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دریا ، میراث حاج ایوب دبیری نژاد 
برای مطالبه گری 

به مناسبت سالروز درگذشت مرحوم دبیری نژاد
آنچنان بود که شوِق دیدارش داشتند 

و چنان رفت که بر او گریستند

گروه خبر // مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت : امســال سه میلیون مترمربع از موقوفات 
هرمزگان دارای سند مالکیت شدند. 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حسین مهدیان در جمع خبرنگاران به مناسبت دهه وقف افزود : سابقه 
وقف از زمان پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( است. وی خاطرنشان کرد : واقف می تواند با احتیاجات 
روز جامعه امروز و ســال های بعد وقف کند. مدیــرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: وقف 

در حوزه اجتماعی، فرهنگی، ورزشــی، درمانی و... وجــود دارد. وقف قابل تطبیق با نیازهای روز 
جامعه باتوجه به حســن تدبیر واقف است. مهدیان اظهار داشت : در استان 7656موقوفه داریم که 
7430متصرفی است و 226 موقوفه بصورت غیرمتصرفی است . وی خاطرنشان کرد : از 7430موقوفه 
متصرفی،6404 موقوفه انتفاعی و 1026 بصورت منفعتی و از 226 موقوفه غیرمتصرفی، 94 مورد 

موقوفه منفعتی و132 موقوفه انتفاعی است . 

70 وقف جدید در یک سال اخیر داشتیم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان :

سه میلیون مترمربع از موقوفات هرمزگان 
دارای سند مالکیت شدند

ادامه در همین صفحه

رئیس مرکز جهادکشاورزی بخش رودخانه :

۷ هکتار باغ های نخیالت روستای لیمویی رودان در آتش سوخت
گروه خبر // رئیس مرکز جهادکشاورزی بخش رودخانه گفت: حدود ۷ هکتار 

باغ های نخیالت روستای لیمویی رودان در آتش سوخت. 
  ایرج ذاکری افزود: حدود 7 هکتار باغ های نخیالت روســتای لیمویی رودان در 
آتش ســوخت. در این آتش سوزی حدود 700 اصله درخت خرما از بین رفت.

 وی با اشاره به اینکه آتش ســوزی 4 مهرماه رخ داد، گفت: آتش سوزی بعد از 
ســاعت ها تالش نیروهای آتش نشانی مهار شــد و ادامه دارد.به گزارش مهر، 
ذاکری با بیان اینکه بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان در این آتش سوزی 

به باغداران خسارت وارد شد، اظهار کرد: این باغ ها متعلق به 14 کشاورز بود .

گــروه خبــر // مدیرکل بنــادر و 
دریانــوردی هرمــزگان از تخلیه و 
بارگیری حجمــی بالغ بر 980 هزار و 
TEU ۷89  کانتینر طی نیمه نخست 
سال جاری در بندر شهید رجایی خبر 

داد.
 به گزارش خبرنگار دریا ، »حســین 
 عبــاس نژاد« با ارائه تــازه ترین آمار 
 و ارقــام از عملکرد کانتینــری بندر 
شــهید رجایی طی شــش ماهه سال 

1401، اظهار داشت: در این دوره زمانی، 
در مجموع رقمی بالغ980 هزار و 789 
TEU کانتینر)هر تی ای یو معادل یک 
کانتینر بیست فوت( در این بندر تخلیه و 
بارگیری شد.عباس نژاد خاطرنشان کرد: 
 TEU 699 از مجمــوع 790 هزار و
کانتینر پــر تخلیه و بارگیری شــده، 
 144 هــزار و TEU 624 مربوط به 

محموله های ترانزیتی بوده است.

   به گفتــه مدیرکل بنادر و دریانوردی 
بر151هزارو  بالــغ  هرمزگان، حجمی 
TEU 365 کانتینر طی نیمه نخست 
امســال از طریــق اصلــی ترین بندر 
کانیتنــری ایران به ســایر بنادر منطقه 
ترانشیپ شده اســت. وی در پایان از 
 TEU 28 جابجایــی 185 هــزار و
کانتینر حامل کاالهای صادراتی و 309 
هزار و TEU 682 کانتینر وارداتی طی 

شش ماه سال جاری خبر داد.
   گفتنی اســت؛ بندر شهید رجایی با 
بهره مندی از پیشــرفته ترین پایانه های 
کانتینری و برخورداری از تجهیزات روز 
دنیا به عنوان بزرگترین و پیشرفته ترین 
بندر کانتینری ایران محســوب می شود 
که تخلیه و بارگیری بیش از 80 درصد 
کاالهای کانتینری درسطح بنادر کشور 

را پشتیبانی می کند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان :

جابجایی کانتینر در بندر شهید رجایی به بیش از 980 هزار TEU رسید
وزیر کشور:

صفحه  1 را بخوانید
    سالروز وداع با مرد 

دغدهغ مند رساهن 

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده 
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان 

بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هشدار داد

خطر افزایش مراکز فروش دخانیات برای  کودکان هرمزگانی 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان :

سه میلیون مترمربع از موقوفات هرمزگان دارای سند مالکیت شدند
// رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی  گروه خبر 
هرمزگان گفت:مراکز فروش دخانیات در هرمزگان 
افزایش یافتــه و رنگ ولعاب دارند و کودکان هم 
تشویق می شوند و به سمت دخانیات می روند که 

این وضعیت خطرناک وهشدار دهنده است. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حســین فرشــیدی به 
مناســبت روزجهانی قلب افــزود: انتظار می رود 
مسئوالن در خصوص جمع آوری وبرخورد قانونی 
با این مراکز اقدام شــود. نباید این مراکز فروش در 
معرض دید باشــد وشیشــه مغازه اش باید شفاف 
 نباشد و پوشیده شوند وتبلیغات نباید داشته باشند که 
جلســه ای با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار 
در این حوزه برگزار شــد وامیدواریم از هفته آینده 
اقدامات مورد نیاز صورت گیرد. فرشــیدی اظهار 
داشــت : بیشــترین آمار مرگ و میر جهان بدلیل 
 بیماری قلب عروق اســت. وی خاطرنشان کرد: در 
بیماری های قلب و عــروق عوامل خطری داریم 
که می توانیم اقدامات الزم پیشــگیرانه را انجام داد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان گفت: در 
حال حاضر 40درصد از علل مرگ و میرمان بدلیل 
بیماری های قلب و عروق اســت. وی افزود:سکته 
قلب و نارسایی قلبی، دریچه ای، مادرزادی و... از 
بیماری های شــایع قلب است که اگر بموقع درمان 
 نشــود، منجر به مرگ می شود. فرشــیدی افزود:

مرگ هــای بیماری هــای قلبی و عــروق قابل 
پیشگیری اســت. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمــزگان گفت: به عوامل خطر فشــار خون باال، 
دیابت، مصرف دخانیات، استرس، چربی خون باال، 
 عدم مصرف سبزی و میوه و مصرف الکل که باعث 
بیماری هــای قلبی و عروق می  شــود باید توجه 
کرد که پرفشــاری خون، دیابت ومصرف دخانیات 
بیشــترین عوامل بیماری های قلبی و عروق است. 
وی افــزود: بخش عمده ای از بیمــاران دیالیزی، 
پرفشاری خون داشــتند وتوجه نکردند. فرشیدی 
افزود: مراکز فروش دخانیات در هرمزگان افزایش 
 یافته و رنــگ ولعاب دارد و کودکان هم تشــویق 
می شوند و به سمت دخانیات می روند که این زنگ 
خطر را مســئوالن استان بایســتی بشنوند و مورد 

توجه قرار دهند. فرشــیدی اظهار داشت : بایستی 
جمع آوری مراکز عرضه دخانیات با جدیت پیگیری 
شــود. وی خاطرنشان کرد: بایستی مالیات و قیمت 
دخانیات افزایش یابد تا مصرف دخانیات در استان 
کاهش یابد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: قوانین خوبی در این حوزه داریم، اما در اجرا 
مشکل داریم. وی افزود:بایستی بیماران دیابتی زودتر 
شناسایی شوند وبا تغذیه مناسب و ورزش می توان 
آنرا کنترل کرد. فرشیدی افزود: در هفته سالمت قلب 
 بایستی اطالع رسانی گسترده ای در این حوزه توسط 
رســانه ها، تریبون داران و... شود. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان گفت: هر شهروندی هر شش 
ماه یک بار بایستی فشارخونش را کنترل کند. وی 
افزود: بایســتی از فست فودها فاصله گرفت که در 
بندرعباس میزان مصرف فست فودها افزایش یافته 
است. فرشیدی افزود: پارسال 173 هزار مرگ قلب 
و عروق در کشــور داشتیم. فرشیدی اظهار داشت : 
طرح جامع  کنترل بیمــاری های قلب و عروق از 
ماه های آینده در استان اجرا می شود وفشار خون 
ودیابت و ... شهروندان مورد معاینه قرار می گیردتا 
افرادی که در آینده ممکن است دچار بیماری قلبی 
شود را شناسایی  کنیم و به آنها داروهای مورد نیاز 
تجویز می شــود. وی خاطرنشان کرد: جراح قلب 
کودکان و نوزاد در اســتان نداریم و تا ده سال آینده 

هم نخواهیم داشــت و دوسال حتی متقاضی جراح 
قلب و توراکس در کشــور نداریم. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان گفت: نیازبه دستگاه سی تی 
اسکن بیشتر از ام آر آی در استان است. اما خدماتی 
که نیاز به ام آر آی ندارد، این ام آر آی غیرضروری 
توسط برخی پزشکان تجویز داده می شود و به همین 
دلیل میزان نیاز به ام آر آی افزایش یافته است. وی 
 افــزود: ام آری بیمارســتان شــهیدمحمدی یک 
قطعه اش خراب شــد که 200تا 300هزار دالر ارز 
دولتی اگر اختصاص می یافت، آن بخش خصوصی 
می توانســت دوباره راه اندازی کند.فرشیدی افزود: 
 در شــهرهای مختلف استان ســی تی اسکن نصب 

می شود که نیاز ضروری است. 
  رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 210 
تخت آی سی یو، 104 تخت سی سی یو، 81 ان آی 
ســی یو و 13 تخت پی آی سی یو در استان داریم 
و کمبود شــدید تخت ان آی سی یو در بیمارستان 
شریعتی داریم و چندین برابر تخت فعلی نیاز داریم. 
وی افزود: 56 میلیارد تومان برای تغذیه زنان باردار 
هزینه نیاز داریم و استاندار پیگیر این موضوع است. 
فرشیدی افزود: مادران باردار محروم که توان مالی 
انجام آزمایش و ســونوگرافی وغربالگری ندارد، از 
طریق دفتر ســالمت مادران باردار مرکز بهداشــت 

استان خدمات رایگان دریافت می کنند .

ادامه از تیتر یک //
  مهدیان اظهار داشــت : در یکســال اخیر حدود سه 
میلیون مترمربع از موقوفات دارای سند مالکیت شدند. 
وی خاطرنشان کرد : در این مدت 74 مورد رای به نفع 
موقوفه صادرشده اســت. 9 رای هم در حال پیگیری 
هســتیم. مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: 
70 وقف جدید در یک سال اخیر داشتیم که 35 درصد 
منفعتی و 56 درصد انتفاعی بوده است. مهدیان اظهار 
داشت : طرح شــمیم خدمت در سه حوزه آموزش و 
توانمندسازی و اشتغال و بازار مناسب بازارهای خیریه 
است که 11طرح در ده بقعه متبرکه برگزار کردیم. وی 
خاطرنشان کرد :193 نفر در طرح های آموزشی اوقاف  
شرکت کردند  .مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان 

گفت: 30شغل در قالب طرح شمیم خدمت ایجاد شد. 
مهدیان اظهار داشت : دوره های آموزشی سبک زندگی، 
رشد جمعیت و مسائل اجتماعی برای مبلغان اجرا شد. 
وی خاطرنشان کرد : در اجرای نیات بالغ بر 88 میلیارد 
ریال از محــل درآمد موقوفات در اجرای نیات هزینه 
کردیم. مدیــرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: 
در برنامــه قرار دوازدهم با نــام آقایمان مهدی)عج( ، 
دوازدهــم هر ماه خدمات اجتماعــی در بقاع مبترکه 
متناسب با احتیاجات روز ویژه برنامه هایی داریم  که 
5هزار بسته معیشتی و همچنین نان صلواتی توزیع شده 
است. همچنین درمان بیماران داریم. وی افزود: درطرح 
مهر تحصیلی در مهرماه امسال 500بسته معیشتی با کیف 
و اقالم تحصیلی توزیع می شود که پارسال 700 بسته 
توزیع شد. مهدیان اظهار داشت : خروج تصدی گری 
اوقاف به عنوان وظیفه مان است. بحث امنای موقوفات 
 را داریــم که احکام برای مردم صادر می شــود تا به 
 روز رســانی و اجــرای نیات موقوفات توســط آنها  
صورت گیرد و اوقاف نظارت دارد که 23 نفر در استان 
احکام شان صادر شده است وبه عنوان امین موقوفه در 

حال انجام وظیفه می کنند.
   وی خاطرنشان کرد : وظایف اوقاف را امین موقوفه 
 انجام می دهــد و گاهی هیئت امنــای موقوفه انجام 

 می دهد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: در 
ســرمایه گذاری و بهره وری هم ارتقــای بهره وری 
موقوفات را در برنامه داریم. مهدیان اظهار داشت : تاکنون 
بیش از 200هزار مترمربع در حوزه عمرانی و کشاورزی 
و... به بهره برداری رسیده است. وی خاطرنشان کرد : 
3650 مترمربع در دهه وقف از مجموعه های تجاری 
به بهره برداری می رسد و183هزار متربع در حال اجرا 
هستند. 20 پروژه با یک میلیون مترمربع از موقوفات 
در مرحله امکان ســنجی است. مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه هرمزگان گفت: 1300 رقبه شناسایی حدود و 

ثغور موقافات انجام شده است. 
  مهدیان اظهار داشــت : اطلس موقوفه 240 موقوفه 
اســتان در مرحله نهایی اســت. وی خاطرنشان کرد : 
امســال به زائران اربعین خدمات رسانی در شهر سامرا 
 موکــب باب الحوائج )ع( برپا کــرد. مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه هرمزگان گفت: ســنت حســنه وقف نیاز 
به فرهنگ سازی اســت. مهدیان اظهار داشت : وقف 
مشارکتی و جمعی در سال های اخیر در حال اجراست. 
این شــیوه یکی از راه های افزایش وقف اســت. وی 
خاطرنشان کرد : موقوفات دهنو سندش به نام موقوفه 
است و با تعامل در حال پیگیری هستیم، وگرنه بصورت 

قانونی اقدام می کنیم .

وزیر کشور:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هشدار داد

خطر افزایش مراکز فروش دخانیات برای  کودکان هرمزگانی 
ریا

: د
س 

عک

معاون استاندار هرمزگان  : 
 صنعت گردشگری در رتبه دوم درآمدزایی 

در جهان قرار دارد



نوجوانان فریب دسیسه های دشمنان را نخورند 
  گروه خبر // نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت:بی بند و 
بــاری و بی حجابی یک حرکت به تمام معنا ضد اخالقی و 
ضد دین نیســت بلکه یک نوع جنگ است. حجت االسالم 
والمســلمین حاجی صادقی در مراسم تشییع پیکر پاک دو 
شهید هرمزگانی تازه تفحص شــده دوران دفاع مقدس در 
بندرعباس با اشــاره به رشــادت های شهدا گفت: بی بند و 
باری یک نوع جنگ اســت و در برابر دشمن نباید منفعل 
بــود.او گفت:بی بند و باری و بــی حجابی یک حرکت به 
تمام معنا ضــد اخالقی و ضد دین نیســت بلکه یک نوع 
جنگ است؛ امروز شبکه مجازی میدان جنگ است و باید 
مراقب نوجوانان و جوانان مان باشیم تا در این میدان گرفتار 
دسیســه های دشمن نشــوند.در قضایای یک هفته گذشته 
دشــمن آنقدر ذلیل و نا امید شد و دلخوش به چند جوان و 
نوجوان شد و آنها را تحریک کرد که با اغتشاشات خیابانی 
انقالب را از بین ببرد و در واقع انســان غصه می خورد که 
دشمن چقدر ذلیل است چقدر در تحلیل خود ناتوان است؛ 
آیا مردم ما را نشــناخته؟ این مردمی که فتنه 88 را دیدند و 
سختی ها و مشــکالت آن را با موفقیت پشت سر گذاشتند، 
خیلی هنــر کردید عده ای را اســتخدام کردید و از روحیه 
هیجانی تعدادی جوان سوء استفاده کنید؟ نماینده ولی فقیه 
در سپاه پاسداران انقالب اســالمی گفت: استقامت فکری 
و فرهنگ مقاومت و ایســتادگی، از ویژگی های ملت ایران 
اســت که در برابر همه فتنه ها با بصیرت و روحیه جهادی 
می ایســتد.وی گفت: امروز نظام اســالمی، رهبری بصیر، 
حکیم و شــجاع دارد که انقالب و نظــام را از گردنه های 
ســخت تاریخی عبور داده است.حجت االسالم والمسلمین 
حاجی صادقی افزود: درایت رهبر معظم انقالب اســالمی، 
جبهه اســتکبار و دشمنان را به ستوه آورده است.وی گفت: 
امروز مــردم والیتمدار می دانند در کجــا باید فریاد بزنند 
و در کجــا خدمتگــذاری کنند.نماینده ولی فقیه در ســپاه 
 پاسداران انقالب اسالمی گفت: بسیجیان در مکتب شهدا و 
امام حسین )ع( با اقتدار آماده فتح سنگر های بعدی انقالب 
اسالمی هستند.وی گفت: امروزه فضای مجازی عرصه جنگ 
 است و باید کاری کنیم که دشمن در این عرصه نتواند به فرزندان 
 ما آســیب برساند.ســردار اباذر ســاالری فرمانده سپاه 
امام ســجاد )ع( هرمزگان نیز در این مراسم گفت: فرزندان 
والیت در خطه نیلگون خلیج فارس، تا پای جان، پاســدار 
والیت و نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران هستند.پیکر 
پاک دو شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس ، بر دستان 
مردم بندرعباس در محل برگزاری نمایشــگاه دفاع مقدس 
تشییع شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فرمانده سپاه 
امام ســجاد )ع( هرمزگان گفت: پیکر پاک شهید شهسوار 
 بهرامی و شهید اهل سنت عبدالرسول آذرآیین پس از 34 سال 
دوری از وطن به بندرعباس منتقل شد.سردار ساالری گفت: 
این دو شهید در سال 1367 و در منطقه شلمچه به شهادت 

رسیدند.

خبر
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سرمقاله

  مهر 97 ماه و سالی سخت بر رسانه های استان هرمزگان و بخصوص 
روزنامه دریا گذشت. در آن سال بنیانگذار و مدیرمسئول و صاحب امتیاز 
روزنامه دریا مرحوم حاج ایوب دبیری نژاد دعوت حق را لبیک گفت وبه 
دیار باقی شــتافت. حاج ایوب، روزنامه دریا را به عنوان میراثی گرانبها 
از خود بجا گذاشــت تا نام نیکش همچنان ماندگار باشد و بعد از پدرهم 
فرزنــد برومندش آقا یعقوب راه پدر را بخوبــی ادامه می دهد.  راهی که 
پدر در گذشــته تا حد زیادی هموار ساخته بود و حال بایستی در همان 
مسیر اطالع رســانی و حامی مردم و محرومان و مظلومان بودن را ادامه 
دهد ودر این چهار سال هم این مسیر ادامه دارد. دریا روزنامه ای است که 
همچنان دغدغه مردم دیارش هرمزگان وایران سرفراز و ارزش ها را دارد 
و خبرنگاران و کارکنانش در این بخش همفکر وهم نظرند. حاج ایوب که 
از خانواده معظم شــهدا بود و خود نیز از یادگاران وجانبازان دفاع مقدس 
بود، همواره بر نهادینه شــدن فرهنگ ایثار و شــهادت و دفاع مقدس در 
 جامعه تاکید داشت. گرچه این سالها زود گذشت، اما خوب بخاطر دارم در 
ســال های اول دهه 80 بود که حاج ایوب این نشــریه که آن زمان هفته 
 نامه بود را برایم به دانشــگاه محل تحصیلم در خارج از اســتان ارسال 
 می کرد و به همراه هرمزگانی هایی که دانشجو بودیم، دریا را می خواندیم و

دغدغه ها و مطالبات دانشجویان هرمزگانی را که نوشته وارسال کرده بودیم 
ودر دریا چاپ شــده بود را مطالعه می کردیم و دریا را حامی خودمان و 
مردمان دیارمان می دانستیم وبه خود می بالیدیم که چنین نشریه ای را در 
اســتان داریم و این ارتباط باعث شد تا دریایی شوم ودو دهه در دریا قلم 
بزنم و پستی ها و بلندی ها را بگذرانیم و هرچند سخت است که بنیانگذار 
دریا چهار سال در کنارمان نیست؛ اما بحمداهلل یکی از یادگارانش مسئولیت 
مدیرمسئولی را برعهده دارند که مانند پدر دلسوز و مردمدار و مهربان است 
و منافع و مصالح مردم را مانند پدر بزرگوارشان فدای منافع و مصالح فردی 
 خود نکرده و نمی کند و حال که ایشــان عضو شورای شهر بندرعباس نیز 
می باشــد، همواره حقگویی و دفاع از حق مردم را در شــورا هم به اثبات 
 رســانیده اســت. روزنامه دریا در دو دهه اخیر در یک مسیر حق گویی و 
حق نویسی حرکت کرده و هیچگاه از مطالبه گری کوتاه نیامده و همچنان 
روزنامه متعلق به مردم بوده ودر راســتای منافع مردم منتشر می شود. دریا 
همیشه سعی کرده دغدغه های حاشیه نشینان و روستاییان و... را منعکس کند 
و حتی 90 کانال خبری و سایت و اینستاگرام و.... را در کنار ظرفیت چاپ 
کاغذی برای اطالع رسانی و مطالبه گری دارد تا دغدغه مردم را بیشتر و بهتر 
منعکس نموده و اخبار مفید و مورد نیاز در حوزه های مختلف را به اطالع 
مردم برساند. حاج ایوب، میراثی فرهنگی و ارزشمند را برای هرمزگانی ها 
وهرمزگان نشینان  بنا نهاد ورفت که همیشه یادش گرامی داشته شود و باقیات 
و صالحاتی برایش شود و فرزندان و همکارانی که از ایشان درس ها آموختند 
 و حال نیز در همان مســیری که برای روزنامه ترسیم شــده بود، ادامه راه 
می دهند و از حق وحقوق مــردم و بخصوص محرومان و نیازمندان دفاع 
می کنند و انعکاس دهنده مشکالت و خواسته های این قشر وسایر اقشار 
هســتند. دریا ان شاءاهلل با دعای خیر مردم سال های سال و برای نسل های 
بعدی، دریایی و زالل و در کنار مردم خواهد ماند و یاد و خاطره حاج ایوب 
را همواره در خاطره ها و ذهن ها زنده نگه خواهد داشت. روزنامه دریا  که 
توســط حاج ایوب برای مطالبه گری مجوز فعالیت گرفته بود، همچنان در 

    علی زارعیهمین مسیر مانده است و ان شاءاهلل خواهد ماند .

دریا ، میراث حاج ایوب دبیری نژاد برای مطالبه گری 

گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان از 
ترخیص محموله الکل مورد نیاز بخش دارویی 
کشور پس از ۲ سال معطلی با پیگیری دستگاه 
قضایی در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر 

داد. 
   مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان 
در گفت وگوی رســانه ای با اشاره به معطلی دو 
ســاله یک محموله بزرگ الکل در بندر شهید 
رجایــی بندرعباس و نیاز صنایع بهداشــتی و 
دارویی کشور به آن، گفت: با توجه به دستورات 
مهم و تخصصی رئیس قوه قضاییه در ســفر به 
استان هرمزگان مبنی بر لزوم پیگیری و نظارت 
بر نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کاال در بنادر 
و گمرکات، در نتیجه بازرســی های انجام شده 
از بندر شــهید رجایی با همکاری دستگاه های 

اجرایی مربوطه، محموله مذکور شناســایی و با 
دستور مقام قضایی توسط سازمان جمع آوری 

و فروش اموال تملیکی ترخیص شد.وی تصریح 
کرد: ایــن محموله بزرگ الــکل وارداتی پس 

از بارگیری به وســیله چهار دستگاه کامیون به 
صاحبان کاال تحویل داده شــده است.طی یک 
ســال اخیر دهها محموله بزرگ کاالهای مهم 
و مورد نیاز کشــور با رصد به موقع دادگستری 
هرمزگان در بندر شــهید رجایی شناسایی و با 
دستور قضایی ترخیص شــده است.به گزارش 
فارس ، برخی رویه های نادرســت در فرآیند 
واردات کاال به بنادر کشــور و مشخص نبودن 
نوع کاالی وارداتی و نیز عدم اتصال سامانه های 
سازمان بنادر به گمرکات سبب ناهماهنگی هایی 
شده که به گفته کارشناسان امر در صورت اتصال 
سامانه موجودی کاالها و نوع کاالهای موجود 
در بنادر به سامانه گمرکی کشور، بساط بسیاری 

از مفاسد اقتصادی برچیده خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

ترخیص محموله الکل از بندر شهید رجایی پس از دو سال معطلی

 آتش از بین برنده مواد آلی خاک می باشد  
بجای آتش زدن پسماندهای کشاورزی آنها را دفن کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

گروه خبر // معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان گفت:امسال برای نوسازی و بازسازی خطوط و شبکه 

آبرسانی ۳00 میلیارد تومان در استان اختصاص یافته است. 

   احمد شاکری افزود: از 18 هزار کیلومتر شبکه و خطوط آبرسانی 
در استان 30 درصد آن فرسوده است.وی با بیان اینکه 600 روستا 

در استان شبکه آبرسانی فرسوده دارد، اضافه کرد: عمر مفید شبکه 
آبرســانی 25 سال اســت در صورتی که 30 سال از عمر شبکه 
آبرسانی در استان می گذرد.به گزارش ایسنا ؛ معاون بهره برداری 
و توسعه شرکت آب و فاضالب استان بیان کرد: بیش از هزار نفر 
هم برای نوسازی و بازسازی خطوط انتقال آب در استان فعالند و 
شهروندان در صورت مشاهده هر گونه خرابی می توانند با سامانه 

122 تماس بگیرند.

معاون آبفا هرمزگان :

۶00 روستا هرمزگان شبکه آبرسانی فرسوده دارند

گروه خبر //  مشــاور وزیر کشــور در امور 
هماهنگی روحانیت، ائمه جمعه و جماعات با 
حضور در منزل شــماری از مصدومان مدافع 
امنیت و نیروهای فراجا در اغتشاشــات اخیر 

شهرستان قشم از آنان عیادت کرد. 
   حجت االســالم و المســلیمن داود نمازی به 
همراه حجت االســالم غالمرضــا حاجبی امام 
جمعه، محمد محمد حسینی فرماندار، سرهنگ 
عبدالرحیم دهقان سرپرســت انتظامی و وحید 
جابری بخشــدار مرکزی شهرستان مرزی قشم 
از مصدومــان و مجروحان حــوادث اخیر که 
بعــد از ترخیص از بیمارســتان در منزل دوران 
بهبــودی خود را ســپری می کننــد عیادت و 
 ضمــن اهدای شــاخه گل با آنهــا گفت و گو 
 کــرد.وی در ایــن دیدارها با بیــان اینکه اجر 
 شما محفوظ است و همه مردم و مسوولین نظام اسالمی 
 قــدردان زحمات شــما هســتند بــه حدیث 

»من کان هلل کان اهلل له« اشــاره کــرد و گفت: 
 هر کس در راه خدا باشــد و بــرای او کار کند 
نتیجه اش این است که خدا او را تنها نمی گذارد 
و او را یاری می کند.مشاور وزیر کشور در امور 
 هماهنگی روحانیت، ائمه جمعه و جماعات در این 
عیادت ها ضمن ابالغ ســالم وزیر کشور، برای 

مصدومــان مدافع امنیت در اغتشاشــات اخیر 
شهرستان قشــم آرزوی ســالمتی و بهروزی 
کرد.حجت االســالم و المسلیمن داود نمازی و 
همراهان بعد از عیادت از مصدومان با حضور در 
ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان قشم از مدافعان 
امنیت در یگان ویژه فراجا مســتقر در این ستاد 

بازدید و در دیدار صمیمی از خدمات بی  شائبه و 
شبانه روزی آنان در راستای انجام ماموریت  های 
مختلف تقدیر و برای سبزپوشان فراجا آرزوی 
توفیق روز افزون کرد.به دنبال اغتشاشاتی که در 
روزهای اخیر از سوی عده ای فریب خورده در 
جزیره قشــم صورت گرفت تعدادی از مدافعان 
امنیت مصدوم شــدند.به گــزارش ایرنا، در این 
آشــوب ها که با تالش امپراطوری رســانه  ای 
شــیطان برای تحمیل روایت مخدوش و ایجاد 
شبهه مردمی و عمومی بودن اقدامات خرابکارانه، 
هنجارشکن و ضد امنیتی عناصر سازمان یافته 
و آموزش  دیده ضد انقالب انجام شــد، شماری 
از امــوال عمومــی تخریب، بــه پرچم مقدس 
 جمهوری اسالمی، تصاویر شهدای دفاع مقدس و 
 پرچم های ســیاه عــزاداری رحلت حضرت 
رسول اکرم )ص(، شهادت امام حسن مجتبی )ع( 

و امام رضا )ع( بی احترامی شد.

عیادت مشاور وزیر کشور از مصدومان مدافع امنیت در اغتشاشات اخیر قشم 

گروه گزارش//  ویژه  برنامه روز جهانی و هفته 
گردشگری با حضور مسئوالن و فعاالن این 

حوزه برگزار شد .
  به گــزارش خبرنــگار روزنامــه دریا ؛ با 
حضور احسان کامرانی معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری هرمزگان، ســهراب 
 بناوند مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان هرمزگان، مهدی نوبانی 
شــهردار بندرعباس و جمعی از مسئوالن و 
فعاالن بخش گردشگری استان، ویژه برنامه روز 
جهانی و هفته گردشگری برگزار شد . معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 
در این مراســم گفت: رتبه اول درآمدزایی در 
جهان مربوط به فروش ســالح های نظامی 
است و رتبه دوم به صنعت گردشگری و رتبه 
ســوم به صنایع نفت و انرژی مربوط می شود. 
احسان کامرانی افزود: کشور ایران در بین 10 
کشور برتر دنیا از لحاظ زیست بوم قرار دارد 
و ایران در بین پنج کشور جهان به لحاظ وجود 
تنوع زیستی می باشــد.کامرانی اظهارداشت: 
این ظرفیت بســیار کم نظیری است که باید از 
آن اســتفاده کنید زیرا این حوزه بسیار متنوع 
است. وی خاطرنشان کرد: در استان هرمزگان 
ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه گردشگری  
وجود دارد و این اســتان تنوع زیســت بوم و 
اکولوژیک در آن فراوان است. کامرانی عنوان 
کرد: هرمزگان یک استان کم نظیر است چرا که 
این همه تنوع زیستی در یک استان وجود ندارد.  
وی ادامه داد: در اســتان هرمزگان کوه، جزیره، 
دریا و بخش های متنوع حوزه های گردشگری 
وجود دارد که باید از این ظرفیت استفاده شود. 
وی بیان کرد: گردشگری نیز خود تنوع دارد که 
می تواند گردشگری سالمت، گردشگری طبیعی، 
تاریخی، فرهنگی و ...را شــامل شود. معاون 

سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 
 اظهارداشــت: گردشــگری ارتباط مستقیم با 
صنایع دســتی دارد و استان هرمزگان و شهر 
 بندرعباس به عنوان شهر خالق در یونسکو به 
ثبت رســیده اســت. وی اضافه کــرد: تعداد 
شهرهایی که توانسته اند به عنوان شهر خالق 
ثبت شوند کم است  و شهر بندرعباس توانسته 
این افتخار را کســب کند و باید این موضوع 
را حفظ کــرده و آن را ادامــه دهیم تا دیگر 
شهرهای اســتان نیز بتوانند در این حوزه ثبت 
شوند چرا که در هرمزگان این ظرفیت وجود 
دارد. کامرانی اظهارداشت: در صنعت توریست 
باید تالش شــود ظرفیت موجود در کشــور 
را معرفی نماییم که نیاز است زیرساخت ها و 
سامانه های اطالع رسانی خود را تقویت نمایید 
تا کشور ایران را به دیگر کشورها بشناسانیم.
این مســئول خاطرنشــان کرد: بــا توجه به 
ظرفیت های گردشگری که در هرمزگان وجود 
دارد بایــد مردم جهان از این ظرفیت ها اطالع 
پیدا کنند تا از این طریق بتوانیم گردشگر جذب 
نماییم. وی گفت: مردم در کشــورهای دیگر 
تنها چیزهایی که از تلویزیون پخش می شود 
 درباره ایران می دانند چرا که تلویزیون در اختیار 
دولت ها بوده و آنها چهره بدی از ایران نشان 
می دهند و باید ما خودمان ظرفیت های کشور 
و اســتان هرمزگان را به جهانیان نشان دهیم.
کامرانی بیان کرد: اگر در حوزه گردشگری در 
استان هرمزگان به خوبی کار شود به بسیاری از 
صنایع و نفت و گاز نیاز نخواهید داشت چرا که 
می تواند صنعت گردشگری تمام نیازهای ما را 
تامین نماید زیرا به ازای  ورود هر گردشگر، پنج 
شغل ایجاد می شود.وی خاطرنشان کرد: همه 
کارها نباید دولتی باشد بلکه بخش خصوصی در 
این زمینه می تواند ورود کرده و کارهای خوبی 
انجام دهند. این مسئول عنوان کرد: ما باید امنیت 
ســرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران ایجاد 

نماییم تا در حوزه گردشگری سرمایه گذاری 
خوبی ایجاد شــود و اگر گردشــگری پایدار 
ایجاد شود می تواند بخش های دیگر را هم فعال 
کند.کامرانی اظهارداشت: نباید منتظر باشیم که 
برای ما کاری انجام شــود بلکه باید خودمان 
از ظرفیت های مردم، دانشــگاه ها، سمن ها و 
دیگر نهادهایی که در استان وجود دارد استفاده 
کرده تا این صنعت فعال شود. وی افزود: تنوع 
گردشگری در استان هرمزگان بسیار باالست 
زیرا تنوع زیســتی آن بسیار زیاد است.معاون 
سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 
خاطرنشان کرد: شبکه اطالع رسانی در زمینه 
گردشــگری باید فعال تر شود تا بتواند استان 
هرمــزگان را به جهانیان بشناســاند. وی در 
پایان گفت: در حوزه گردشــگری هر چقدر 
هزینه و ســرمایه گذاری شــود درآمد بسیار 
باالیــی دارد و هر چقدر کار شــود و وقت 

گذاشته شود سرمایه گذاری است که می تواند 
درآمد زایی بســیار خوبی داشــته باشد. در 
ادامه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان هرمزگان گفت:  استان 
هرمزگان یک اســتان گردشگرپذیر و مقصد 
گردشگری است. مهرداد بناوند عنوان کرد: از 
شهریور ماه ســال گذشته تاکنون 10 میلیارد 
تومان تسهیالت در زمینه گردشگری پرداخت 
شده اســت. بناوند اظهارداشت: در این هفته 
 پنج مجتمع گردشــگری در استان کلنگ زنی 
می شود.وی بیان کرد: استان هرمزگان در زمینه 
گردشــگری دریا و دریا محور ظرفیت بسیار 
باالیی دارد و سرمایه گذارانی که تمایل دارند 
در حوزه دریا فعالیت کنند می توانند در بخش 
گردشگری دریایی سرمایه گذاری نمایند. بناوند 
ادامه داد: تسهیالت خوبی در زمینه گردشگری 
دریایــی در نظر گرفته شــود چــرا که این 

 موضوع از سیاست های کالن استان هرمزگان 
 مــی باشــد.وی خاطرنشــان کرد: در زمینه 
صنایع دســتی، اســتان هرمــزگان یکی از 
 استان های پیشرو به ویژه در حوزه ایجاد اشتغال 
صنایع دســتی بوده اســت. مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان 
بیان کرد: ساالنه یک میلیون دالر صنایع دستی 
 اســتان هرمزگان به کشــورهای دیگر صادر 
می شــود. بناوند اظهارداشت: در شش ماهه 
 ســال جاری بیش از 6 هــزار و 274 مجوز 
صنایع دستی صادر شده است که این میزان برای 
یک ساله ما در نظر گرفته شده بود که توانستیم 
طی 6 ماه آن را به سرانجام برسانیم. وی تصریح 
کرد: 300 اثر تاریخی در استان هرمزگان وجود 
دارد دویســت مورد آن بنای تاریخی است و 
نیاز به مرمت و نگهداری دارند به همین دلیل 
بایــد نگاه ویژه ای به بناهای تاریخی اســتان 

شــود چرا که حوزه میراث فرهنگی ما مظلوم 
واقع شده است. این مســئول اضافه کرد: آثار 
تاریخی هویت فرهنگی ما  هستند و اگر از بین 
بروند جایگاه فرهنگی نخواهیم داشت به همین 
دلیل باید این جاذبه های تاریخی رســیدگی 
شــود. در ادامه شهردار بندرعباس عنوان کرد: 
گردشــگرانی که به اســتان هرمزگان و شهر 
بندرعباس می آمدند با مشــکل در زمینه تهیه 
صنایع دستی و سوغاتی مواجه بودند به همین 
دلیل تصمیم گرفته شد در حوزه صنایع دستی 
و سوغاتی شهر بندرعباس کارهایی اجرا شود 
تا این دسترسی به آسانی صورت پذیرد. مهدی 
نوبانی ادامه داد: به همین دلیل مکانی را طراحی 
کرده ایم تا ثابت نمایشگاه برای صنایع دستی 
داشته باشیم و عالوه بر آن، هر پنجشنبه، بازارچه 

 شهر خالق در ساحل شهر بندرعباس برگزار 
می شود تا گردشگران صنایع دستی و سوغاتی 
مورد نیاز خود را در آن تهیه کنند.نوبانی گفت: 
صنایع دستی و گردشگری در استان هرمزگان 
ظرفیت بسیار زیادی دارد و باید فعالیت های 
بیشــتری در این زمینه صورت گیرد تا بیشتر 
شناسانده شود و مجموعه شهرداری بندرعباس 
این آمادگی را دارد که در حوزه سرمایه گذاری 
حمایت حمایت های الزم را انجام دهد.  وی 
بیان کرد: در تمام دنیا صنعت گردشگری یک 
کشور را اداره می کند و این موضوع در کشور 
ما و استان هرمزگان باید مورد توجه و حمایت 
بیشتری قرار گیرد. نوبانی در پایان اظهارداشت: 
از سال 98 بندرعباس از سوی سازمان جهانی 

یونسکو به عنوان شهر خالق ثبت شد .

معاون استاندار هرمزگان  : 

 صنعت گردشگری در رتبه دوم درآمدزایی در جهان قرار دارد
               امین زارعی/ دریا

Amin.zch2011 @                        gmail.com



3جنوب کشور
پنجشنبه 7 مهر 1401

2 ربیع االول 1444

سال بیست و یکم شماره 3989

استاندار بوشهر:
بوشهر بیشترین رشد اقتصادی کشور را دارد

  سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها //استاندار 
بوشهر با بیان اینکه رشد اقتصادی امسال استان ۱0.۴ درصد 
تعیین شده، گفت: این مهم بیشترین رشد اقتصادی کشور 
است که حداقل ۴ درصد آن از محل بهره وری محقق می شود. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده در جلســه شورای 
راهبری توســعه مدیریت و کمیته بهره وری استان بوشهر نقش 
بهره وری در اجرا طرح های مختلف مهم دانســت و اظهار کرد: 
در استان بوشــهر موضوع بهره وری نسبت به دیگر نقاط کشور 
از اهمیت بیشتری برخوردار است. وی رشد اقتصادی در کشور 
در ســال جاری را 8 درصد دانست و گفت: 3 درصد این رشد 
اقتصادی از محل بهره وری محقق می شود. استاندار بوشهر رشد 
اقتصادی امسال اســتان را 10.4 درصد دانست و بیان کرد: این 
میزان بیشترین رشد اقتصادی کشور است که حداقل 4 درصد آن 
از محل بهره وری محقق می شود. محمدی زاده با تأکید بر تسریع 
در تحقق برنامه بهره وری تعیین شــده گفت: باید برنامه الزم در 
این حــوزه با پیش بینی منابع آن تدوین و عملیاتی شــود. وی 
اضافه کرد: 77 درصد سهم سرانه نفت، گاز و پتروشیمی در تولید 
ناخالص استان بوشهر و اینکه آنان در این بخش نقش بزرگی در 
بهره وری دارند باید ساز و کاری تهیه شود و حتما جلسه ای الزم 
است با حضور منطقه ویژه اقتصادی، مجتمع گاز پارس جنوبی و 
پتروشیمی و شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس تشکیل شود. استاندار بوشهر به بهره وری در 
بخش پرورش میگو پرداخت و با بیان اینکه به روش سنتی در هر 
هکتار 3 تا 4 تن میگو تولید می شود خاطر نشان کرد: با روش ژئو 
میزان تولید به 2 برابر افزایش می یابد اکنون این روش در برخی 
مزارع پرورشی اجرا شده و تولید در هر هکتار به شش تن رسیده 
است. محمدی زاده با بیان اینکه روش های نوین دیگر در پرورش 
میگو تولید تا 5 برابر افزایش می دهد تصریح کرد: با اجرا روش 
نوین تولید میگو پرورشی از 3 به 15 تن در برخی مزارع افزایش 
یافته و می تواند تولید از  32 هزار تن سال جاری در شش هزار و 

400 هکتار به 100 هزار تن در سال افزایش دهد.

خبری

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

اگر چاق هستید ، اگر چربي خون دارید
 یا اوره خونتان زیاد است آبزیان مصرف کنید

سرویس استان ها _ خوزستان // عضو هیأت علمی 
دانشگاه شــهید چمران اهواز با اشاره به اینکه در 
ســال جاری بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را 
۳.۷ درصد اعالم کرده است، گفت: ممکن است در 
سال جاری رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی در 
کشور محقق شود که ناشی از خالی شدن ظرفیت ها 
در دوران کرونا است اما در سال آینده بعید می دانم 

که رشد اقتصادی کشور به یک تا دو درصد برسد.
 ســید مرتضی افقه با بیان اینکه رشد اقتصادی 
کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد، اظهار کرد: 
تحقق رشد اقتصادی در وهله اول به سرمایه گذاری 
نیاز دارد و برای اینکه سرمایه گذاری انجام شود، 
سرمایه گذار باید نســبت به آینده اطمینان داشته 
باشــد. وی بیان اینکه اطمینان سرمایه گذاران به 
آینده به این معنا اســت که باید حداقل برای دو 
دهه نســبت به آینده خوش بین باشند تا بتوانند 
ســرمایه گذاری کنند، افزود: بــرای خوش بینی 
ســرمایه گذاران باید هم در داخل کشور و هم در 

روابط خارجی ثبات وجود داشته باشد.
این اقتصــادادان در خصوص رشــد اقتصادی 
کشورها تصریح کرد: کشورهایی می توانند رشد 
اقتصادی مداوم و ثابت داشته باشند که در داخل 

کشور خود ثبات اقتصادی داشته باشند. تغییرات 
مکرر و تنش های اقتصادی وجود نداشته باشد و 
همچنین در روابط بین المللی تنشــی نباشد. افقه 
با بیان اینکه به دلیل وابســتگی اقتصاد کشور به 
فروش نفت، رشد اقتصادی آن متأثر از فروش آن 
است، عنوان کرد: رشد اقتصادی کشور به تغییرات 
قیمت نفت، درآمدهای نفتی و یا تحریم های گاه و 
بی گاه بستگی دارد. وی افزود: در حال حاضر به 
دلیل اینکه در کشور تغییرات مکرر مدیران، قوانین 
و سیاســت ها وجود دارد، فاقد ثبات اقتصادی 
داخلی هستیم. یعنی زمانی که مدیران و سیاست ها 
به صورت مرتب تعویض می شوند سبب می شود 
که سرمایه گذاران نتوانند برای آینده برنامه ریزی 
کنند. عضو هیات علمی دانشــگاه شهید چمران 
اهواز با بیان اینکه اقتصاد کشور به روابط خارجی، 
 فروش نفــت، تجارت های خارجــی و روابط 

بین الملل با کشورهای دیگر بسیار وابسته است، 
تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل تحریم ها زمینه 
زیادی برای فــروش نفت وجود ندارد. در دوران 
کرونا نیز تعدادی از فعالیت های اقتصادی تعطیل 
شدند اما در حال حاضر که کرونا کمتر شده است، 
ظرفیت خالی وجود دارد و این فعالیت ها مجددا 
در حال راه اندازی هســتند. افقه با اشاره به اینکه 
در سال جاری بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور 
را 3.7 درصــد اعالم کرده اســت، افزود: ممکن 
اســت در سال جاری رشد اقتصادی سه تا چهار 
درصدی در کشور محقق شود که ناشی از خالی 
شدن ظرفیت ها در دوران کرونا است اما در سال 
آینده بعید می دانم که رشد اقتصادی کشور به یک 
تــا دو درصد برســد. وی در خصوص اقداماتی 
که در کشورهای توســعه یافته انجام شده و این 
کشورها توانسته به رشد اقتصادی برسند، عنوان 

کرد: اقدامات آن ها طوالنی مدت است. آن ها هم 
در اقتصاد داخلی و هم در روابط بین الملل ثبات 
دارند. نیروهای انسانی خود را حفظ و به خوبی از 
آن ها استفاده می کنند دارای مدیریت خوبی هستند 
و این عوامل سبب می شود که رشد اقتصادی داشته 
باشند. افقه با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در 
سال گذشــته یک درصد بوده است، گفت: رشد 
اقتصادی کشور در ســال جاری نسبت به سال 
گذشته بهبود داشته اســت اما این مسأله پایدار 
نیســت و ناشــی از خالی بودن ظرفیت ها است 
و سیاســت گذاران کار جدی در این زمینه انجام 
نداده اند و همچنین اگر تحریم ها برداشته نشود و 
ظرفیت سازی جدید انجام ندهیم، رشد اقتصادی 
در سال آینده بسیار کمتر از آن چیزی خواهد بود 
که برای آن برنامه ریزی کرده ایم. وی در خصوص 
نرخ تورم در کشــور افزود: چند سالی است که 

نرخ تورم کشور باالی 30 درصد است و در حال 
حاضر نرخ تورم کشور حدود 40 درصد است و 
دولت از سال گذشــته تالش کرده است که نرخ 
تــورم را کنترل کند اما به جــز یک تا دو درصد 
نتوانسته اســت نرخ تورم را مهار کند که بخش 
عمده ای از این تــورم به دلیل تحریم ها و بخش 
دیگر به دلیل سوءتدبیرها است. این اقتصاددان با 
بیان اینکه برای کنترل تورم باید به سوی تولید و 
عرضه پیش برویم و موانع بخش تولید باید برداشته 
شــود، اظهار کرد: دولت در حال حاضر به سمت 
تقاضا در حال برنامه ریزی است و از نظر بنده باید 
موانع تولید برداشته شوند و تولیدات افزایش پیدا 
کند. یعنی عرضه خود را به تقاضا برساند اما دولت 
در حال تالش اســت که تقاضا را کاهش دهد و 
بنده مخالف این مساله هستم.به گزارش ایسنا؛ افقه 
در خصوص رشد اقتصادی در استان خوزستان 
تصریح کرد: استان خوزســتان جزو استان های 
برخوردار است و بسیاری از منابع طبیعی را دارد 
اما به دلیل ســوءتدبیرها و برخی مسائل داخلی 
جزو استان هایی است که شاخص های اقتصادی 

آن شبیه شاخص های استان های محروم است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز پاسخ داد

نرخ رشد اقتصادی امسال محقق می شود؟

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد: 

288 مدرسه در یزد باید تخریب شود
آرزو توکلی ســرویس استان ها // رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی گفت: جای تاسف است که اعالم کنیم 
برخی افراد در جریانهای اخیر در داخل کشور همنوا با معادین 
خارجی یا جاهالنه یا عامدانه آب به آسیاب دشمن ریختند که این 

گناه نابخشودنی جفا به انقالب و شهدا است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر محمدرضا پورابراهیمی در اجتماع 
 باشکوه مراسم تشیع پیکر مطهرشــهید گمنام در شب شهادت 
امام رضا علیه السالم در شــهداد افزود: آب به آسیاب دشمن 
ریختن در روزهای ســخت انقالب نتیجه مردودی در آزمون 
برخی از خواص در کشور بود که متاسفانه برخی از چهره های 
شاخص اصالح طلب با این اتفاقات علیه نظام جمهوری اسالمی 
ایران نیز همراهی کردند. وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسالمی 
 ایران نشان داده که ظرفیت زیادی برای مواجه با آنهایی که فکر 
می کنند علیه نظام و انقالب جایی برای عرض اندام دارند، دارد 
اظهار کرد:  جمهوری اسالمی نشان داده تا زمانی مردم در صحنه 
هســتند و به عشق شــهدا می آیند زنده است و این بیانگر این 
مهم اســت که مردم پای انقالب و نظام خود ایستاده اند. نماینده 
مردم کرمان و راور در خانه ملت گفت: خدا را شاکریم که امروز 
ملت ایران نشــان دادند که به مبانی انقالب و تفکر شیعی خود 
افتخار می کنند. پورابراهیمی با بیان اینکه حرکت های گستاخانه 
عوامل داخلی در هتک حرمت به اماکن مقدس و اهانت به قرآن 
و شــهدا از ذهن مردم پاک نخواهد شد، بیان کرد: در جمهوری 
اســالمی ایران همه از حقوق یکسان برخوردار هستند و ما در 
مجلس شورای اسالمی اعالم کردیم هر حقی که از افراد ضایع 
شده دستگاه های ذیربط باید پاسخگو باشند وی افزود: اما شیوه 

مواجه یا پیگیری حق با اغتشاشگری کامال متفاوت است لذا قطعا 
در صدد شفافیت اتفاقات در پرونده خانم مهسا امینی خواهیم بود 
ضمن اینکه این موضوع باید پیگیری و در چهارچوب قانون اقدام 
گردد. وی ادامه داد: بدانیم این موضوع از اغتشاشات جدا است 
و نیروی های انقالبی و بسیجی جبهه و جنگ اجازه نخواهند داد 
که در ســایه عوامل معاند، ایران به کشوری ناامن تبدیل شود و 
این خواب آشفته دشمن در ناامنی جمهوری اسالمی ایران تعبیر 
نخواهد شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
از زحمات نیروی انتظامی در ایجاد نظم و امنیت در کشور تقدیر 
کرد و افزود: ما به دستان نیروی انتظامی بوسه میزنیم و از سپاه 
و بســیج با تمام توان حمایت می کنیم. وی تاکید کرد: حضور 
مردم منطقه محروم شهداد در آیین استقبال از شهید گمنام نشان 
داد مردم کرمان و شهداد هنوز به انقالب نظام و آرمان های امام 
و رهبری پایبند هستند. پورابراهیمی از سپاه، بسیج و امام جمعه 
شهداد و سایر ارگانهایی همانند بنیاد شهید، بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس تشکر کرد و گفت: تا زمانی که نام شهدا 
اینگونه در کشــور می درخشد جایی برای اغتشاشگران وجود 
ندارد. نماینده مردم کرمان در مجلس با تاکید بر اینکه ملت ایران 
با تمام توان از مبانی انقالب، امام راحل )ره( و رهبر معظم انقالب 
اسالمی دفاع خواهند کرد، ادامه داد: تمام تالش دشمن برای ایجاد 
آشوب، اغتشاش و ناامنی در کشور است و هدف گذاری کرده 
که با ایجاد ناامنی هم مسیر انقالب را تحت تاثیر خود قرار دهد 
و هم بر گفتمان روابط سیاسی ایران و کشورهای منطقه و هم بر 
روند امور در دولت سیزدهم در تحقق اهدف اقتصادی به عنوان 

 دولت انقالبی و مکتبی که در راستای تحقق اهداف انقالب تالش
 می کند، تاثیر منفی بگــذارد. وی تصریح کرد: برنامه ریزی 
دشــمن از ماه ها قبل آغاز شــده و کامال مشخص است که 
دشــمن در طراحی  کامال تعریف شــده به بهانه فوت خانم 
مهســا امینی، جریان آشــوب اخیر را در کشور رقم بزند که 
البته نشــان دادند هیچ اعتقادی به ایرانی ها و حتی فرد فوت 
شده نداشتند و این امر را بهانه ای برای ایجاد ناامنی و آشوب 
کردند. پورابراهیمی با بیان این مطلب که فوت مهسا امینی رمز 
یک آشــوب در کشور بود که توسط دشمن برنامه ریزی شده 
بود اظهار کرد: نکته دوم قابل تامل در اتفاقات اخیر، حمایت 
جبهه اســتکبار و معاندین طی روزهای اخیر از اغتشاشات 
در جمهوری اســالمی ایران است. نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه امام راحل بارها در 
بیانات خود مطرح کرده بودند گفت: اگر دشمنان در جایی از 
موضوعی حمایت و مخالفت کردند به آن اقدام شــک کنید و 
کامال مشــخص است دست دشمنان و معاندان نظام جمهوری 
اســالمی در جریان اخیر در یک جریان هماهنگ در هم گره 
 خورده اســت. پورابراهیمی ادامه داد: مجموعه ای از سلطنت 
طلب ها، تجزیه طلب ها، لیبرال ها، جریان های جاسوســی  
وابســته به اسرائیل، عربستان آمریکا، گروه های تروریستی و 
به سرکردگی منافقان سردمدار اغتشاشات اخیر بودند. وی در 
پایان بیان کرد: مردم کرمان در بیعت با شهدا و به ویژه حاج قاسم 
سلیمانی پیمان شکنی نخواهند کرد و لذا کرمان هیچگاه جایگاه 

اغتشاشگران نخواهد بود.

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

فوت »مهسا امینی« رمز یک آشوب در کشور بود
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و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

مفقودی

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان یزد از لزوم تخریب و بازسازی ۲88 مدرسه و مقام سازی ۵۱0 مدرسه دیگر در 
استان خبر داد و گفت: با وجود تحویل ۱۶8 کالس درس جدید در ابتدای مهرماه جاری 

به آموزش و پرروش استان، هنوز استان با کسری ۱۲00 کالس آموزشی مواجه است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ " محســن کاظمی" ضمن ابراز خرسندی از شروع سال 
تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، اعالم کرد: تعداد مدارس جدید استان برای آغاز 
ســال تحصیلی جدید شامل 21 مدرسه بوده که عالوه بر این 10 طرح ورزشی، سه 
نمازخانه و یک کتابخانه مورد بهره برداری قرار گرفته اســت. وی در مورد مدارس 
مورد بهره برداری اول مهرماه جاری در اســتان خاطرنشان کرد: این مدارس که در 
شهرستان های ابرکوه، اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، میبد، خاتم و یزد واقع شده اند، 
دارای 168 کالس درس با زیربنای هر کالس 35 مترمربع هستند که در مجموع با 
اعتبار 1680 میلیارد ریال در اول مهرماه امسال، تحویل آموزش و پرورش شد. مدیر 
کل نوســازی مدارس استان از وجود دو هزار و 500 خیر مدرسه ساز در استان یزد 
خبر داد و یادآور شد: از مجموع 21 مدرسه مورد بهره برداری ابتدای سال تحصیلی 
جدید، 19 مدرسه خیری و مشارکتی بوده است. وی در رابطه کمبود کنونی فضای 
آموزشی استان نیز اظهار کرد: در حال حاضر استان یزد 170 مدرسه کسری فضای 
آموزشی دارد که این تعداد معادل 1200 کالس آموزشی است. به گفته ی کاظمی، هم 
اکنون 288 مدرسه در استان به دلیل فرسودگی شدید نیازمند به تخریب و بازسازی 
هستند و 510 مدرسه استان نیز مستلزم مقاوم سازی می باشند. وی راجع به طرح های 
در دست اقدام اداره کل نوسازی مدارس استان گفت: 135 طرح با مبلغ قرارداد 6252 
میلیارد ریال را در دست اقدام داریم که تعداد 16 موردآنها تا آخر سال جاری و مابقی 
در صورت تامین منابع مالی تا پایان سال 1402 به بهره برداری خواهد رسید. مدیر کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در پایان در مورد 16 طرح آماده بهره برداری 
تا پایان امسال تصریح کرد: این طرح ها شامل 12 مدرسه، سه طرح ورزشی و یک 

آزمایشگاه خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

توزیع ۲ هزار میلیارد تجهیزات کارگاهی بین هنرستان ها

حسن سیالوی ســرویس استان ها // وزیر آموزش 
و پرورش از توزیع ۲ هزار میلیارد تومان تجهیزات 
اختصاصی کارگاهی در بین هنرستان های سراسر 

کشور خبر داد.
به گزارش دریا ، یوســف نــوری در آیین افتتاح 
پروژه آموزشــی 12 کالســه برکت آبادان اظهار 
کرد: مهمترین بســتر تحقق شــعار سال و توسعه 

کمــی و کیفی مراکز دانش بنیــان تعلیم و تربیت 
 اســت چرا که ایــن نهاد مــی تواند بــا تربیت 
دانــش آموزانــی خالق؛ ایــده پــرداز و متفکر 
گام مهمی در راســتای کارآفرینــی و به تبع آن 
 کمــک به تولید بردارد. وی در ادامه با تشــکر از 
تالش های خیران مدرســه ساز در راستای تحقق 
نهضت ارتقای شــاخص های فضای آموزشی در 
کشــور بیان کرد: علم، اجتهاد، عمل و تولید ارکان 
 تحقق تعلیم و تربیت تمام ســاحتی هســتند که 
می بایســت از بستر مدرســه و فضای آموزشی 
مناســب دنبال شــوند و خیران نقــش مهمی در 
تحقق این امر در کشــور ایفا می کنند که شایسته 
تقدیر و تشــکر اســت. وزیر آموزش و پرورش 
ادامــه داد: در دوره ابتدایی دانــش آموزان با ایده 

پردازی و خلق دانش آشنا می شوند و نقطه عطف 
شکل گیری شخصیت علمی دانش آموزان است. 
 در دوره متوســطه اول این شــخصیت شکل پیدا 
می کند و در دوره متوســطه دوم به ظهور و بروز 
می رســد همچنین در مرحله دانشــگاهی و در 
خاتمه این مراحل مهم تکمیل شــخصیت علمی؛ 
شــاهد رســیدن به اهداف آموزش و پرورش در 
تربیت دانش آموزان تراز انقالب اســالمی و گام 
دوم خواهیم بود که به تولیــد دانش می پردازند. 
نوری در پایان ضمن اشــاره به رویکرد آموزش 
 و پــرورش در ترویــج مهارت آمــوزی در بین 
دانش آمــوزان، عنوان کــرد: 2 هــزار میلیارد 
 تومان اعتبار بــرای خرید تجهیــزات کارگاهی 
هنرستان های سراسر کشور اختصاص یافته است.

   
رئیس کل دادگستری کرمان تاکید کرد

برخورد قاطع با اغتشاشگران
  // استان ها  آرزو توکلی سرویس 
رئیس کل دادگستری استان کرمان 
گفت: با افرادی که اموال عمومی و 
آتش کشیده  به  را  مردم  شخصی 
اند، در نهایت اقتــدار و قاطعیت 

برخورد می شود.
 بــه گــزارش خبرنــگار دریا ، 
حجت االسالم حمیدی در سفر به 
شهرستان راور گفت: با همکاری 
مردم اغتشاشاتی که در برخی نقاط 
اســتان روی داد، کنترل و اکنون 

آرامش کامل بر جامعه حاکم است. 
وی می گوید: ما در دستگاه قضائی، 
شــعبات ویژه ای برای این حرکت 
تشکیل داده ایم که با سرعت و دقت 
کامل به این پرونده ها رســیدگی 
می شــود. به گفته حجت االسالم 
حمیدی، برخی از افرادی که دستگیر 

شدند از اتباع بیگانه بودند و برخی 
نیز که به عنوان لیدر فعالیت داشتند 
وابســته به سازمان های اطالعاتی 
خارج از کشــور هستند و عده ای 
نیز سیاهی لشکر بودند که فریب 
خوردند. رئیس کل دادگســتری 
اســتان کرمان گفت: با افرادی که 

سابقه ای نداشته باشند با تدبیر الزم 
و ارشادی برخورد می شود، اما با 
لیدرها برخورد قضائی می شود و 

باید جبران خسارت کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد:

یزدی ها امسال 25 میلیارد تومان زکات پرداخت کردند
علیرضا حائری زاده سرویس   استان ها //مدیرکل 
کمیته امداد استان یزد گفت: نیکوکاران استان 
یزد در سال جاری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان زکات 
پرداخت کردند که این میزان در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته افزایش ۲۵0 درصدی داشته 

است.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد شــجاعان با 

اشــاره جایگاه باالی زکات واجب و مستحبی 
در بیــن مــردم نیکوکار اســتان یــزد اظهار 
داشــت: با توجه به افزایش اعتماد عمومی به 
 کمیته امداد در جامعه همواره شــاهد افزایش 
کمک های مردمی به نیازمندان و اقشار آسیب 
پذیر هســتیم و امیدواریم با جمع آوری هرچه 
بیشــتر زکات بتوانیم تاثیر بسزایی در مدیریت 

فقر و کاهش آســیب های اجتماعی و خدمت 
رسانی مطلوب به نیازمندان در راستای برقراری 
عدالت اجتماعی داشته باشیم. سلمانی با بیان 
اینکه 25 روستای استان یزد مشمول پرداخت 
زکات هستند، افزود: هم اکنون 507 نفر مؤدی یا 
پرداخت کننده زکات با دبیرخانه شورای زکات 

استان یزد همکاری و مشارکت دارند.

طرح : بیتا هوشنگی
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مصاحبه اختصاصــی // کار فرهنگی، بخصوص کار 
فرهنگی برای کودک ونوجوان که فعالیتی زیربنایی 
است، هزینه نیست و یک سرمایه گذاری کالن است 
که باید آن را باور کرد و از هر گونه سرمایه گذاری در 

این عرصه نهراسید؛ بلکه باید به استقبال آن رفت. 
   اشــاره به این مهم نیز ضروری اســت کار با کودک 
کاری تخصصی است و باید تحت نظارت افراد صاحب 

نظر انجام شــود. یکی از نهادهایی که در حوزه کودک و 
نوجوان بصورت تخصصی فعالیت دارند، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســت کــه جایگاه مهمی 
 دارد و والدین بایســتی از این فرصت برای اســتفاده 
فرزندان شان از برنامه های کانون استفاده کنند.  مدیرکل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان نیز  با 
اشاره به اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
فقط در ایران وجود دارد و در هیچ کشوری مدل و نهادی 
مانند کانون وجود ندارد، خاطرنشان کرد: کانون دایره ای 
از فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی است درواقع یک 
مدل خاص ایرانی است که بعد از سال ها تکامل پیدا کرده 
و به شکل امروزی رسیده؛ بنابراین سوال من این است با 

ایــن همه ظرفیت و توانمندی در کانون آیا بازهم کانون 
تنها یک کتابخانه است؟! پشتکوهی گفت: کانون تنها یک 
کتابخانه نیست، بلکه تمام قفسه های کتابخانه های کانون 
ویژه کــودک و نوجوان و حتی میز و صندلی کانون هم 
تعریف شــده و جدای از مراکز فرهنگی و هنری، یک 
مجتمع آفرینش در کانون وجود دارد . با توجه به اهمیت 
و نقش کانون در آماده سازی نسل آینده کشورمان، در 
ادامه سلسله گزارش ها وگفتگوها با اعضای موفق کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانــان هرمزگان، در این 
شماره نیز با یکی دیگر از این اعضاء به گفتگو نشستیم. 

دریا: خودتــان را بطور کامل معرفی کنید واز چند 
ســالگی و چگونه با کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان آشنا شدید؟ والدین تان چه نقشی در 
آشنایی واستفاده از کتابخانه وبرنامه های کانون 

داشتند؟ 
  ملیســا پوری زاد هســتم و از 14 سالگی وارد کانون 
پرورش فکری شدم. از طریق گروه تئاتر مدرسه با کانون 

آشنا شدم. 
دریــا: بیشــتر در چــه دوره هــا وکارگاه های 
 کانون شــرکت کرده ایــد و ارزیابی تــان از این 
 کارگاه ها ودوره ها چیست ؟ شرکت کنندگان با چه 
مهارت هایی آشنا می شوند؟ بین بچه های کانونی 
وغیرکانونی چه تفاوتی فکر می کنی وجود دارد؟ 
مربیان کانونی با غیرکانونی بنظرتان چه تفاوتی 

باهم دارند؟ 
  من بیشتر در بخش نمایش خالق و قصه گویی فعالیت 
داشتم. کارگاه ها و کالس هایی که کانون پرورش فکری 
برگزار می کرد توی 14 ســالگی خیلــی روی ذهن و 
خالقیت من تاثیر گذاشت و یجورایی باعث شد خودمو، 
توانایی هام و عالقمو بشناسم و بصورت جدی تر مطالعه 
کنم و دنبالشــون کنم. بنظرم نوجوان یا کودکی که وقت 
 خــودش رو توی کانون پرورش فکــری میگذرونه و 
فعالیت های کانون رو دنبال میکنه باعث میشه شناخت 
پیدا کنه نســبت به خودش. کانون باعث میشه بچه ها 
خالق تر باشن و خالقیتشون پرورش پیدا کنه و بتونن 

در آینده بهترین نسخه خودشــون باشن. مربیان کانون 
هم نسبت به شــناختی که از بچه ها دارن اونا رو توی 

مسیرشون راهنمایی می کنند. 
دریا:با توجه به اینکه شــما دانش آموز هســتید، 
حضور در کانون چه اثــری بر روی تحصیل تان 
داشته است؟ در روند تحصیل و درس خواندن و... 

چه تاثیری داشته است؟ 
  من دانش آموز دوره راهنمایی بودم که با کانون آشــنا 
شدم. یادمه در زمان تحصیلم، نمایش خالق کار می کردم 
با گروه تئاتر کانون، چون من عاشق تئاتر بودم و ای نقدر 
خوشــحال بودم در حین مدرسه رفتن فعالیت هایی که 
دوســت دارمو انجام میدم که باعث شده بود منی که به 
درس خوندن عالقه چندانی نداشــتم انگیزم توی درس 

خوندن بیشتر بشه. 
دریا: باتوجه به مطالعه کتاب های کانون پرورش 
فکــری، بنظرتان وجــه تمایز کتاب هــای کانون 
 با غیرکانونی چیســت و چه چیزهایــی را از این 

کتاب ها آموزش دیده اید؟

  کتــاب های کانون دقیقا مخصوص کودک و نوجوانان 
طراحی شده اند. من با کتاب های آقای فرهاد حسن زاده 
عاشق کتاب و کتاب خوندن شدم و تا همین االن جزو 
فعالیت های مورد عالقمه و تا همیشه میمونه.کتاب های 

کانون مناسب ترین کتاب ها برای کودک و نوجوانه. من 
هنوز وقتی کتاب های انتشــارات کانون رو میبینم ذوق 
 میکنم و دوست دارم دوباره به اون دوران برگردم که با شوق 
» زیبا صدایم کن« و » هســتی« آقای حســن زاده و 
مجموعه داستان های ترسناک آر ال استاین رو میخوندم.
دریا: برخی از اعضای کانون پرورش فکری گویا با 
صداوسیمای مرکز خلیج فارس هم همکاری دارند.  
حضور در کانون چه اثــری بر حضور اعضاء در 

صداوسیما دارد؟ 
  بعضی از دوســتان کانونی ام هم االن توی صدا و سیما 
فعالیت دارند، داستان مینویسن و نوشته هاشون رو توی 
رادیو گویندگی میکنن به سبب مطالعه هایی که داشتن و 
کارگاه های نویسندگی خالق کانون که واقعا باعث شکوفا 

شدن خالقیت میشه. 
دریا:در چه جشنواره هایی تاکنون شرکت کرده اید 

و به چه مقام هایی دست یافته آید؟
  در جشــنواره تئاتر عروسکی کانون شرکت کردم و به 
ســبب گروه خوبی که داشتیم نمایشمون برگزیده شد و 

همینطور در جشنواره نویسندگی هم برگزیده شدم. 
دریا: چه توصیه هایی را بــه والدین و کودکان و 
نوجوانان برای استفاده وبهره مندی از برنامه های 

کانون دارید؟
  توصیه ام به والدین اینه که بذارید بچه ها راه خودشونو پیدا 
کنن، اشتباه کنن، شکست بخورن،  خلق کنن، یاد بگیرن و 
مسائل رو از نگاه خودشون تحلیل کنن که در آینده بتونن 
شبیه به خودشــون فکر کنن و به راحتی از فضا و آدمای 
دور و برشون تاثیر نگیرن، هویت فکری مستقل خودشونو 
داشته باشن و بتونن بهترین نسخه از خودشونو ارائه بدن. به 
جرئت میگم نوجوان هایی که وقتشونو با کانون میگذرونن 
به شدت نگاهشون و زاویه دیدشون با بچه های غیر کانون 

فرق دارند. 
دریا: بنظرتان خانواده ها ومســئوالن چه میزان با 
کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان آشــنا 
هستید و چه کار باید کرد تا آنها بیشتر آشنا شوند و 
چه حمایت هایی فکر می کنید از کانون و هنرجویانش 

بایستی صورت گیرد؟
  بنظــر من کانــون باید به صورت جدی تــری به مردم 
 معرفی بشه و بودجه کانون هم بیشتر بشه برای برگزاری 
کالس های باکیفیت تر و بروز تر و ان شاءاهلل که این اتفاق 

بیوفته. 
دریا: به نظر خودتان اگه با کانون آشــنا نمی شدید 

مسیر زندگی تان چه تغییری می کرد؟
کانون واقعا مســیر زندگی منو تغییر داد و من خودمو 
شــناختم و االن بیشتر خودمو دوست دارم و فکر کنم 
تا حدودی میدونم در آینــده از خودم و زندگیم چی 

میخوام. 

دریا: سوال آخر هم اینکه هرآن چیزی دیگری که در 
این گفتگو مطرح نشد وتمایل دارید  را بیان کنند.

  بنظر من این روزها بچه ها بیشــتر وقتشونو با گوشی 
و فضــای مجازی پر میکنن که خیلی فاجعه اســت و 
ذهنشون محدود میشه، شبیه میشن به آدم هایی که توی 
مجازی میبینن و در آینده این باعث کاهش اعتماد بنفس 
و افسردگی میشــه. نمیخوام خیلی غیر منطقی حرف 
بزنم، چون مجازی االن جزوی از زندگی ما شده، ولی 
کاش کمتر بشــه و جلوی افراط توی این قضیه گرفته 
بشه. بخش بزرگی هم به آموزش و اطالعات والدین بر 
میگرده که متاسفانه هستند والدینی که این آگاهی رو در 
برابر استفاده بچه هاشون از تلفن همراه ندارن و یا توجهی 

به این قضیه نمی کنند .

برگزیده جشنواره نویسندگی :

کانون پرورش فکری عالقه ام را به درس بیشتر کرد
کتاب های کانون دقیقا مخصوص کودک و نوجوانان طراحی شده اند

 در جشنواره تئاتر عروسکی کانون شرکت کردم و به سبب گروه خوبی که داشتیم نمایشمون برگزیده شد و همینطور در جشنواره نویسندگی هم برگزیده شدم

بنظرم نوجــوان یا کودکــی که وقت 
خودش رو توی کانون پرورش فکری 
میگذرونه و فعالیت هــای کانون رو 
دنبال میکنه باعث میشــه شــناخت 
پیدا کنه نســبت به خودش. کانون 
باعث میشــه بچه ها خالق تر باشــن 
و خالقیتشــون پــرورش پیــدا کنه 
و بتونــن در آینــده بهترین نســخه 

خودشون باشن

,,

,,

         علی زارعی/ دریا
daryaz           @gmail.com1359

من دانــش آمــوز دوره راهنمایــی بودم 
که با کانون آشــنا شــدم. یادمه در زمان 
تحصیلم، نمایش خالق کار می کردم با گروه 
تئاتر کانون، چون من عاشق تئاتر بودم و 
اینقدر خوشــحال بودم در حین مدرســه 
رفتن فعالیت هایی که دوست دارمو انجام 
میدم که باعث شده بود منی که به درس 
خوندن عالقه چندانی نداشتم انگیزم توی 

درس خوندن بیشتر بشه

   

 گروه خبر // آنگونه که وزیر آموزش و 
پرورش اعالم کرده است مهلت بارگذاری 
مدارک در سامانه رتبه بندی معلمان به 
اتمام رســیده است، اما فرصت دیگری 
برای کسانی که به دالیل موجه موفق به 

ثبت نام نشده اند فراهم خواهد شد. 
  سامانه رتبه بندی معلمان از روز چهارشنبه، 
26 مردادماه به صورت رسمی آغازبه کار 
کرد و فرهنگیان بر اساس جدول زمانبندی 
و آخرین رقم کدملی تا نهم شــهریورماه 
نســبت به بارگذاری مدارک خواسته شده 
اقدام کردند. مهلت بارگذاری مدارک از آن 
زمان تاکنون چندمرتبه تمدید شد، اما ورود 
اطالعات از ســوی معلمان هنوز تکمیل 

نشده است.
  وزیر آموزش و پرورش، 31 شهریورماه 
دربــاره آخرین وضعیت اجــرای طرح 
رتبه بندی معلمان و بارگذاری مدارک در 
سامانه رتبه بندی گفت: فرهنگیان در حال 
بارگــذاری مدارک هســتند و چندبار از 
ما مهلت خواســتند. اول مهر، مهلت تمام 
می شــود اما اگر افرادی جامانده باشند و 
دلیل هم داشته باشــد، برای آنها فرصتی 
را ایجاد می کنیم. بعــد از اینکه مدارک را 
بارگــذاری و ثبت کردنــد، ارزیابان نظر 
می دهند و به هیئت ممیزه ارســال می کنند 

تا احکام صادر شوند. 
  یوســف نوری، اول مهرماه در مصاحبه 
دیگــری اعالم کرد: تا کنــون 840 هزار 
نفر ورود اطالعــات و بارگذاری مدارک 
در سامانه را انجام داده اند که وارد مرحله 

بعدی می شوند. 
  هنوز تعدادی ثبــت اطالعات نکرده اند 
ولی آنها کــه ثبت کرده انــد وارد مرحله 
بعدی می شوند. می خواستیم صدور احکام 
همزمان باشد اما قرار شد از فردا گروهی 

که بارگذاری انجــام داده اند وارد مرحله 
بعدی شوند. احتماالً تعدادی از احکام را 

در مهرماه بزنیم.
  وی افــزود: اگر ســرعت کار همکاران 
در بارگذاری مــدارک باال برود ما هم در 
ستاد سرعت کار را باالتر می بریم. تعدادی 
معلمان طــرح مهرآفرین را داریم که برای 
آنها شناســه صادر نشــده بود و در حال 
پیگیری هستیم تا به خیل معلمان بپیوندند. 
جلساتی به همین منظور برگزار شده ولی 
هنوز به راهکار مشخص نرسیده اند، اما در 
تالشیم به راهکار مشخصی برسیم که اینها 
هم همانند سایر معلمان مشمول رتبه بندی 

شوند.
  بــه گزارش ایســنا، در اطالعیه دوهفته 
گذشــته عبــاس نجــار، رئیــس مرکز 
برنامه ریزی منابع انســانی و امور اداری 
خطاب به مدیــران کل آموزش وپرورش 
استان ها، بازه زمانی دومی برای بارگذاری 
مدارک در ســامانه رتبه بندی اعالم شده 
که به این شرح است: »با عنایت به اینکه 
بازه زمانی اول برای ثبت اطالعات معلمان 
گرامی شهریورماه به پایان رسید و  در این 
مرحله برخی افراد به دالیل مختلف امکان 
ثبت و تکمیل اطالعات را نداشته اند، مقرر 

شده است که
- برای افراد جامانده از بازه زمانی اول

- فوتی های شاغل و بازنشسته از تاریخ 
1400/06/31 به بعد

- نیروهــای جدیداالســتخدام از تاریخ 
1400/06/31 به بعد

- و افراد مشمول تبصره 4 ماده 3 آیین نامه 
)مهرآفرین و ...( از تاریخ 1401/07/25 
تا 1401/08/13 دسترســی به ســامانه 
رتبه بنــدی جهت ثبت و تکمیل اطالعات 

فراهم شود.«

مهلت جدید ثبت نام 
در سامانه رتبه بندی معلمان از 25 مهر

نمیخــوام خیلی غیر منطقــی حرف بزنم، 
چون مجازی االن جزوی از زندگی ما شده، 
ولی کاش کمتر بشــه و جلوی افراط توی 
این قضیه گرفته بشه. بخش بزرگی هم 
به آموزش و اطالعات والدین بر میگرده 
که متاســفانه هســتند والدینی که این 
آگاهی رو در برابر استفاده بچه هاشون 
از تلفن همراه ندارن و یا توجهی به این 

قضیه نمی کنند

,,

 مهرماه و غم سنگین 
بی پایانش 

  مهر ماه هر ســال با شــوق و ذوقی وصف ناشدنی 
بــرای همه ما آغاز می شــود. شــروع فصل پاییز و 
بازگشایی مدارس همیشــه حال و هوای خوبی دارد. 
اما چهار ســال است که با نزدیک شــدن به مهرماه 
 غــم واندوهی فــراوان بین مــن و همکارانم بوجود 
می آید . دردی به عظمت دریا و سنگینی که هیچ گاه 
کم نمی شــود. هر چه بیشتر می گذرد این درد و نیاز 
حضور ایوب دبیری نژاد که مانند پدری دلسوز در کنار 

ما بود بیشتر احساس می شود.
  حاج ایوب دبیری نژاد در عمر کوتاه خود تمام سعی 
و تــالش خود را می کرد تا گره  از مشــکالت مردم 
هرمزگان بگشاید. از شرق تا غرب از شمال تا جنوب 
هرمزگان نام ایشان زبان زد خاص و عام است. او مرد 
جبهه و جنگ بود همین باعث شــده بود تا روحیه ای 
سخت کوش و مقاوم داشته باشد. سخت ترین شرایط 
و تلخ ترین روزها هم مصمم و آرام می ایســتاد.این 
روزها نبودش در مطبوعات استان به شدت احساس 
می شود. حاج ایوب دبیری نژاد تا آخرین روز از عمر 
خود تمام ســعی و تالش خود را می کرد تا بین همه 
دوستان، مطبوعاتی ها و سیاسیون هرمزگان به دور از 
جناح های آنان وحدت و همدلی بوجود بیاورد و این 

امر هم میسر شده بود.
  ایوب دبیری نژاد به جز ســمت های مختلفی که در 
هرمزگان داشتند سال 79 اولین نسخه از روزنامه دریا 
را منتشر کردند و در این سال ها رسالت خبری روزنامه 
خود را انتشار اخبار به موقع و راستین گذاشته بودند. 
تا صدای مردم و مشکالتشان  در این روزنامه باشیم. 
همین رویه باعث شد تا روزنامه دریا پیشرفت های پی 

در پی در عرصه رسانه را کسب کند.
  روزهای تلخ و شیرینی را در کنار هم سپری کردیم. 
اما آن چیزی که من در این سال های همکاری در کنار 
ایوب دبیری نژاد آموخته ام ، حساسیت، نظم و قانون 
مداری ایشان بود. ایشان معتقد بودند که هر کاری باید 
به بهترین وجه ممکن انجام شــود تا به بهترین نتیجه 
دست یابیم. این نوع نگرش و طرز تفکر و خصوصیات 
اخالقی ایشان در روحیه همکاران هم تاثیر به سزایی 
داشته اســت . چنانچه که بعد از فوت ایشان همچنان 
روزنامــه دریا ثابت قدم رو بــه جلو در حال حرکت 
و پیشرفت اســت. سرانجام در مهرماهی که هیچ کدام 
 از ما و اطرافیان انتظارش را  نداشــتیم روح بلند حاج 
ایوب دبیری نژاد از بین مــا پرواز کرد و به همرزمان 

شهیدش پیوست. روحش شاد و نامش ماندگار 

                 سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91
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چهار ســال پیش در چنین روزی اســتان هرمزگان 
بزرگمرد رســانه ای خود را از دست داد. حاج ایوب 
دبیری نژاد مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه دریا 
هفتم مهر ماه سال 1397 آسمانی شد و ما را در سوگ 
از دست دادن خود گذاشت. بزرگمرد رسانه ای که نام 
او در بین اهالی رسانه همواره به نیکی برده می شود . 
  وی از افــرادی بــود که همواره تــالش می کرد 
 همبســتگی بین رســانه ها افزایش یابد. حاج ایوب 
دبیــری نژاد که او را »حاجــی« صدا می زدند، یکی 
از افراد فعال در حوزه رســانه بود که فقدان او ضربه  
بزرگی به جامعه رسانه ای استان هرمزگان وارد کرد.  

حاج ایوب از جمله افراد رسانه ای استان هرمزگان بود 
که می توان گفت جانشینی برای او وجود ندارد چرا که 
او از ســختی های کار رسانه ای آگاه بود و مشکالت 
این حوزه را می دانست به همین دلیل تالش می کرد 
مشــکالت رسانه های اســتان را برطرف و بین آنها 
همبستگی و اتحاد ایجاد شود. او خوب می دانست که 
اگر رسانه های استان متحد و هم نوا شوند می توانند 
مشکالت استان را برطرف نمایند اما فقدان او ضربه 

بزرگی را به رسانه های استان وارد کرد. 
    افــرادی که از نزدیک با حاجــی در ارتباط بودند 
 می دانند که او در کار شخصیتی جدی اما در عین حال 

فردی دلسوز و بســیار مهربان بود؛ به نحوی که در 
بســیاری از موارد پیگیر اوضاع و احوال همکاران و 
دوستان بود. اگر مشکلی برای آنها پیش می آمد برای 
 برطرف شدن مشکل هر کاری از دستش بر می آمد انجام 
می داد به همیــن دلیل فقدانش ضربه بزرگی به ویژه 
برای همکاران دریایی او بود. نبود حاج ایوب سخت 

است. 
  هنــوز در باورمان نمی گنجد که در بین ما نیســت 
 اما می دانیم روح حاج ایوب همچنان ما را همراهی 
می کند. رفتن حاج ایوب بسیار زود بود کاش می شد 
که او برگردد و ما را از این غم رها کند. امیدواریم که 
روح این مرد بزرگ، با اولیای الهی محشــور باشد و 

برای شادی روح او صلواتی می فرستیم . 

امام علی علیه السالم در حکمت نهم نهج البالغه در 
خصوص شــیوه مطلوب معاشرت و زندگی با مردم 
در جمله ای کوتاه فرمودند: َو * قَاَل علیه الســالم 
َخالُِطوا النَّاَس ُمَخالََطًة إِْن ُمتُّْم َمَعَها بََکْوا َعَلْیُکْم َو إِْن 
ِعْشتُْم َحنُّوا إِلَْیُکْم * با مردم چنان رفتار کنید که اگر 
در آن حال ُمردید، بر شما بگریند، و اگر زنده ماندید، 

عالقمند به معاشرت با شما باشند.
  این جمله ماجرای زندگی همه ما است ، به فاصله 
فرصت زیســتن در دنیا و رحلت از آن، و آثاری که 
از خــود باقی می گذاریم مورد لعن و نفرین یا مورد 

دعا و خیر خواهی مردم قرار می گیریم و آثار خیری 
که از خود بــر جای می گذاریم نجات بخش ما در 
عالم دیگر است. امام علی علیه السالم به وسیله این 
جمــالت، بر خوش رفتاری و معاشــرت با اخالق 
 پسندیده با مردم ســفارش کرده است ، و عبارت : 
ان متّم )اگر مردید(... کنایه از همان اســت ، زیرا از 
لوازم خوش رفتاری آدم اهل معاشــرت دلسوزی 
دیگــران به او در زندگی و به هنگام نیازمندی او، و 

گریه آنان پس از مرگ اوست. 
   هرچنــد فرصت معاشــرت و گفت و شــنود و 
 اســتفاده از وجــود مرحــوم دبیری نــژاد چندان 
 نصیب نشــد ولی از همت بلند، ســخت کوشی و 
 دلسوزی اش گفته ها فراوان است و آثار بر جای مانده

  از تالش های او نیز بعد از وفات موید این نکات و مفاهیم
 است. 

  شاید ایشان یکی از تعابیر واقعی و عینی این کالم 
امیرالمومنین علیه السالم باشد؛ کسی که برای همه و 
با هر نوع تفکر و اندیشه و در همه زمینه ها همچون 
پدر مهربان دلسوزی کرد و مانند معلمی امین دستگیر 
و راهنما بود. کسی که وقتی خبر درگذشتش منتشر 
شــد همه آنها که بهره ای هرچند اندک از وجودش 
برده بودند دلهایشــان از غم فراقش لرزید و آنها که 
او را شناخته بودند اشک بر دیدهایشان جاری شد 
و این چنین است که می توان گفت؛ آن چنان بود که 
شوِق دیدارش داشتند و چنان رفت که بر او گریستند! 

روحش شاد .

غمش در باور ما نیست

به مناسبت سالروز درگذشت مرحوم دبیری نژاد

آنچنان بود که شوِق دیدارش داشتند و چنان رفت که بر او گریستند

               امین زارعی/ دریا
Amin.zch2011 @                        gmail.com
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