را از دینتان در صورت 
امکان بازگردانند، تنها در این صورت دشــمن 
دست از سر شــما برخواهد داشت همانطور که 
در برخی کشــورهای به اصطالح اسالمی مانند 
عربستان صعودی این چنین را شاهدیم.آیت اهلل 
ناصری منطق امام راحل را مطابق با حرکت امام 
حسین)علیه اسالم( خواند و افزود: تاکنون دشمن 
نتوانسته از این انقالب قرآن و اسالم را بگیرد و 
استقالل و آزادی ملت شهیدپرور کشورمان را از 

آنها بگیرند و حاال نیز باید آن را حفظ کنیم.
وی با بیان این که مخالفت کشورها به دلیل اقتصاد 
نیست بلکه برای گرفتن دین ماست، گفت: دشمن 
تالش دارد، مردم را ناامیــد کند و با به خیابان 
کشاندن آنها در جهت براندازی دین مردم حرکت 
کند و از بسط این انقالب به دیگر کشورهای دنیا 
جلوگیری کند لــذا باید با حضور مردم مومن و 
مســلمان و هدایت و درایتهای والیت فقیه آن 
را حفظ کنیم.وی با اشــاره به این که دشمن هر 
روز به یک بهانه مانع رشد کشورمان می شوند، 
گفت: در همین یک ماه اخیر شاهد حضور بیش 
از سه میلیون ایرانی در پیاده روی عظیم اربعین 
و حرکت به ســمت آرمان آزادی خواهی امام 
حسین)علیه السالم( بودیم.خطیب جمعه یزد به 

رسمیت پیدا کردن ایران در اجالس شانگهای و 
حضور رئیس جمهور در اجالس مجمع عمومی 
کشــورهای جهان در نیویورک و مذاکره برای 
توافق هســته ای  اشــاره کرد و گفت: دشمن از 
عصبانیت نسبت به این حرکت ها، به دنبال یک 
بهانه بودند و امروز با این بهانه ۲۶۰ رسانه فارسی 
زبان خارجی متمرکز بر کشورمان شده اند.وی به 
مردم و خانواده هــا توصیه کرد که در این زمینه 
بیدار و هوشــیار باشند و دوســت و دشمن را 
بشناسند و از گوش دادن به حرف های بیخودی 
شبکه های معاند که مشخص نیست از کجا و با 
چه هدفی تامین مالی می شــوند، پرهیز کنند و 
مواظب باشــند تا از طریق فضای مجازی، فکر 
و دین ما را نگیرند. آیت اهلل ناصری اظهار کرد: 
باید هدف دشمن را سنجید و حقیقتی که دشمن به 
دنبال آن است را بشناسید، باید از اغتششاگرانی 
که به خیابان آمدند در مورد هدف و خواسته شان 
ســئوال کنیم که چرا اموال مردم را به آتش می 
کشند؟ وی به تالش مسئوالن برای تامین معیشت 
مردم اشاره و عنوان کرد: دشمن هم تمام تالش 
خود را به کار گرفته تا این معیشت تامین نشود 
و این نباید بهانه ای شود که پا روی دین خود و 
حقیقت این توطئه ها بگذاریم لذا توصیه می کنیم 
مردم بصیر و صبور باشند و در مقابله توطئه های 
دشمن بایســتند.امام جمعه یزد از تالش کسانی 
که برای تامین امنیت این کشور تالش می کنند، 
قدردانی کرد و گفت: متاســفانه نیروی انتظامی 
کشورمان بسیار مظلوم واقع شد ولی در صورت 
تداوم این حرکتها، مردم به پا خواهند خواست و 

مانع این آشوبها و اغتشاشات خواهند شد.

امام جمعه یزد:

مردم در اغتشاشات اخیر بصیر و صبور باشند 

 معاون پارلمانی رئیس جمهور:
دشمن از سرعت پیشرفت کشور
 در دولت سیزدهم هراس دارد

 حســن سیالوی ســرویس اســتان ها // معاون 
پارلمانی رئیس جمهور گفت:دشــمن از ســرعت 
پیشرفت کشور در عرصه های مختلف هراس دارد و 
از این سبب سعی در ایجاد ناامنی در کشور را دارد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛  ســیدمحمد حسینی در 
آبادان اظهار داشت: دولت سیزدهم خود را خدمتگزار 
مردم می داند و برای پیشــرفت کشور شبانه روز در 
حال تالش اســت. وی نیاز امروز جامعه و کشور را 
همبستگی و وحدت برای پیروزی های بیشتر در همه 
عرصه های بین المللی دانست و افزود:تالش دشمن 
برای متوقف کردن سرعت پیشرفت کشور راه بجایی 
نخواهند برد.حسینی ییان داشت:دولت با جدیت برای 
جبران کمبودها و توســعه کمی و کیفی سطح زندگی 
مردم در حال تالش است.وی اظهار داشت: در دولت 
بحث هایی در خصوص آموزش و پرورش و وزارت 
علوم همواره مطرح اســت هر چنــد کمبودهایی در 
ایــن بخش ها وجود دارد که باید جبران شــود و با 
تالش و جدیت دولت این کمبودها  برطرف خواهد 
شد.معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: طرح توسعه 
آبادان و خرمشهر در معاونت اجرایی رئیس جمهور 
در دست بررسی است و نظرات مختلف در این رابطه 
جمع بندی شده و امیدواریم این طرح بتواند به ارتقاء 
زیرســاخت های این ۲ شهرستان کمک کند.معاون 
پارلمانی رئیس جمهور به منظور شــرکت در مراسم 
آغاز ســال تحصیلی جدید و گرامیداشت دوم مهر 
سالروز شهادت جمعی از فرهنگیان و معلمان آبادان 
در بمباران اداره آموزش و پرورش این شهرستان به 

آبادان سفر کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان اعالم کرد

علت عدم استقبال سرمایه گذاران 
انرژی های تجدیدپذیر در استان کرمان

  آرزو توکلی سرویس اســتان ها // طبق اعالم 
رئیس اتاق بازرگانی کرمان کمبود زمین، زمین های 
نامنظم و تضامین سنگین وثایق از علل عدم استقبال 
سرمایه گذاران در کرمان اســت ضمن آنکه فرایند 
واگذاری برای انرژی های خورشــیدی در اســتان 
کرمان طوالنی مدت اســت و همچنیــن مطالبات 
حوزه نیروگاه های خورشیدی پرداخت نشده است. 
به گزارش خبرنگار دریا ، سیدمهدی طبیب زاده در 
جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان کرمــان گفــت: اراده جدی برای توســعه 
انرژی های خورشیدی در مســئوالن استان کرمان 
وجود دارد اما نتیجه ای حاصل نشده و کرمان جایگاه 
مناســبی در این خصوص ندارد.او می افزاید: برای 
جذب سرمایه گذار در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
مزایده برگزار شد که کرمان رتبه چهارم از نظر مزایده 
برای انرژی های تجدیدپذیر را کسب کرد و فقط دو 
شرکت توانستند در این مزایده شرکت کنند.طبیب زاده 
بیان کرد: بــا توجه به اینکــه تفاهمنامه ای ۲۰۰۰ 
مگاواتی با ساتبا منعقد شــده بود اما رتبه جذب و 
تولید انرژی خورشــیدی در استان پایین است.طبق 
اعالم رئیــس اتاق بازرگانی کرمــان کمبود زمین، 
زمین های نامنظم و تضامین ســنگین وثایق از علل 
عدم استقبال ســرمایه گذاران در کرمان است ضمن 
آنکه فرایند واگذاری برای انرژی های خورشیدی در 
استان کرمان طوالنی مدت است و همچنین مطالبات 
حوزه نیروگاه های خورشیدی پرداخت نشده است.به 
گفته او، علی رغم پتانسیل استان کرمان از نظر انرژی 
خورشــیدی، اما هنوز تولید کرمان به ۱۰۰ مگاوات 

نرسیده است.
آغاز سال تحصیلی جدید

 با 305 هزار دانش آموز در یزد 
 علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //معاون 
آموزش ابتدایی آمــوزش و پرورش یزد با بیان این 
که کیفی سازی آموزش اولویت جدی نظام آموزشی 
است، گفت: ســال تحصیلی جدید در استان یزد با 
۳۰۵ هزار و ۴۲۲ دانش آموز در استان یزد آغاز شد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســعیده بهادرزاده، معاون 
آموزش ابتدای آموزش و پرورش یزد ، با اشــاره به 
اهمیت آغاز فعالیت سال تحصیلی جدید به صورت 
دســتورالعمل های  رعایت  کــرد:   اظهار  حضوری، 
بهداشــتی از جمله اولویت های اجرایی تعیین شده 
برای کار مدارس اســت. وی افزود:  پس از دو سال 
از شیوع بیماری کرونا و آموزش های مجازی، امسال 
ســال تحصیلی جدید با حضور بالــغ بر ۳۰۵ هزار 
دانش آموز در ســطح اســتان یزد آغاز شده است. 
بهادر زاده با بیان این که در ســال تحصیلی ۱۴۰۲-

۱۴۰۱ بــا ۳۰۵ هزار و ۲۲۴ دانش آموز در دو هزار 
و ۲۱۵ مدرسه آغاز شده است، گفت: دانش آموزان 
امســال در ۱۱ هزار و ۸۵۵ کالس درس مشغول به 
تحصیل خواهند شد. معاون آموزش ابتدایی آموزش 
و پرورش اســتان یــزد تصریح کــرد: از تعداد کل 
دانش آموزان استان یزد ۱۶۴ هزار و ۱۳۱ دانش آموز 
در مدارس ابتدایــی، ۶۳ هزار و ۸۰۶ دانش آموز در 
مدارس متوســطه اول و ۵۰ هزار و ۵۴۹ دانش آموز 
در مدارس متوسطه دوم مشغول به تحصیل می شوند. 
وی گفت:  در سال تحصیلی جدید پنج  هزار و ۱۷۶ 
دانش آموز در مدارس بزرگساالن و ۲۶ هزار و ۷۳۲ 
نفر در کودکستان ها مشــغول خواهند بود. بهادرزاده 
در پایان تأکید کرد: ارتقاء نظام آموزشی متناسب با 
برنامه تحولی ابالغ شده در دستور کار جدی آموزش 

و پرورش استان یزد است.
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 آغاز برپایی ۱5 دوره کوتاه مدت گردشگری
 در خوزستان

  گروه گردشــگری // معاون گردشــگری مدیــرکل میراث  
فرهنگی خوزستان با تاکید بر اینکه شکل گیری، پایداری و توسعه 
گردشــگری در هر جامعه نیازمند آموزش است گفت: برگزاری 
۱۵ دوره آموزشــی کوتاه مدت گردشگری در خوزستان از دیروز 
چهارشنبه ۳۰ شهریور از سوی این اداره کل آغاز شده است. پیمان 
نبهانی بیان کرد: این اداره کل با تمرکز بر آموزش گردشگری تاکنون 
دوره های آموزش گردشگری متنوعی را اجرا کرده است و در این 
دوره های کوتاه مدت و بلندمدت آموزش گردشگری، بر باالبردن 
سطح کیفیت عملکرد شــرکت کنندگان در دوره ها، تاکید فراوانی 
داشته است که این آموزش ها به روش های هوشمند و یا مجازی، 
عالوه بر آموزش حضوری است و محتوای آموزشی این دوره ها 
برای افراد مبتدی و حرفه ای نیز قابل اســتفاده است.وی ادامه داد: 
با همت مدیرکل میراث فرهنگی خوزســتان و سایر همکاران و 
نیز تعامل ســایر دستگاه های مرتبط، مقرر شد ۱۵ دوره آموزشی 
با عنوان ها و ســرفصل های »گردشــگری دریایی« با همکاری 
ســازمان بنادر و دریانوردی، »گردشــگری جنگ« با همکاری 
بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، »گردشگری خوراک« 
با همکاری صمت، »گردشــگری  گیاهان دارویی« با همکاری 
سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی، »پرنده نگری« 
با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست، »گردشگری سالمت« 
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، »مدیریت 
بازاریابی در گردشــگری« با همکاری انجمن صنفی آژانس ها، 
اتحادیه هتلداران و انجمن راهنمایان گردشــگری، »خبرنگاری 
در گردشــگری« با همکاری اداره کل ارشاد اسالمی خوزستان، 
»گشت های ماجراجویانه« با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، 
»گردشگری کودک« باهمکاری آموزش و پرورش و کانون فکری 
کودکان و نوجوانان، »گردشگری دیجیتال« باهمکاری پارک علم و 
فناوری، »فن قصه گویی در گردشگری« باهمکاری اداره کل ارشاد 
اسالمی و کانون پرورش فکری استان، »آداب پذیرایی و تشریفات« 
و »خانه داری در هتل« با همکاری اتحادیه هتلداران و »مدیریت 
برخورد اول« با همکاری نیروی انتظامی برگزار شــود.وی درباره 
اصول برگزاری این دوره های آموزشی گردشگری که به صورت 
حضوری و مجازی برگزار می شــود توضیح داد: در برنامه ریزی  
صورت گرفته برای دوره های آموزشی سعی شده اصولی همچون 
انطباق مهارت  هایی که در طول آموزش کسب می شود با انتظارات 
و نیازهای تقاضای گردشــگری، ارائه نظام آموزشی گردشگری 
روزآمــد و مرتبط با زمان حاضر، تضمین کارآیی فردی و جمعی 
با هماهنگ کردن اهداف آموزشــی، تضمیــن حداکثر کارآیی از 
راه بهینه ســازی اســتفاده از منابع، ایجاد هدایت کیفی که قادر به 
رفع نقایض موجود بوده و محتوا را بهبود بخشــد، رعایت شود.او 
درخصوص اثرپذیری و نحــوه ارزیابی اقدامات صورت گرفته و 
اثر عملی در زندگی مردم اســتان می افزاید: شاخص های ارزیابی 
دربرگزاری دوره های گردشگری که در سطح استانی و ملی برگزار 
می کنیم مدنظر داریم و تالش می کنیم تا با برگزاری این ۱۵ دوره، به 
اهداف مان دست یابیم.نبهانی ادامه داد: از جمله این اهداف می توان 
به گسترش گردشگری به همه نقاط استان و دیگر مناطق کشور که 
درمواردی به امکانات آموزشی، دسترسی کمتری دارند، ایجاد کردن 
زمینه برای تعامل بین دستگاهی و گسترش فرهنگ عمومی سازی 
گردشگری و نشر این صنعت در سازمان های دیگر با هدف ارتقای 
زیرســاخت های گردشگری، تحقق شــعار »آموزش بدون مرز 
)Education with no bordEr(« با هدف مشــارکت در 
انتقال تجربیات عملی اساتید و آموخته های علمی گردشگری به 
ســایر نقاط کشور، آشنایی با فرهنگ سنت ها، اقوام و جاذبه های 
گردشگری استان برای افراد شرکت کننده و کمک به رشد صنعت 
گردشگری در استان، ایجاد تبادل و ارتباطات گسترده و یکپارچه 
جامعه گردشــگری و کمک به یکسان ســازی خدمات علمی و 
آموزشــی در بخش گردشگری در همه نقاط کشور، فرآهم کردن 
زمینه اشتغال در شهرهای کوچک و تشویق مهاجرت از کالن شهرها 
به سمت شهرهای کوچک، اشاره کرد.وی گفت: این دوره ها از ۳۰ 
شهریور ۱۴۰۱ به ۲ صورت حضوری و برخط و کامال رایگان در 
خوزستان برگزار می شوند و همزمان نیز درسطح ملی برای افرادی 
که عالقمند به بهره مندی از این دوره ها را هستند امکان مشارکت 
وجــود دارد.وی بیان کرد: به شــرکت کنندگان در این دوره های 
آموزشی گواهینامه معتبر اعطا می شود.معاون گردشگری مدیرکل 
میراث  فرهنگی خوزستان با اشــاره به اینکه صنعت گردشگری 
سومین صنعت پول ســاز جهان و اولین صنعتی است که بیشترین 
ایجاد شــغل را دارد گفت: امروزه ، گردشگری یکی از علمی ترین 
و به روزترین فعالیت های جهان به شــمار می رود که هم در سطح 
دوره های کوتاه  مدت از عمومی تا تخصصی و هم مقاطع تحصیلی 
)کارشناســی تا دکتری( رایج بوده است و آموزش داده می شود.او 
افزود: با وجود قابلیت های باالیی که اســتان خوزستان در زمینه 
گردشگری دارد، متاسفانه جایگاه متناسب با قابلیت های خود را 
در نظام سلسله مراتبی مقاصد گردشگری ندارد.معاون گردشگری 
مدیرکل میراث فرهنگی خوزســتان ادامه داد:گردشگری یکی از 
صنایع خدماتی است و افراد زیادی در موفقیت آن دخیل هستند 
و کارکنان در این صنعت باید خود را به باالترین سطح از عملکرد 
برســانند تا بتوانند اهداف این صنعت خدماتی را برآورده سازند.او 
اضافه کرد: گردشــگری، فعالیتی خدماتی است و افراد ارائه دهنده 
 خدمت، بخشــی از محصول به شــمار می آیند؛ از طرفی، توسعه 
منابع انسانی از ارکان توسعه مقاصد، رضایت گردشگران و به تبع آن 
حفظ و بقای عملکرد سیستم است، بنابراین، تدوین و اجرای راهبرد 
توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و آموزش مهمترین نقش را در این راستا ایفا می کند.نبهانی ادامه 
داد: بخشی از نارسایی های خوزستان در دستیابی به جایگاه مناسب 
در عرصه گردشــگری به ناکافی بودن تعداد نیروی انسانی کارآمد 
و آموزش دیده بازمی گردد که در عمل بر توســعه محصول و بازار، 
زیرساخت ها و سرمایه گذاری اثرگذار است.وی گفت:باتوجه به رشد 
روزافزون تکنولوژی و به تبع آن تغییرات در همه صنایع و فعالیت ها، 
در این صنعت نیز نیازمند آموزش های متناسب هستیم که برای آنها 
برنامه ریزی متناسب صورت گرفته است. همچنین باتوجه به اینکه 
اصلی ترین زیرســاخت برای بهبود جایگاه گردشگری یک منطقه، 
باالبردن سطح دانش و آگاهی نیروی انسانی شاغل در آن محدوده 
جغرافیایی است و رضایت گردشگران منوط به کارکرد درست همان 
نیروی انسانی است، نمی توان از آموزش گردشگری چشم پوشی کرد.
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گردشگری

گروه گردشگری // یک سندپژوه تاریخ معاصر 
ایران در خصوص تقســیمات کشوری گفت: 
هرابرجان یک دهســتان از بخش مروست و با 
مرکزیت روســتای هرابرجان است که از زمان 
اولین تقسیمات کشوری ایران در دوره قاجار 

بدون تغییر باقی مانده است.
    امیرحســین عســکری، یک پژوهشگر و 
ســند پژوه تاریخ معاصر ایــران با بیان این که 
هرابرجان در تقســیمات کشــوری از دیرباز 
تاکنون بــه عنوان یک دهســتان با مرکزیت 
اظهار  روستای هرابرجان شــناخته می شود، 
کرد: بر اساس اسناد موجود در وزارت کشور 
هرابرجان از نخســتین تقسیمات کشوری به 
عنوان دهات یعنی مجموعه ای از چند آبادی در 

تقسیمات کشوری قرار گرفته است.
   وی افــزود: مرکزیت مجموعه این دهات بر 
اساس اســناد موجود روستای هرابرجان بوده 
و بر همین اســاس است که همچنان روستای 
هرابرجان به عنوان ده که نشان دهنده مرکزیت 
مجموعه دهات بوده شــناخته می شــود.این 
پژوهشگر شاخص ایرانی تصریح کرد: اگرچه 
تا آبان ۱۳۱۶ تغییرات چندانی در تقســیمات 
کشــوری صورت نگرفت اما الحــاق ابرکوه 
 به یزد، تغییر نام ترشــیز به کاشمر، تغییر نام 
 حســین آباد به زابل و چندین تغییر نام دیگر 
رخ دادند و اولین تقســیمات کشوری پس از 

دوره قاجار در دی ماه ۱۳۱۶ تصویب شد.
   عســکری با بیان این که بر اساس قانون ۱۹ 
دی ۱۳۱۶ تقسیمات کشوری در ایران شامل 
۱۰ استان و ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش شد، 
گفت: در ایــن دوره ایالت فارس به اســتان 
هفتم کشور و شهرســتان آباده به عنوان یکی 
از شهرستان های اســتان هفتم در تقسیمات 
کشوری قرار گرفت.بوانات نیز در زمره یکی 
از ۲۹۰ بخش بود که در کشور تعریف شدند و 
برای اولین بار مفهوم دهستان شامل یک منطقه 
جغرافیایی که دربرگیرنده چند آبادی، قصبه و 
یک ده مرکزی بود در تقسیمات کشوری قرار 

گرفت.مرکز هر دهستان ده نامیده می شد.
  وی با اشــاره به تقســیمات کشوری ۱۳۱۶ 
تصریح کرد: در همین تقسیمات کشوری بود 
که دهســتان هرابرجان با مرکزیت روستای 

هرابرجان که ده نامیده می شــد در تقسیمات 
کشوری قرار گرفت.

  از آن زمــان تاکنــون هرابرجــان همچنان 
دهســتان مانده است و روستای هرابرجان نیز 
بر اســاس آخرین تقسیمات کشوری در سال 
۱۴۰۰ همچنان مرکز این دهستان در تقسیمات 

کشوری تعریف شده است.
  این سندپژوه و محقق با بیان این که اهالی بومی 
منطقه در برخی مواقع همچنان از روســتای 
هرابرجان به عنــوان ده، یادآور تقســیمات 
کشوری گذشته و مرکزیت سیاسی و اداری این 
روستا است یاد می کنند، تصریح کرد: هرابرجان 
در این تقسیمات کشــوری در ردیف ۹۰۰۲۶ 
یک دهســتان از بخش مروست و با مرکزیت 
روستای هرابرجان و بدون تغییر از زمان اولین 
تقسیمات کشوری در دوره قاجار تا کنون باقی 

مانده است.
   عســکری با بیان این که تقســیمات کشور 
در ایران بــه دو دوره پیش از پهلوی و دوران 

پهلوی تا کنون تقســیم می شود، گفت: ویژگی 
دوره پیشاپهلوی همان تقسیمات سنتی به جا 
مانده از گذشــته بوده اســت که با ورود ایران 
بــه دوران مدرنیته عنصر ایلی و قبیله ای آن تا 
حدودی نســبت به دوره های قبل کمتر شده و 
عنصر شهرنشینی وارد عصر تازه ای می شود.به 
این پژوهشگر در دوره قاجار دو نوع تقسیمات 
کشوری وجود داشته است که یک تقسیم بندی 
بر اساس زندگی ایلی و تقسیم بندی دیگری نیز 
بر اساس زندگی شــهری و یکجا نشین بوده 

است.
   وی افزود: یرواند آبراهامیان، نویسنده کتاب 
ایران بین و انقالب در توضیح تقسیم بندی دوره 
قاجار و سده نوزدهم می نویسد: »اصلی ترین 
واحد اجتماعی قبایل کوشــنده یا اینها گروه 
خانه به دوش بوده اســت که اعضای آن و امور 
اقوام و آشنایان نزدیک یک تیره بودند و بسته 
به شرایط جغرافیایی می توانستند از ۱۰ تا ۱۰۰ 
خانوار را شــامل شوند دومین حلقه طایفه نام 

داشتی حلقه اجتماعی قبایل کوچنده محسوب 
می شدند.«

  آبراهامیان گفت: ســومین حلقــه نیز از ایل 
بود که توســط خانم بزرگ رهبری می شــد 
مثــاًل بختیاری ها به ۵۵ ایل، ممســنی ها به ۴ 
ایل، قشــقایی ها به ۳۰ ایل تقســیم می شدند.
نویسنده کتاب ایران بین و انقالب ادامه داد: این 
تقسیمات کشوری موجب می شد تا حکومت 
مرکزی از طریق سران ایل حکمرانی خود را تا 
کوچکترین واحدها اعمال کند هرچند ایل ها از 
خودمختاری داخلی برخوردار بودند از سوی 
دیگر تقسیمات کشوری مبتنی بر یکجانشینی 
یا شهرنشینی در دوره قاجار نیز وجود داشته 

است.
   وی با بیان این که بر اساس این سیاستگذاری 
برای نخستین بار ایران به پنج حکمرانی به شرح 
زیر تقسیم شد، تشریح کرد: حکمرانی آذربایجان 
)که شامل شــهرهای آذربایجان می شد( مقر 
ولیعهد و تحت فرمــان او بود، حکمرانی دوم 

شــامل ایالت های کردستان، کرمانشاه، سرحد 
عراقین و لرســتان، حکمرانی سوم فارس بود 
که عالوه بر ایالت فارس، بندر بوشــهر و بنادر 
و جزایر خلیــج فارس، کهگیلویه، بختیاری و 
خوزســتان را در بر می گرفت.وی اضافه کرد: 
حکمرانی چهارم عبارت از خراسان و سیستان 
بود و حکمرانی پنجم را کرمان و بلوچســتان 
تشکیل می داد.این مسئول با بیان این که در دوره 
ناصرالدین شاه قاجار که تغییرات مهم سیاسی 
و اجتماعی در ایــران روی داد ایران به چهار 
ایالت و ۳۳ والیت تقســیم شد، گفت: ایالت 
آذربایجان، ایالت خراســان و سیستان، ایالت 
فارس و ایالت کرمان و بلوچســتان جزو این 

تقسیمات بود.
   وی بــا بیــان ایــن که در قانون تشــکیل 
ایــاالت و والیات و دســتورالعمل حکام به 
ملی  شــورای  مجلس  تاریخ۱۲۸۶/۰۹/۲۷ 
درمجموع ایران به ایاالت، والیات، بلوک ها و 
در نهایت دهات تقسیم شد، گفت: این تقسیمات 
را نخستین تقسیمات مدون کشوری در ایران 
نامیده اند که بر اســاس ماده ۲ این قانون ایالت 
قســمتی از مملکت بود کــه دارای حکومت 
مرکزی و والیات حاکم نشــین جزو اســت و 

منحصر به چهار ایالت بود.
   عســکری در خصوص قوانیــن مربوط به 
والیات تصریح کرد: بر اساس ماده ۳ این قانون 
والیات قسمتی از مملکت است که دارای یک 
شهر حاکم نشین و توابع باشــد اعم از این که 
حکومــت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی 
باشد. بلوک ها نیز تابع والیات بودند و دهات 

نیز تابع بلوک ها بوده است.
  این ســندپژوه با بیان این که در همین دوره 
والیت آباده در زمره ایــاالت فارس تعریف 
شــد و بوانات به عنوان یــک بلوک متعلق به 
والیت آباده در تقسیمات کشوری قرار گرفت، 
گفت: اگرچه هنوز مفهوم دهستان برای نامیدن 
منطقه ای کوچکتر از بلوک وجود نداشــت اما 
به مجموعه چند دهات می گفتند و بر اســاس 
آبادترین  بزرگترین و   تقســیمات کشــوری 
مکان آن منطقه به عنوان مرکز اداری و سیاسی 
در نظر گرفته شده و اصوالً توسط کدخدا اداره 

می شد .همشهری آنالین

روستایی که از دوره قاجار تاکنون دست نخورده باقی مانده است

گروه گردشگری // تنوع رنگ ها و چهار فصل بودن پارک جنگلی 
خانیکان به قدری زیباســت که هر بیننده ای را مجذوب خود 

می کند به همین دلیل به نام جنگل نیرنگ معروف شده است.
   جنگل نیرنگ که به نام پارک جنگلی خانیکان هم شــناخته 
می شود با چشــم انداز جنگلی متفاوت در فاصله ۵ کیلومتری 
از نوشــهر مازندران در نزدیکی جاده نیرنگ قرار گرفته است و 

بخشی از روستای کوشکسرا به حساب می آید.
* مسیر دسترسی به جنگل نیرنگ

   برای رســیدن به جنگل نیرنگ باید از نوشهر به سمت جنوب 
حرکت کنید و بعد از ۵ کیلومتر به روســتای نیرنگ برسید، ۱۵ 
کیلومتر دیگر پیش بروید تا به پارک جنگلی خانیکان برســید. 
شیب جاده بســیار زیاد ولی ماشین رو است و برای کمپ زدن 
دراین جنگل باید در ابتدا با منطقه نگهبانی هماهنگ شــوید و 
ســپس  حدود ۵ کیلومتر باال بروید تا جایی مناسب چادر زدن 
پیدا کنید. از انتهای روستا به سمت راست بروید و بعد از حدود 
۳ – ۴ دقیقه که با ماشین در جنگل پیش می روید چشم انداز دریا 

در یک سمت و جنگل را در سمت دیگر خواهید دید.
*  زمان بازدید از جنگل نیرنگ

   بهترین زمــان بازدید از جنگل نیرنگ فصل بهار اســت که 
درختان شکوفه زده اند و برگ ها سبز و درخشان هستند و زمین 
را گل های رنگارنگ پوشانده اند یا این که فصل پاییز که درختان 
رنگارنگ و زیبا شده اند. جنگل نیرنگ در فصل تابستان هوایی 
بســیار شرجی دارد که مناسب پیاده روی نیست ولی فصل بهار 
و پاییز دمای هوا معتدل و خوشــایند است و می توانید با خیال 
راحت از زیبایی های جنگل بهره مند شوید. چشم انداز کنار جاده 
در فصل بهار پر از گل های بنفشــه و پامچال اســت و همراه با 
اکسیژن خالصی که تنفس می کنید می توانید از  آواز پرندگان  لذت 
ببرید. زیبایی های فصل پاییز هم جذابیت های خاص خودش را 

دارد و مناسب عاشقان فصل پاییز است.
* جاذبه های طبیعی جنگل نیرنگ

  شاید تصور کنید مسیر رسیدن به جنگل نیرنگ طوالنی است 
ولی به قدری با جذابیت های بکر طبیعی در اطراف مسیر روبرو 

خواهید شــد که بعد از دیدن آن ها متوجه می شوید طی کردن 
این مسیر واقعا ارزشــش را دارد. اغلب درختان جنگل نیرنگ 
درختان ممرز هســتند که در لهجه محلی به نام درخت اولش، 
َشَرم و شرم دار نامیده می شــوند. یکی دیگر از درختان زیبا و 
مشهور جنگل نیرگ، درخت انجیلی است که برگ های جوان آن 
به رنگ بنفش مایل به قرمز هستند، در تابستان سبز و درخشان 
می شــوند و در پاییز به رنگ نارنجی ســوخته و قرمز روشن 
درمی آیند. تنوع رنگ ها و چهار فصل بودن جنگل هر بیننده ای 
را شیفته خودش می کند و می فریبد به همین دلیل است که پارک 
جنگلی خانیکان به نام جنگ نیرنگ معروف شده است. برخی از 
مهمترین جاذبه های دیدنی که قرار است در مسیرتان مشاهده کنید 

عبارتند از: تنگه دار، ُکرُکرود و روستای کوشک سرا.  
* تنگه دار در جنگل نیرنگ

  از تهران تا تنگه دار حدود ۴ ســاعت فاصله است. اگر اولین 
بار است که به این منطقه می روید به هیچ عنوان به تنهایی وارد 
تنگه نشوید. بهترین کار برای عبور از تنگه همراهی با گروه های 
طبیعت گردی و استخدام یک راهنمای محلی است.در دل جنگل 
نیرنگ و در ۸ کیلومتری نوشهر، تنگه دار به عنوان جاذبه طبیعی 
بی نظیر منطقه معروف شده است. قبل از نوشهر، جاده ای فرعی 
به سمت روستای کوشکسرا قرار دارد. بعد از وارد شدن به جاده 
باید ۱۰ دقیقه به مســیر ادامه دهید تا به یک پل برسید. ماشین 
را پــارک کنید و بقیه راه را برای دیدن مناظر بی نظیر تنگه دار، 
پیاده بروید. در تنگه دار با صخــره هایی بلند روبه رو خواهید 
شد که رودخانه ای از میانشان عبور می کند. فضای اطراف تنگه 
پر از درختان سرسبز و بلند است.صخره های تنگه بسیار به هم 
نزدیک هستند و فقط راه عبور تنگی برای شما فراهم است. دمای 
آب رودخانه کمی سرد است ولی اذیت کننده نیست. برای عبور 
از تنگه باید وارد آب شــوید بنابراین باید کفش و لباس اضافه 
مناسب همراهتان داشته باشید. ۴۰۰ متر اول، ارتفاع آب تا زانو 
می رسد ولی بعد از آن عمق بیشتر می شود و دربرخی قسمت ها 

تا ۱.۵ متر هم میرسد بنابراین اگرمهارتی در شنا ندارید حتما باید 
جلیقه نجات داشته باشید. در مسیر تنگه استخرهای طبیعی برای 
شــنا و شیرجه زدن وجود دارد.  طول تنگه یک هزار ۶۰۰ متر 
است و برای عبور نیاز به تجهیزات مناسب دارد. رودخانه نورید 
جنگل نیرنگ به قدری رویایی و بی نظیر است که گذر زمان را 
احســاس نمی کند. صدای سهره جنگلی که بسیار زیبا است در 
مسیر و از بین درختان در هم پیچیده زیبایی مسیر را دو چندان 
می کند. عبور از رودخانه تنگه دار حدود ۳ ساعت طول می کشد 
بنابراین از فروشــگاه های ابتدای تنگه باید آب و خوراکی های 

مورد نیازتان را تهیه کنید.
*  روستای کوشکسرا یا کشکسرا

  روستای کوشکسرا یا کشکسرا در نزدیکی جنگل نیرنگ قرار 
گرفت اســت و ۵۰۰ ســال پیش به نام روستای کران شناخته 
می شده است. ارتفاع روســتا از سطح دریا ۷ متر است و شغل 
اهالی روســتا اغلب کشــاورزی و دامپروری است. روستای 
کوشکسرا، بزرگترین روســتای غرب مازندران است که بنای 
امامزاده حمزه و خاتون رضا با قدمت بیش از ۱۰۰۰ ســال و 
با معماری کم نظیر در آن قرار گرفته اند. نمای بیرونی ساختمان 
امامزاده ها به صورت ۸ ضلعی ساخته شده است. در سال ۱۳۸۳، 
موزه مردم شناسی روستان کوشک سرا به کمک یک کارآفرین 
تبریزی افتتاح شــد که مانند خانه های سنتی شمالی با چوب 
ساخته شده اســت و فضای کوچک آن حس و حال خوبی به 
بازدید کنندگان منتقل می کند. در این موزه می توانید با پوشــش 
مردم محلی و ابزارهای مورد اســتفاده روستاییان آشنا شوید. 
مجموعه اشیای متعلق به دوران قاجار و سنگ قبرهای قدیمی 

هم در این موزه نگهداری می شوند.
*  دره گزک

  دره گــزک، دره ای زیبا اســت کــه در ۷۰ کیلومتری جنگل 
نیرگ قرار گرفته است و برای دیدن آن باید به کجور مازندران 
بروید. جاده چالــوس هم به دره گزک راه دارد. دره گزک یکی 

از زیباترین مناطق شمال است ولی هر کسی نمی تواند واردش 
شــود و دیدن زیبایی های بکر آن فقط برای حرفه ای هاســت. 
بدون حضور راهنمای محلی به احتمال بسیار زیاد راهتان را گم 
خواهید کرد. برای ورود به این دره باید در مسیر بستر رودخانه 
حرکت کنید و آبشــارها را پشت سر بگذارید. عبور از آبشارها 
فقط با تجهیزات حرفه ای امکان پذیر است. برای عبور از دره باید 

تا ارتفاع ۴۵ متری باال بروید.
* رودخانه کرکرود یا گیسوی خزر

  رودخانــه کرکرود از ارتفاعات منطقه سرچشــمه می گیرد، از 
روستای کوشکســرا می گذرد دل جنگل نیرنگ عبور می کند و 
در نهایت به دریای خزر می ریزد. آب کرکرود شفاف نیست ولی 
بومیان منطقه از آب آن برای نوشــیدن و دم کردن چای استفاده 
می کنند. به دلیل عبور کرکرود از تنگه دار، محلی ها به نام کرکرود 

تنگه هم آن را می شناسند.

محبوب ترین مقصد گردشگری مازندران 

گروه  گردشگری // » زنجیر و پیر « نام آیینی است   
که نخســتین جمعه پاییز در یکی از شهرستان های 
اردبیل برگزار می شود؛ آیینی زنانه که بیشتر براساس 
اسطوره ســازی و باور عامه شکل گرفته و اینک در 

معرض انقراض است. 
   روح اهلل محمدیـ  معان میراث فرهنگی استان اردبیل 
ـ درباره این آیین گفت: مراسم »زنجیر و پیر« مختص 
شــهر گیوی مرکز شهرستان کوثر بوده و هر سال در 
اولین جمعه مهرماه در این شهر برگزار می شود. این 
مراســم در گذشته بسیار مورد توجه بوده و هر سال 
با شور و شوق فراوانی برگزار می  شد، ولی متأسفانه 
در سال های اخیر به دلیل افزایش مشغله  های فکری 
و ذهنی جوانان و شــیوع بیماری کرونا چندان مورد 
 استقبال واقع نمی  شــود.او ادامه داد: این مراسم ذاتا 
شــاد بوده و بر مبنای اسطوره  شــکل گرفته است. 
اســطوره  ای مبنی بر پناه بردن به طبیعت برای حفظ 
پاکی و معصومیت، مراســم »زنجیر و پیر« به نوعی 

آیین بخت گشایی نیز محسوب می  شود.به گفته معاون 
میراث فرهنگی اردبیل، مراســم »زنجیر و پیر« قصه 
پاکدامنی و پناه بردن به طبیعت است. این آیین داستان 
دختری است که برای حفظ پاکدامنی به طبیعت پناه 
می برد و از خداوند می خواهد برای در امان ماندن از 
تعدی و دست درازی دشمنان و ناپاکان، تبدیل به یکی 
از عناصر طبیعت شود.محمدی اضافه کرد: در داستان 
»زنجیر و پیر« دختران از خدا می خواهند که آن ها را 
به سنگ یا پرنده تبدیل کند و باور عموم بر این است 
آن دختران به سنگ تبدیل شده اند. این افسانه در میان 
مردم می چرخد و به یادبود آن، هر سال مراسمی در 
محلی با عنوان »زنجیر و پیر« و در زیر درختی خاص 
برگزار می شود.او همچنین گفت: این آیین، مراسمی 
زنانه بوده و به این صورت برگزار می شد که تعدادی 

از زنان روستا با جمع آوری مواد اولیه آش یا غذایی 
دیگر مانند آب گوشــت، به این محل رفته و پس از 
خواندن آوازهای شاد و دف زدن و شادی کردن، دو 
کودک را که گاهی هر دو دختر هســتند و یا گاهی 
یکی پســر و دیگری دختر است، رخت عروسی به 
تنشان کرده و به صورت تمثیلی جشن برگزار می  کنند. 
در این مراســم دف می زنند و مانند مراسم حنابندان، 
حنا پخش می کنند. پــس از آن آش یا غذایی را با 
همکاری هم پخته و میل می کنند.او افزود: در این محل 
درختان کهن ســالی وجود دارد که تعدادی از آن ها 
درخت زغال اخته بوده و  زنان قطعه ایی از لباس خود 
را به آن درختــان گره می بندند و مطلب و نذر خود 
را از خداوند می خواهند. این مراســم یک روز طول 
می کشــد و جمعیتی در حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر در آن 

حضور می یابند. گاهی شخصی که نذر یا مطلب خود را 
از »زنجیر و پیر« دریافت کرده و در این محل 

قربانی نیز می کند.
  محمدی بــا بیان این که 

متأســفانه اطالعات 
دقیقی  مســتند 

در مــورد این 
وجود  مراسم 
ندارد و بیشتر 
تحت الشعاع 
اولیه  بــاور 
و  اســت 

مردم  امــروزه 
تفریح  صــرف 

بدون توجه به افسانه 
پشت این مراسم به اجرای 

آن می پردازنــد، گفــت: آیین 

»زنجیر و پیر« که در معرض فراموشی قرار گرفته بود 
در سال ۱۴۰۰ در فهرست 
میــراث  آثــار 
س  ملمو نا

بــه 

ثبت 
رســیده 

است.  

»زنجیر و پیر«؛ آیینی زنانه در اولین جمعه پاییز
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 او یکــی از مددجوهایم در مرکز ترک اعتیــاد بود و خانواده پولداری داشــت. در میان 
ارتباط های مشــاوره ای ترک اعتیاد عالقه ای بین ما به وجود آمد به طوری که من بیشتر 

موضوعات کاری را هم با او مطرح می کردم تا این که...
   زن ۴۷ ســاله ای که دقایقی بعد از عملیات جمع آوری معتادان متجاهر و به اتهام 
فراری دادن یکی از خرده فروشــان موادمخدر توسط نیروهای اطالعات کالنتری 
دستگیر شده بود، درباره این ماجرا و سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری 
گفــت: پدر و مادرم در تهران زندگی می کردند و من هم در یکی از شــهرک های 
اطراف تهران به دنیا آمدم. با آن که در ۱۴ ســالگی پای سفره عقد نشستم و ازدواج 
کردم اما به تحصیالتم ادامه دادم و درس و مدرســه را رها نکردم. یک سال بعد از 
ازدواج دختــرم به دنیا آمد اما معلولیت ذهنی داشــت به طوری که از همان دوران 
نوجوانی دچار سختی ها و مشــکالت زندگی شدم. بعد از آن دو فرزند دیگرم نیز 
متولد شدند و من در حالی که خودم تحصیل می کردم امور خانه داری و مراقبت از 
فرزندانم را نیز به عهده داشــتم ولی سال ها بعد با همسرم دچار اختالف شدیم چرا 
که او اعتیاد داشت و همین مسئله موجب شده بود تا روابط سردی بین ما حکمفرما 
شود. حاال دیگر هیچ تفاهمی با یکدیگر نداشتیم. من تحصیالتم را در رشته مشاوره 
ادامه دادم و تا مقطع فوق لیســانس تحصیل کردم، این در حالی بود که همسرم بعد 
 از بازنشســتگی مدام پای بســاط موادمخدر می نشست و هر روز مصرفش بیشتر 
می شــد، به همین دلیل دیگر طاقت نیاوردم و شــش سال قبل در حالی از او جدا 
شدم که زندگی مشترکمان در مشهد ادامه داشت. بعد از این ماجرا در جست وجوی 
 یافتن شــغلی بودم تا مخارج زندگی ام را تامین کنم. خالصه با توجه به تحصیالت 
عالیه ای که داشــتم در یکی از مراکز ترک اعتیاد قانونی به عنوان مددکار مشــغول 
کار شــدم و به معتادانی که برای ترک اعتیاد به این مرکز معرفی می شــدند، کمک 
می کردم که بســیاری از آن ها معتادان متجاهری بودند که توسط پلیس دستگیر و 
به این مرکز معرفی می شــدند. در میان معتادان، جوان ۲۶ ساله ای بود که خانواده 
سرشناسی داشت و به خاطر رفیق بازی در دام اعتیاد افتاده بود. من هم تصمیم گرفتم 
تا او را از این منجالب نجات بدهم اما آرام آرام این ارتباط کاری و معاشرت ها به 
 عالقه قلبی کشید تا جایی که مسعود به من پیشنهاد ازدواج داد. من هم که احساس 
مــی کردم به او عالقه پیدا کرده ام، به صورت عقد موقت ارتباطم را با او نزدیک تر 
کردم و قرار شــد بعد از آن که به طور کامل اعتیادش را کنار گذاشــت، به صورت 
 رســمی با هــم ازدواج کنیم. او خانواده پولداری داشــت و آن هــا هزینه خوش 
گذرانی هایش را می پرداختند. با آن که مســعود دیگر در مرکز ترک اعتیاد حضور 
فیزیکی نداشت ولی به خاطر ارتباط با من، گاهی به محل کارم می آمد. اگرچه عقد 
موقت ما چند ســال طول کشــید ولی من تصمیم گرفته بودم تا روزی که از چنگ 
این ماده افیونی رها نشــود، ازدواج با او را علنی نکنم. در همین روزها یقین داشتم 
 مسعود به پاتوق معتادان متجاهر در یکی از مناطق حاشیه شهر رفت و آمد دارد ولی 
نمی دانســتم او خرده فروش موادمخدر نیز هست، به همین دلیل یک روز زمانی که 
متوجه شــدم قرار است تعدادی از معتادان متجاهر را به مرکز ترک اعتیاد بیاورند به 
پــرس و جو در این باره پرداختــم و فهمیدم که مردم از حضور و تجمع معتادان در 
پاتوقی اعالم نارضایتی کرده اند که مسعود نیز در آن مکان حضور داشت. برای آن 
که پلیس او را دستگیر نکند، بالفاصله پیامکی برایش ارسال کردم و به او هشدار دادم 
که بــه محل تجمع معتادان متجاهر نرود اما پلیس بالفاصله آن محل را به محاصره 
درآورد و مســعود نیز هنگام فرار از محل دستگیر شــد. در بازبینی تلفن همراه او 
مشخص شد که من ماجرای دستگیری معتادان را لو داده ام به همین دلیل نیروهای 
کالنتری ســپاد مرا نیز دستگیر کردند. اگرچه می دانم کاری بسیار اشتباه انجام داده 
ام اما من دلم به حال جوانی سوخته بود که به او عالقه مند بودم ولی نمی دانستم او 

فروشنده موادمخدر نیز هست و... .

جاسوس معتادان متجاهر! 
در امتداد تاریکی

جهان
افزایش آمار قربانیان قایق مهاجران در آب های سوریه

  شمار قربانیان حادثه غرق شدن قایق در آب های سوریه به دست کم ۷۱ 
تن افزایش یافت.گزارش ها حاکی از آن اســت در حادثه غرق شدن قایق 
حامل مهاجران در آب های سوریه تاکنون جسد دست کم ۷۱ نفر از میان 
آب بیرون کشیده شده است. مقامات سوری از عملیات یافتن جسد قربانیان 
این حادثه را در آب های منطقه طرطوس آغاز کردند. نجات یافتگان این 
حادثه اعالم کرده اند که این قایق چند روز قبل از منطقه المنیه واقع در لبنان 
حرکت خود را آغاز کرده و ۱۲۰ تا ۱۵۰ سرنشــین داشته است. مهاجران 
عازم اروپا بوده اند. به گزارش روزنامه االوســط، گفته شده سرنشینان این 

قایق از ملیت های مختلف بوده اند.

تیراندازی در مکزیک قربانی گرفت
 در حادثه وقوع تیراندازی در محل یک کافه در مکزیک، دست کم ۱۰ تن 
کشته شدند.  مقامات محلی مکزیک اعالم کردند: تعدادی مرد مسلح ناشناس 
با حضور در محل یک کافه در مرکز این کشور، اقدام به تیراندازی کردند. در 
این حادثه دستکم ۱۰ تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته 
مقامات محلی ایالت گواناهواتو، تمامی ۱۰ قربانی این تیراندازی مرد بوده و 

تاکنون در ارتباط با این حادثه مظنونی دستگیر نشده است.

ترور امام جماعت مسجدی در درعا سوریه
   افراد مسلح ناشناس امام جماعت یکی از مساجد شهر طفس در حومه 
درعا ســوریه را ترور کردند. افراد ناشناس در استان درعا واقع در جنوب 
سوریه امام جماعت یکی از مساجد در شهر طفس در حومه درعا را درپی 
تیراندازی ترور کردند. بر اساس این گزارش، تلویزیون سوریه گزارش داد 
که افراد مسلح ناشناس به سمت »معتز ابوحمدان« تیراندازی کردند که درپی 
این تیراندازی وی کشته شد و همسر و پسرش هم زخمی شدند که جراحت 
آنها وخیم اعالم شده اســت. این در حالی است که هیچ گروهی تا کنون 

مسئولیت این ترور را برعهده نگرفته است.

زخمی شدن 3۸ فلسطینی  در درگیری های کرانه باختری
 هالل احمر فلسطین اعالم کرد که ۳۸ فلسطینی در درگیری با نظامیان 
صهیونیســت در مناطق مختلف کرانه باختری زخمی شدند. هالل احمر 
فلسطین اعالم کرد که ۳۸ فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست در 
شرق نابلس و مشرق قلقیله در کرانه باختری زخمی شدند. همچنین منابع 
محلی اعالم کردند که در درگیری های امروز در روستای کفر قدوم در شرق 
قلقیلیه، تا این لحظه ۷ فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی 
شدند. این در حالی است که در عملیات ضد صهیونیستی در رام اهلل، حداقل 
هشت صهیونیست به شــدت آسیب دیدند و زخمی شدند. گفته شده این 
عملیات توسط یک شهروند فلسطینی در یک پمپ بنزین در منطقه مجاور 
جنوب غرب رام اهلل صورت گرفته و عامل عملیات نیز در همان محل حادثه 

به شهادت رسیده است.

صدور کیفرخواست برای قاضی و وکیل قالبی در قشم
گروه حوادث// رئیس کل دادگســتری هرمزگان از 
صدور کیفرخواست برای دو برادر که با جعل عنوان 
خود را قاضی و وکیل دادگستری معرفی کرده بودند 

در دادسرای عمومی و انقالب قشم خبر داد.
    رئیــس کل دادگســتری هرمــزگان از صدور 
کیفرخواســت برای دو برادر که با جعل عنوان خود 
را قاضی و وکیل دادگســتری معرفی کرده بودند در 
دادســرای عمومی و انقالب قشم خبر داد. مجتبی 
قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: 
پس از شــکایت تعدادی از ساکنین جزیره قشم از 
دو بــرادر که با جعل عنوان و معرفی خود به عنوان 
قاضی و وکیل دادگستری ضمن ادعای نفوذ برخالف 
حق و مقررات قانونی، با سوءاستفاده از نام برخی از 
قضات عالی رتبه و همچنین استفاده از لوگوی قوه 
قضاییه مبادرت به کالهبرداری نموده و وجوهاتی 
را اخــذ می کردند، این موضوع بــه صورت ویژه 
توسط دادســتان عمومی و انقالب شهرستان قشم 
مورد رســیدگی قرار گرفت و برای دستگیری افراد 
مورد نظر، دســتورات الزم صادر شد. وی در ادامه 
افــزود: با هماهنگی مقام قضایــی و در نتیجه کار 
دقیق اطالعاتی، رصــد فضاهای پیرامونی و اخبار 
کسب شده، این دو برادر توسط مأموران، شناسایی 
و دستگیر شــدند. قهرمانی تصریح کرد: بر اساس 
مدارک موجود در پرونده و بنابر اظهارات شــکات 
و مال باختگان، متهم اصلی این پرونده که به دروغ 

خود را به عنــوان قاضی عالیرتبه معرفی کرده بود، 
عالوه بر داشتن ســابقه کیفری از افراد حرفه ای و 
دارای روابط اجتماعی کاذب می باشد که با استفاده 
از سادگی برخی از مراجعین و ظاهرسازی مبادرت 
به ارتکاب جرم نموده است. وی ادامه داد: این متهم 
فقط در یک پرونده با ایــن ادعا که می تواند حکم 
صادر شــده را در مراجع عالی قضایی نقض کند،  
۳۷۰ میلیون تومان از افراد مختلف کالهبرداری کرده 
است. این مقام قضایی یادآور شد: اتهام وارده به متهم 
اصلی این پرونده با نام اختصاری )ف-ش( مباشرت 

در کالهبرداری و اعمال نفوذ برخالف حق است.
   وی بــا بیان اینکه کیفرخواســت متهم دیگر این 
پرونده نیز با نام اختصاری )م-ش( به اتهام معاونت 
در کالهبرداری صادر شــده است، بیان داشت: پس 
از تکمیــل تحقیقات با توجه بــه روند مصرح در 
قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده مذکور به همراه 
کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی برای متهمین 
جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان قشم 
ارسال شده اســت. رئیس کل دادگســتری استان 
هرمزگان اذعان کرد: به علت حساســیت موضوع، 
جهت رسیدگی سریع به پرونده متهمین، دستورات 
ویژه ای صادر شــده است و جلســه رسیدگی به 
اتهامات آنها ظرف روز های آتی برگزار می شــود 
که نتیجه آن، متعاقبًا اطالع رســانی خواهد شــد. 

قهرمانی از همه افرادی که توسط این متهمین از آنان 
کالهبرداری شده اســت نیز خواست تا برای طرح 
شکایت به دادسرای عمومی و انقالب جزیره قشم 
و حفاظت و اطالعات دادگستری استان مراجعه کنند 
و یا با شماره ۱۵۸۰ تماس بگیرند. وی در ادامه به 
سوءاســتفاده عده ای سودجو از نام برخی مسئولین 
و قضات به منظور کالهبرداری اشــاره کرد و گفت: 
متأسفانه این مجرمین بدون اطالع دست اندرکاران 
امر قضا در ارتباط بــا برخی پرونده ها اقداماتی را 
انجــام داده و ادعاهایی خالف حق و قانون مطرح 
می کنند که به هیچ عنوان مرتبط با قوه قضاییه نیست. 
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اهتمام قوه 
قضاییه به برخورد جدی و سخت با مفاسد احتمالی 
در درون و پیرامون دســتگاه قضایی، خاطر نشان 
کرد: در بسیاری از موارد شکل گیری ذهنیت اشتباه 
و برخالف واقع نسبت به عملکرد دستگاه قضایی به 
اشخاصی بازمی گردد که به هیچ عنوان ارتباطی با قوه 
قضاییه ندارند و تنها با توسل به عملیات متقلبانه و 
جعل عنوان اقداماتی را به نام دستگاه قضایی انجام 
داده و موجب ایجاد شائبه در سطح جامعه می شوند. 
وی در پایان تأکید کرد: با افرادی که با سوءاستفاده 
از عناوین جعلی به اعتماد عمومی مردم نســبت به 
دستگاه قضایی آسیب بزنند، قاطعانه و بدون اغماض 

برخورد خواهد شد.

از  یکی  دهیــار  گروه حــوادث// 
روســتاهای اطراف تهــران که در 
جریان یــک درگیری مرتکب قتل 
شــده بود، انگیزه خود را از این کار 

تخلفات مقتول عنوان کرد.
  یکشنبه ۹ مرداد، گزارش درگیری 
مرگبار در یکی از روســتاهای کن 
وسولقان به بازپرس ساسان غالمی 
اعــالم شــد. در تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد مرد جوانی در 
یک درگیری جمعی مجروح شده و 
پس از انتقال به بیمارستان جان خود 
را از دســت داده است. بررسی ها 
نشان می  داد عامل این جنایت دهیار 

مقتول  بســتگان  از  که  روستاست 
بوده اســت. حدود یــک ماه پس 
از این جنایت، متهم ۴۰ ســاله در 
مخفیگاهش دستگیر شد و به دستور 
بازپرس شعبه ســوم دادسرای امور 
جنایی تهران در اختیار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

*  گفت و گو با متهم
اختالفت با مقتول سر چه بود؟
  آذر ســال گذشته به عنوان دهیار 
در روستا مشغول به کار شدم. مقتول 
فامیل دورم بود اما متوجه شدم  او 
طبیعی ساخت  منابع  زمین های  در 

و ســازهای غیر قانونی انجام داده 
چندیــن بار با او صحبت کردم و از 
او خواستم دست از این کار بردارد. 
اما بی فایده بود و او به کار خودش 
ادامه می  داد و من هم مجبور شــدم 

این تخلف را گزارش کنم.
* چرا او را به قتل رساندی؟

 قصدم قتل نبود. روز حادثه مقتول 
به همراه چند نفر به ســراغم آمد و 
معترض بود که چرا ماجرای ساخت 
و سازهای غیر قانونی او را گزارش 
کرده ام. ســر همین مسأله هم باهم 
دعوایمان شــد. آنها مــرا مجروح 

کردند و من به هــر زحمتی بود از 
زیر دست شان فرار کردم و به سمت 
خودروام آمدم که پسر ۹ ساله ام نیز 
داخل آن نشسته بود. وقتی چشمم 
به چشم های پســرم افتاد که پر از 
ترس و هراس بود نتوانستم خودم را 
کنترل کنم و ناگهان با چاقویی که در 

خودروام بود به مقتول حمله کردم. 
* بعد از قتل چه کردی؟

 به خانه یکی از بستگانم در اطراف 
تهران رفتم و در آنجا مخفی شــدم. 
اما خیلی  پشــیمان بــودم دراین  
مدت خانواده ام چند باری به سراغ 
خانــواده اش رفته و درخواســت 

بخشش کرده بودند. 

قتل به خاطر ساخت و ساز غیر قانونی 

انتظامی  فرمانده  حوادث//  گروه 
از دســتگیری ۲ عامل  لرستان 
در  شخصی  منازل  به  تیراندازی 

شهرستان پلدختر خبر داد. 
  یحیــی الهی  اظهار کرد: در پی 
دریافت خبری مبنی بر تیراندازی 
به منازل شخصی در  شهرستان 
با هماهنگی  پلدختر، موضــوع 
مرجع قضایــی بصورت ویژه در 
دســتور کار مأمــوران انتظامی 
این فرماندهــی قرار گرفت. وی 

افزود: مأموران با انجام اقدامات 
پلیسی گسترده ۲ نفر از عامالن 
عملیاتــی  در  و  شناســایی  را 
غافل گیرانه و ضربتی دســتگیر 
کردند. الهی گفت: متهمان پس از 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
قانونی بــه مرجع قضایی معرفی 
و روانــه زندان شــدند. فرمانده 
شهروندان  از  لرســتان  انتظامی 
خواســت در صورت مشــاهده 
هرگونه موارد مشکوک مراتب را 

در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ 
به پلیس اطالع دهند تا نسبت به 

شناســایی و دستگیری متخلفان 
اقدام شود.

 فرمانده انتظامی لرستان خبر داد

دستگیری عامالن تیراندازی  به منازل شخصی در پلدختر

 کشف ماینرهای غیرمجاز
 در آب های بندرعباس

گروه حوادث// فرمانده مرزبانی 
از کشــف  هرمزگان  اســتان 
آب های  در  غیرمجاز  ماینرهای 

بندرعباس خبرداد. 
  سردار حسین دهکی در تشریح 
این خبر، اظهار کرد: مرزبانان با 
اشراف اطالعاتی مبنی بر قاچاق 
دستگاه ارز دیجیتال در آب های 
شناسایی  بالفاصله  بندرعباس، 
محل و بررســی موضوع را در 

دستور کار خود قرار دادند.
از شناســایی  افزود: پس  وی 

منطقه آلــوده، ماموران به محل 
مورد نظر اعزام و پس از توقیف 
یک شــناور در بازرسی از آن 
۸۵ دســتگاه ماینر غیرمجاز را 
کشــف کردند. فرمانده مرزبانی 
استان هرمزگان با اشاره به اینکه 
کارشناسان ارزش دستگاه های 
کشف شده را ۱۷ میلیارد ریال 
برآورد کردند، اظهار کرد: در این 
رابطه ۵ متهم دستگیر و تحویل 

مراجع ذی صالح شدند.

   

 دستگیری متهم 
قبل از فرار در مرز

گروه حوادث//  پســر نوجوان که به اتهام قتل دستگیر شده 
مدعی است مقتول برای دوســتش مزاحمت ایجاد کرده بود.     
ســرهنگ محمد نادربیگی  رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: 
در پــی اعالم وقوع یک فقره قتل در یک نزاع و درگیری در منطقه 
مهرشهر کرج، بررسی موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جرایم 
جنایی قرار گرفت. بررسی های اولیه حاکی از این بود که ۲ نوجوان 
در یکی از پارک های مهرشــهر با هم درگیر شــده و یکی از آنها 
به وســیله چاقو دیگری را به قتل رســانده و متواری شده است.  
رئیس پلیس آگاهی اضافــه کرد: در ادامه با انجام تحقیقات میدانی 
و به کارگیری اقدامات اطالعاتی- پلیســی مشخص شد که متهم به 
منظور خروج غیرقانونی از کشور به یکی از استان های مرزی کشور 
گریخته است. بنابراین بالفاصله اکیپی از کارآگاهان به مخفیگاه متهم 
اعزام و در یک عملیات ضربتی قاتل را دســتگیر و به استان البرز 
منتقل کردند.  ســرهنگ نادربیگی گفت: در تحقیقات تکمیلی قاتل 
علت قتل را مزاحمت مقتول برای یکی از دوستانش اعالم و به قتل 
اعتراف کرد.  رئیس پلیس آگاهی استان البرز در پایان ضمن اشاره به 
معرفی متهم به مراجع قضائی از خانواده ها درخواست کرد که نظارت 
دائم بر رفتار فرزندان خود داشته باشند تا عزیزان شان با رفتار های 

هیجانی آینده خود را تباه نکنند.

آگهي مزايده ) نوبت اول ( 
شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري بندر عباس به موجب پرونده اجرایي بشماره کالسه 9309980010500981 بشماره بایگاني 0100506 در خصوص دعوي 
سهراب فرهپور فرزند محمد بطرفیت فواد گل پاگون فرزند بهروز که محكوم به فروش ملك مسكوني معرفي شده شخص ثالث حسین گل پاگون گردیده است که در 
این راستا ملك مسكوني به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود . خالصه وضعیت و مشخصات ثبتي امالك موردنظر: نشاني : بندر عباس - بهشت بندر - بلوار نواب 

صفوي )جنوبي( - ساختمان آجري قطعه سوم از نبش غربی خیابان کوشا- طبقه همكف و اول.
- آپارتمان های مورد معرفي شامل:

1- اعیاني آپارتمان داراي پالك ثبتي 3984 فرعي از یك اصلي مفروز و مجزي شده از 3682 فرعي از اصلي مذکور قطعه یك بخش دو بندرعباس به مساحت
8 . 144 متر مربع واقع در طبقه همكف که مقدار 25.64 متر مربع آن به صورت دوبلكس است با قدر السهم از سایر مشاعات و مشترکات که سند مالكیت اعیاني تك برگ 
به شماره سریال 327312 سري ب 1400ذیل ثبت شناسه یكتا به شماره 140120323054000696 بنام آقای حسین گل پاگون صادر شده است. توضیحات: با قدر السهم 

به نسبت مساحت اعیاني از مشاعات و مشترکات عرصه کل به مساحت 283.8 مترمربع 
2- اعیاني آپارتمان داراي پالك ثبتي 3985 فرعي از یك اصلي مفروز و مجزي شده از 3682 فرعي از اصلي مذکور قطعه 2 بخش دو بندر عباس به مساحت 122.4 متر مربع واقع در طبقه یك با 
قدرالسهم از سایر مشاعات و مشترکات که سند مالكیت اعیاني تك برگ به شماره سریال 327311 سري ب 1400 ذیل ثبت شناسه یكتا به شماره 140120323054000695 بنام آقای حسین گل پاگون 

صادر شده است. توضیحات: با قدرالسهم به نسبت مساحت اعیاني از مشاعات و مشترکات عرصه کل به مساحت 283.8 مترمربع
- آپارتمان هاي مذکور در عرصه اي به مساحت 283.8 متر مربع در یك ساختمان سه طبقه با اسكلت فلزي و نماي آجري قرار دارد. مجموعا سه واحد مسكوني در سه طبقه در عرصه احداث شده 

است. آپارتمان هاي مذکور 2 خوابه، پوشش کف آپارتمان ها سرامیك، پوشش دیوارها کاغذ دیواری و نقاشي، آشپزخانه کابینت ام دي اف و دارای انشعاب برق اختصاصي و آب مشاعي است.
- در زمان بازدید مشاهده گردید که آپارتمانهاي فوق الذکر بصورت مشترك مورد بهره برداري مالك اعیاني مي باشد. در رابطه با حقوقي که اشخاص حقیقي و حقوقي نسبت به ملك دارند و سایر 

موارد احتمالي اسناد و مدارکي ارائه نشده است لذا در صورت صالحدید از مراجع ذیربط استعالم گردد. 
 نظریه کارشناسي:

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به موقعیت، مساحت، کاربري و با در نظر گرفتن سایر مولفه هاي کارشناسي و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالكیت و انتساب آن به هر 
شخص حقیقي و حقوقي و فارغ از موارد بازداشتي و رهني و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا سایر موسسات و نهادهای دولتی یا خصوصی  نیز بدون در نظر 
گرفتن مستحق للغیر بودن ارزش ششدانگ آپارتمان هاي مورد نظر شامل اعیاني و قدر السهم از مشاعات و مشترکات و حق امتیاز استفاده و بهره برداري از عرصه به ترتیب به شرح ذیل تقدیم مي گردد:

1-آپارتمان داراي پالك ثبتي 3984 فرعي از یك اصلي به مبلغ 23.000.000.000 )بیست و سه میلیارد ( ریال
2-آپارتمان داراي پالك ثبتي 3985 فرعي از یك اصلي به مبلغ 19.000.000.000 )نوزده میلیارد(  ریال.

 جمع کل ارزش آپارتمان های ردیف 1 و2 با توجه به مراتب و توضیحات فوق الذکر به مبلغ 42.000.000.000 )چهل و دو میلیارد ( ریال برآورد و اعالم مي گردد. 1- فروش نقدي است . و حداکثر 
مهلت پرداخت بهاء یك ماه مي باشد . 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هرجهت به عهده خریدار است. 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي 
اجراي احكام مبلغ 10% مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008 نزد بانك ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل یا از طریق کارتخوان 
موجود در این اجرا وجه را تودیع نمایند . 4- اجراي احكام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و در صورت ابطال مزایده یا عدم تایید تشریفات مزایده توسط مرجع قضایی حق هرگونه اعتراض نسبت 
به عملیات اجراي احكام از برنده مزایده سلب و ساقط مي باشد . 5- مزایده در روز یكشنبه ساعت 9 صبح مورخ 24 / 07 / 1401 در محل دفتر شعبه اول اجرای احكام مدني دادگستري بندرعباس 

واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبین مجتمع قضایي شهید بهشتي بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . 
6- در صورتیكه برنده تا یك ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود 
که بدوا از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجرای احكام مدني 

دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند. 
فخر الدين افضلی _ دادورز شعبه اول اجرای احكام مدنی دادگستری بندرعباس 

قوه قضائیه 
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سال بیست و یکم شماره 3987

خبری

شهرستان

روابط عمومی اداره کلسالروز شهادت غریبانه امام رضا )ع( بر همگان تسلیت 
منابع طبیعی  و آبخیزداری هرمزگان

 گروه شهرستان//  نخستین گام برای ثبت بندر تاریخی 
الفت جزیره قشــم در یونســکو با حضور سعید محمد 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و افشار 
فتح الهی رییس هیات مدیره و مدیرعامل عملیات بهسازی 

بافت تاریخی این بندر آغاز شد. 
   بــر اســاس اســناد تاریخــی بندر الفــت یکی از 
درگاه های اصلی ورودی به جزیره قشــم بوده و دارای 

قدمت تاریخی زیادی اســت و به دلیــل وجود میراث 
 ملموس و ناملمــوس تاریخی و فرهنگی یکی مهمترین 
 نقــاط جزیره برای توســعه گردشــگری به حســاب

 می آید.
   در این پروژه ۹۹ دســتگاه بادگیر که مهمترین نماد این 
بندر کهن به حســاب می آیند، مرمت و ۵۶ هزار مترمربع 
از بافت تاریخی بندر جداره ســازی و کف سازی خواهد 

شد.پیش از این سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از بازبینی طرح هادی 
بندر تاریخی الفت باهدف ثبت در یونسکو خبر داده بود 
و عملیات بهسازی بافت تاریخی نیز با همین هدف انجام 
خواهد شد.به گزارش ایسنا، همچنین فرآیند ثبت پنج اثر 
تاریخی بندر الفت در فهرســت آثار ملی نیز آغاز شده 

است .

آغاز نخستین گام برای ثبت بندر تاریخی الفت قشم در یونسکو 

امام جمعه قشم :

 آنچه در قشم رخ داد مربوط به مردم قشم نیست 
گروه شهرستان//  امام  جمعه سیریک گفت: ما 
مردمان سیریک اعم از سنی و شیعه ، به هیچ 

عنوان از اصول اسالم کوتاه نخواهیم آمد.
   حجت االسالم محسن ساالری در خطبه های 
نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان، 
 با اشــاره به اینکــه امروز مــا در حکومت و 
جامعه ای که اسالمی است و فضای اسالمی دارد 
زندگی می کنیم ، پس باید اموراتی که اســالم 
تاکید دارند بپذیریم، اظهــار کرد: انقالب ما در 
ایران به تعبیت از انقالب حضرت رســول )ص( 
 مملو از اخوت، معنــوی و عدالت خواهد بود.
حجت االسالم ســاالری با بیان اینکه، پیامبر 

اکرم نتوانســت که جامعه جاهل عرب را یک 
 شبه به جامعه اسالمی مبدل کند افزود : حضرت 
محمــد )ص( در قــدم اول نفس خودش تغییر 
 داد، و در گام اول از خــودش شــروع کــرد و 
خود سازی کرد و در مرحله بعدی جامعه سازی 
 کرد.وی با بیان اینکه، در جهان حاضر کســی 
موفق تر است که مردم روایت آن را بپذیرند، تصریح 
 کرد: در جنگ نرم امروزی دشمنان که تا دندان به 
رسانه ها مجهزند بدنبال تصاحب افکار عمومی 
هستند، و در این جنگ کســی پیروز است که 
 شــدیدترین دروغ ها به راستگویی تبدیل کند.

امام جمعه سیریک با تاکید بر اینکه، مردم بیدار 

باشــید آن دشمن که به دختر مسلمان می گوید 
را چادرت بکن خیر خــواه و مدافع ناموس ما 
نیســت، افزود: در طول دوران اسالم و انقالب 
اسالمی ایران همیشه دشمنان بدنبال بر هم زدن و 
تخریب دین اسالم بودند، بلکه این اولین و آخرین 
مشکلی نیست که دشــمنان برای ما مسلمانان 
ایجاد مــی کنند.به گزارش مهر، وی عنوان کرد: 
امروزه دو مولفه مهم چابک و زیرکی و مهارت 
در کارتان قرار دهید، و در ادامه اشاره ای داشت 
به صلح امام حسن)ع( و افزود: در شهادت امام 
حسن )ع( معاویه جنگ رسانه ای بدست گرفته 

بود و توانست صلح را به امام تحمیل کند .

امام جمعه سیریک :

مردم سنی و شیعه سیریک از اصول اسالم کوتاه نخواهند آمد

آگهي مزايده)نوبت اول(   
شعبه سوم اجراي احكام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائي کالسه 9909987623500067 و شماره بایگانی 9901220 دعوی آقای 
اسماعیل اسدزاده فرزند ابراهیم به طرفیت آقاي فرزاد مجیدزاده فرزند علي مبني بر پرداخت مبلغ 9/036/856/011 بابت اصل خواسته که در راستاي 

اجراي حكم سه دانگ یك باب مغازه تجاری به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود : 
موضوع مزایده : یك باب مغازه تجاري

 آدرس ملك : بندرعباس ، خیابان طلوع ، کوچه طلوع 13، پالك دوم جنوبي ، کدپستي 7915855599
مشخصات ثبتي سند : یكباب مغازه در طبقه همكف یك ساختمان آپارتمانی با کاربري تجاري- مسكوني احداثي در پالك ثبتي 3559 فرعي از 17 
اصلي قطعه 66 بخش 2 بندرعباس که بنا به پروانه ساختماني شماره139025/13084 صادره در تاریخ 1395/09/03 با مالكیت آقاي اسماعیل اسدزاده 

و به وکالت آقای فرزاد مجید زاده
 ارزیابي ملك : ساختمان دارای اسكلت بتني و نماي سنگي شامل 7 طبقه بر روي همكف و زیرزمین مي باشد . واحد تجاري مورد بازدید که طبق پروانه ، دارای مساحت 64 مترمربع 
و طبق صورتجلسه کمیسیون ماده صد شهرداري داراي 17 مترمربع احداثي مازاد )مجموعاً 81 مترمربع( است ، با 3 پله به معبر شمالي اتصال دارد . مغازه دارای درب ورودي از شیشه 
سكوریت ، کف و دیواره سنگي و سقف کاذب مي باشد . کلید و پریز ها هنوز نصب نشده و اتصال برق موقت در واحد برقرار است . مغازه دارای نور گیر در قسمت فوقاني دیوار 
جنوبي است . به دلیل اتصال به مسیر راه پله در قسمت غربي ، عرض مغازه در قسمت انتهایی بیشتر از بر مفید مغازه است . حین بازدید واحد خالي و بدون بهره برداري مالحظه 
گردید بر اساس هندسه و مساحت پالك ، کاربري ملك ، موقعیت پالك از نظر محل وقوع و دسترسی های شهری ، عمر ساختمان ، مصالح به کار رفته در ساختمان ، قدر السهم 
از عرصه کل، قیمتهای معامالتي امالك مشابه در منطقه و سایر مؤلفه هاي مؤثر بر کارشناسي و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي به اشخاص و ارگانها ، مستحق للغیر بودن ، 
عوارض و جرایم معوقه ارزش کارشناسي روز ششدانگ پالك مورد بازدید )باتوجه به عدم تعیین تكلیف اضافه متراژ احداثي( در دو حالت زیر محاسبه و تقدیم حضور مي گردد : 
1-  با شرایط موجود )64 متر مربع مساحت طبق پروانه ، فاقد پایان کار و سند ، دارای مشكل رفع نشده با کمیسیون ماده صد شهرداري ، فاقد انشعاب آب و برق دایم( و بدون 
در نظر گرفتن 17 متر مربع اضافه متراژ مازاد بر پروانه، از قرار هر متر مربع 290،000،000 ریال و جهت 64 متر مربع ، جمعا 18،560،000،000 )هجده میلیارد و پانصد و شصت 

میلیون ( ریال برآورد و اعالم می گردد . 
1- فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یك ماه مي باشد .

2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است . 
3- پیشــنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابي شــده را بصورت ســپرده نقدي بحســاب شــماره 

IR 220100004062012907685962 نزد بانك ملی شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .
 4- اجرای احكام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 5- مزایده در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ1401/07/20در محل دفتر شعبه سوم اجراي احكام حقوقي بندرعباس 

بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
 6- در صورتیكه برنده تا یك ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داري نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل 
شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند 

به اجرای احكام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .
اجرای احكام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

  گروه شهرســتان// رئیس اداره خدمات کار و اشــتغال کیش 
گفت: به منظور ســهولت در احقاق حقوق کارگران امسال قرارداد 
کاری ۳۰۰ کارگر این جزیره در سامانه کار و اشتغال به ثبت رسیده 
است. محمد علی جالیر اظهار داشت: سامانه کار و اشتغال از سال 
۱۳۹۸ برای اولین بار در کشــور راه اندازی شــده و تا کنون چهار 
هزار و ۴۰۰ قرارداد کاری کارگران در آن به ثبت رسیده است.وی 
با اشاره به اینکه کارفرمایان موظف به ثبت اطالعات و قراردادهای 
کارگران خود در این ســامانه هســتند افزود: طــی این اطالعات 
 حدود ۱۶ هزار ۴۰۰ کارگر جزیره در این ســامانه به ثبت رسیده و 
کارگاه های ساختمانی، طرح های عمرانی و هتل ها بیشترین تعداد 
ثبت کارگران را دارند.جالیر اضافه کرد: سامانه هوشمند کار و اشتغال 
به منظور استانداردســازی شرایط کسب و حمایت از کارفرمایان و 
ســرمایه گذاران، اقدامی موثر در حذف قرارداده های سفید امضا و 
احصا حقوق کارگران از کارفرمایان از دیگر اهداف راه اندازی این 

سامانه است.
*  ورزش کارگری در کیش فعال می شود

  رئیس اداره خدمات کار و اشتغال کیش گفت: با توجه به جمعیت 
کارگری این جزیره ورزش کارگری کیش با حمایت سازمان منطقه 
آزاد فعال می شــود.به گزارش ایرنــا، وی اضافه کرد: این هدف با 
استفاده از زیرســاخت های نرم افزاری و سخت افزاری جزیره با 
۲ هدف ارتقای سطح سالمت و استعداد یابی کارگران اجرا خواهد 
شد.هم اکنون عالوه بر مراکز تجاری و خدماتی، حدود ۳۸۰ واحد 
صنعتی و خدمات صنعتی با حجم سرمایه گذاری ریالی ۱۰ هزار و 
۵۹۳ میلیارد ریال و ۵۳۴ میلیون دالری در زمینه های مختلف از 
جمله تولیدات »مصنوعات پالستیکی، تجهیزات پزشکی، مصنوعات 
چوبی، بسته بندی مواد غذایی و محصوالت آرایشی و بهداشتی« در 
این منطقه فعال است.نرخ بیکاری کیش  کمتر از میانگین کشوری و 
زیر چهار درصد قرار دارد و این که جزیره به دلیل اجرای طرح های 
مختلف از پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجهی برای جذب نیروی 

کار از نقاط مختلف کشور دارد.

گروه شهرستان// امام جمعه شهرستان قشم گفت: آنچه 
در چند روز گذشــته در قشم به وقوع پیوست، از سوی 
مردم و فرهنگ قشــم نبوده جریــان هایی با لیدرهای 

مشخص آن را رهبری می کنند. 
   حجت االســالم غالمرضا حاجبــی در خطبه های 
نمازجمعه این هفته قشــم بیان کرد: مردم قشــم از این 
رفتارهــا بیزارند و اینکه کســی پرچم سیدالشــهدا یا 
شهیدشان را آتش بزند برایشان غیر قابل پذیرش است.

وی ادامه داد: باید مشــخص شود لیدرهای این افراد از 
کجا آمده اند و حمله به نهادهایی که حامی مردم هستند، 
خود نشانگر اهداف برنامه ریزی شده آنان است.خطیب 
جمعه قشــم با بیان اینکه در هیچ حادثه ای نباید اقتدار 
نیروهای انتظامی از میان برود، اظهار داشــت: نیروی 
انتظامــی که عبور و مرور مرز و ســاماندهی راه های 
مواصالتی و تحویل امنیت را بر عهده دارند قابل ستایش 
اســت و اجازه نمی دهیم عده ای زالوصفت و داعشی با 
فریب نوجوانان، امنیت مردم و کشور را خدشه دار کند.

وی خطاب به خانواده ها در خصوص لزوم حفظ حجاب 
و عفاف گفت: حجاب، امری قانونی و شــرعی است و 
توصیه می کنیم این وظیفه به بهترین نحو انجام شــود و 
راهی که شهیدانمان برایش خون داده اند که همان شرف 
و عزت زنان و مردان است، از میان نرود.حجت االسالم 
حاجبی تصریــح کرد: نباید دانش آموزان از چشــمه 
شبکه های معاند سیراب شوند و با تخریب آمبوالنس و 

پرچم ها و ... دشمن را شاد کنند.
* ساماندهی فوری اتباع بیگانه غیرمجاز، مطالبه فوری 

قشم است
   وی ابراز داشــت: مطالبه جدی مردم قشم، ساماندهی 
فوری اتباع بیگانه است و مسئولین باید هوشیار باشند 
که هم اینک این موضوع تبدیل به مساله امنیتی شده و 
همه دستگاه های سیاسی و نظامی و انتظامی باید پیگیر 

این موضوع شوند.
   امام جمعه قشم ادامه داد: هر اتفاق تلخی ممکن است 

توســط اتباع بیگانه غیرمجاز در قشم رخ دهد و باید 
زودتر برای این مشکل فکری اساسی کرد.

* از پل خلیج فارس نمی گذریم
  خطیب جمعه قشــم در بخش دیگری از سخنان خود 
بیان کرد: گرچه در چند مــاه اخیر و خصوصا دو روز 
گذشته شاهد افتتاح پروژه های مختلف عمرانی در سطح 
قشم بودیم؛ اما هر پروژه ای هم که افتتاح شود، جای پل 
خلیج فارس را نمی گیرد.وی ادامه داد: پل خلیج فارس 
یک نیاز اساســی برای قشم است و باید اجرایی شود و 
امیدواریم این دولت مردمی برای این آرزوی کهن مردم، 
هر چه زودتر وارد گود شود.امام جمعه شهرستان قشم 
اظهار داشت: اقدامات بسیاری خوبی در روستای محروم 
طوال انجام شد و مسیر این روستا به شکل بسیار خوبی 
توسط سازمان منطقه آزاد قشم آسفالت شد.وی ادامه داد: 
گر چه اعتبارات خوبی برای این روستا و اجرای اتوبان 
آن انجام شد؛ اما عمق محرومیت این روستا می طلبد، 
اقدامات بیشتری در آن اجرایی شود، تا مردم طعم امید و 

توسعه را بیش از پیش بچشند.
   وی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه 
دفاع مقدس سرمشق دفاع بود به همین دلیل عزتمندانه 
اســت و عزت ما نتیجه دفاع غیرتمندانه ماست، افزود: 
برافراشته شدن عکس سردار دلها جلوی قاتالن ایشان 
در نیویورک، غیورانه، بایسته و نشانی از ادامه مقاومت 

است.
  حجت االســالم حاجبی گفت: دیــدار با نمایندگان 
کشــورهای مختلف در اجالس شــانگهای و همچنین 
سازمان ملل و برگزاری باشکوه و پرعظمت اربعین، خشم 
دشمنان اسالم و ایران اسالمی دنیا را مبهوت خود کرد.

به گزارش فارس، وی اظهار کرد: عظمت این راهپیمایی، 
خاری در چشم دشمنان بود و امسال این دشمنان دست 
به کار شدند و وفات غم انگیز دختر سقزی را بهانه ای 
کردند برای آنکه برخی ها این دســتاورهای مهم را به 

انحراف بکشند.

  

امین درساره گروه شهرستان// یک دوره مسابقه 
 شــنای دریایی به مناســبت گرامیداشت هفته 

دفاع مقدس در ساحل آرام بندرپل برگزار شد.
   به گزارش خبرنگار دریا، اســماعیل جیبا رئیس 
هیأت شنا شهرســتان خمیر در پایان این مسابقه با 
اعالم این خبر اعالم کرد:در این مســابقه ۳۲ شناگر 
در رده ســنی باالی ۱۸ ســال در مسافتی به طول 
یک کیلومتر در ساحل بندرپل با یکدیگر به رقابت 
پرداختنــد.وی افزود: در این رقابت ها که با حضور 
تعدادی زیادی از عالقمندان به این رشــته ورزشی 
برگزار شد ، به نفرات اول تا سوم جوایز نفیس اهدا 
و از نفرات چهارم تا دهم با اعطای تندیس مسابقات 

تجلیل گردید.  
  جیبا در ادامه با اشــاره به ظرفیت های دریایی در 
این منطقه تصریح کرد: شهرســتان خمیر باالخص 
بندرپل بدلیل داشتن سواحل زیبا و آب های آرام و 
 همچنین وجود استعدادهای که در این رشته دارد، با 
برنامه ریزی می توانــد در آینده حرف های زیادی 

برای گفتن داشته باشــد.وی ابراز امیدواری کرد با 
توجه ظرفیت منطقه ، در آینده شاهد میزبانی مسابقات 
 در ســطوح باالتری باشــیم.  قابل ذکر اســت این 
رقابت هــا به همت هیئت ورزش های آبی شــهر 

بندرپل و با همکاری هیأت شنا شهرستان، شهرداری 
و شــورای بندرپل ، فرمانداری، تربیت بدنی ، ناحیه 
مقاومت ســپاه و مســئوالن محلی این شهر برگزار 

گردید .

مسابقه شنای دریایی در ساحل بندرپل برگزار شد

دعوت مجمع عمومی سالیانه هیئت امناء انجمن خیریه محسنین قشم
از اعضاء محترم هيئت امناء انجمن خيريه محســنين قشم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی ساليانه اين انجمن كه روز 

يكشنبه مورخ 1401/07/17 در محل مسجد جامع قديم راس ساعت 16:00 برگزار می شود ، حضور بهم رسانيد .
ضمنا افرادی كه مايل به كانديدا شــدن در سمت هيئت مديره و بازرسی انجمن می  باشند خواهشمند است حداكثر تا پايان روز 

شنبه مورخ  1401/07/16 جهت ثبت نام به دفتر انجمن مراجعه فرمايند .
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هيئت مديره  2- انتخاب هيئت مديره و بازرسان

  عمار کماتی قشمی - نائب رئیس هیئت مدیره

قرارداد کاری 300 کارگر
 در سامانه اشتغال کیش ثبت شد

گروه شهرستان//  فرمانده ناحیه مقاومت سپاه سیریک گفت: به 
مناسبت هفته دفاع مقدس بیش از ۷۷ برنامه مختلف فرهنگی 

،هنری و ورزشی در این شهرستان برگزار می شود .
   ســرهنگ علی خادمی بیان داشــت: امســال برنامه های هفته 
دفاع مقدس متناســب با ایام ماه صفر رحلت پیامبر اسالم )ص( و 
شــهادت امام حســن مجتبی )ع( و مطابق با شعار ما مقاوم هستیم 

و در راســتای مقوله جهاد تبیین تنظیم و برنامه ریزی شــده است.
ســرهنگ خادمی  گفت: از برنامه های هفته دفاع مقدس می توان 
به اعزام گروههای جهادی در سطح روستاها، حضور گروهان نمونه 
عشایری بســیج ، رژه موتوری و خودرویی، برگزاری یادواره شهدا 
در محل گلزار شهدای گمنام شهر سیریک، تجلیل از خانواده های 
شــهدا راه اندازی کاروان دفاع مقدس در محالت و نشســت های 
تخصصی اشاره کرد.ســرهنگ خادمی برخی دیگر از برنامه های 
هفته دفاع مقدس در شهرســتان سیریک، را نواختن زنگ مقاومت 
 در مــدارس ، رژه گروهان های نمونه بســیج ، برگــزاری دعای 
ندبه ، محفل انس با قرآن ، نمایش فیلم ، برگزاری مسابقات فوتسال، 
و طناب کشــی عنوان کرد.به گزارش مهر، وی برنامه های شاخص 
هفته دفاع مقدس در ســیریک ۱۷ برنامه عنوان کرد و افزود: بازدید 
و سرکشی از خانواده های شهدا، تجلیل از ایثارگران، اعزام گروهای 
جهادی به محالت کم برخوردار و توزیع بســته  های معیشــتی به 

خانواده های نیازمند از دیگر برنامه ها در این هفته پیش رو است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه سیریک :

۷۷ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در سیریک برگزار می شود



سرویس سالمت // کبد چرب یکی از بیماری هایی است 
که در اثر چاقی و تجمع چربی در کبد ایجاد می شود و اگر 
به آن توجه نشود منجر به از کار افتادن این عضو حیاتی 

در بدن خواهد شد.
کبد یکی از اندام های حیاتی ماست که اگر به درستی از 
آن مراقبت نشود می تواند باعث بروز مشکالت خطرناکی 
برای بدن شــود. بیماری کبد چرب که به کبد چرب غیر 
الکلی نیز شناخته می شــود، به بخشی از شرایط کبدی 
اشاره دارد که با خوردن الکل مرتبط نیستند و علت آن 
تجمع چربی در کبد است. عالئم شناخته شده بیماری کبد 
چرب مواردی مانند زرد شدن پوست )یرقان( و درد شکم 
است. با این حال، برخی از عالئم نیز وجود دارد که مردم 

آنها را نمی شناسند.
طبق گفته کلینیک مایو، بزرگ شدن عروق خونی درست 
در زیر سطح پوست می تواند نشانه ای از بیماری کبد چرب 
باشد. به طور دقیق تر، این موضوع می تواند به این معنی 
باشد که فرد مبتال به استئاتوهپاتیت غیر الکلی )کبد چرب 
غیر الکلی( است، که شکل تهاجمی این بیماری سیروز یا 
زخم پیشرفته کبد است. پزشکان این مرکز توصیه کردند 
افراد با دیدن این عالئم حتما به پزشک مراجعه و تحت 
درمان قرار بگیرند. این کلینیک توضیح می دهد: عارضه 
اصلی بیماری کبد چرب غیر الکلی، سیروز است که در 
مراحل پایانی در کبد ایجاد می شود. سیروز در پاسخ به 
آسیب کبدی مانند التهاب رخ می دهد. همانطور که کبد 
تــالش می کند تا التهاب را متوقف کند، نواحی اســکار 
)فیبروز( ایجاد می شود. با ادامه التهاب، فیبروز گسترش 
می یابد و بافت کبد را بیشــتر و بیشتر درگیر می کند. اگر 
این مورد درمان نشود، سیروز می تواند منجر به تجمع مایع 
در شکم )آســیت(، تورم وریدهای مری )واریس مری( 
که می تواند پاره شــود و خونریزی کند، گیجی، خواب 
آلودگی و مشکل در تکلم )آنسفالوپاتی کبدی(، سرطان 
کبد و نارسایی کبد در مرحله پایانی شود که منجر به از 
کار افتادن کبد می شود. محققان می گویند: بین پنج تا ۱۲ 
درصد از ابتالها به اســتئاتوهپاتیت غیر الکلی به سیروز 
پیشرفته می رســد. بیماری کبد چرب اغلب در مراحل 
اولیه خود عالئمی را نشان نمی دهد. با این حال، بیماران 
ممکن است خســتگی و درد شکم را تجربه کنند. سایر 
عالئم احتمالی ســیروز عبارتند از: تورم شکم )آسیت(،  
بزرگ شدن طحال، قرمزی کف دست ها، زردی پوست و 
چشم )یرقان(. در حالی که علت بیماری کبد چرب دقیقًا 
مشخص نیست اما عواملی وجود دارد که می تواند خطر 
ابتال به سیروز را افزایش دهد که شامل اضافه وزن یا چاق 
بودن، مقاومت به انسولین، قند خون باال )هیپرگلیسمی( که 
نشان دهنده پیش دیابت یا دیابت نوع ۲ است و سطوح 
باالی چربی، به ویژه تری گلیســیرید در خون اســت. 
پزشــکان می گویند: برای برخی افراد، چربی اضافی به 
عنوان ســمی برای سلول های کبد عمل می کند و باعث 
التهاب کبد و کبد چرب غیر الکلی می شود که ممکن است 
منجر به ایجاد بافت اسکار در کبد شود. عوامل خطر برای 
بیماری کبد چرب در هر مرحله عبارتند از: کلسترول باال، 
سطح باالی تری گلیسیرید در خون، سندرم متابولیک، 
چاقی )به ویژه زمانی که چربی در شــکم متمرکز شده(، 
سندرم تخمدان پلی کیســتیک، دیابت نوع ۲، کم کاری 
تیروئید، غده هیپوفیز کم کار )هیپوفیتاریســم(. همچنین 
هرچه ســن شما باالتر باشد احتمال ابتال به این بیماری 
بیشتر است. برای کاهش خطر، پزشکان توصیه می کنند 
افراد رژیم غذایی ســالم و متعادل و وزن مناسبی داشته 

باشند و بیشتر ورزش کنند.
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
آیا در حال مذاکره هســتید؟ اگر این طور اســت و 
درباره ی بعضی موضوعات با ســایر اعضا اختالف 
نظر دارید، بدانید که این تفاوت ها به احتمال خیلی 
زیاد حل خواهد شــد. به نظر می رســد ایده ای به سرتان بزند که 
 در نتیجه ی آن هر دو طرف مذاکره برنده شــوند و حس خوبی به
 آن ها دست دهد. این مساله تاثیر بزرگی روی روابط تان می گذارد، 
پس بعید نیست که روابط تان به تدریج بهتر شوند. خالصه این که 

از امروزتان لذت ببرید .
  اردیبهشت :

به نظر می رســد که مشــکالت کاری باید با کمک 
دیگران حل شود. شاید علت مشکالت این باشد که 
چیزی را به اشتباه متوجه شده اید یا این که منابع را 
درســت به کار نگرفته اید. بد نیست با یک مشاور تماس بگیرید. 
ممکن اســت در زمان مناسب به راه حل درست دست پیدا کنید و 
تحسین دیگران را برانگیزید. بدانید این مشکالت هر چه باشد تا ابد 

که ادامه نخواهد داشت!
  خرداد :

رویاهای عاشقانه و شور و حرارت احساسی در هم 
خواهند آمیخت و امروز را با شــما خواهند بود. اگر 
احســاس می کنید که می توانید زمانی را به کسی که 
دوست اش دارید اختصاص دهید، هر طور که شده این کار را انجام 
دهید. اگر هم نمی توانید، پس یک قرار مالقات برای روز دیگری 
ترتیب دهید. تا آن موقع هم به شما پیشنهاد می شود که اوقات تان 

را به خوشی بگذرانید .
  تیر :

امروز در منزل حســابی سرتان شــلوغ است، زیرا 
دوستان از راه دور بعد از مدت ها به دیدن تان خواهند 
آمــد. احتمال دارد زمان زیادی را صرف منظم کردن 
منزل کنید، اما یادتان باشد که زیاده روی ممنوع است. دوستان تان 
دارند به دیدن شــما می آیند، نه خانه ی شما.می توانید محیط را با 
چند شاخه گل یا وسایل تزیینی دیگر آراسته کنید، بعدش هم فقط 

بنشینید و از روزتان لذت ببرید .
  مرداد :

امروز ممکن اســت از جانب یکی از دوستان تان که 
در نزدیکی های شمانیست ،خبرهای خوبی دریافت 
کنید. شاید این یک خبر شخصی باشد، اما به احتمال 
زیاد درباره ی موضوعی است که مورد عالقه ی هر دو نفر شماست. 
 شــاید تصمیم بگیرید که خودتان هم دســت بــه تحقیق بزنید و 
وقــت تان را تا چند هفته ی آینده در کتابخانه و اینترنت بگذرانید. 
حواس تان باشد که یافته های تان را به دقت ثبت کنید، نباید هیچ 

چیز را از قلم بیندازید .
 شهریور :

امروز ممکن است آن دسته از دوستان تان که به ماوراء 
الطبیعه عالقه مندند به دیدن تان بیایند. شاید تصمیم 
 بگیرید که موضوعات جالبــی را در این زمینه برای 
آن ها شرح دهید. این کار باعث می شود که افکارتان در این حوزه 
دقیق تر و عمیق تر شــود. اما شاید هم مجبور شوید که فقط یک 
شنونده ی خوب باشید، پس اگر این طور شد تعجب نکنید. خیلی 
مهم اســت که تا می توانید اطالعات کسب کنید. اگر نمی خواهید 

چیزی را فراموش کنید بهتر است بنویسید .
 مهر :

امروز سرشــار از انرژی های جسمانی هستید، اما 
مشــکل این جاست که نمی توانید خروجی مناسبی 
برای این انرژی ها پیدا کنید. شاید یکی از خواهر و 
برادرهای تان یا یکی از همسایه ها به کمک احتیاج داشته باشد، آن 
وقت می توانید انــرژی های خود را روی کمک به آن ها معطوف 
 کنید. به این ترتیب هم دوســتان تــان کمک قابل توجهی دریافت 

می کنند و هم شما تخلیه ی انرژی شده اید . 
 آبان :

امروز ممکن است در یک مساله ی مالی به شما کمک 
شایان توجهی شود، آن هم از جایی که اصاًل انتظارش 
 را ندارید. کســی که او را نمی شناســید به سراغ تان
  مــی آید و اطالعات مفیــدی را که دارد ناگهان به شــما منتقل 
می کند، به این ترتیب می توانید مشکالت تان را با رویکرد جدیدی 
حــل کنید. انتظار می رود که در پایــان روز همه چیز به خوبی و 

خوشی تمام شود . 
   آذر :

آیا به دنبال اطالعات خاصی هستید؟ یکی از دوستان 
تــان این اطالعات را در اختیار دارد، اما نمی داند که 
شما به دنبال چنین چیزی هستید. پس بگذارید همه ی دوستان و 
آشنایان تان بدانند که اکنون در جستجوی چه چیزی هستید. کسی 
که در نهایت به کمک تان می آید، شما را شگفت زده خواهد کرد. 

پس تا آن موقع از اوقات تان لذت ببرید.
 دی :

امروز شــاید به سرتان بزند که به جای دیگری پرواز 
کنید و بروید. به نظر می رسد که تغییرات شغلی در راه 
باشد. شاید این تغییرات در نگاه اول چندان مناسب 
نباشــد، اما بدانید که در طوالنی مدت تاثیر مثبت خواهد داشت. 
منظور از تغییر نوعی ارتقای شغلی است، شاید هم سر کار جدیدی 
بروید. به هر حال در مقابل این تحوالت ایســتادگی نکنید. شاید 
ترسناک باشــد، اما بدانید که این به نفع شماست، پس با جریانات 

فوق همنوا شوید.
   بهمن :

آیا مشــکل مالی یا کاری دارید؟ اگر این طور است 
بدانید که امروز یکی از دوســتان تان که دور از شما 
زندگی می کند به کمک تان خواهد آمد. شــاید کار 
خاص و قابل توجهی انجام ندهد، اما به احتمال زیاد شما را طوری 
نصیحت خواهد کرد که بالفاصله راه تان را پیدا می کنید. چیزی که 
دوست تان می گوید در آینده هم به دردتان می خورد. آن را جایی 

یادداشت کنید تا هرگز فراموش تان نشود.
 اسفند : 

امروز ممکن است بتوانید مانعی را که مدت ها جلوی 
پیشــرفت کاری تان را گرفته بود از میان بردارید. این 
راه حل آن قدرها کاربردی اســت که تمایل دارید آن 
را در هــر زمینه ای از زندگی تان به کار ببندید. آن قدر از غلبه بر 
مشــکالت تان خرسند هستید که تصمیم دارید بروید بیرون و یک 

جشن حسابی بگیرید.
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سرویس ســالمت // یک متخصص تغذیه با 
به مواد غذایی سالمی که دانش آموزان  اشاره 
در وعده های صبحانه، نهار و شــام بهتر است 
مصرف کنند، گفت: دانش آموزان حتما در طول 
روز از میان وعده های سالم استفاده کنند و در 
عین حال از ریزه خواری و استفاده از مواد غیر 

سالم خودداری کنند. 
 دکتر مهدی شــادنوش درباره تغذیه ســالم و 
مناســب دانش  آموزان با بازگشایی مدارس، 
گفــت: از آنجایی که دانش آموزان در ســنین 
رشــد قرار دارند، یکی از پایه های بســیار با 
اهمیت برایشــان تغذیه مناسب است. والدین 
توجه داشته باشند که فرزندان شان شب هنگام 
غذایشــان را زودتر میل کنند؛ به طوری که تا 
زمان خواب شان یک فاصله ۴۵ دقیقه ای وجود 
داشته باشد و حتما این موضوع را رعایت کنند. 
ساعت خواب کودکان هم حتما حداقل بین هفت 
تا هشت ساعت باشد. وی افزود: دانش آموزان 
صبح در ساعتی از خواب بیدار شوند که حتما 
فرصت برای صبحانه خوردن داشــته باشند. 
وعده صبحانه اگــر همراه با کربوهیدرات های 
مناسب و نان به اندازه کافی باشد، خوب است. 
در کنار آن از لبنیات خوب هم استفاده کنند به 
ویژه نوشیدن شیر که در آغاز یک روز پرانرژی 

برای دانش آموز بسیار می تواند مناسب باشد. 
اگر مدارس هــم برنامه ها را به گونه ای تدوین 
کنند که دروسی که با محاسبات فکری سروکار 
دارد، مانند درس ریاضی در ساعات اولیه صبح 
باشد که در این صورت فراگیری دانش آموزان 
می تواند بیش از پیش باشد. شادنوش ادامه داد: 
دانش آموزان حتما در طول روز از میان وعده 
استفاده کنند. خانواده ها میان وعده های مناسبی 
را در بسته بندی مناسب همراه کودکان بگذارند. 
میان وعده هایی مانند دانه ها و مغزها، خشکبار، 
میوه جات و... باشــد که این مواد غذایی را به 

عنوان میــان وعده در ســاعات تفریح و در 
فواصل کالس ها استفاده کنند. از ریزه خواری 
و استفاده از مواد غیر ســالم خودداری کنند. 
طبق نظارتی که حوزه های بهداشــت وزارت 
آموزش و پرورش بر مدارس دارد، در بوفه های 
مدارس غذاهای مضر یا موادی که ریزه خواری 
را ترویج کند مانند پفک، چیپس و... نباید در 
مدرسه ارائه شود. اگر هم بود حتما خانواده ها 
به مدارس تذکر دهند. وی درباره ویژگی های 
غذاهایی که در بوفه مدارس ارائه می شــوند، 
گفت: حوزه سالمت وزارت آموزش و پرورش 

بسیار فعال است و طبق دستورالعمل هایی که در 
این زمینه صادر کرده است، مواد غذایی را که 
باید در بوفه ها وجود داشته باشد، مشخص کرده 
است. بوفه  های مدارس از ارائه مواد غذایی که 
فسادپذیر است و نمی توان برای زمان زیادی از 
آن ها در دمای معمولی نگهداری کرد، خودداری 
کند. همچنیــن ارائه مواد فســادپذیری مانند 
سس ها یا مواد غذایی که با استفاده از سس و 
سایر مواد فسادپذیر تهیه می شوند، در بوفه های 
مدارس نباید انجام شــود. بایــد در بوفه های 
مدارس یخچال های مناسب وجود داشته باشد 
و بهداشت را هم رعایت کنند. وی با بیان اینکه 
ساعت نهار دانش آموزان هم نباید زیاد به تاخیر 
افتد و باید حتما وعــده ناهار را در میانه روز 
مصرف کنند، گفت: اگر دانش آموزان برای وعده 
ناهار هم در مدرسه حضور داشتند، مواد غذایی 
به همراهشان باشــد که در دمای معمولی زود 
فساپذیر نباشد. همچنین مواد غذایی ساده بوده 
و دیرهضم نباشند. چربی باال و میزان گوشت 
باالیی نداشته باشند؛ چراکه از آنجایی که قرار 
اســت در ســاعات بعد از ظهر هم در مدرسه 
حضور داشته باشــند، هضم شان طول نکشد. 
در عین حال مدارســی که بعد از وعده ناهار 
هم بــرای دانش آموزان کالس برگزار می کنند، 
در صورتیکــه فرصتی حدود ۱۰ دقیقه تا یک 
ربع را برای اســتراحت دانش آموزان در نظر 
بگیرند، بسیار ایده آل بوده و در آموزش پذیری 

دانش آموزان موثر است.

بایدها و نبایدهای تغذیه  ای برای دانش  آموزان  عالئم کبد چرب
  که از آنها بی خبرید 

***         

 بهترین ساعت خوردن
 صبحانه و ناهار 

سرویس سالمت // متخصصین علوم تغذیه معتقدند که 
ســاعت غذا خوردن از اهمیت زیادی در سالمت افراد 

برخوردار است.
شاید یکی از علل ضعیف شدن بدن در مقابل بیماری ها، 
نحوه تغذیه افراد باشد که امروزه به شکل عجیبی در حال 
اتفاق افتادن است. به طوری که کمتر کسانی هستند که سر 
ساعت، صبحانه، ناهار و شام می خورند. گرایش به سمت 
زندگی صنعتی و خارج شــدن از الگوی مناسب تغذیه، 
منجر به تشــدید رفتارهای غلط غذایی شده است. اما، 
متخصصین تغذیه و رژیم درمانی، برای خوردن صبحانه، 
ناهار و شام، ساعات مناسبی را تعریف کرده اند. صبحانه: 
بهترین زمان خوردن صبحانه ۷ تا ۸.۵ اســت و نباید از 
ساعت ۱۰ دیرتر بشود. ناهار: بهترین زمان خوردن ناهار 
بین ۱۲.۵ تا ۱۴ است و نباید این تایم، از ۱۶ دیرتر شود.

شــام: بهترین ساعت شام خوردن بین ۱۸ تا ۲۱ است و 
این زمان، نباید از ساعت ۲۲ دیرتر شود. فاصله زمانی 
ایده آل بین صبحانه تا ناهار، ۴ ساعت است و شام را باید 

حداقل ۳ ساعت قبل از خواب بخورید.

سرویس سالمت // نباید در زمان خوردن غذا 
راه بروید، زیرا می تواند برای شــما مشکالتی 
مانند سو هاضمه، حالت تهوع و... ایجاد کند. 
در ادامه ۷ بالیی که راه رفتن موقع غذا خوردن 

سرتان می آورد، آمده است.
بســیاری از مردم عادت دارنــد زمانی که راه 
می روند، غذا بخورند. این عادت برای سالمت 
بدن بســیار نامناسب است. نشستن و خوردن 
غــذا نه تنها باعث می شــود از خوردن وعده 
غذایی بیشتر لذت ببرید، بلکه فواید بی شماری 
هم برای ســالمت دارد. غذا خوردن در زمان 
راه رفتن مشکالتی برای بدن به وجود می آورد 

از جمله:
۱- ریفالکس معده

زمانی که لقمه غذا را  می جوید و عمل بلع را 
انجام می دهید مواد غذایی از طریق مری برای 

طی فرایند هضم غذا، وارد معده می شود. با این 
حال، اگر به طور مــداوم هنگام غذا خوردن 
حرکت کنید این موضوع می تواند باعث اختالل 
در فراینــد هضم غذا و بازگشــت محتویات 
اســیدی معده به مری، ســوزش ســر معده، 

ریفالکس معده و حالت تهوع شود.
۲- سوء هاضمه

سوء هاضمه یکی از رایج ترین مسائلی است که 
در زمان راه رفتن و غذا خوردن  رخ می دهد. 
این موضوع به  دلیل آن اســت که محتویات 
غذایی بدون آن که درســت هضم شود، وارد 

روده می شود.

3- اتساع شکم
تورم در ناحیه شکم را اتساع شکم می گویند 
که ناشی از نفخ است و می تواند با حالت تهوع، 
استفراغ و یبوست خود را نشان دهد. همچنین 
این افراد از ناخوشی و درد شکم گالیه دارند. به 
همین دلیل، برای جلوگیری از بروز اتساع شکم 

بهتر است زمانی که راه می روید، غذا نخورید.
۴- افزایش فعالیت مثانه

زمانی که راه می روید و غذا می خورید، فعالیت 
مثانه بیشتر می شود.

5- بروز حالت تهوع
در صورتی که معده زمان کافی برای استراحت 

و هضم غذا در اختیار نداشته باشد، این موضوع 
می تواند منجر به مشکالت سالمتی مانند حالت 

تهوع شود.
۶- تشکیل گاز معده

اتساع شکم و سوء هاضمه هر دو باعث تشدید 
تولید گاز در دستگاه گوارش می شود. در موارد 
شدید درد سینه و سکته های خفیف ممکن است 

در فرد رخ دهد.
۷- زیاده روی در غذا خوردن

از جنبــه روانی زمانی که فرد همزمان اقدام به 
فعالیت و خوردن غذا می کند، بیشتر از حالت 

عادی غذا می خورد.

۷ بالیی که راه رفتن موقع غذا خوردن سرتان می آورد

سرویس سالمت // متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: برای ایجاد 
نشدن سنگ کلیه آب زیاد بنوشید، آب معدنی و یا آب لوله کشی 
می تواند در پیشگیری از ایجاد سنگ  های کلیوی اثر داشته باشد. 
گلبن سهراب با اشــاره به اینکه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ایرانی ها 
مبتال به یکی از انواع ســنگ کلیه هســتند، اظهار کرد: ژنتیک، 
ناهنجاری های آناتومیک و رژیم غذایی نامناســب از اصلی ترین 
دالیل تشکیل سنگ های کلیوی هستند. وی با بیان اینکه مصرف 
محدود مایعات از اصلی ترین ایجاد ســنگ های کلیوی هستند، 
افزود: امالح موجود در آب لوله کشــی بسته به منطقه جغرافیایی 

و نوع خاک نیز با هم تفاوت دارند. عضو هیئت علمی دانشــگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: مثاًل آب لوله کشی مشهد، اصفهان 
و تبریز با هم تفاوت دارند و آب  های معدنی شهرهای مختلف نیز 
با هم متفاوتند و بسته به اینکه از کدام چشمه و یا منطقه باشند، باز 
هم هم فرق دارند. بنابراین نمی تواند ادعا کرد که مصرف آب  های 
معدنی باعث افزایش خطر تشکیل سنگ کلیه می شود. وی توصیه 
کرد: اگر در شهرهایی زندگی می کنید که تصفیه خانه های مجهزی 
دارد از آب لوله کشی استفاده کنید در غیر این صورت از آب های 

معدنی با کیفیت باال استفاده شود.

متخصص تغذیه و رژیم درمانی؛ 

۱۰ تا ۱۵ درصد ایرانی ها سنگ کلیه دارند 

ویتامینی برای ضربه فنی کردن آلزایمر  بیماری  آلزایمر یک   // سرویس سالمت 
زوال عصبی است که با شروع تدریجی و 
پیشرفت مداوم همراه است و به مرور با 
تاثیر بر حافظه و توانایی های ذهنی دیگر 
مانند تفکر، استدالل و قضاوت، فرد را در 
انجام وظایف روزمره زندگی با مشکالت 

متعدد مواجه می کند.
 آلزایمــر علت بــروز ۶۰ تا ۷۰ درصد 
موارد زوال عقل )دمانس( اســت. این 
بیمــاری اغلب پس از ۶۵ ســالگی و 
بیشتر در بانوان رخ می دهد. اغلب شروع 
آلزایمر آرام است و شاید تشخیص این 
بیماری در مراحل اولیه مشــکل باشد. 
ســه عالمــت بالینی اختــالل حافظه، 
نقایص بینایی و فضایی و اختالل گویایی 
می تواند به تشخیص آن کمک کند که در 

سه گروه کلی طبقه بندی می شود:
  اختالالت شناختی

اختالل حافظه: در حــدی که در انجام 
فعالیت های روزانه دچار مشکل می شود.

گم کــردن زمان و مکان: فراموش کردن 
روزهای هفته، تاریخ و ساعت

ضعف بیان: فــرد مبتال به آلزایمر گاهی 
کلمات ســاده را از یاد بــرده و لغات 
نامناسب را جایگزین می کند و اشتباهات 
دستوری دارد. جا به جا گذاشتن اجسام: 
بــه عنوان مثال فرد کیــف پولش را در 
یخچال مــی گذارد. اختــالل در درک 
تصاویر و تشخیص اندازه و فاصله آنها: 
به عنوان مثــال از پله ها باال می رود، اما 

نمی تواند ارتفاع پله ها را تخمین بزند.
  اختالالت خلقی - روانی

از دســت دادن انگیزه: فــرد به وقایع و 
رویدادهای محیط زندگی و خانواده اش 

بی تفاوت است.
مشــکالت در تفکر ذهنی: فراموشــی 
تدریجی ارقام و اینکه نمی داند ارقام را 

چگونه محاسبه کند.
ضعف یا کاهش قضاوت: فرد مشکالتش 
را درک نمی کند و مراجعه به پزشک را 

ضروری نمی داند.

  اختالالت رفتاری
تغییرات در حاالت و رفتارها: خلق بیمار 
به ســرعت تغییر می کند، حتی بی هیچ 
دلیلی آرامشش به خشم تبدیل می شود.

رعایت نکردن آداب اجتماعی و هرگونه 
تغییر جدی در عادات و رفتارهای سابق: 
در مجلس رســمی ناگهــان یک لطیفه 

غیرمودبانه تعریف می کند.
*  عوامل خطر ابتال به آلزایمر

*   سن باالی ۶۵ سال
* سکته مغزی

* سابقه خانوادگی)وراثت(
* بیماری های عروق کرونر قلب

* سطح تحصیالت پایین
* افزایش کلسترول خون

* سابقه افسردگی
* کمبود ویتامین و اسید فولیک

* کمبود فعالیت های فیزیکی و ورزش
* مصرف دخانیات

* سابقه ضربه شدید به سر
* اســترس های روانی اجتماعی مانند 

بازنشستگی و فوت همسر
* سموم موجود در محیط زیست 

   مراحل بیماری آلزایمر
۱- اولیــه: عالئم بیمــاری به صورت 
تدریجی ظاهر می شــود و زمان دقیق 
شــروع این مرحله را نمی توان مشخص 
کرد که مشهودترین نقص از دست رفتن 
حافظه کوتاه مدت اســت و به شــکل 
فراموش کردن اتفاقات اخیر و ناتوانی در 

یادگیری جدید دیده می شود.
۲- میانی: در این مرحله پزشک بیماری 
را تشخیص می دهد و نشانه های بیماری 
به حدی آشــکار اســت که بر زندگی 
اجتماعی، شــغلی و انجام فعالیت های 

روزمره بیمار اثر می گذارد.
۳- مرحله پایانی )پیشرفته(: بیمار به طور 
کامل وابســته به مراقبان است. توانایی 

سخن گفتن ندارد. بی تفاوتی و خستگی 
مفرط شایع می شود و بیمار زمینگیر شده 
و قادر به تغذیه نیست. علت مرگ در این 
مرحله اغلب عامل بیرونی مانند عفونت 
زخم بستر و سینه پهلو است و نه از خود 

بیماری آلزایمر.  
  پیشگیری از بیماری آلزایمر

روش قطعی برای پیشــگیری از آلزایمر 
شناخته نشده است، اما هر اقدامی باید از 
میانه زندگی شروع شود. به نظر می رسد 
مصرف آنتی اکسیدان ها، مصرف غذاهای 
سرشار از ویتامین E که باعث مهار ورود 
رادیکال های آزاد به ســلول های مغزی 
می شــود، ورزش و پیاده روی، خواب 
مناسب و کافی، انجام محاسبات ریاضی، 
اصــالح عوامل خطر قلبــی عروقی و 
داروهــای ضدالتهاب موثر باشــد. ذکر 
این نکته خالی از لطف نیســت که افراد 
دارای گروه خونی O از ماده خاکستری 
 بیشــتری در مغز خود نســبت به سایر 
گروه های خونی برخوردار هســتند که 

نقش حفاظتی در ابتال به آلزایمر دارد.  
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مصاحبه اختصاصی //  کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان مامنی اســت برای اعضایش که کانون را 
خانه دوم خود می خوانند و دوست ندارند از این مکان 
فاصله بگیرند و اثرات حضور در کانون برای خودشان، 
دوســتان، والدین و دیگرانی که آنها را می شناسند، 

ملموس است. 
   والدینی که فرزندان شــان کانونی هستند، به دیگران 
هم توصیه می کنند تا فرزندان شــان را به کانون ببرند 
 واز این گنج اســتفاده کنند و آینده فرزندان شان را در 
حوزه های مختلف با تنفس در هوای کانون تضمین کنند. 
ما نیز در ادامه سلسله گفتگوها با اعضای موفق کانون، در 
این شماره نیز با عضو نوجوان دیگری از کانون گفتگو 

کردیم. در این گزارش نیز همراهی مان کنید. 

دریا: خودتان را بطور کامل معرفی کنید واز چند سالگی 
و چگونه با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
آشنا شدید؟ والدین تان چه نقشی در آشنایی واستفاده 

از کتابخانه وبرنامه های کانون داشتند؟ 
  یلدا یوســفی هســتم متولد ۸۴/۱۱/۵ .  از ۷ سالگی 
عضو کانون هستم. یک ظهر پاییزی بود که بعد از مدرسه 
با پدرم برای ثبت نام به کانون مراجعه کردیم و آشنایی 
قدیمی پدرم باکانون باعث شد که بتونم با خونه دوم خودم 

آشنا بشم. وقتی که بچه بودم، کانون فاصله زیادی با خونه 
ما نداشت و مامان و بابام هربار که میخواستن برن سرکار 
یا هروقت که خودم دلم برای مربیام تنگ می شد به کانون 
می بردنم و شــروع به خوندن کتابایی میکردم که انگار 
دقیقا برای من نوشته شده بودن، چون کتاب های کانون 

همون حس آشنای کودکی رو دارن.
دریا: بیشــتر در چــه دوره هــا وکارگاه های کانون 
 شــرکت کرده اید و ارزیابی تان از ایــن کارگاه ها و
دوره ها چیست ؟ شرکت کنندگان با چه مهارت هایی 
آشنا می شــوند؟ بین بچه های کانونی وغیرکانونی 
چه تفاوتی فکر می کنی وجود دارد؟ مربیان کانونی با 

غیرکانونی بنظرتان چه تفاوتی باهم دارند؟ 
  راســتش من در بیشــتر دوره های کانــون از جمله 
کاردســتی، نقاشی، ســفال، قصه گویی، کتاب خوانی، 
نمایش.... شــرکت کردم و می تونم بگم مهم نیست چه 
کالسی باشــه. مربی های کانون همیشه جزو بهترین و 
مهربون ترین ها بودن و همیشــه با بچه ها همون طور 
که یک بزرگتر باید با کوچیکتر خودش رفتار کنه رفتار 
میکردن. مهربون، دلســوز و صبور . راستش به غیر از 
کالس ها که بچه هارو با انواع شغل ها و انواع هنر ها و 
زیبایی های دنیا آشنا می کرد، خود رفتار مربیان کانون هم 
بســیار تاثیر گذار بود و بچه ها رو برای ورود به جامعه 
آماده می کند. فرهنگ و هنر دو اصل بســیار قابل توجه 
 کانون بودند و هســتند.تفاوت بین بچه های کانونی و 
غیر کانونی توی خیلی چیزاست، کانون یک فضای گرم 
و صمیمی که صد در صد برای رشد فکری و ذهنی یک 
کودک نیازه و البته فضایی که در اون بچه ها توانایی های 
خودشون رو پیدا میکنن و پرورش میدن.اعتماد به نفس 
و توانایی در برقراری نوع صحیح ارتباط دو مثال خوب 
و قابل توجهی اند که از بین هزاران نیازمندی برای ورود 
به جامعه میتونم بهشون اشاره کنم. ترجیح میدم در مورد 
جزئیات اینکه مربیان کانونی و غیر کانونی چه فرقی دارن 
توضیح ندم، اما به شــخصه فکر میکنم مربیان آزاد و یا 
حتی برخی مربیان آموزش و پرورش راه طوالنی برای 
رســیدن به جایگاه مربیان کانون دارن، چون مربی های 

کانون چیزی بیشتر از مربی هستند.
دریا: با توجه به اینکه شما دانش آموز هستید، حضور 
در کانون چه اثری بر روی تحصیل تان داشته است؟ 

در روند تحصیل و درس خواندن و... چه تاثیری داشته 
است؟ 

  من در یک دوره خاصی از تحصیلم یک مدت طوالنی 
نزدیک به یک سال و خوردی باالجبار از کانون فاصله 
گرفتم، اما با توجه به همین موضوع متوجه شــدم یک 
دوره تحصیلی شاد فقط وقتی ممکنه که در کنار تحصیل 
بتونــی روی هنر ها و روابط اجتماعی فردی هم تمرکز 
 کنــی. پس باید بگــم کانون میتونه بهتریــن پناه برای 
بچه هایی باشــه که از فضای خشک و درسی مدرسه 
خسته شدن و ذهنشون نیاز به یک نسیم آرامش بخش 
داره، چون حال و هوای کانون همون نســیم خنکی که 

میتونه ذهن مارو برای ادامه بیدار نگه میداره.
پس میتونم بگم کانون میتونه تاثیرات مفیدی روی روند 

تحصیلی بچه ها داشته باشه.
دریا : باتوجه به مطالعه کتــاب های کانون پرورش 
فکــری، بنظرتان وجــه تمایز کتاب هــای کانون با 
غیرکانونی چیســت و چه چیزهایی را از این کتاب ها 

آموزش دیده اید؟
  کتاب های کانون برای کودک و نوجوان هستند. فضای 
ایــن کتاب ها چیزی فراتر از کتاب بودنه،بلکه آموزش، 
پویایی، تخیالت و حقیقت ها دور هم جمع میشن و تبدیل 
به کتابی میشن که بچه ها بتونن باهاش به طور غیرمستقیم 
زندگی کردن رو یاد بگیرن. کتاب های کانون بچه هارو به 
فکر کردن ترغیب میکنه و به بچه ها اجازه میده خودشون 
به راه و درسی که میخوان برسن. نه تنها متن کتاب ها ، 
بلکه تصاویر کتاب های کانون هم اختصاصی روانشناسی 
شــده اند . تصاویری که متناســب با سن و رشد عقلی 
تقریبی بچه ها کشیده و ساخته میشن و بعد ها توی کتاب 

در کنار متن بچه هارو به خیال کردن وادار میکنن.
  اگر بخوام درمورد آموزش های خودم بگم، همونطور 
که در اوایل اشــاره کردم من کل بچگــی و نوجوانیم 
رو در کانــون گذروندم و باید بگم درصــد زیادی از 
شــخصیت من برگرفته از همون کتاب هایی اســت که 
 در کانون خوندم، دیدم و شــنیدم؛ پس باید بگم همون 
کتاب ها بودن که ستون های شخصیتی انسانی که االن 

هستم رو بنا کردن.
دریا: در چه جشنواره هایی تاکنون شرکت کرده اید و 

به چه مقام هایی دست یافته آید؟

  رتبه اول کشــوری در مســابقات لکوکاپ، رتبه دوم 
کشوری کاردستی در جشنواره رضوی، رتبه دوم و سوم 
نقاشی استانی، رتبه اول جشنواره طنز و رتبه سوم ادبی 

استانی را کسب کرده ام. 
دریــا: چه توصیه هایــی را به والدیــن و کودکان و 
نوجوانان برای اســتفاده وبهره مندی از برنامه های 

کانون دارید؟
یک ضرب المثلی هســت که میگن:)) دلت رو به دریا 
بزن((.توی زندگــی ما خودمون تصمیم گیرنده اینیم که 

کاپیتان کشتی روی آب باشیم یا پری دریایی زیر آب. 
کانون بخشی از دریایی است که یک کاپیتان شاید هرگز 
نتونه به اندازه ای که باید، کشفش کنه و از شگفتی های 
درون اون خبر دار بشــه، اما اگه دل به دریا بزنیم و مثل 
پری دریایی ها به ســمت عمق شــنا کنیم، ستاره های 

دریایی، ماهی های رنگی، کوســه و سفره ماهی و انواع 
زیبایی های زیر آب رو می بینیم و البته که به مرواریدی 

که در عمق این دریای زیباست دست پیدا کنیم.
دریا:بنظرتــان خانواده ها ومســئوالن چه میزان با 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آشنا هستید 
و چه کار باید کرد تا آنها بیشــتر آشــنا شوند و چه 
حمایت هایی فکر می کنیــد از کانون و هنرجویانش 

بایستی صورت گیرد؟
 بهترین راه برای شناخته شدن کانون از طریق تبلیغات 

مجازی و  فیزیکی است. کانون مکانی برای پرورش 
سرمایه ها ست و بچه ها همون سرمایه هستن. پس 
این خیلی عجیب میشه اگه مسئولین از همه توانشون 
برای حمایت ازش استفاده نکنن، مگه نه؟ یجورایی 
 مثل این میمونه که بگن براشون مهم نیست چی سر 
 آینده سازان کشــور میاد که مطمئنا اینطور نیست 
دیگه، ولی خب کسی نمیتونه قلب و مغز دیگران رو 
بخونه پس بهتره با اختیاراتی که دارن نشــونش هم 

بدن.
دریا : به نظر خودتان اگه با کانون آشنا نمی شدید 

مسیر زندگی تان چه تغییری می کرد؟
  جوابش ســاده اســت . صد در صد این جایی که 
االن هستم نبودم. یعنی این مصاحبه رو انجام نمیدادم، 
افتخارات و مهارت های االنم کسب نمیکردم و خب 

اتفاقایی که تا االن افتادن، نمی افتادن.
دریا: سوال آخر هم اینکه هرآن چیزی دیگری که در 

این گفتگو مطرح نشد وتمایل دارید  را بیان کنند.
 یک موضوع مهمی هم که میخوام بهش اشاره کنم 
اینه که کانون خونه مــن و همه بچه ها و مربیان و 
مدیرانی است که توش کار میکنن و بزرگ شدن. پس 
هر تصمیمی که قراره برای آینده خونمون گرفته بشه، 
صد در صد باید با ما هم مشورت بشه، درسته ؟خونه 
کدوم ایرانی بدون نظر صاحبخونه عوض میشه؟چرا 
می خواهند مدیریت کانون پرورش فکری را به نهادها 
کتابخانه واگذار کنند؟ چرا از اعضای کانون نظرسنجی 
نمی کنند؟  در آخر هم خیلی ممنونم برای اینکه این 
مصاحبه رو تا آخر مطالعه کردید و وقت گرانبهاتون 

رو برای خوندن صحبت های بنده گذاشتید .

یک عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان :

کانون تاثیرات مفیدی بر روند تحصیلی دانش آموزان دارد
در بیشتر دوره های کانون از جمله کاردستی ، نقاشی ، سفال ، قصه گویی ، کتاب خوانی ، نمایش.... شرکت کردم 

,, ,,

         علی زارعی/ دریا
daryaz           @gmail.com1359

شــاهد  روزهــا  ایــن   //  مصاحبــه 
 ترویــج روزافــزون نوشــت افزارها و 
اســباب بازی هایی بــا نمادهای منحط 
غربی و برگرفته از انیمیشن های خارجی 
هستیم، شــاید خانواده ها به این نمادها 
توجه نکنند اما هر کدام هدف خاصی را 
دارد و بخشی از فرهنگ ما را نشانه گرفته 
است به طوریکه کودک و نوجوان ما را با 
خود به سمت و ســوی دیگری می برد. 
گفت وگو با مدیرکل سرگرمی های کانون 

پرورش فکری را بخوانید . 
   دو ســال پیش که برای سیسمونی پسرم 
وســایل مختلف تهیه می کردم، زمان تهیه 
اسباب بازی هیجان زده بودم، عروسک های  
پولیشــی تا برقی و باطری خور مختلف و 
بازی هــای فکری چیزهایی بــود که برای 
خرید به ذهنم می رســید اما زمانی که برای 
تهیه وسایل به بازار می رفتم در همان برخورد 
اول با اسباب بازی های رنگ و وارنگ اغوا 
می شــدم و پولم را تمــام می کردم.یکی از 
اســباب بازی هایی که به همین ترتیب تهیه 
کرده بودم را خوب بــه خاطر دارم، خیلی 
دوستش داشــتم یک اسب بزرگ خوابیده 
پولیشــی بود که به رنگ زرد با شاخ هفت 
رنگ و من همان لحظه که این عروســک 
را دیدم آن را خریدم. بعدها هم پســرم آن 
را خیلی دوســت داشت و سوارش می شد 
و به قول خــودش پیتیکو، پیتیکو می کرد.
مدتی پیش در گردش های همیشگی یکی 
از این فضاهای مجــازی با نمادی روبه رو 
شــدم که دقیقا روی این عروســک رنگ 
آمیزی و طراحی شده و متوجه شدم که نماد 
یکی از این گروه های منحط غربی اســت. 
ســخت ناراحت شدم که چرا با آگاهی این 
عروسک را تهیه نکردم. حال اسباب بازی 
که می توانست برایم نماد خاطره انگیزترین 
روزهای زندگی ام و همینطور پســرم باشد 
را دوست داشــتم که به سطل زباله خیابان 
بیاندازم، چون تحت هیچ شــرایط تفکرات 
این گروه از افراد را دوســت نداشتم.شاید 
برای خیلی از ما این اتفاق افتاده باشد و اصال 
متوجه آن نشــده باشیم  چون نسبت به این 
نمادها آگاهی نداریم.  به راســتی چقدر از 
این نوع اسباب بازی ها و نوشت افزارها در 
کیف و در اتاق های بچه هایمان است ؟ چرا 
خرید وسایل با نمادهای سخیف و برگرفته 
از تفکرات غربی برایمان بی اهمیت شــده 

است؟ در این باره با آقای »محسن حموله«، 
رییس چندین دوره جشنواره اسباب بازی 
و مدیرکل سرگرمی های سازنده و بازی های 
رایانه ای کانون پــرورش فکری کودکان و 

نوجوانان به گفت وگو نشستیم.
*جناب حموله سال هاست که با نمادهای 
عجیب و غریب تا منحطی روبه رو هستیم 
 که برگرفته از انیمیشــن ها تــا تفکرات 
گروه هایی غربی اســت که روی اسباب 
بازی ها یا نوشت افزارهایمان مثل دفتر تا 
مداد و خودکار و وسایل دیگر تحریر بچه ها 
منعکس شــده اســت. در یک دوره شاهد 
بودیم که این نماد ها به خاطر پویا شــدن 
تولید داخل کاهش پیدا کرد اما حال باز با 
ضعف بازار داخلی و عدم نظارت صحیح، 
شاهد افزایش این روند نامناسب هستیم. 
چرا در این زمینه فعالیتی نمی شود و چه 
کار می توان برای بهتر شدن اوضاع از این 
 نظر در بازار انجام داد تا چنین ابزارهایی با 

نماد ها به دست مصرف کننده نرسد.
   ببینید در حوزه ســرگرمی مثل اســباب 
افزارهــا فعالیت هایی  بازی ها و نوشــت 
 در چند ســال اخیر به ویژه پــس از دوره

 شــیوع ویروس کرونا کــه وضعیت تولید 
محدودیت هایی هم داشت، با مشوق هایی 
روبه رو شد و وضعیت تولید سمت و سوی 
خوبی پیدا کرد اما به هر حال نظارت بر این 
وضعیت کم اســت و نهادهای متولی باید 
نظارتشان را روی محصوالتی که متأسفانه 
برخی هم الگوهای غربی دارد، بیشتر کنند.
در حوزه سرگرمی یک دبیرخانه حاکمیتی 
تحت عنوان شورای نظارت بر اسباب بازی 
داریم که فعالیت هایش براساس مصوبات 
شــورای عالی انقالب فرهنگی و  مکانش 
نیــز در کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوان به ریاست مدیرعامل کانون پرورشی 
اســت. این دبیرخانه تنها مرجع حاکمیتی 
اســت که در حوزه سرگرمی اسباب بازی ، 
واردات و تولیدات داخل باید حرف اساسی 
بزنــد.در بحث واردات هر چــه در حوزه 
 سرگرمی از مبادی قانونی باید وارد شود، با 
مجوز این شــورا صورت می گیرد اگر غیر 
 از این باشــد، حکم قاچاق دارد و متولیان
 دستگاه های نظارتی و انتظامی با هماهنگی 
شورای نظارت بر اسباب بازی نسبت به تذکر 

و جمع آوری آنها اقدام می کنند. اما در حوزه 
داخل هر اسباب بازی بخواهد تولید شود نیز 
باید مجوز شورای نظارت را داشته باشد. در 
این شورا یک کمیسیونی تحت عنوان ثبت 
طرح و صدور مجوز اسباب بازی فعال است 
که همه طرح ها در آن بررسی می شود. اگر 
عالئم، نشانه ها و موارد خالف و غیر اخالقی 
روی اسباب بازی ها ، جعبه ها و کاراکترها 
باشــد یا هر آنچه که دستورالعمل بازی ها 
اســت را رعایت نکنند، مجوز نمی گیرند.
البته بماند که برخی با زیرکی هایی که دارند، 
 در فرآیند بازی یا هــر چیز دیگری تفکر 
بچه ها را به بــازی می گیرند، لذا اینها  در 
این کمیسیون بررسی می شوند. غیر از این هم 
شورای نظارت دارای دوازده عضو در شورای 
سیاست گذاری است که این دوازده عضو از 
اعضای وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، سازمان صدا و 
سیما ، سازمان تبلیغات اسالمی تا خود کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند.
اینها هر کدام حسب وظیفه ذاتی و مسئولیت 
 خود در حوزه فرهنگ و نوشــت افزارها 
 مــی تواننــد کار کننــد، بنابرایــن اینها

  اگــر  گام هایشــان هماهنگ باشــد، ما 
جریــان های موازی مان کمتــر و بنابراین 
نظارت و اطالع رسانی مان بهتر می شود.مثال 
 اگر صدا و سیما با همکاری سازمان نظارت و 
تولید کنندگان اسباب بازی و نوشت افزار، 
بتواند برنامه های مناسبی تولید محتوا کند و 
به اطالع مردم برساند، خیلی از این مشکالتی 
که شما به آن اشاره کردید را نخواهیم داشت. 
به شرطی که این مسائل در رسانه ملی مطرح 

و مردم هم بدان اعتماد کرده و آگاه شوند.
*شما خودتان باور دارید که خیلی از این 
عناصری که در کاراکتر اســباب بازی ها 
یا شــکل و شمایل نوشــت افزارها دیده 
می شــود، منحط و برای فکر بچه ها مضر 

هستند؟
  قطعا همینطور است بسیاری از این عالئم 
به گروه های شیطان پرستی، همجنس گرایی 
و گروه های منحط غربی مرتبط هستند که 
شــاید خیلی از اینها را خانواده ها حتی به 
گوششــان هم نرسیده باشــد. حال تصور 
 کنید اینها روی نوشت افزار و اسباب بازی 

 ما قــرار می گیــرد و ناخــودآگاه بچه و 
خانواده اش را به ســمت و سوی دیگری 
می برد. یک جایی خانواده ها  حتی اگر مطلع 
هم شوند خودشان را  به ندیدن می زنند چون 
از لحاظ اقتصادی  تغییرات به صرفه اقتصادی 
نیست.به نظر من هر برنامه و جریانی که تولید 
می شود و به بازار می آید با یک هدفی تولید 
می شــود و قطعا تأثیر خود را می گذارد و 
اگر منفی باشــد می تواند برای فرهنگ ما 
مخرب و آسیب زا  باشد اما اگر مثبت باشد 
می تواند تأثیر خوب خود را بگذارد. اینکه 
تصور کنیم یک کارتون ، کاراکتر یا عالمتی 
بدون هدف در بازار بیاید، یک حرف بیهوده 
است. خانواده ها شاید سطحی نگری کند که 
مثال حاال دفتر مشق فرزندشان عالمت هفت 
رنگ همجنس بازی داشــته باشد و این بی 
اهمیت است، در حالیکه اینطور نیست ، تفکر 
این عالمت هم به مرور بر افراد اثر می گذارد.
خود غرب می داند که کار فرهنگی زودبازده  
نیست و زمان دهـ  پانزده ساله می خواهد تا 
اثرش مشخص شــود و آن جریان در ذهن 
بچه ها شکل بگیرد، بنابراین به دنبالش می 
روند وتولید می کنند و اگر ما هم با الگوهای 
اسالمی خود همین کار را انجام دهیم، قطعا 
اثر مثبت خواهیم گرفت وگرنه در این جنگ 

خواهیم باخت.
*شــما در این سال ها در کانون پرورشی 
چه کارهایی در این راستا انجام دادید، آیا 

دغدغه شما بوده است؟
  بله قطعا ما در کانون برحســب دســتور 
رهبری که دغدغه شــان در حوزه کاراکتر 
اســباب بازی و طراحی آن بود، یک اتاق 
فکر به راه انداختیم و خروجی اش برگزاری 
رویداد ملی ایــده آل زا بود، این جریان در 
کشور به راه افتاد و توانستیم در چهار دوره 
برپایی، عده ای بالغ هزار نفر را که به طراحی 
اســباب بازی عالقه دارند، شناسایی و آنها 
را تربیــت کنیم. همیــن االن ۱۸۰ تا ۲۰۰ 
 اسباب بازی با الگو آماده است تا در اختیار 
تولید کنندگان عالقه مند قرار بگیرد و این 
آثار به فرهنگ ایرانی اسالمی اضافه شود. 
البته خــود کانون هم چند نوع طرح در این 

زمینه تولید و به بازار ارائه کرده است.
*آقــای حموله شــما به اهمیت رســانه 
ملی اشــاره کردیــد اما این نکتــه را نیز 

نباید غافل شــد که  از همین شــبکه های 
 کارتونی تلویزیونی، انیمیشن هایی پخش 
 می شود که غربی هستند و به سرعت هم 
 عروسک ها و نوشت افزارش روانه بازار 
می شوند اما در نقطه مقابل ما  خیلی کار 
داخلی کم داریم که از آنها مردم برای تهیه 
اسباب بازی و نوشت افزار استقبال کنند. 
شــاید تنها چند کار طرح شهید که بچه ها 
حتی اســم این شــهدا را هم نمی دانند و 
انتظار داریم مورد عالقه بچه ها هم باشد. 
در این زمینه تعارضات را چطور باید حل 

کرد.
   حرف شما درست است من در همان زمان 
که مسئولیت در شــورای سیاست گذاری 
نظارت بر اسباب بازی داشتم، در جلساتمان 
مدیر شبکه پویا هم به عنوان نماینده سازمان 
صدا و سیما دعوت بودند اما حتی یک بار 
هم به هر دلیلی پا به جلســه ها نگذاشتند، 
حال چطور می توان انتظار داشت که نهادها 
و سازمان ها با هم هماهنگ شوند و وظایف 
خود را به درستی انجام دهند و معضلی نداشته 
باشیم؟ این تنها یک نمونه بود که اشاره کردم.
به هرحال اعضای شورای سیاست گذاری 
به هدفی مشخص انتخاب می شوند، یکی 
از اهداف هم همین رســانه ملی است که ما 
جلساتی با آنها گذاشتیم و گفتیم که آنها به 
راحتی می توانند در حوزه تولید اسباب بازی 
با تولید کنندگان فعالیت های مشترکی انجام و 
آنها را معرفی کنند، اما این اتفاق نیافتاد. به 
هر حال همان جشنواره ملی اسباب بازی را 
که ما برگزار کردیم و خروجی های زیادی 
هم از تولید کنندگان موفق ایرانی داشت، می 
توانســت با صدا و سیما برنامه سازی و به 

طور مثال محصوالتشان معرفی  شود.
*متأســفانه همه جا نگاه مالی بر حوزه 

فرهنگ تسلط دارد.
  بله ما باید در حوزه فرهنگ از نگاه مالی 
دور شویم. کانون پرورشی تالش کرده تا با 
برگزاری نشست های تخصصی در رویداد 

ایده آل زا با اساتید داخلی و خارجی معتبر، 
آخرین یافته هایشــان براساس سرگرمی و 
هدف مناسب را شناسایی  و آنها را از طریق 
رسانه ملی اطالع رسانی کند اما متأسفانه به 
دلیل همین تسلط نگاه مالی و بازرگانی این 
اتفاق نمی افتد.مــا باید از االن برای کودک 
و نوجوان برنامه داشته باشیم چرا که از آن 
طرف غرب برای کودک و نوجوان ما برنامه 
ریخته است، برای اینکه بتوانیم تسلط تفکر 
خود را داشته باشیم باید برنامه مناسب تولید 
کنیــد و در اختیار تولید کنندگان قرار دهیم 
وگرنه می شود همین که می بینیم و در بازار 

وجود دارد.
*جناب حموله از بحث سیاست گذاری ها 
که جدا شــویم، خود خانواده ها را چطور 
باید مجهز بــه آگاهی رســانی کنیم که 
بدانند چه چیز برای تفریح و تحصیل بچه 

هایشان تهیه کنند که مناسب است.
  بــه هر حال خانواده ها به خاطر گرفتاری 
که دارند این روزها شــاید خیلی به مقوله  
فرهنگ در ســبد خانوارشان توجه نداشته 
باشند و روز به روز هم از این سبد فرهنگی 
و کتابخوانی دورتر می شوند. ما پیشنهادی 
که برای مردم داریم این است که فرزندانشان 
را عضو کتابخانه های کانون کنند تا  بتوانند 
 از اســباب بازی ها و کتاب هایی که مورد 
عالقه شان است، استفاده داشته باشند.حتی 
مربیــان کانون در خیلــی از زمینه ها مثل 
همین مباحث فرهنگی و جریانات مختلف 
می توانند  به خانواده ها و بچه ها مشــاوره 
 بدهند و آگاهی شــان را باال ببرند. بنابراین 
شــاید بی انصافی باشــد که بگوییم مدام 
 برای بچه ها بازی هــای فکری و کتاب و
  اسباب بازی های مختلف تهیه کنند، اما این را 
 می توانیم از مردم بخواهیم که به مراکز کانون

بیایند و بچه هایشــان را عضو کنند و ازاین 
محصوالت که مناســب تفکر بچه ها است، 
استفاده کنند. اگر این دست کارها را نکنیم 

در آینده خیلی ضرر خواهیم کرد .

ترویج نمادهای منحط دربازار لوازم تحریر کودکان ؛

 چه کسانی بر اسباب بازی ها و نوشت افزارها نظارت می کنند؟

کانون بخشــی از دریایی اســت که یک 
کاپیتان شاید هرگز نتونه به اندازه ای 
که باید، کشفش کنه و از شگفتی های 
درون اون خبــر دار بشــه، امــا اگه دل 
بــه دریا بزنیم و مثل پری دریایی ها به 
سمت عمق شنا کنیم، ستاره های دریایی، 
ماهی های رنگی ، کوسه و سفره ماهی و 
انواع زیبایی های زیر آب رو می بینیم و 
البته که به مرواریــدی که در عمق این 

دریای زیباست دست پیدا کنیم

مربی های کانون همیشــه جزو بهترین و 
مهربون ترین ها بودن و همیشه با بچه ها 
همون طور که یک بزرگتر باید با کوچیکتر 
خــودش رفتــار کنــه رفتــار میکــردن. 
 مهربون، دلســوز و صبور . راســتش به 
غیــر از کالس هــا که بچه هارو بــا انواع 
شغل ها و انواع هنر ها و زیبایی های دنیا 
آشنا می کرد، خود رفتار مربیان کانون هم 
بســیار تاثیر گذار بود و بچه ها رو برای 

ورود به جامعه آماده می کند 

  

گروه خبر //  استاندار هرمزگان گفت: برای ایجاد و 
راه اندازی ۳۱ هنرستان جوار صنعت در بازه زمانی 
چهار ســاله برنامه ریزی شده اســت که تا کنون 

تعدادی از آنها آغاز بکار کرده اند. 
  مهــدی دوســتی در آییــن زنگ بازگشــایی 
مدارس در مدرســه صنعت نفت بندرعباس اظهار 
داشت:  امیدوارم براســاس تفاهم نامه هایی که با 
 صنعت منعقد می کنیم بتوانیم شــرایط بکار گیری 
دانش آمــوزان این مــدارس را در صنایع فراهم 
یــادآور شــد:  هنرســتان های فوالد،   کنیم.وی 
بهیاری، پاالیش و معدن از جمله هنرســتان هایی 
 هســتد که کار خــود را آغاز کرده انــد و این ها 
زمانی ارزش دارد که تجهیزات مناســبی داشــته 

باشند.
   وی اضافــه کرد:  اگر بنا باشــد دانش آموزان 
را تنها ســرگرم تعدادی رشــته کنیــم، خروجی 
الزم را نخواهد داشــت،  بنابراین تجهیز آن ها هم 
برنامه های ماســت.رئیس شورای آموزش  جزو 
 و پــرورش هرمزگان بیان کــرد:  همچنین تقویت 
دانش آموزان برای کنکــور و انتخاب تعدادی از 
آنان برای اجرای برنامه های ویژه که بتوان ســهم 
این استان را در رتبه های زیر ۱۰۰ زیر ۵۰۰ و زیر 
یک هزار را تا می توان باال برد از برنامه های حوزه 

آموزش است.
  دوســتی با بیان اینکه بازگشــت دانش آموزان 
به مدرســه ها آرامش دهنده است، گفت: طرفدار 
آموزش دولتی ام و باید امکانات در اختیار آموزش 
و پرورش قرار گیرد تــا بدون هیچگونه تبعیضی 
بتواند نسبت به تعلیم و تربیت دانش آموزان اقدام 

کند.
  وی تصریح کرد:  امسال سال سخت معلم ها است 
و باید توان باالیی گذاشــته و بچه ها را به روال 
اصلی بازگردانند که الزم اســت در این راستا در 
کنار معلمان قرار گیریم. به گزارش ایرنا، استاندار 
هرمزگان گفت: معلم های پرورشی باید به بچه ها 
کمک کنند تا ســریع تر به روال اصلی بازگردانند 
که کار سختی است و در این مسیر کنار مسئوالن 

آموزش و پرورش و معلمان هستیم .
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برنامه ریزی شده است


