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یک عضو برگزیده کانون پرورش فکری بندرعباس :
کانون در روند نوشتن

 و نویسنده شدنم تاثیر بسزایي داشت 
 مدیریت بحران استانداری هرمزگان  : 

 دستورکار احتیاطی فصل پاییز 
در هرمزگان ابالغ شد

سازمان منطقه آزاد کیش  به جمع مشتریان 
بانک قرض الحسنه مهر ایران پیوست
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مدیر کل دیوان محاسبات هرمزگان :

دیوان محاسبات در برخورد 
با تخلفات هیچگونه 

مماشاتی ندارد
2

8

مدیرمرکزآموزشی
 و توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری :

کودک دارای اختالل یادگیری 
تنبل یا کند ذهن نیست

 خبر اختصاصی  // فردا یکشــنبه 17 مهرماه 30قصه گوی هرمزگانی در مرحله استانی بیست 
و چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان 

در شهر بندرعباس به رقابت می پردازند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مسئول دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی  در استان 
هرمزگان با بیان این خبر افزود: در مرحله کتابخانه ای جشنواره که در تمام مراکز کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در سطح استان بارقابت 280 نفر  قصه گوی از دوم تا دوازدهم مهرماه برگزار شد؛ 
پس از داوری، 30نفر از قصه گویان به مرحله استانی جشنواره راه یافتند.عفت تفضلی اظهارداشت: 
قصه گویان  در مرحله کتابخانه ای جشــنواره در 5 بخش بزرگســال، آیینی وسنتی، زنان ومردان، 

 دختران و پسران)نوجوان( و زبان اشاره با یکدیگر به رقابت پرداختند. تفضلی افزود: برگزیده های این 
بخش ها پس از مرحله استانی، به مرحله منطقه ای می روند و قصه گویی می کنند. وی گفت: در 
مرحله منطقه ای، قصه گویان هرمزگانی با قصه گویانی از اســتان های خراسان جنوبی، خراسان 

رضوی، سیستان وبلوچستان، یزد و کرمان رقابت می کنند. 
   تفصلی خاطرنشان کرد: برگزیدگان مرحله منطقه ای جشنواره به جشنواره کشوری راه می یابند 
ودر شب یلدا با یکدیگر به رقابت می پردازند. وی گفت: در  بخش بین المللی جشنواره نیز امیدواریم 
نماینده داشــته باشــیم و برگزیده حوزه بین المللی نیز با قصه گویان بین المللی به رقابت خواهند 

پرداخت .

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش : 
سوابق تحصیلی فقط شامل نمرات 

امتحانات نهایی می شود 

2

لزوم ترسیم اطلس 
آسیب های اجتماعی 

در هرمزگان

دبیر این جشنواره خبرداد

فردا ، رقابت 30قصه گوی هرمزگانی 
در بیست و چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی 

 رقابت قصه گویان در 5 بخش بزرگسال ، آیینی و سنتی ، زنان ومردان ، دختران و پسران)نوجوان( 
و زبان اشاره با یکدیگر
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اانهلل و اان الیه راجعون

اانهلل و اان الیه راجعون

جناب آقای ایرج فقیری 

جناب آقای ایرج فقیری

رئیس محترم ناحیه جنوب شرق شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 

رئیس محترم ناحیه جنوب شرق شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

 با نهایت تاثر و تاســف درگذشت ناگهانی پدر گرامیتان را به شما
 و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از خداوند سبحان علو درجات 

برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای بازماندگان خواستاریم .

 مدیرعامل و کارکنان شرکت
 توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

با کمال تاسف از مرگ پدر گرامی جنابعالی با خبر شدیم 
و این موضوع ما را بسیار متاثر نمود . امیدوارم که روح 
آن مرحوم در سایه لطف خداوند آرام گیرد و حضرتعالی 

با صبر این ضایعه دردناک را سپری کنید .

کارکنان
 ناحیه جنوب شرق شرکت سینا

►

►

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان

هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگ مردانی جان بر کف که بی تردید کار و تالش خستگی ناپذیر 
و ایثار بی وقفه آنان زمیـنه ساز استقرار سالمت اجتماعی و امنیت جامعه اسالمی است . نیروی انتظامی در سراسر این آب 
 و  خاک به عنوان حافظان امنیت ادامه دهنده راه شهدا هستند . بدینوسیله به نمایندگی از جامعه اقتصادی استان هرمزگان 

و خطه نیلگون خلیج  فارس ، هفته نیروی انتظامی را به  پاسداران امنیت و اقتدار ملی تبریک عرض می نماییم . 

►



 مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان 
اعالم کرد

 کمک ۲ میلیارد تومانی هالل احمر 
به نیازمندان هرمزگانی

  گروه خبــر // مدیرعامل جمعیــت هالل احمر 
هرمزگان گفت: از ابتدای ســال تاکنــون 2 میلیارد 
تومان کمــک هزینه درمانی بصــورت بالعوض به 
بیماران نیازمند هرمزگانی پرداخت شده است. مختار 
سلحشور با اشــاره به اینکه ارائه کمک هزینه درمان 
کــه از طرح های حمایتی و عام المنفعه جمعیت هالل 
احمر است، به هزار و ۱8۶ بیمار استان پرداخت شده 
اســت، اضافه کرد: افراد نیازمند با کمک جمعیت های 
هالل احمر محالت و شهرستان ها شناسایی و معرفی 
می شوند.وی با بیان اینکه کمک های درمانی ارائه شده 
در زمینه های کمک هزینه دارو و درمان، بستری طبی، 
جراحی و اهدا تجهیزات پزشــکی مانند ویلچر است، 
اضافه کرد: کمک هزینه های درمان بسته به نوع درمان، 
در شهرستان ها تا 3 میلیون تومان و در شهر بندرعباس 
بیشتر است.به گزارش مهر، مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: سال گذشته 
نیــز حدود ۶ میلیارد تومان کمــک هزینه درمانی به 

بیماران نیازمند استان اهدا شد .
دستگاه برتر هرمزگان

 در اقامه نماز معرفی شد 
  گروه خبر // منطقه شــش عملیــات انتقال گاز 
در هرمزگان به عنوان دســتگاه برتر در امر قامه نماز 
معرفی شد . در جلسه شورای اقامه نماز هرمزگان که 
با حضور رئیس ستاد اقامه نماز استان در منطقه شش 
عملیات انتقال گاز برگزار شد، از علیرضا عربلو مدیر 
منطقه شــش عملیات انتقال گاز به عنوان مدیر نمونه 
و برتــر در امر اقامه نماز تجلیــل و قدردانی به عمل 
آمد.حجت االسالم اعتمادی رئیس ستاد اقامه نماز در 
این جلسه گفت: عملکرد دستگاه های اجرایی در سال 
۱۴00 که در ســامانه سجاده بارگزاری شده و هیئت  
ارزیابی که متشــکل از نماینده استاندار، نماینده امام 
جمعه و ستاد اقامه نماز می باشد، مورد ارزشیابی قرار 
گرفت  که منطقه شــش عملیات انتقال گاز به عنوان 
دســتگاه برتر در این امر شناخته شده است که مورد 
تجلیل از طرف استاندار و نماینده ولی فقیه در استان 
و رئیس ستاد اقامه نماز استان قرار گرفت. به گزارش 
فــارس ، اعتمادی در این جلســه گفت: وظیفه ذاتی 
بعضی از دستگاهها، کار فرهنگی است که متاسفانه به 
آن کارها اهتمام خاصی ندارند اما دســتگاه هایی مثل 
منطقه شــش عملیات انتقال گاز وظیفه ذاتی آنها چیز 
دیگری اســت اما در فعالیت های فرهنگی به صورت 

خودکار فعالیت و اهتمام دارند .

خبر

خبری
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سرمقاله

  اینکه می بینیم میزان آســیب های اجتماعی در هرمزگان روزبه 
روز در حال افزایش اســت و در برخی مناطق بعضی از آســیب ها 
بیشــتر است و اقدامات اثرگذار و ملموس توسط دستگاه های متولی 
این بخش صورت نگرفته و نمی گیرد، نشــان می دهد که آسیب های 
اجتماعی هنوز به عنوان دغدغه برای مسئوالن استان مطرح نیست و 
هیچ نقشه راهی برای پیشگیری، مقابله و درمان آسیب های اجتماعی 
 در اســتان وجود ندارد و آمارهایی از عملکرد دســتگاه ها که ارائه 
می شود، قابل تردید است و چندان نمی توان به آنها استناد کرد؛ زیرا نتایج 
 این عملکردها ملموس نیست. نماینده محترم ولی فقیه در هرمزگان و 
امام جمعه بندرعباس بارها در خطبه های نماز جمعه و جلسات مختلف 
از وضعیت آسیب های اجتماعی در استان گالیه داشته اند و از مسئوالن 
استان خواسته اند در این حوزه اقدامات مناسبی داشته باشند که وضعیت 
موجود نشان می دهد دغدغه ایشان همچنان برای مسئوالن و متولیان 
مربوطه به عنوان دغدغه درنیامده است. حداقل برای ۱5 دستگاه و نهاد 
در حوزه آسیب های اجتماعی، شرح وظیفه قانونی تعریف شده است، 
اما بدلیل جزیره ای عمل شدن و نبود انسجام الزم و عدم مدیریت واحد، 
مشکالت و معضالت حوزه آسیب های اجتماعی در استان هرمزگان 
همواره درحال افزایش است و اقدام مناسبی را در این حوزه مشاهده 
نمی کنیم و ضرورت دارد که اطلسی از وضعیت آسیب های اجتماعی 
در استان ترسیم شود و برای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی 
اقدامات الزم توسط دستگاه ها و نهادهای مختلف صورت پذیرد.در 
حال حاضر زنان بدسرپرســت بنظر می رسد متولی خاصی در استان 
ندارند که به وضعیت شان رسیدگی کنند و حتی آماری از این زنان وجود 
ندارد، همانطور که آماری از معتادان و... نیز ارائه نمی شود. در اطلس 
آسیب های اجتماعی بایستی مشخص شود که کدام مناطق استان و کدام 
شهرها، روستاها، بخش ها، محالت و... بیشتر در معرض اعتیاد، مواد 
ومشروب فروش، طالق، خودکشی، زنان بدسرپرست، زنان سرپرست 
خانوار زنان معتاد ، کودک و همسرآزاری، ترک تحصیل دانش آموزان، 
کودکان و نوجوانان معتاد، بزه، ســقط جنین و.... قرار دارند و اقدامات 
پیشــگیرانه، مقابله ای و درمان گرانه و وظیفه هر دســتگاه مشخص 
شــود و مدیریت واحدی باید وجود داشته باشد که هم مدیریت و هم 
نظارت داشــته باشد تا از پاسکاری توپ مسئولیت در زمین همدیگر 
خودداری کنند. متاسفانه بدلیل عدم توجه به حوزه پیشگیری از آسیب 
های اجتماعی که کم خرج تر اســت، بایستی در حوزه درمان با غول 
آسیب های اجتماعی به جنگ برویم که بدلیل عدم اتحاد وانجام الزم 
بین دستگاه های متولی، تاکنون شکست خورده ایم و روزبه روز پنجه 
های این غول عمیق تر در قلب خانواده های آسیب پذیر و آسیب دیده 
فرو می رود. گالیه هایی که ساکنان برخی از مناطق استان و محالت 
حاشــیه ای بندرعباس در حوزه آسیب های اجتماعی ازقبل  وجود 
داشته، همچنان وجود دارد. در یکی دو دهه اخیر بارها ساکنان محله ای 
مانند آیت ا... غفاری بندرعباس که رسانه ها از آنجا گزارش منتشر کرده 
اند ومسئوالن هم بازدید داشته اند، گالیه هایی در خصوص عدم نصب 
کانکس پلیس در این محله و تبدیل برخی از کوچه های تنگ وتاریک 
 به پاتوق معتادان، مواد ومشروب فروشان و اراذل واوباش وسارقان گالیه 
داشــته اند که حتی رفت و آمد ساکنان را با مشکل مواجه کرده اند و 
کــودکان و نوجوانان و دختر و پســر هر روز مجبورند این صحنه ها 
را مشــاهده کنند که اثرات منفی بر روحیه شــان دارد و از آن طرف 
اراذل واوباش، مواد و مشــروب فروشان و سارقان باعث سلب امنیت 
و آرامش ساکنان شده اند و همچنین مشکل سنددار شدن امالک فاقد 
سندشــان که بیشتر قدیمی و فرسوده هستند و در حال ریزش هستند 
وبارها سقف ودیوارشان تخریب شده است، حل نشده است. در سال 
99 هم که مسئوالن قضایی، سپاه، اجرایی و... از این محله بازدید داشتند 
ومصوباتی برای این محله و سه محله چاهستانی ها، کوی ملت و اسالم 
آباد داشتند که این مصوبات هم کامل اجرا نشدند و آسیب های اجتماعی 
در این محله وضعیت بحرانی دارد. زنان بدسرپرســت در این محله و 
سایر محالت و مناطق با مشکالت فراوانی مواجهند و هیچ پناهگاهی 
ندارد. همسرآزاری و کودک آزاری هم در این مناطق زیاد است و هیچ 
نهادی به این حوزه ورود نکرده و اقدامات پیشگیرانه انجام نشده است 
که بطور حتم یک دســتگاه به تنهایی نمی تواند در حوزه پیشگیری، 
مقابله و درمان آسیب های اجتماعی اقدام نماید ودستگاه های مختلفی 
مسئولیت دارند و حتی بایستی از ظرفیت صنایع در حوزه بازگشایی 
معابر، احداث اماکن تفریحی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و... در راستای 
انجام مسئولیت های اجتماعی شان بهره برد. مسئوالن استان در اطلس 
آسیب های اجتماعی بایستی مشخص کنند در هر محله حاشیه نشین و 
سکونتگاه غیررسمی در بندرعباس و سایر شهرها وحتی روستاها چه 
نوع آسیب اجتماعی وجود دارد و چه دستگاه ها و چه اقداماتی را باید 
انجام دهند و مرتب عملکردها را بصورت میدانی رصد شود و میزان 
اثرگذاری اقدامات دستگاه ها مشخص شود وبه آمارها اکتفا نشود که تا 
حاال فقط آمار داده شده و شاید هم در ادوار مختلف آمارسازی شده 
است ویا اقدامات غیرکارشناسی و غیرتخصصی بوده که اثرگذاری الزم 
را نداشــته است. متاسفانه کودکان ونوجوانان در برخی مناطق بجای 
اینکه در پارک ها و فرهنگســراها و اماکن ورزشــی و آموزشی و... 
کودکی کنند ونوجوان شــان را بگذرانند وشاد باشند و مهارت های 
زندگــی بیاموزند، مجبورند هر روز صحنه اســتعمال و تزریق مواد 
توســط معتادانی را ببینند که در کوچه های محالت شان وجود دارد. 
 برخی هم در فاضالب های روان کوچه ها وگاهی با پای لخت بازی 
 می کنند و در برخی کوچه ها هم ســرنگ هــای خون آلودی دیده 
 می شــود که ســالمتی کودکان و رهگذران و خانــواده ها را تهدید 
می کنند وحتی رفتگرانی که نظافت و جمع آوری زباله های این محالت 
را برعهده دارند، درمعرض تهدید هســتند. یکی از گالیه هایی که در 
محالت شنیده می شود، ناامنی است که توسط اراذل و اوباش شناخته 
شده محالت ایجاد شــده است وبرای برخی ساکنان مزاحمت ایجاد 
نموده و آنها را تهدید می کنند که اگر بخواهند گزارش دهند و یا شکایت 
کنند، اقدامات شان تشدید می شود که بایستی اراذل و اوباش شناسنامه 
دار محالت و... جمع آوری و در محالت وشــهرها گردانده شوند و با 
اشد مجازات با آنها برخورد شود تا جرات این اقدامات را نداشته باشند 
و مردم آسایش و آرامش داشته باشند. آسیب اجتماعی طالق و طالق 
عاطفی بسیاری از خانواده ها را دراین مناطق تهدید می کند و دومینووار 
 آســیب های دیگری را به همراه دارد که بخشــی از مشــکالت این 
خانواده ها با مشاوره های خانوادگی، همسرداری، فرزندپروری، کنترل 
خشــم، مقابله با آسیب هاو... شاید برطرف شود وبخشی هم بایستی 
آموزش مهارت های زندگی در مناطق و خانواده های آســیب پذیر 
و آسیب دیده باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه این حوزه هاهم 
مورد غفلت قرار گرفته اســت. آسیب های اجتماعی هم مورد غفلت 
مسئوالن قرار گرفته شده است و اعتبارات این حوزه مشخص نیست 
به چه نحوی و کجاها هزینه شــده که اثربخش نبوده است؟ اینکه چرا 
تاکنون اطلس آسیب های اجتماعی هم در استان ترسیم نشده است و 
مدیران متخصص، دلسوز، کاربلد و متعهد در راس دستگاه های مرتبط 
با این حوزه در ادوار مختلف در اســتان نداشته ایم، جای بسی تاسف 
دارد. مدیران کل اموراجتماعی وبانوان وخانواده استانداری هم در ترسیم 
اطلس و مدیریت دستگاه های متولی آسیب های اجتماعی می توانند 
نقش آفرینی کنند تا انقالبی در شناســایی، پیشگیری، مقابله و درمان 

آسیب های اجتماعی در استان را شاهد باشیم .
  علی زارعی

لزوم ترسیم اطلس آسیب های اجتماعی در هرمزگان

گــروه خبر // مدیــرکل مدیریت بحران 
دستورکار  گفت:  هرمزگان  اســتانداری 
احتیاطی فصل پاییز و زمســتان با توجه 
به تغییر فصل برای آمادگی در شــرایط 
اضطراری و بحران به فرمانداران و اعضای 
ستاد مدیریت بحران هرمزگان ابالغ شد . 

   مهرداد حســن زاده اظهار داشت: حوادث 
جوی به طور معمــول از چند ماه قبل قابل 
پیش بینی نیســتند اما بایستی برای واکنش 
مناسب در شرایط اضطرار و وقوع این قبیل 
ادامه داد: ابالغ  حوادث آمادگی داشت.وی 
دســتورکار احتیاطی فصل پاییز و زمستان 
هم در راستای آمادگی برای واکنش مناسب 
در زمان احتمالی وقوع بحران ابالغ شده و 
در آن تاکیدات الزم به فرمانداران و اعضای 
ســتاد مدیریت بحران لحاظ شده است.وی 
این دستورکار برای  اضافه کرد: براســاس 
پایش مخاطرات جوی و اطالع رسانی الزم، 
برگزاری منظم ســتاد بحران شهرستانی و 

کمیته بحران دستگاه های اجرایی، شناسایی 
مناطق پر خطر، رصد و بازبینی پل های کم 
ارتفاع، ذخیره ســوخت مورد نیاز به ویژه 
برای نانوایی ها و صنایع و مناطق ســخت 

گذر، تجمیع و استقرار دستگاه های تخصصی 
ماننــد خودرو آتش نشــانی و آمبوالنس، 
رزمایش هــای شهرســتانی و دوره هــای 
آموزشــی عمومی و ویژه اداره های دولتی 

امدادی و خدماتــی، بهره گیری از ظرفیت 
بخش خصوصی در زمان بحران، پیش بینی 
امکانــات و تجهیزات ســاحلی و دریایی، 
الیروبی رودخانه های کوچک و رودخانه ها 
و مســیل هایی که به مناطق مسکونی منتهی 
می شوند و هرس درختان تاکید شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان 
 بیان کــرد: همچنیــن بر افزایــش ارتفاع 
دیواره های حفاظتی، جلوگیری از ساخت 
و ســاز در بستر و حریم رودخانه ها، تخلیه 
 نخاله هــای ســاختمانی در آبراهــه ها و 
ایمن سازی محیط های حساس صنعتی تاکید 
شده است.به گزارش ایرنا ؛ هرمزگان در این 
سال ها شاهد حوادث متعددی به خصوص 
سیل بوده که خســارت های بسیاری برجا 
گذاشته اســت که می توان به سیل اخیر در 
دی ماه 98 و همچنین ۱۱ دی ماه سال گذشته 

اشاره کرد .

 مدیریت بحران استانداری هرمزگان  : 

دستورکار احتیاطی فصل پاییز در هرمزگان ابالغ شد
 

  

گروه خبر //  مدیر کل دیوان محاســبات 
هرمزگان گفت: دیوان محاسبات در برخورد 

با تخلفات هیچگونه مماشاتی ندارد .
  ابراهیم مرادیان بیان داشــت: اســتراتژی 
محوری دیوان محاسبات پیشگیرانه وکمک به 
دستگاههای اجرایی در جهت حل مشکالت 
آنان وارائه راهکار جهت نیل به تحقق اهداف 

دستگاههای اجرایی است ولیکن درصورتیکه 
انحراف از قوانین ومقررات انجام شود بدون 
هیــچ مالحظه ای تخلفات احصاء شــده به 
دادســرای دیوان محاســبات کشور جهت 
رســیدگی ارســال خواهد شــد.وی عنوان 
کرد: در گزارش تفریغ بودجه ســال ۱۴00 
استان هرمزگان علیرغم مساعدتهای فراوان 
وراهنمائیهای صورت گرفته تعداد 38 پرونده 
تخلف برای دستگاههای اجرایی مربوطه تهیه 
وجهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات 
کشور ارسال گردیده است .به گفته مرادیان، 
همچنین با پیگیری صورت گرفته توســط 
دیوان محاســبات استان مشــکالت برخی 
دســتگاههای اجرایی جهت جذب اعتبارات 
سال ۱۴00به مبلغ 500 میلیارد تومان مرتفع 
ونسبت به جذب آنها اقدام گردید ضمن اینکه 

با پیگیری دیوان محاسبات وتالشهای مدیر 
کل و همکاران اداره امور مالیاتی استان مبلغ 
۱۷0 میلیارد تومان از معوقات مالیاتی سنوات 
قبل اســتان وصول وبه حساب خزانه واریز 
شد.مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان افزود: 
در شش ماهه نخست سالجاری از پرداخت 
مبلغ 250 میلیارد تومــان به پیمانکاران که 
مغایر با قوانین ومقررات بوده ومورد واخواهی 
بود  قرارگرفته  هرمزگان  محاســبات  دیوان 
جلوگیــری بعمل آمــد.وی ابراز داشــت: 
همچنین برخی تخلفات دستگاههای اجرایی 
بدلیل عدم رعایت قوانین ومقررات در حفظ 
وحراست اموال دولتی همچنین استفاده غیر 
قانونی از اموال دولتی با عناوین وتوجیهات 
مختلف – دریافت وجه،کاال وخدمات ازسایر 
ادارات واشخاص بصورت غیر قانونی مغایر با 

ماده )۴( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت – تهیه ســند هزینه صوری و پرداخت 
غیر قانونی محرز گردیده که درحال ارســال 
به دادسرای دیوان محاسبات جهت رسیدگی 
اســت. به گزارش مهــر ؛ مدیــرکل دیوان 
محاسبات هرمزگان ضمن تاکید بر همراهی 
مدیران در جهت کمک به توسعه همه جانبه 
اســتان اعالم میدارد هرگونه عدول از قوانین 
ومقررات را با جدیت و قاطعیت دنبال خواهد 
 کرد و مجالی برای ســوء استفاده کنندگان از 
بیت المال باقی نخواهد گذاشت.ضمن اینکه 
مردم والیتمدار ومتعهد ونجیب استان هرمزگان 
می توانند هرگونه سوء جریانات مالی واداری 
را با شماره ۱98 در میان گذاشته تا بصورت 
ویژه مورد بررسی و اقدام همکاران در دیوان 

محاسبات قرار گیرد .

مدیر کل دیوان محاسبات هرمزگان :

دیوان محاسبات در برخورد با تخلفات هیچگونه مماشاتی ندارد

گروه خبر // جلسه مقدماتی انعقاد تفاهم نامه همکاری 
بانک قرض الحسنه مهر ایران و سازمان منطقه آزاد 

کیش برگزار شد .
  به گزارش خبرنگار دریا ، مدیران ارشد بانک و سازمان 
منطقه آزاد کیش با هدف انعقاد تفاهم نامه، آغاز تعامالت 
و حمایت بانک از توسعه بخش گردشگری با یکدیگر 
گفت وگو کردند.در این جلسه دکتر »روح اهلل قاسمیان« 
مشــاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی و 
امور مشــتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران، »احسان 
غالمی« رئیس اداره کل توســعه سرمایه انسانی بانک، 
»امیرحســین زیوری« رئیس اداره کل حراست بانک، 
»مجید خســروی« رئیس اداره کل پشــتیبانی بانک، 
»حسین شادخواست« مدیریت شعب استان هرمزگان، 
»مهدی رئیســی« معاون مدیریت شعب استان، »احمد 
رجب پور« عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت 
ســازمان منطقه آزاد کیش، »مرتضی رمضانی« معاون 
گردشــگری و »ضرغام ترابی« مدیر مالی و اداری این 
سازمان نیز حضور داشتند و به تبادل نظر در خصوص 
انعقــاد تفاهم نامه پرداختند.همــکاری در زمینه کارت 
کیش وند، صدور »کیش کارت« از سوی بانک و همچنین 
همکاری در زمینه راه اندازی و توسعه باشگاه مشتریان 
بانک در کیش ذیل امضای تفاهم نامه همکاری از جمله 
موضوعات مطرح شــده در این جلسه بود.در آغاز این 

جلسه دکتر »روح اهلل قاسمیان« رئیس اداره کل روابط 
عمومی و امور مشــتریان بانک اظهار داشــت: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران یکی از بانک های پیشرو در ارائه 
خدمات نوین بانکی و اعطای تسهیالت قرض الحسنه در 
بین بانک های کشور است.قاسمیان افزود: ایفای خدمت 
در راستای مسئولیت های اجتماعی همواره مورد توجه 
بانک قرض الحســنه مهر ایران بوده و این بانک خود را 
در برابر مردم مســئول می داند.وی اظهار داشت: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران طی سال های اخیر همواره کارنامه 
درخشــانی دارد و یکی از افتخارات جمهوری اسالمی 
ایران طی این سال ها بوده و از بانک های فعال در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی، اشتغالزایی و رونق بخشی به 
کسب و کارهای خرد بوده است.قاسمیان افزود: بر اساس 
رتبه  بندی برترین مؤسسات مالی اسالمی در جهان که 
توسط نشریه بین المللی بنکر در سال 20۱8 انجام شد، 
بانک قرض الحســنه مهر ایران به عنوان سومین بانک 
اسالمی برتر در سطح جهان شناخته شد. عالوه بر این، 
جایزه »نخبه اقتصادی جهان اســالم« از سوی سازمان 
همکاری اسالمی نیز به این بانک تعلق گرفت.قاسمیان 
خاطرنشان  ســاخت: همچنین انتخاب طرح همیاران 
مهر به عنوان نامزد نهایی جایزه بانک توسعه اسالمی از 
دیگر افتخارات بین المللی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به شــمار می رود.وی ادامه  داد: از زمان شیوع ویروس 

کرونا، بانک قرض الحسنه مهر ایران به یاری بخش درمان 
کشور شتافت و بیش از 300 میلیارد ریال تجهیزات و 
وسایل مورد نیاز بخش درمان را تهیه کرده و در اختیار 
مراکز درمانی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار 
داده است.قاسمیان بیان کرد: تحت پوشش بیمه حوادث 
قرار دادن 500 هزار خانه روستایی در سطح سه استان، 
مشــارکت در بیمه حوادث 5 میلیون و 300هزار خانه 
روســتایی سراسر کشور در 2 سال اخیر، احداث چهار 
مدرسه و سه خانه بهداشت روستایی آسیب دیده در زلزله 
کرمانشاه، احداث مدرسه در استان سیستان و بلوچستان 
و مشارکت در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد از دیگر 
اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای اجرای 
مســئولیت های اجتماعی بوده  است.مشاور مدیرعامل 
بانک خاطرنشان ساخت: بانک قرض الحسنه مهر ایران 
آمادگی دارد در راســتای مسئولیت اجتماعی خود در 
بخش های مورد نیاز با انعقاد تفاهم نامه در جهت توسعه 
کســب وکارهای خرد و توسعه گردشگری و همچنین 
صدور کیش کارت برای ۴0هزار کیشــوند صادر کند. 
همچنین بانک می تواند با انعقاد تفاهم نامه کاالکارت با 
آژانس های مسافرتی و گردشگری، هتل های جزیره و 
مجتمع های تجاری تا سقف یک میلیارد ریال به مسافرانی 
که به جزیره عزیمت دارند، وام قرض الحســنه پرداخت 
کند.رئیس اداره کل روابط عمومی و امور مشتریان بانک 

قرض الحسنه مهر ایران با اشاره با اعتماد اقشار مختلف 
مردم به این بانک عنوان  کرد: مردم به بانک قرض الحسنه 
مهر ایران اعتماد دارند و میزان مطالبات بانک فقط نیم 
درصد است.»امیرحســین زیوری« رئیــس اداره کل 
حراست بانک در این جلسه به سیاست کلی بانک مبنی 
بر حمایت از بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: بانک 
ذیل طرح کاالکارت، »سفر کارت« را راه اندازی می کند 
که رونق گردشــگری و کسب وکارهای این حوزه را در 
کیش در پی خواهد داشت.همچنین »احسان غالمی« 
رئیس اداره کل توسعه سرمایه انسانی بانک گفت: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران جهت رفاه و ارتقاء کیفیت زندگی 
و معیشت کارکنان سازمان، ادارات و شرکت ها می تواند با 
انعقاد تفاهم نامه، به محض پرداخت حقوق از شعب بانک 
بالفاصله اعتبار در اختیار سازمان قرار داده و تا سقف 
2میلیارد ریال وام قرض الحسنه به کارکنان آنها پرداخت 
شود. همچنین بیمه خودرو با اقساط ۱2ماهه بدون پیش 
پرداخت و بیمه عمر مانده بســتانکار به صورت رایگان 

برای کارکنان ارائه خواهد شد.در ادامه »احمد رجب پور« 
عضو هیأت مدیره و رئیس اداره توسعه و منابع انسانی 
ســازمان منطقه آزاد کیش در این دیدار گفت: جزیره 
کیش با ظرفیت های فراوانی که دارد نیازمند حمایت های 
مؤسسات مالی است که جهت رونق کسب وکارها، توسعه 
گردشــگری و ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه کیشوندان 
مشارکت کنند. بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز با شرایط 
خوبی که دارد می تواند جهت تحقق این اهداف، سازمان 
منطقه آزاد کیش را یاری کند.رجب پور اظهار داشت: با 
توجه به طرح های متنوعی که بانک قرض الحسنه مهر 
ایران دارد، خواســتار تقویت همکاری بیشتر بانک و 
سازمان منطقه آزاد کیش هستیم و امیدواریم در نیمه دوم 
ســال این موضوع انجام شود.گفتنی است بانک قرض 
الحســنه مهر ایران عالوه بر همکاری با سازمان منطقه 
آزاد کیش در قالب تفاهم نامه اعتبار در حساب جاری، 
تا کنون 850 فقره بن کارت به کارکنان این ســازمان و 

زیرمجموعه های آن اعطا کرده است .

 گروه خبر // دبیرکل شورای عالی آموزش 
و پــرورش با بیــان اینکه نمــره داخلی 
دانش آموز در مدرســه به عنوان ســوابق 
که  نمراتی  همه  گفت:  نمی شود،  محسوب 
جزو سوابق تحصیلی محسوب خواهند شد، 
از مسیر امتحانات نهایی استخراج می شوند . 
  بر اساس مصوبه 8۴3 شورای عالی انقالب 
فرهنگی اعالم شده سهم سابقه تحصیلی برای 
ســال تحصیلی ۱۴02 به ۶0 درصد با تاثیر 
قطعی می رسد. همچنین قرار است این موضوع 
به پایه های دهم و یازدهم هم تسری یابد یعنی 
در سال ۱۴03 سال یازدهم و در سال ۱۴0۴ 
پایه دهم هم به سابقه تحصیلی دانش آموزان با 
تاثیر۶0 درصد قطعی اضافه شود، سهم آزمون 
سراســری کنکور ۴0 درصد و ســهم سابقه 
تحصیلی ۶0 درصد با تاثیر قطعی است.از سوی 
دیگر آزمون سراسری کنکور دو مرتبه در سال 
برگزار می شود و نتیجه این آزمون سراسری تا 
2 سال و صرفا برای همان گروه آزمایشی معتبر 
است همچنین یک سری از پذیرش ها هم صرفًا 
از طریق محاسبه سابقه تحصیلی انجام می شود 
بنابراین آرامش دانش آمــوزان و صیانت از 
نمره، دغدغه ای برای دبیرســتانی ها است.در 

این راستا محمود امانی طهرانی در گفت و گو 
 با ایرنا درباره نظــارت آموزش و پرورش به 
نمره  های سوابق تحصیلی دانش آموزان اظهار 
کرد: کنکور در کشــور ما باید در یک فرآیند 
مســتمر در طول زمان بهبودهای مرحله ای 
خرد خرد در آن انجام می شــد، اما این اتفاق 
نیفتاد و یک انباشتگی مشکالت در این حوزه 
بوجود آورده است.وی افزود: با پیشرفت های 
فنی که در ایران و جهان رخ داد، نظام سنجش 
آموزش کشور باید از سوال های تست های ۴ 
جوابی عبور می کرد و به بقیه ابزارهای سنجش 
شایستگی ها و سواالت تشریحی تن می داد 
 و از فناوری های جدید در این زمینه استفاده 
می کرد.دبیرکل شــورای عالــی آموزش و 
پــرورش با بیان اینکه ســواالت ۴ گزینه ای 
ابزار مناسبی برای سنجش نیستند، ادامه داد: 
ســنجش تمام دروس در یک بــازه زمانی 
کوتاه استرســی برای دانش آمــوزان ایجاد 

می کند که این اســترس برای بسیاری از آنها 
آسیب زاست.امانی طهرانی ادامه داد: همچنین 
کنکور تســتی ۴جوابی تکنیک پذیر است و 
کاری که تکنیک پذیرباشد، عدالت ندارد. از 
سوی دیگر کنکور مبتنی بر سرعت عمل موفق 
می شود و براساس تحقیقات علمی، سرعت 
عمل افراد ذاتا متفاوت اســت و این یک بی 
عدالتی آشکار محسوب می شود، یعنی الزاما 
باهوش ترین و توانمندترین دانش آموزان به 
 دلیل سرعت عمل ذهنی کندتر در کنکور موفق 
نمی شــوند.وی خاطرنشــان کرد: براساس 
مشــکالت موجود در کنکور تصمیم بر این 
شــد که امتحانات نهایی تاثیر بیشتری داشته 
باشــد و براین اســاس باید امتحانات نهایی 
معتبرتر و تصحیح ها قابل دفاع باشند.دبیرکل 
شــورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد: 
تصحیح برگه ها در گذشته امری سلیقه ای بود 
اما امروز با پیشــرفت های فنی در این زمینه، 

تصحیح برگه های تشریحی با دقتی به اندازه 
تستی ها انجام می شــود و تمام سوگیری ها 
رفع شده است.امانی طهرانی افزود: پاسخنامه 
در شیوه های جدید فناوری تصحیح برگه های 
تشریحی، در مبادی امتحانات اسکن می شود و 
هر سوال را یک سری مصحح نگاه می کند و 
به جای پاسخنامه راهنمای کدگذاری پاسخ به 
مصحح داده می شود.وی عنوان کرد: راهنمای 
کدگذاری پاسخ های صحیح را مشخص می 
کند تا مصحح پاسخ سازگار را انتخاب کند، 
همچنین در این شــیوه پاسخ های نادرست و 
مخدوش مشخص می شــود.دبیرکل شورای 
عالی آموزش و پرورش ادامه داد: بطور مثال 
اگر پاســخ دانش آموز در راهنمای کدگذاری 
نباشــد و مصحح تشخیص به صحت آن می 
دهد، به مرکــز آزمون گزارش می دهد و نمره 
دانش آموز را ثبت می کند. در واقع تصحیح در 

نقاط گسترده صورت می گیرد.

* آموزش و پرورش نباید عرصه رقابت شود
 امانی طهرانی افزود: کارکرد گزینش و تخصیص 
به خارج از آموزش و پرورش مربوط می شود، 
براین اساس گفته می شود در دانشگاه ها تعداد 
مشــخص صندلی وجود دارد و با مالک هایی 
باید دانش آمــوزان را از یکدیگــر جدا کرد، 
در ایــن صــورت باید به ســراغ روش های 
عادالنه رفت.وی درباره نظــارت آموزش و 
پرورش به صحت نمرات دانش آموزان گفت: 
دغدغه شورای ســنجش آموزش و پرورش 
و مجریان نظارت است، همیشه یک جریانی 
در این زمینه برای مراقبــت وجود دارد و بی 
 شک هر چه کار جلو رود، سامان بهتری پیدا 
می کند.دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش 
یادآورشد: بخش مشترک همه آزمون ها نظارت 
اســت، پیش بینی من این است که با پیشرفت 
فناوری ایــن دغدغه کاهش مــی یابد.امانی 
طهرانی با بیان اینکــه چهارچوب های علمی 
مدل های متفاوتی پیــدا می کند، اظهار کرد: به 
 مرور زمان سیســتم های ضد فساد رشد پیدا 
می کند، ما در عمــده کارها باید به دنبال این 
سیستم باشیم.وی تاکید کرد: همچنین در جریان 

گزینش و تخصیص کارهایی باید انجام شود، که 
صورت مسئله را بهبود بخشد یعنی آموزش و 
پرورش نباید عرصه رقابت شود، بلکه باید نقطه ای 
 باشــد که همه در آن موفق شوند و جدا کردن 
دانش آموزان اقدام مناســبی نیست.محســن 
زارعی رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت 
آموزشــی وزارت آموزش و پــرورش نیز از 
برگــزاری آزمون الکترونیکــی در چارچوب 
مدارس خبر داده بود.وی درباره تضمین امنیت 
 امتحانــات هماهنگ دانش آمــوزان توضیح 
داد: آزمــون هــای هماهنگ دانــش آموزان 
الکترونیکی برگزار می شــود و باید بتوانیم از 
طریق الکترونیکی کــردن آزمون ها در مرحله 
ارسال، برگزاری و تصحیح اوراق میزان و احتمال 
خطاهای انسانی را تا حد ممکن کاهش دهیم تا 
صیانت برگزاری آزمون ها حفظ شود.به گزارش 
جام جم آنالین، زارعی افزود: مقدمات کار تهیه 
شده و نقشه راه برای ما روشن است، شیوه تصحیح 
الکترونیکی اوراق مانند سازمان سنجش در کنکور 
سراســری برای دانش آموزان انجام می شــود، 
مجموعه هایی هستند که آزمون های تشریحی را 

هم به صورت الکترونیکی برگزار می کنند .

سازمان منطقه آزاد کیش
 به جمع مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران پیوست

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش: 

سوابق تحصیلی فقط شامل نمرات امتحانات نهایی می شود 
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مشت و مال 
نمکدان  شکنان 

اگر چه بار خود را خوب بستی
ولی دائم پی آشوب هستی

نمک خوردی دولپی! نوش جونت!
شکر خوردی نمکدان را شکستی!

محمد عظامی
***

حال ما خوب است، باور کن تو حالت خوب نیست
اعتراضی هم اگر داریم با آشوب نیست

گر گمان کردی که با این ها عوض گردد رژیم
ساقی خود را عوض کن جنس تو مرغوب نیست

  محمد صبوریان
***

»نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند«
نه هر چه صاحب تکنیک سروری داند 
زمان حمله و چشمان بسته ی فوروارد 

ببین چه گل به خودی های محشری دارد!
  طاهره ابراهیم نژاد

***
نخود بودی همیشه توی هر آش
سیاست، فتنه و آشوب و پرخاش

سلبریتی شدی با پول مردم
اقال فکر مردم بودی ای کاش!

  مرضیه قاسمعلی
***

با گفتن یک لطیفه آغاز شدم
چون غنچه به خندوانه من باز شدم
پول آمد و زد خوشی به زیر دلم و 

سردسته ی لشکر برانداز شدم
  حسن اویسی

***
دیدم چقدر لذت معروفیت خر است!

شهرت سوار اگر نزند حرف، پنچر است
اما شما کجا و سیاست؟! رها کنید!

تبلیغ بانک و خامه و یخچال بهتر است
  محمد عظامی

***
رسیدن به آرزوها

روزی در گوشــه ای از انبــاری خانه ای، پیــاز مأیوس و 
پالسیده ای رو به پسرعمویش سیب زمینی کرد و با حسرت 
گفت: »با اینکه کاربردهای زیادی دارم و تقریبا چاشنی همه 
غذا ها هستم، اما اصال به چشم کسی نمیام و کسی توجهی 
بهم نمیکنه. خوش به حال تو که اســمت با تخم مرغ، کنار 
اسم هر بدنســازی میاد، آن قدر خاطرخواه داری که حتی 
وقتی خالل میشی و داغ از ماهیتابه بیرون میای و با وجود 
مراقبت مامان های کفگیر به دست، باز همه واسه پیچوندن 
و خوردنت، ســر و دست میشکونن ولی من چی همه بهم 
میگن بوی بد میدی و چشــم رو میسوزونی. همه از دستم 
فرار میکنن.« سیب زمینی که از حرف های دخترعمویش، 
پیاز، متأثر شده بود، برای دلگرمی به او گفت: »این طوری ها 
هم که تو میگی نیســت، من خودم بــه تنهایی یه فحش 
مجاز محسوب میشــم، حاال درسته جواز دارم و حتی تو 
متن های روزنامه هم میشه از اسمم به عنوان فحش استفاده 
کرد اما خب به هر حال فحشم دیگه! اما خب توام یخورده 
به خودت بیا، جنبه داشــته باش، چــرا آن قدر زود قاتی 
میکنی؟ یه خرده به اعصابت مســلط باش. بابا موز هم با 
اون همه کماالت و کارایی آن قدر خودشــو لوس نمیکنه.« 
پیاز حرف های پســرعمویش را قطع کرد و گفت: »مسأله 
فقط همین نیست، راستش من از بچگی دوست داشتم وارد 
دنیای هنر و عکاسی بشم، همیشه آرزوم بود تو عکس های 
دسته جمعی به جای سیب بگن پیاز، یا مثال دوست داشتم 
اون قدری به استقالل شخصیتی برســم که زمانی که دارم 
تــو ماهیتابه تفت میخورم و جلز و ولز میکنم، هیچ احدی 
به خودش اجازه نــده منو پیازداغ صدا کنه، می فهمی چی 
میگم؟« ســیب زمینی بعد از شنیدن فانتزی های پیاز سری 
تکان داد و گفت: »هر کســی برای خودش یه آرزوهایی 
داره دختر عمو ولی نمیشه همین طوری بشینی گوشه سبد 
پیازها و هیچ کاری نکنی و بعد هم آرزو داشــته باشی که 
هنرمند بشی. باید بری دنبال آرزوهات و سعی کنی بهشون 
برسی. زندگی یعنی همین؛ یعنی تالش و تالش و تالش.« 
پیاز گفت: »آره باید تالش کنم« و همان لحظه دست زنی 
وارد سبد سیب زمینی و پیاز شد و آنها را از ظرف برداشت و 

بدون هیچ حرفی با چاقو از وسط نصف کرد.
  حمید خدامرادی  

طنز

سرویس  جعفری  ابوالحســن   ســید 
استان ها // مدیرکل بنادر و دریانوردی 
 اســتان بوشــهر گفــت: توســعه و 
بهره برداری چندین ســامانه به منظور 

بندری-  عملیات  هوشــمند  مدیریت 
دریایی روند هوشمندسازی بندر بوشهر 

را شتابان کرده است . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد شکیبی 

نســب اظهار کرد: ســامانه ها هوشمند 
 که از ارتباطات درون و برون ســازمانی 
بهره می برند، توانســته اند بخش زیادی 
از فرآیندهای مهم بندر را هوشمندسازی 
کنند.وی بیان کرد: به عنوان نمونه، با درج 
نامه های توقیفی، وکالت نامه و معرفی نامه 
در ســامانه احراز هویت خدمات بندری، 
هر شخص حقیقی/ حقوقی توقیف شده در 
این سامانه، در کلیه عملیات بندری توقیف 
خواهد شد و این شخص نخواهد توانست 
در دیگر سامانه ها هیچگونه درخواست 

صادرات یــا واردات ثبت نماید. مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: 
سامانه مدیریت تردد کامیون، نیز یکی از 
پیشرفته ترین ســامانه های بندر بوشهر 
است که مشکالت زیادی از جمله ترافیک 
کامیونی را در بندر حل کرده است.شکیبی 
نسب گفت: این سامانه که دارای ارتباطات 
هوشــمند با دیگر سامانه ها و سازمان ها 
اســت، موجب ایجاد نظــم و انضباط در 
 تردد کامیونی، راهــداری و پایانه حمل 
و نقل شده اســت. وی تصریح کرد: این 

ســامانه همچنین موجب شده است بدون 
مجوز بندر، کامیونی از سوی راهداری و 
پایانه حمل و نقل به ســوی بندر حرکت 
نکند که این موضوع ســبب شده یکی از 
معضالت شهر یعنی ترافیک در مسیرهای 
منتهی به بندر بوشــهر حل شود.مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: 
سامانه مدیریت تردد کامیون با اتصال به 
دوربیــن های پالک خــوان، به صورت 
هوشمند مجوز ورود کامیون ها را صادر 
 و خروج آنهــا را ثبت مــی نماید و در 

شــاخص های بنــدری، موجب کاهش 
خواب ناوگان در بندر شده است. شکیبی 
نسب یادآور شــد: این سامانه با تایید و 
درخواست سازمان بنادر و دریانوردی و 
دیگر بنادر کشور در حال پیاده سازی در 
بنادر منتخب است.وی اظهار کرد: از دیگر 
سامانه ها می توان به سامانه مدیریت تخلیه 
و بارگیری، سامانه نقشه آنالین عملیات 
بندر، ســامانه بانک قوانین و مقرارت و 
سامانه مدیریت لنج ها اشاره کرد.مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر با قدردانی 
از تالش های صورت گرفته در اداره فاوا 
اظهار کرد: با توجه به وجود تیم جوان و با 
انگیزه در این بخش  بدون تردید در آینده 
نیز موفقیت ها و دستاوردهای ارزشمندی 

در این حوزه محقق خواهد شد .

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر :

هوشمندسازی بندر بوشهر سرعت گرفت

حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیر صادرات 
شرکت توسعه ذرت کشور گفت: نیاز ساالنه کشور به 
ذرت دانه ای ۹میلیون تن است در حالی که تولید این 

محصول اساسی حدود 1.۲میلیون تن است. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد قاســمی نژاد 
افزود:ذرت یکی از کاالهای اساسی برای مصارف 
انسانی و دامی است ولی کشور ما هنوز نتوانسته از 
بند واردات این کاالی اساسی و راهبردی رهایی 

پیدا نکرده است .
  وی افزایش ســطح زیرکشت با ایجاد مشوق ها، 
 بهبود عملکرد در واحد ســطح بــا بهره گیری از 
گونه های مقاوم به کم آبی و شوری ، انجام تحقیقات 
دانش بنیان را در رسیدن به خودکفایی تولید این 
محصول مهم ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون متوسط 
تولید ذرت در هکتار در کشور ۷.5 تن است ولی 
امکان رســیدن به 9.5 تــن در هکتار با توجه به 
ظرفیت های مهم کشور وجود دارد.مدیر صادرات 
 شرکت توسعه ذرت کشور ادامه داد: سطح زیرکشت 
ذرت دانه ای در کشــور حدود ۱۶0هزار هکتار 

است.
   قاســمی نژاد با اشــاره به افزایش قیمت ذرت 
دانه ای و به صرفه بودن این کشــت این محصول 
در خوزســتان افزود: قیمت توافقی هر کیلوگرم 
ذرت دانه ای ۱۱5هزار ریال است که برای کشاورز 

سودآور است.
   به گفتــه وی ســاالنه حــدود ۱۴میلیون تن 
نهاده های دامی وارد کشــور می شود که حدود 
هشت تا 9 میلیون تن آن ذرت است که عموما به 

مصرف دام و طیور می شود.
  وی، قــرار گرفتــن ذرت بــه عنوان کشــت 
محوری درزیر مجموعه معاونت زراعت وزارت 

جهادکشاورزی ، توســعه کشت حفاظتی ، انجام 
کار دامنه دار تحقیقاتی و دانش بنیان برای کاهش 
مصرف آب و اســتفاده از ارقــام با بازدهی باال ، 
افزایش سطح زیرکشــت و باالبردن عملکرد در 
واحد ســطح ، تغییر در آرایش کشت متناسب با 
تغییرات آب و هوایی ، تغذیه خاک ، اســتفاده از 
ارقام مقاوم به تنش خشــکی و شــوری، توسعه 
نشــاکاری ذرت به منظور کاهش مصرف آب و 
کنترل آفات و قیمــت تضمینی را از عوامل موثر 
 در خوداتکایی تولید ذرت در کشور بیان کرد.وی

 ادامــه داد: چنانچه عوامل یاد شــده مورد توجه 
قرار گیرد امکان بهبود عملکــرد ذرت دانه ای از 
 ۷.5 تن به 9.5 در کشور و رسیدن به تولید ساالنه 
چهــار میلیون تن ذرت دانه ای دور از دســترس 

نیست.
  به گزارش ایرنا ؛ استان خوزستان با تولید ساالنه 
۱۷.5 میلیون تن محصــوالت زراعی، باغی ۱۴ 

درصد کل تولیدات بخش کشــاورزی کشــور را 
تامین می کند.

  گنــدم ، جــو ، خرما ، نیشــکر ، چغندر قند ، 
مرکبــات، ذرت دانه ای و علوفه ای ، صیفی جات 
و محصوالت جالیزی ، برنج ، انواع گل ، دانه های 
روغنی از مهمترین تولیدات کشاورزی خوزستان 

است.
  استان خوزستان یک میلیون و 250هزار هکتار 
زمین زیرکشــت دارد ولی به گفته کارشناســان 
 کشــاورزی در صــورت تامیــن آب و احداث 
شــبکه های آبیــاری و زهکشــی و بهره گیری 
از روش های علمی کشــت به ویــژه تولیدات 
گلخانه ای امکان افزایش زمین های زیرکشت تا 

2.2میلیون هکتار وجود دارد.
  امســال حدود 50هزار هکتــار ذرت دانه ای و 
علوفه ای در خوزستان زیرکشت رفته که از اواخر 

آبان برداشت می شود .

آرزو توکلی سرویس اســتان ها //  مدیر شرکت 
پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان اعالم کرد 
که محدودیت کارت های سوخت در جنوب و شرق 
این استان که بر اساس طرح ُکدینگ ایجاد شده 
بود از 30 لیتر به ۴0 لیتر در شبانه روز افزایش یافت . 
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ ســیدباقر نورالدینی 
تاکید کرد: براین اســاس شــهروندان از ۱3 مهرماه 
مــی توانند در جایــگاه های ســوخت جنوب و 
شرق اســتان کرمان ۱0 لیتر بیشتر از قبل سوخت 
 در شــبانه روز دریافــت کنند.طــرح کدینــگ 
کارت های ســوخت با هدف ســاماندهی عرضه و 
جلوگیری از قاچاق ســوخت در جنوب و شــرق 
کرمان از 3۱ مردادماه امســال اجرایی شــده بود که 
براســاس آن در شبانه روز تنها 30 لیتر از هر کارت 
ســوخت قابل دریافت بود که مشکالتی نظیر ایجاد 
صف در مقابــل جایگاه ها و گالیــه های مردمی 
را به دنبال داشــت.فرماندار شهرســتان جیرفت نیز 

در این زمینــه گفت: تصمیم گیری بــرای افزایش 
 ســهمیه ســوخت در قالب طرح کدینــگ بعد از 
پیگیری ها در جلسات ستاد سوخت شهرستان جیرفت 
با حضور مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه کرمان انجام شــد.احمد بلندنظر اظهارداشت: 
 به دلیل ایجاد صف های طوالنــی در جایگاه ها و 
گالیه های مردم در مورد کمبود ســوخت این میزان 
سهمیه سوخت افزایش پیدا کرد و براساس مستندات 
اعالم شده پیش از اجرای طرح کدینگ بعضی از جایگاه 
دارن از کارت سوختی که به میزان ۱0 هزار لیتر برای 
2۴ ساعت شارژ می شد در همان ساعت اولیه نیمه 
شب تا ساعت ۶ صبح بیش از دو سوم سوخت را به 
فروش می رساندند و این امر در ساعت باقیمانده روز 
برای مردم مشکل ایجاد می کرد.اینک خودروهایی هم 
 که کارت سوخت ندارند با مشکل مواجه نمی شوند و
 می توانند در شــبانه روز ۴0 لیتر سوخت دریافت 

کنند .

محدودیت کارت های سوخت 
در جنوب و شرق کرمان به ۴۰ لیتر افزایش یافت

سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها // 
رئیــس گروه تثبیت فرســایش توده ای و 
زمین لغزش دفتر آبخیــزداری و حفاظت 
خاک ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
گفت: در زمان حاضر پنج اســتان سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، کردستان 
و چهار محال و بختیاری درگیر فرســایش 

خندقی یا آبَکندی خاک هستند . 
  بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ بهمن اکبری 
در بوشــهر افزود: فرســایش خندقی از 
شــکل های  بســیار خطرناک فرسایش 
آبی اســت کــه در بعضی مــوارد باعث 
ایجاد کانال هــای با طول، عرض و عمق 
زیاد می شــود در این رخداد فرسایش با 
ابعادی وسیع زمین های زراعی و مراتع را 
تخریب می کند و به زیرساخت ها، مناطق 
مسکونی، کشاورزی و خیلی مواردی که 
با بشر در ارتباط هستند، آسیب می رساند. 
وی اظهار کرد: وظیفه سازمان منابع طبیعی 
و آبخیــزداری در برابر ایجاد فرســایش 
خندقی کاهش فرســایش و رســوب با 
آبخیزداری شامل  اجرایی  اقدامات  انجام 
اقدامات مدیریتی، مکانیکی بیولوژیک و 
بیومکانیــک در محل آبراه ها و دامنه های 
تحت تاثیر فرسایش است.به گفته اکبری 
میزان و  امروز  متوالی  خشکســالی های 
توزیع بارش ها را تحت تاثیر قرار داده به 
نحوی که ممکن است میزان بارش به لحاظ 
مقدار بارندگی در سال تفاوتی نکرده باشد 

اما به لحاظ توزیع بارندگی در طی ســال 
و شــدت و مدت آن متفاوت شده است.

وی اظهارکرد: در گذشته بارش ها از فصل 
پاییز آغاز، زمستان به صورت برف و در 
بهار دوباره باران با توزیع مشخص و منظم 
شروع به بارش می کرد اما در زمان حاضر 
در تابستان بارندگی های ناگهانی با عنوان 
فلش فالت ها به صورت ناگهانی با حجم 
زیاد اتفاق می افتد.اکبری ادامه داد: نمونه 
این بارش ها زمستان گذشته در شهرستان 
میناب بود که در مدت  2۴ ســاعت 2۷0 
میلی متر بارندگی معادل بارش یک سال 
به ثبت رسید.رئیس گروه تثبیت فرسایش 
توده ای و زمیــن لغزش دفتر آبخیزداری 
و حفاظت خاک ســازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری گفت: همچنین عوامل چرای 
بیش از ظرفیت مراتع ، افزایش سطوح زیر 
کشت کشــاورزی، رعایت نکردن الگوی 
 کشت که بیشــتر به آب زیرزمینی لطمه 
مــی زند به نحوی که پاییــن افتادن آب 
 زیرزمینی باعث خشک شــدن زمین و

 نفوذ پذیری کمتر و حتی ایجاد فرونشست  
و به تبع آن ترک ها و شکاف ها در سطح 
زمین موجب ایجاد و تشــدید فرسایش 

خندقی در دشــت ها می شود.وی یادآور 
شد: درست است که در زمان حاضر یک 
سری اتفاق ها در سطح حوضه های آبخیز 
رخ می دهد که موجب فرسایش می شوند 
اما تمام این عوامل مدیریت پذیر هستند 
و با اقدامات آبخیــزداری که قابل انجام 
اســت می توان میزان فرسایش و رسوب 
را کاهــش داد.اکبری ادامــه داد: هرچند 
تغییرات الگوی بارندگی در کشور و حتی 
به صورت جهانی اتفاق افتاده است اما با 
انجام  اقدامات آبخیزداری می توان خطر 
فرسایش و رسوب را کاهش، مدیریت و 

کنترل کرد.
* ۱۶.۵ تــن در هکتــار در ســال میانگین 

فرسایش خاک در کشور
  وی اظهار کرد: میانگین ساالنه فرسایش 
خاک در کشور  با توجه به اقلیم و پوشش 
گیاهی ۱۶.5 تن در هکتار اســت این در 
حالی است که در برخی مناطق از جمله 
منطقه دشــتیاری شهرستان چابهار استان 
سیســتان و بلوچستان این رقم به 50 تن 
در هکتار در ســال می رسد.اکبری افزود: 
این میزان فرســایش در منطقه دشتیاری 
بسیار شدید است و در یک بارندگی حجم 

زیادی از خــاک از یک نقطه به نقطه ای 
دیگر جابه جا، شسته و و رسوب می کند 
و ممکن اســت در یک رخداد این میزان 
افزایش چشمگیری داشته باشد به نحوی 
که در بارندگی شــدید زمستان سال 98 
میزان فرســایش در ایــن منطقه به ۱55 
تــن در هکتار رســید.وی در باره زمین 
لغزش ها )رانش زمین( نیز گفت: سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در کنار 
ایجــاد و تکمیل بانــک اطالعات زمین 
لغزش با انجام بیش از ۴5 پروژه شــامل  
رفتار سنجی و مطالعات و اقدامات اجرایی 
پایدار سازی زمین لغزش ها را در سطح 
استان های کشور در دستور کار دارد.اکبری 
تاکید کرد: آنچه امروز به وضوح در کشور 
دیده می شود بیشتر استفاده از منابع طبیعی 
است این در حالی است که باید تالش شود 
در مقابل این اســتفاده برای منابع طبیعی 

هزینه و از آن حفاظت شود.
  اکبری اضافه کرد: هرچند در ســال های 
گذشته پروژه های آبخیزداری زیادی انجام 
شــده و اجرای ایــن پروژه ها به صورت 
غیرمستقیم موجب تثبیت فرسایش خندقی 
شــده اما باز هم استان بوشهر از این نوع 

در امــان نبوده به همین دلیل براســاس 
بازدیدهای انجام شــده 2 پــروژه برای 
تثبیت فرســایش خندقی تعریف و وارد 
فاز مطالعه شده اســت. وی ادامه داد: در 
همین ارتباط زیرحوضه هایی برای تثبیت 
فرسایش خندقی در منطقه بوشکان و سد 
رئیسعلی دلواری در شهرستان دشتستان به 
وسعت ۱0 هزار هکتار با اعتباری بالغ بر 
 500 میلیون تومان برای مطالعات اجرایی 
پروژه های تثبیت فرســایش خندقی در 
این استان تعریف شده است.به گفته اکبری 
فرسایش خندقی دراستان بوشهر به شکل 
دامنه ای و درمناطق دشتی گسترش یافته 

است.
  وی چرای بیش از ظرفیت مراتع و تغییر 
در الگــوی بارندگــی را از جمله عوامل 

اصلی فرسایش خندقی در استان بوشهر 
عنوان کرد.

  اکبری اظهار کرد: استان بوشهر از لحاظ 
فرسایش خندقی در دشت ها، کوهستان ها 
و تپه ها به دلیل جنس بســیار حساس 
زمین، خاک های ریزدانه و غیرچســبنده 
که حاصل سازندهای گروه فارس هستند 
باعث شده که این استان جزو استان های 
بحرانی کشور از لحاظ فرسایش خندقی 
باشد.وی یادآور شد: براساس بازدیدهای 
انجام شده از فرسایش خندقی رخ داده در 
دامنه ها به دلیل باال بودن ســنگ بستر و 
ضخامت کم خاک فرســایش پذیر؛ عمق 
فرسایش خندقی در استان بوشهر نسبت 
به اســتان های دیگر از جمله هرمزگان و 

گلستان دارای ابعاد کوچکتری است .

رئیس گروه تثبیت فرسایش توده ای دفتر آبخیزداری منابع طبیعی :

پنج استان کشور درگیر فرسایش خندقی خاک هستند

آگهی فوت فرضی نوبت دوم  
به حکایت محتویات پرونده 140140920000530492 که در این شعبه دادگاه تحت رسیدگی می باشد اعالم گردیده متوفی فوت فرضی آقای 
داریوش قنبری نوجه ده فرزند ادریس به شماره ملی 0044188481 از سال 1384 غایب و ناپدید شده وهیچگونه خبری از نامبرده در دست 
نیست لذا بدین وسیله ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در 
اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد . این آگهی سه نوبت متوالی هر یک به فاصله یک ماه در اجرای ماده 1023 قانون مدنی 
در امور مدنی منتشر می گردد بدیهی است چنانچه یک سال از تاریخ اولین اعالن )  نشر آگهی ( حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او 

صادر خواهد شد .

فروغ اعظمی ساردوئی - مدیر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

رئیس   // ها  اســتان  حسن سیالوی سرویس 
اداره حفاظت محیط زیســت آبادان با اشاره به 
مفتوح بودن پرونده آالیندگی واحد بنزین سازی 
پاالیشگاه آبادان در مراجع قضایی، گفت: باید 
با وارد شدن واحدهای جدید، واحدهای قدیمی 

این پاالیشگاه خاموش و از مدار خارج شوند . 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی فتحی نیا ، در 
خصوص مطرح شدن تعطیلی واحد بنزین سازی 
پاالیشگاه آبادان به دلیل انتشار آلودگی اظهار 
کرد: اداره حفاظت محیط زیســت از وضعیت 
آلودگی واحد بنزین ســازی پاالیشگاه آبادان 
شکایت کرده و پرونده آالیندگی آن در مراجع 
قضایی در حال رسیدگی است اما تعطیلی یک 
واحد بر اساس تشخیص دستگاه قضایی است.

وی افزود: البته در یک دوره به مدت دو ســه 
هفته این واحد پاالیشــگاه، تعطیل شد و پس 
از برطرف شدن مشــکل مجددا فعالیت خود 
را آغاز کــرد اما ظاهرا به طور کامل و قطعی 

همه نقایص واحد برطرف نشده است بنابراین 
پیگیــری رفع کامل نواقص این واحد در حال 

انجام است.
   رئیس اداره حفاظت محیط زیســت آبادان 
گفــت: با توجه به اینکه فاز دوم پاالیشــگاه 
آبادن 95 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و در 
حال آماده سازی برای بهره برداری است، باید با 
وارد شدن واحدهای جدید، واحدهای قدیمی 
خاموش و از مدار خارج شــوند و واحدهای 
جدید به صورت آپدیت شده وارد مدار شوند.

فتحی نیا بیــان کرد: به منظــور کنترل ذرات 
آالینده نیز باید سیستم غبارگیر در این واحد 

نصب شود. 
  مسئوالن پاالیشــگاه عنوان کرده اند پیگیر 
سیستمی هستند که با شرایط دوامی این واحد 
همخوانی داشته باشد. اجرای چنین پروژه ای 
در قالب یک کار ضربتی، در سه ماه نیز قابل 

اجرا است .

پرونده قضایی آالیندگی واحد بنزین سازی 
پاالیشگاه آبادان مفتوح است

حسن سیالوی ســرویس اســتان ها // استاندار 
خوزستان گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته 
... موفق  در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و 
شدیم تا 33 هزار شغل پایدار ایجاد کنیم که نسبت 

به سال گذشته ۵0 درصد افزایش داشته است . 
   به گزارش خبرنگار دریــا ، صادق خلیلیان در 
نشست شورای اشــتغال استان اظهار کرد: با توجه 
به بررسی های صورت گرفته در بخش های مختلف 

کشــاورزی، صنعت و … موفق شدیم تا 33 هزار 
شغل پایدار ایجاد کنیم که نسبت به سال گذشته 50 
درصد افزایش داشــته است.وی عنوان کرد: میزان 
اشتغالی که امسال خواهیم داشت؛ بیش از ۶0 هزار 
خواهد بود که در آن صورت یک ســوم بیکاران را 

مشغول به کار می کنیم.
   خلیلیان افزود: نرخ بیکاری تا این لحظه کاهش 

پیدا کرده است اما نیاز داریم تا این آمار را بیش از 
این کاهش دهیم و به کمتر از ۱0 درصد برســانیم.

استاندار خوزستان در پایان گفت: با توجه به اینکه 
برخی از شهرستان ها و دستگاه ها مشکالتی را در 
ایجاد اشــتغال دارند؛ آن هــا را رصد خواهیم کرد 
تا عواملی که موجب کندی یا عدم ایجاد اشــتغال 
شــده را رفع کنیم در این راستا کارگروهی تشکیل 
شــد تا این موضوع را دنبال کند.الزم به ذکر است 
میزان اشــتغال در استان از جمله مشاغل مرتبط با 
روستائیان، عشایر و خانگی در این نشست بررسی 

شد .

استاندارخوزستان  خبرداد

کاهش نرخ بیکاری در خوزستان 

۹میلیون تن نیاز ساالنه کشور به ذرت دانه ای 
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فرهنگ و هنر

  گروه  فرهنگی // از ابتدای امسال 5 اثر سینمای کودک به نمایش 
درآمده و 2 محصول جدید نیز در راه اکران است.ســال 99 و ۱۴00 به 
دلیل شیوع کرونا و گیشه بی رونق سینماها، مخاطبان کودک و نوجوان 
سهم بسیار کمی از اکران این دو سال داشتند. سال 99 تنها فیلم »پیشی 
میشی« در این ژانر به نمایش درآمد و فیلم »قطار آن شب« نیز که اوایل 
بهمن 98 اکران شــده بود، نمایش خود را در سال جدید هم ادامه داد. 
سال گذشته هم »شــهر گربه ها« و »مرد نقره ای« تنها آثاری بودند که 
ویژه مخاطب کودک و نوجوان اکران شدند. امسال با گذر از این دوران، 
فیلم ها و پویانمایی های متنوعی در این ژانر به نمایش درآمدند. از ابتدای 
سال ۱۴0۱ تا امروز 5 فیلم سینمای کودک و نوجوان روی پرده سینما 

رفتند و به زودی دو فیلم دیگر نیز به جمع این آثار اضافه خواهند شد.
*  گل به خودی

  »گل به خودی« ســاخته احمد تجری ،اولین فیلم کودک و نوجوان 
بود که به مناسبت نوروز ۱۴0۱، از ۱8 اسفند روی پرده رفت. »گل به 
خودی« که فضایی شــاد و موزیکال دارد، درباره کودکانی است که در 
پرورشگاه زندگی می کنند و تصمیم می گیرند والدین خود را پیدا کنند. 
گرچه »این فیلم جزو آثار رئال این ژانر دسته بندی می شود اما شخصیت 
عروسکی نیز در فیلم حضور دارد. »گل به خودی« حدود 990 میلیون 
تومان فروخت و تقریبا 3۶ هزار مخاطب داشت. این میزان فروش برای 
فیلم تجری، فروش عجیبی نیست، اما رقم فروش آن نشان می دهد »گل 
به خودی« در مقایســه با فیلم هایی مانند »روز ششم«، »طالخون« و 
»بی صدا حلزون« مخاطب بیشتری داشته است. شقایق فراهانی، علیرضا 
اســتادی و نسیم ادبی بازیگران این فیلم هستند و علی رهبری و آرین 

بهاری خوانندگان گروه پازل نیز در آن ایفای نقش کرده اند.
*  پسران دریا

   در میان آثاری که در این گزارش از آن ها نام برده ایم، فیلم »پسران دریا« 
ساخته مشترک افشین هاشمی و حسین قاسمی جامی، ناموفق ترین اثر 
گیشه است. این فیلم ویژه رده سنی نوجوان ساخته شده و با محوریت دو 
شخصیت نوجوان، دو قصه مستقل را درباره آن ها روایت و موضوعاتی 
مانند عشق و امید را مطرح می کند. »پسران دریا« که از چهارم خردادماه 
به نمایش درآمد ظرفیت داشت تا فروش متوسطی داشته باشد، اما دیده 
نشد و با فروش ۱8 میلیون تومانی در گیشه، شکست خورد. »پسران 
دریا« تنها 59۱ مخاطب داشته و فعال در آخرین رتبه های جدول فروش 
جای گرفته اســت. مونا فرجاد و افشین هاشمی تنها بازیگران مشهور 
این فیلم هســتند و طبیعتا این نکته نیز در مهجور ماندن فیلم بی تاثیر 

نبوده است.
*  والدین امانتی

   دو هفته بعد از اکران »پسران دریا« یک فیلم کودک و نوجوان جدید 
به چرخه اکران اضافه شد و »والدین امانتی« به کارگردانی حسین قناعت 
اکران شد. قناعت در سال های اخیر فیلم های مختلفی را ویژه کودکان 
و نوجوانــان تولید کرده اســت. او در »والدین امانتی« نیز مانند دیگر 
ساخته های خود، از حضور تعداد زیادی از بازیگران مشهور کمدی مانند 
بیژن بنفشه خواه، نادر سلیمانی، یوسف صیادی و رامین ناصرنصیر استفاده 
کرده اســت. این فیلم هم مانند »گل به خودی« اثری موزیکال است و 
حضور شخصیت های عروسکی در آن، اجازه نمی دهد فیلم فضایی کامال 
واقعی داشته باشد. فروش »والدین امانتی« اختالف عجیب و غریبی با 
»گل به خودی« نداشت و تقریبا 800 میلیون تومان فروخت. تقریبا 30 

هزار مخاطب نیز پای تماشای این فیلم نشستند.
* بازیوو

  متفاوت ترین فیلم کودک و نوجوان در این فهرست، »بازیوو« ساخته 
امیرحسین قهرایی است. این فیلم موزیکال و کمدی، فضایی کامال فانتزی 
دارد و قصه آن در سرزمین خیالی بازی ها می گذرد. غول مرحله آخر 
یک بازی، تالش می کند با دشمنان خود مبارزه کند و شکست نخورد. 
بعد از »پسر دلفینی« که در میان این هفت فیلم، بیشترین مخاطب را دارد، 
»بازیوو« با حدود 8۱ هزار تماشاگر در رتبه دوم قرار گرفته است. این 
فیلم با بازی پژمان بازغی، محمدرضا هدایتی و لیندا کیانی از نیمه تیر 

اکران شد و تقریبا دو میلیارد و 300 میلیون تومان فروش داشت.
*  پسر دلفینی

  پویانمایی »پسر دلفینی«  نه تنها در مقایسه با بسیاری از فیلم های ویژه 
مخاطب بزرگ سال بلکه در مقایسه با دیگر فیلم های کودک و نوجوان که 
از ابتدای سال تا امروز اکران شدند هم یک اتفاق ویژه محسوب می شود. 
این پویانمایی که با استفاده از المان های ایرانی و اصیل، قصه ای تخیلی 
را روایت می کند، با استقبال مخاطبان مواجه شده و فعال به فروش تقریبا 
۱0 میلیارد و 900 میلیون تومانی دست پیدا کرده است. این پویانمایی 
با ۴02 هزار تماشاگر از فیلم های پرستاره ای مانند »روز صفر«، »مرد 
بازنده«، »مغز استخوان« و »مجبوریم« مخاطبان بیشتری داشته است. 

»پسر دلفینی« از دوم شهریور اکران شده و نمایش آن ادامه دارد.
*  بام باال

  جدیدترین فیلم کودک و نوجوان که در نیمه دوم سال اکران می شود، 
»بام باال« ساخته سیدجمال سیدحاتمی است . این فیلم سال 99 تولید 
شده و اکنون پس از دو سال به اکران رسیده است. با توجه به شرایط 
فعلی جامعه و اُفت فروش فیلم ها، »بام باال« برای رقابت با دیگر آثار 
کودک و نوجوان در حال اکران، مســیر بسیار سختی در پیش دارد. 
حمید لوالیی ،امیر غفارمنش و حسین سلیمانی بازیگران چهره فیلم 
هستند و مسعود کرامتی نیز صداپیشه تنها شخصیت عروسکی آن 

است. »بام باال« ویژه مخاطب کودک ساخته شده است.
*  لوپتو

  امسال پس از »پسر دلفینی«، یکی دیگر از پویانمایی های سینمای 
ایران به نام »لوپتو« به کارگردانی عباس عسکری نیز اکران می شود. 
طبق اعالم قبلی، قرار است این پویانمایی پس از پایان »شب طالیی« 
نمایش داده شود. ســاخت »لوپتو« سال 95 آغاز شد و هنرمندان 
باسابقه ای مانند زنده یاد حسین عرفانی، اکبر منانی، شوکت حجت، 
تورج نصر و جواد پزشــکیان به عنوان صداپیشــه در آن حضور 
داشــته اند. »لوپتو« نیز مانند »بام باال« در شرایط متفاوتی نسبت 
به دیگر آثاری که نام بردیم، اکران می شــود و به ویژه با پویانمایی 
پرفروش »پسر دلفینی« رقابت سختی خواهد داشت. با این حال گفته 
می شود »لوپتو« اثری قابل پسند مخاطب است و احتماال گیشه ای 

موفق خواهد داشت .

خبر

    *  

گروه فرهنگی // ویژه برنامه های روز جهانی و هفته 
ملی کودک در نشستی رسانه ای برای خبرنگاران 

رسانه های جمعی تشریح شد .
  این نشســت با حضور حامــد عالمتی مدیرعامل 
کانون پرورش فکری، ابوالقاســم سلیمانی دبیر هفته 
ملــی کودک، محمود مروج معــاون فرهنگی کانون، 
غالمرضا کیانی رئیــس کانون زبان ایران، محمدرضا 
کریمی صارمی معاون تولید کانون و اهالی رسانه برگزار 
شد.در ابتدای این نشست ابوالقاسم سلیمانی دبیر هفته 
ملی کودک و مدیر روابــط عمومی و امور بین الملل 
کانون پرورش فکری با بیان اینکه هفته ملی کودک از 
۱۶ تا 22 مهر برگزار می شود گفت: در جلسه شورای 
سیاست گذاری هفته ملی کودک که با حضور مدیرعامل 
کانون و نمایندگان دستگاه ها روز 9 شهریور در مرکز 
آفرینش های فرهنگی هنری کانون برگزار شد اسامی 
روزها و روزشمار این هفته به  این صورت اعالم شد: 
۱۶ مهر: کودک، صلح، بازی و نشاط؛ ۱۷ مهر: کودک، 
حقوق اجتماعی، آموزش،  امنیت و سالمت؛ ۱8 مهر: 
کودک، رســانه، فناوری های نوین؛ ۱9 مهر: کودک، 
هویت ملی، نام آوران و قهرمانان ملی؛ 20 مهر: کودک، 
کتاب، ادبیات، خالقیت هنری؛ 2۱ مهر: کودک، محیط 
زیست، میراث فرهنگی و گردشگری و 22 مهر: کودک، 
 خانواده، اخالق و مهرورزی.در ادامه حامد عالمتی مدیر

عامل کانون پرورش فکری ضمن خیرمقدم به اصحاب 
رســانه، بیان کرد: به کمک مربیان که سرمایه های ما 
هســتند درصدد هستیم در سراسر کشور هفته خوبی 
تحت عنوان هفته ملی کودک برگزار کنیم.وی افزود: 
کودکان ارزشــمندترین ســرمایه ملی هر جامعه ای 
محسوب می شوند و ما امانتدار این سرمایه ها هستیم. 
کودکان این سرزمین آینده سازان این کشور هستند و 
کانون پرورش فکری خانه آنهاست.عالمتی اظهار کرد: 
کانون با اتکا به مربیان خود در حوزه های ادبی، فرهنگی 

و هنری همیشه سعی کرده است محل پرورش استعداد 
کودکان و نوجوانان باشد.مدیرعامل کانون با بیان اینکه 
همه ما در قبال کودکان مسئول هستیم و آنها امانت های 
پروردگار هســتند ادامه داد: هفته ملی کودک بهانه ای 
است برای اینکه توجه مســئوالن، خانواده و جامعه 
را معطوف به حوزه کودک کند و تلنگری باشــد برای 
مردم که به حوزه کودک توجه بیشتری داشته باشند.
وی افزود: توجه مســئوالن، مردم، جامعه و خانواده 
نســبت به نیازهای کودکان از اهداف اصلی هفته ملی 
کودک است. در حقیقت هفته کودک آغازگر برنامه هایی 
اســت که در طول سال آتی انجام خواهد شد.عالمتی 
تصریح کرد: هفته ملی کودک سال ۱۴0۱ با شعار »حال 
خوش کودکی، رنگ خوش زندگی« برگزار می شود و 
برنامه های متنوعی برای این ایام پیش بینی شده است. 
در این هفته حتما مخاطبین اصلی ما کودکان هستند اما 
درکنار اینها اولیا و مربیان بهره مند خواهند شد. همچنین 
برنامه های هفته ملی کودک با گستره ملی در 3۱ استان، 
روستاها و حوزه های عشایری با امکاناتی که در مراکز 
وجود دارد اجرا می شــود.مدیرعامل کانون ادامه داد: 
شورای سیاســت گذاری هفته ملی کودک متشکل از 
همه دستگاه هایی است که برای کودکان فعالیت می کنند 
و همه در راســتای این هفته برنامه ریزی های الزم را 
انجام دادند و این بهانه ای شــد تا یک هم افزایی بین 
دســتگاه های مختلف در هفته کودک انجام شود.وی 
درباره برنامه شــروع هفته ملی کودک گفت: افتتاحیه 
هفته ملی کودک با برپایی نمایشگاهی از فعالیت های 
کانون برگزار خواهد شــد و فعالیت های مراکز در این 
نمایشــگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

حامد عالمتی در ادامه به معرفی بخشی از برنامه های 
کانون در هفته ملی کودک پرداخت و از این برنامه ها 
نام برد: برپایی کارگاه های فرهنگی هنری، ادبی، علمی، 
دینی و... از سوی مربیان کانون در نمایشگاه هفته ملی 
کودک، ویژه برنامه های نمایش های صحنه ای شــامل 
اجرای تئاتر، قصه نمایش، نقالی، مســابقه، بازی و... 
در بخش استیج نمایشــگاه هفته ملی کودک، اجرای 
ویژه برنامه مقابــل در ورودی مرکز تولید تئاتر )واقع 
در پارک الله تهران( شــامل: نمایش، بازی، مسابقه 
و...، نمایش دیجیتال آثار برگزیده  مسابقات بین المللی 
نقاشی درسال های 2020 و202۱ در بسترهای مجازی 
کانون، اجرای نمایش بر روی تماشاخانه سیار در مناطق 
محروم اطراف تهران، عیادت از کودکان بیمار بستری در 
بیمارستان ها و اهدای کتاب و بسته  فرهنگی به آن ها، 
معرفی کتاب های کانون با شخصیت های عروسکی هر 
روز در غرفه انتشارات کانون، اجرای قصه نمایش بر 
اساس قصه های ایرانی هر روز در فضای باز نمایشگاه، 
برگزاری کارگاه )کودک، مادر، عروســک( آموزش 
عروسک سازی هر روز در غرفه معاونت تولید کانون، 
میز بازی بندک، میز بازی سازه هندسی، میز بازی های 
رومیزی سمیرغ، طوطی و بقال و هفت گنبد، میز بازی 
معمایی )معماهای فلــزی و بند در بند و...( و نمایش 
آنالین یک فیلم سینمایی، یک فیلم تئاتر و یک انیمیشن 
کانون در پورتال اینترنتی کانون به نشانی kpf.ir .وی 
ســپس ادامه داد: برگزاری چهار نشســت تخصصی 
با موضوع  »کودک و نوجوان و ســازندگی تمدنی«، 
»زندگی در دنیای متــاورس«، »کودک و نوجوان و 
رسانه« و »کودک و نوجوان و توسعه پایدار« از دیگر 

برنامه های هفته ملی کودک است. همچنین برپایی دو 
نشست تخصصی »فراسو« در زمینه بررسی مباحث 
مختلف حوزه کودکان برگزار خواهد شد.رونمایی از 
مجموعه سه جلدی »پیامبر مهربانی« )تالیف مصطفی 
خرامان( با حضور نویسندگان و عالقه مندان در روز 
20 مهر در ســالن کنفرانس مرکز آفرینش ها از دیگر 

برنامه هایی بود که عالمتی به آن اشاره داشت.
*  حضور انیمیشــن »بچه زرنگ« در چهل ویکمین 

جشنواره فیلم فجر
  همچنین در این نشست برنامه های غرفه کانون زبان 
ایران در نمایشگاه هفته ملی کودک به این ترتیب عنوان 
شد: معرفی برگزیدگان مسابقه نقاشی اربعین از سوی 
کانون زبان ایران، پخش کلیپ و تیزرهای تولیدی کانون 
زبان، اجرای مســابقه جدول کلمات متقاطع، اجرای 
برنامه نقاشی برای کودکان در غرفه کانون زبان، اجرای 
 مسابقه لغات انگلیســی و اجرای شعرخوانی توسط 
زبان آموزان و مســابقه رایانه ای از ۱۷ تا 22 مهر.در 
بخشی دیگر محمدرضا کریمی صارمی گفت: تماشاخانه 
ســیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک 
کانون متحرک برای مکان هایی اســت که مرکز ندارد. 

در این تماشاخانه ها تئاتر، فیلم و انیمیشن نمایش داده 
می شود.معاون تولید کانون همچنین به نمایش ۷ فیلم 
و ۷ تئاتر در فضای مجازی و به صورت رایگان برای 
کودکان سراسر کشــور در راستای عدالت اجتماعی 
اشاره کرد. در ادامه معاون تولید کانون با بیان توضیحاتی 
درباره تازه ترین تولیدات امور سینمای کانون از حضور 
انیمیشــن »بچه زرنگ« تازه ترین محصول سینمایی 
کانون پرورش فکری در چهل ویکمین جشنواره فیلم 
فجر خبر داد.محمود مروج معــاون فرهنگی کانون 
نیز در این نشســت بیان کرد: تــالش مربیان ما این 
اســت که مراکز کانون بانشاط باشد. نیازهای کودکان 
و مطالبات خانواده ها برای ما مهم اســت و در مراکز 
کانون پرورش فکری فضای تعامل، اندیشه و گفتگو 
وجود دارد.مروج در ادامه توضیح هایی درباره مراکز 
فراگیر کانون بــرای کودکان با نیازهای ویژه ارائه داد.
در ادامه این نشست خبرنگاران سوال های را خود را 
مطرح کردند و حامد عالمتی و معاونان او به سوال ها 
پاسخ دادند.ویژه برنامه های هفته ملی کودک از ۱۶ تا 
22 مهر ۱۴0۱ در مراکز کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان سراسر کشور برگزار می شود .

گروه فرهنگــی // معاون فرهنگی 
ورازت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
کتاب  اینکه طــرح فصلی  اعالم  با 
گفت:  کرد،  اساسی خواهد  تغییرات 
در  تغییــرات  ایجاد  اصلــی  دلیل 
برگزاری طرح های فصلی این بود که 
به شفافیت قابلیت اعتنایی در زمینه 
فروش کتاب در طرح فصلی برسیم . 

  طرح های فصلی یکی از اقداماتی بود 
که در همکاری موسسه خانه کتاب و 
ادبیات ایران با وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برای حمایت از کتاب فروشی ها 
انجام می شد. اواخر آبان ۱۴00 پاییزه 
کتاب برگزار شد. این طرح نوزدهمین 
دوره از مجموعــه این طرح حمایتی 
محســوب می شــود و نخستین طرح 
فصلــی بود کــه در دولت ســیزدهم 
برگزارشد.در نوزدهمین دوره طرح های 
فصلی 980 کتاب فروشــی شــرکت 
کردند و با پایان این دوره از طرح های 
حمایتــی ۴25 هزار نســخه کتاب به 
ارزش 28 میلیارد تومان فروخته شد. 
طول برگزاری طرح پاییزه در مناطق 
کمتربرخوردار ۱0 روز و در شهرهای 
بزرگ چهار روز بود. این تغییری بود 
که در نوزدهمین دوره طرح های فصلی 
برای اصالح روند برگزاری این طرح ها 
اتخاذ شد.این در حالی است که نقدهای 
فعاالن حوزه نشر بعد از برگزاری چند 
دوره از طرح های فصلی آغاز شده بود؛ 
چراکه برای کتاب فروشــان مشخص 
نبود اعتبار درنظر گرفته شــده، بر چه 
اســاس به آن ها تعلق می گیرد. ممکن 
بود یک کتاب فروشی متراژ بزرگتر و 
تعداد کتاب بیشــتری داشت اما اعتبار 
کمتری نســبت به یک کتاب فروشی 
با متــراژ پایین تــر و کتاب های کمتر 
دریافت می کرد.همچنین احتمال تمدید 
اعتبار، مشکل دیگر کتاب فروشان در 
برگزاری این طرح بود. زیرا با شروع 
طرح مردم به کتاب فروشی ها می رفتند 
و کتــاب می خریدنــد، در نتیجه در 
روزهای ابتدایــی اجرای طرح فصلی 
اعتبار کتاب فروشــی تمام می شد. در 
این شــرایط برخی از کتاب فروشــان 
بارها با مسئوالن برگزاری طرح تماس 
می گرفتد و گاه موفق به تمدید اعتبار 

می شدند اما برخی نمی توانستند اعتبار 
کتابفرووشــی را تمدید کنند، این نبود 
قطعیت در تمدید یا عدم تمدید اعتبار 
مانع برنامه ریزی کتاب فروشــان برای 

روزهای طرح فصلی می شد.
* وقفه اجرای طرح فصلی برای سه 

فصل
  نوزدهمین دوره طرح های فصلی که 
در پاییز ۱۴00 برگزار شــد، به نوعی 
آخریــن دوره برگــزاری این طرح ها 
بود. زمستانه ۱۴00 به دلیل برگزاری 
دومین دوره نمایشــگاه مجازی کتاب 
برگزار نشــد. همچنین با وجود اینکه 
یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اعالم کرده 
بود بهارانه کتاب بعد از سی وســومین 
دوره نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار 
خواهدشــد، در این فصــل هم طرح 
کتاب فروشان  و  نشــد  برگزار  فصلی 
نتوانســتند از امکاناتــی کــه زمانی 
آن را مســکن برای حــال ناخوش 
اســتفاده  می نامیدند،  کتاب فروشــی 
کنند.اوایل مــرداد ۱۴0۱ احمدوند در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا اعالم کرده 
بود بهارانه کتاب برگزار نشد زیرا اگر 
با فاصله اندک با نمایشگاه بین المللی 
کتب برگزار می شد، نمی توانست طرحی 
موفق باشد در نتیجه اجرای آن عقب 
افتاد. او اعالم کرد برای تکمیل نرم افزار 
مربوط به طرح های فصلی قصد دارند 
طرح تابســتانه و بهارانه را به صورت 
تجمیعی برگزار کنند. این در حالی است 
که با پایان فصل تابســتان، هیچ طرح 

حمایتی برای کتاب فروشان اجرا نشد.

*  پایان یافتن طرح های فصلی کتاب
  اواســط شــهریور ســامانه خرید 
از کتاب فروشــی راه انــدازی شــد. 
کتاب فروشــی ها به مرور زمان عضو 
این ســامانه شــدند و در آن روزها 
علی رمضانی مدیرعامل موسسه خانه 
کتاب و ادبیات ایــران از پایان یافتن 
در حمایت  کتــاب  فصلی  طرح های 
از کتاب فروشــان خبر داد  و گفت: با 
سامانه خرید از کتاب فروشی ها، بستر 
اطمینان بخش تری برای این کار داریم.به 
گفته رمضانی طرح های فصلی کتاب در 
دوره ای پایه گذاری شد و تنها راهکاری 
کتاب فروشــی ها  از  بود که می شــد 
حمایت شــود؛ اما نقایصی هم داشت؛ 
چراکه برخی از شهرها کتاب فروشی یا 

دسترسی به کتاب فروشی ندارند.
* طرح فصلــی تغییرات اساســی 

خواهدکرد
  بعد از شروع ماه مهر و ورود به فصل 
پاییز مردم و کتاب فروشــان در انتظار 
برگــزاری طرح های فصلی هســتند. 
همچنیــن 2۴ آبان مــاه روز کتاب و 
کتاب خوانی اســت و از ایــن روز تا 
30 آبان در سراسر کشور هفته کتاب 
برگزار می شود، این هفته می تواند زمان 
مناســبی برای برگزاری پاییزه کتاب 
چگونگی  درباره  احمدوند  باشد.یاسر 
برگزاری طرح های فصلی گفت: طرح 
فصلی تغییرات اساســی خواهد کرد. 
بخشــی از تغییرات در نرم افزار انجام 
شده اســت و نرم افزار جدید در اختیار 
تعداد  است.  گرفته  قرار  کتاب فروشان 
قابل توجهی از کتاب فروشی ها به این 

نرم افزار پیوستند و اطالعات کتاب هایی 
که در اختیــار دارند بارگذاری کردند. 
امیدواریم این نرم افزار با ایجاد وحدتی 
موجب ساماندهی برگزاری طرح های 
فرهنگی وزارت  فصلی شــود.معاون 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با اعالم اینکه 
مردم با حضور در کتاب فروشــی ها یا 
به صــورت مجازی می توانند از یارانه 
طرح های فصلی اســتفاده کنند، ادامه 
داد: دلیــل اصلی ایجــاد تغییرات در 
برگزاری طرح های فصلــی این بوده 
است که به شــفافیت قابلیت اعتنایی 
در زمینه فروش کتاب در طرح فصلی 
برســیم؛ زیرا نمی دانستیم چه مقدار از 
یارانه طرح فصلی صرف خرید کتاب  
می شــود.او ادامه داد: ایــن طرح در 
کتاب فروشی ها برگزار می شد، اما ممکن 
بود اقالم دیگری در کتاب فروشی ها به 
فروش برســد و از اعتبــار طرح در 
این راه اســتفاده شــود. این تغییرات 
برای این اســت که مطمئن شویم همه 
یارانه کتاب به کتاب برســد.احمدوند 
درباره چرایی برگزار نشــدن سه دوره 
طرح فصلی توضیــح داد: طراحی و 
ســاخت فنی نرم افزار طول کشید. این 
نرم افزاردر شــرایط مطلوب اســت و 
۶00 کتاب فروشــی به آن پیوستند و 
آماده اســت که طرح فصلی را برگزار 
کنیم.معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی درباره برگزاری پاییزه 
کتاب زمانــی را اعالم نکرد.در حالی 
پیگیری  برگزاری طرح هــای فصلی 
مشکالت  کتاب فروشی ها  که  می شود 
جدی تری برای ادامه فعالیت خود دارند 
و طرح های فصلی ســود زیادی برای 
آن ها نداشت. چه بسیار کتاب فروشانی 
بودند که برای جلب رضایت و اعتماد 
مخاطبان خود، حتی بعد از اتمام اعتبار 
اختصــاص داده شــده، از جیب خود 
خرج می کردنــد و کتاب را با تخفیف 
به دست مخاطب می رساندند. در این 
روزها که قیمت کتاب با ســرعت باال 
می رود، سزاوار است وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی جویای نیازهای 
کتاب فروشــان شود و برای رفع آن ها 

تالش کند .

یک هفته برنامه برای کودکان ایران

 معاون فرهنگی ورازت فرهنگ و ارشاد اسالمی :    

طرح های فصلی کتاب با نرم افزار جدید اجرا می شوند

گروه فرهنگی // به مناسبت ســالروز آغاز امامت حضرت 
حجت )عج( رمان »ســر بر دامن ماه« زندگی نامه داستانی 
بانو ُحدیث، مادربزرگ امام زمان )عج( نوشته فاطمه دولتی 

توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شد. 
  به مناسبت ســالروز آغاز امامت حضرت حجت )عج( رمان 

»سر بر دامن ماه« زندگی نامه داستانی بانو حدیث، مادربزرگ 
امام زمان )عج( نوشــته فاطمه دولتی توسط انتشارات کتاب 
جمکران منتشر شــد.خانم فاطمه دولتی که پیش از این رمان 
»من برمی گردم« را با موضوع زنان رجعت کننده در انتشارات 
کتاب جمکران به چاپ رسانده بود، در اثر جدیدش به سراغ 
یک بانوی نمونه رفته است. بانویی که در دوران خلیفه عباسی 
و عصرحیرت که وضع شــیعیان به شــدت سخت شد و هر 
روز ادعایی در رابطه با جانشــینی امام یازدهم باال می گرفت 
با اراده ای پوالدین مقابل عباســیان و فرزندش جعفر ایستاد و 
اجازه نداد آنان ریشه شــک را آبیاری کنند و کمر به نابودی 
اعتقادات شیعیان ببندند.این بانوی نمونه »بانو ُحدیث« همسر 
امام هادی)ع(، مادِر امام حســن عسکری)ع( و جده قائِم آل 

محمد)عج( است.داســتاِن این رمان، داستاِن زندگی »جده« 
 اســت و در خالل زندگی این بانــوی بزرگوار، زمانه و عصر 
امام هادی)ع(، امام حســن عســکری)ع( و دوران به امامت 

رسیدن حضرت حجت)عج( روایت می شود.
* در قسمتی از کتاب می خوانیم :

  قبیحه، که تاکنون آرام اســت، برمی خیزد، نوزاد را به دسِت 
کنیزش می دهد، در چشم هایش برق شادی نمی بینم، جا خورده 
اما خود را نمی بازد: »چون زبیده باشــم که پایان عمرم را در 
تنهایی و بی کسی و فقر بگذارنم؟ هرگز چنین نخواهد شد. به 
واهلل که پسرم را به تخت می نشانم و تا آخرین نفسم بانوی این 
قصر خواهم بود. این را بدان آنکه بر حق اســت، بر تخت هم 
هست. خدای من و تو یکی ست. چه شده که موالی من متوکل 

چنان در رأس اســت و موالی تو اباالحسن چنین در پستو و 
حاشــیه؟ من مایلم در کناِر خلیفه مسلمین بایستم نه چون تو 
همسِر مردی باشم که برای رسیدن به حکومت و خالفت، دست 

به شمشیر نمی برد.«
  ســری به افســوس تکان می دهم برایش و پاسخ می دهم: 
»به چه حرف پا می فشــاری؟ به حرف باطل؟ زندگی در زیِر 
سایه عباســیان ننگ است. حکومت و خالفت و ثروت، مقام 
کوچکی ســت برای موالی من؛ که اگر بخواهد و اراده کند هر 
چه هست در این خاک و برای اهل خاک، برای اوست.« رمان 
»ســر بر دامن ماه« به قلم فاطمه دولتی در 2۷5 صفحه و به 
قیمت 95 هزار تومان توسط انتشارات کتاب جمکران چاپ و 

وارد بازار نشر شده است .

»سر بر دامن ماه« رمانی درباره مادربزرگ امام زمان )عج( به چاپ رسید

صف آرایی » پسر دلفینی « و رفقا در گیشه ۱40۱

  

  

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظــر به اینکه خانم عفت عبدالهی به اســتناد 2 فقره استشــهادیه محلی 
درخصوص پالک 31834 فرعی از 3- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس 
مدعی شده است که سند مالکیت به شماره 691679 سری الف /90 تحت 
عنوان ششدانگ یک دستگاه آپارتمان که به نام وی در دفتر 500 صفحه 
341 ذیل ثبت 94411 ثبت و سند صادر گردیده و برابر سند رهنی 5134 
مورخه 1390/07/11 دفترخانه 103 در رهن بانک مســکن قرار گرفته به 
علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت 

المثنی را نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود 
هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم و 
اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض 

و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد .
 1401/272 م/الف - تاریخ انتشار : 1401/07/16

محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه نگار معتضد کیوانی به اســتناد دو فقره استشــهادیه محلی 
درخصوص پالک 14117 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس 
مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب آپارتمان که به نامش 
ثبت و ســند مالکیت به شــماره چاپی 345966 سری الف/97 به نامش 
صادرگردیده اســت که به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده است لذا باستناد ماده 120 
آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هرکس مدعی 

انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و 
اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض 

و عدم ارائه  اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد .
 1401/275 م/الف - تاریخ انتشار : 1401/07/16

محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت
برابــر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک 
مورد تقاضای خانم شمســی یارالهی فرزند دین محمد به شــماره ملی 
4699919235 صادره از رودان در ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
37340/19 متر مربع مالکیت متصالحین رودان قسمتی از پالک 7- اصلی 
واقع در محله ســنگی رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی دارد با حق عبور 
از یک راه خاکی در ضلع شــرقی از باقیمانده به مورد تقاضا طبق عرف 
 معمول محل که به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 

می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد . 28 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/02 

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان



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

 5
شنبه 16 مهر 1401

11 ربیع االول  1444

 سال  بیست و یکم شماره 3995

حوادث

جهان

  

انتظامی  فرمانده   // حــوادث  گروه 
شهرستان شهریار 13 راهکار را برای 
دیگر  و  گوشی  از سرقت  پیشگیری 
وســایل همراه عابران پیاده، توصیه 

کرد. 
ســرهنگ پیمان فتاحــی در خصوص 
پیشــگیری از سرقت گوشــی و دیگر 
وسایل همراه عابران پیاده، در یادداشتی 
۱3 راهکار را به شهروندان توصیه کرده 

است.
۱-در مواقعی که با تلفن همراه در خیابان 
و معابر صحبت می کنیــد از هندزفری 
استفاده کرده و در غیر اینصورت صرفًا در 
موارد محدود و ضروری از گوشی همراه 

خود استفاده نمائید.

2-اگر از گوشی تلفن همراه گران قیمت 
اســتفاده می کنید ســعی کنید در اماکن 
عمومــی آن را در معرض دید و نمایش 
دیگران قرار ندهید، ممکن اســت سوژه 

سارقان و افراد بزهکار قرار گیرید.
3-در اماکن شلوغ و معابر گوشی همراه 
خود را در جیب پشتی شلوار قرار ندهید.
۴-مواقعــی که تلفن همــراه خود را در 
داخل کیف می گذارید از بسته بودن کیف 

اطمینان حاصل نمایید.
5-هنگام صحبت کردن یا هرگونه فعالیت 
با گوشی همراه با توجه به کاهش تمرکز 
فرد به پیرامون، امکان سرقت گوشی همراه 
در اینگونه موارد باال بوده لذا از قرارگیری 

در محل امن اطمینان حاصل کنید.

۶-در حیــن تــردد در معابــر از پیاده 
رو اســتفاده کرده و از تردد در حاشــیه 

خیابان ها پرهیز نمایید.
۷-برنامه های ردیاب در گوشــی تلفن 

همراه خود را فعال کنید.
8-از در اختیار گذاشــتن گوشی همراه 
خود در دســت کــودکان در مکان های 

شلوغ و معابر خودداری کنید.
انجام شده سارقان  9-برابر بررسی های 
گوشــی قاپ، بیشتر دســت به سرقت 
گوشــی های تلفن همراه بــا قیمت باال 
می زنند و زمانی که فــرد با تلفن همراه 
صحبت می کند سارقان اقدام به قاپیدن آن 
و فرار از محل با استفاده از موتورسیکلت 

می کنند.

۱0-ســارقان در پیاده رو هــا و معابر 
شــلوغ، افرادی را که هنگام پیاده روی 
مشــغول صحبت با گوشی خود هستند 
زیر نظــر گرفته و در فرصتی مناســب 
اقدام به ربایش گوشی تلفن همراه آن ها 
می کنند که الزم اســت هنگام استفاده از 
گوشی در خیابان بیشتر مراقب آن باشیم 
و حتی المقدور در گوشه ای مطمئن و به 
دور از سواره رو، پاسخگوی تلفن همراه 
خود باشیم چراکه حواس پرتی ناشی از 
صحبت با تلفن همراه می تواند زمینه ساز 

حوادث و سوانح رانندگی هم بشود.
۱۱-شــهروندان باید در مراکز خرید و 
محل های شــلوغ و پر رفت و آمد و در 
زمان صحبت با گوشی مواظب اطراف و 

افراد مظنون باشند و از قرار دادن گوشی 
تلفن همراه در جیب پشت شلوار و دیگر 
نقاطی که دسترسی دیگران به آن را آسان 

می کند نیز خودداری کنند.
۱2-اســتفاده از کیف هــای مخصوص 
نگهداری گوشی تلفن همراه که در نقاط 
مناسبی از کیف و یا لباس تعبیه می شوند 

و عدم قرار دادن گوشــی در معرض دید 
درون خودرو نیز مورد تاکید است.

۱3-هنگام مراجعه به بانک ها، ادارات 
و ســازمان ها و یا مراکز پذیرایی مانند 
رســتوران ها از قــراردادن موبایل روی 
میز های کاری خودداری و مراقب باشیم 

آن ها را جا نگذاریم.

توصیه پلیس برای جلوگیری از سرقت تلفن همراه 

گروه حوادث // رسیدگی به پرونده 
قتل ۲ مرد افغانســتانی که بر سر 
در  و  تومانی  میلیــون   10 اختالف 
یک نزاع خانوادگی به قتل رسیده 
بودند، در شعبه دوم دادگاه کیفری 

یک استان تهران برگزار شد.
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از 22 
اردیبهشت سال گذشته با گزارش یک 
نزاع دسته جمعی در منطقه شرق تهران 
آغاز شــد. در ادامه مأموران به محل 
اعزام شدند و مشــخص شد درگیری 
میان چند نفر از اتباع افغانســتانی رخ 
داده کــه باهم نســبت فامیلی دارند و 
در این میان ۶ نفــر با چاقوی قصابی 

مجروح شده اند.
ســاعتی پس از انتقــال مجروحان به 
بیمارســتان تالش بــرای درمان آنها 
آغاز شد اما 2 نفر از مصدومان پرونده 
به علت شــدت جراحــات وارده و 
خونریزی شدید جان باختند. با اعالم 
عامالن  شناســایی  مأموران  خبر  این 
درگیری را در دســتور کار قرار دادند 
و ۴ نفر از متهمان پرونده شناســایی و 

بازداشت شدند.
پس از دســتگیری متهمان و اعتراف 
آنها به درگیــری و همین طور تکمیل 
گزارش پزشکی قانونی و پلیس، پرونده 

با صدور کیفرخواست متهمان به اتهام 
مشارکت در نزاع منجر به قتل و اقامت 
غیرمجاز در خاک ایران برای رسیدگی 
به شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
در جلســه دادگاه نخســت اولیای دم 
درخواســت قصاص کردند و ســپس 

متهمان یک به یک به جایگاه رفتند.
متهم ردیــف اول در دفاع از خودش 
گفت: ما همگی با هم فامیل هســتیم 
و به شــغل قصابــی و خرید و فروش 
دام مشــغول بودیم اما اختالف مان به 
خاطر ۱0 میلیــون تومان پول بود. در 
این حادثه برادرم حفیظ و برادر همسرم 
به نام ســبحان نیز به قتل رسیدند. من 
قبول دارم که در نزاع شرکت کردم و با 
چاقو ضربه ای به سبحان زدم اما عمدی 
در کارم نبود، تنها می خواستم از خودم 
دفاع کنم. زمان درگیری هوا تاریک بود 
به همین خاطر وقتی می خواستم برای 
دفاع از خودم چاقو را به کتف سبحان 
بزنم چاقو در گردنش فرو رفت. البته او 
هم می خواست با چاقو ضربه ای به پهلو 
و کلیه ام بزند که دســتم را مانع کردم و 

ساعدم از مچ تا آرنج شکافت.
وی که در این پرونده هم متهم بود و هم 
به عنوان اولیای دم برادرش محســوب 

می شــد در پاســخ به قاضی که از او 
پرسید چه خواسته ای برای متهمان قتل 
برادرت  داری گفت: من قاتل برادرم را 

نمی بخشم و قصاص می خواهم.
در ادامه متهم ردیــف دوم به جایگاه 
رفت و با رد اتهام قتل عمد عنوان کرد: 
وقتی وارد درگیری شــدم دیدم برادرم 
روی زمین افتاده و برای دفاع از خود و 
برادرم با چاقو یک ضربه به حفیظ زدم. 
متهم ردیف سوم هم که مردی ۷۶ ساله 
و پدر متهم ردیف دوم بود نیز گفت: من 
اصاًل در این درگیری حضور نداشتم و 

ضربه ای هم نزدم. 
من فقط قصدم وســاطت بود تا دعوا 
خاتمه پیدا کند. ما همه فامیل هستیم و 
با شاکی پرونده دوستی ۴0 ساله داریم. 
بعــد از آن هم متهم ردیف چهارم که با 
قید وثیقه آزاد بــود به جایگاه رفت و 
گفت: من در این درگیری حضور داشتم 
و از چند ناحیه هم مجروح شــدم. با 
اینکه چاقو در آســتینم داشــتم اما از 
آن اســتفاده نکردم و به هیچ کسی هم 

ضربه ای نزدم.
در ادامه وکالی هر دوطرف به دفاع از 

موکالن شان پرداختند.
بــا پایان جلســه دادگاه، قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند. 

در مسیر باخت شطرنج زندگی! 
به همراه یکی از دوستانم و نامزدش در یکی از پارک های 
منطقه قاسم آباد مشغول شطرنج بازی بودیم به طوری 
که متوجه گذر زمان نشدم وقتی به خود آمدم که پاسی 
از شب گذشته بود و خانواده ام از شدت نگرانی مدام به 

گوشی من زنگ می زدند در همین حال ...
زن مطلقه 22 ساله ای که به منظور شکایت از برادر کوچک 
ترش وارد کالنتری قاسم آباد مشــهد شده بود با بیان این 
که برادرم مرا کتک زده اســت درباره این ماجرا به مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: ۱۶ ســال بیشتر نداشتم 
که به خواستگاری جوان 30 ساله ای پاسخ مثبت دادم. آن 
زمان هیچ گاه فکر نمی کردم که این تفاوت سنی مشکلی در 
زندگی مشترکم به وجود بیاورد چرا که معتقد بودم عشق و 
عالقه به یکدیگر هرگونه مشکلی را حل می کند اما وقتی 
وارد حقیقت زندگی مشترک شدم تازه فهمیدم من در دنیایی 
دیگر ســیر می کردم و واقعیت هــای زندگی با افکار من 
تفاوت زیادی دارد هنگامی که دوستانم از ارتباط صمیمی 
با همسرانشــان تعریف می کردند من نمی توانستم آن ها را 
درک کنم چرا که هنوز »حبیب« را به عنوان همســرم باور 
نداشــتم .من در آن سن و سال دست به رفتارهایی کودکانه 
می زدم که برای همســرم قابل پذیــرش نبود. خالصه این 
اختالف ســنی در رفتار و گفتار ما نیز نمایان بود به طوری 
که باعث بروز اختالفات شــدیدی بین من و حبیب شد تا 
ایــن که باالخره تصمیم گرفتیم از یکدیگر جدا شــویم. او 
منزلی را که در آن ســاکن بودیم به عنوان مهریه به نام من 

ســند زد و من هم به صورت توافقی از او جدا شدم. ابتدا 
قصد داشــتم به صورت مجردی زندگی کنم اما پدرم اجازه 
نداد و بدین ترتیب من در حالی به خانه پدرم بازگشــتم که 
با برادر بزرگ ترم رابطه صمیمانه ای داشتم و با تشویق او 
همچنان به تحصیالتم ادامه دادم و وارد دانشــگاه شدم. اما 
در این میان برادر کوچک ترم درباره من سخت گیری می 
کرد و مدام مرا زیر نظر می گرفت. من هم که دوست نداشتم 
حرمت خانوادگی ما شکسته شود گاهی حتی توهین ها و 
تهمت های ناروای او را نیز تحمل می کردم. در این شرایط با 
یکی از دوستانم که ازدواج کرده بود معاشرت بیشتری داشتم 
و به منزل آن ها رفت و آمد می کردم تا این که شب گذشته 
به همراه همان دوســتم و نامزدش به پارکی در منطقه قاسم 
آباد رفتیم. بعد از صرف شام، نامزد دوستم صفحه شطرنج را 
باز کرد من هم که عالقه زیادی به این بازی دارم وارد بازی 
شــطرنج شدم و گوشی تلفنم را نیز خاموش کردم اما چنان 
سرگرم بازی بودم که متوجه گذر زمان نشدم. زمانی به خود 
آمدم که پاسی از شب گذشته بود سراسیمه گوشی تلفنم را 
روشــن کردم و تازه متوجه شدم که خانواده ام خیلی نگران 
شده و تماس های زیادی با من گرفته اند به همین دلیل از 
نامزد دوستم خواستم مرا به خانه برساند اما وقتی وارد منزل 
شدم برادرم از من سوال کرد که تا این وقت بامداد کجا بوده 
ام؟ من هم با پاسخی سرباال به او گفتم به شما ربطی ندارد! با 
این جمله ،برادرم مرا به داخل اتاق هل داد که سرم محکم به 
دیوار خورد و آسیب دید. حاال هم به کالنتری آمده ام تا ...

درگیری خونین قصاب ها به خاطر 10 میلیون توماندر امتداد تاریکی 

درخواست لهستان از آمریکا
 برای استقرار جنگ افزار هسته ای

 آندری دودا رئیس جمهوری لهستان به نشریه گازتا پولسکا گفته 
است که با واشــنگتن در باره استقرار جنگ افزار هسته ای در این 
کشور شرق اروپا، مذاکره می کند، هر چند این طرح در آینده نزدیک 
اجرا نخواهد شد. تارنمای واشنگتن اگزماینر صبح پنجشنبه نوشت، 
دودا با طرح این ادعا با توجه به اوج گیری تنش ها میان ورشــو و 
مسکو بر سر جنگ اوکراین افزود، چنین توافقی لهستان را به قدرت 
هسته ای تبدیل نخواهد کرد، زیرا این تسلیحات همچنان در اختیار 
ایاالت متحده باقی خواهند ماند. اما واشنگتن درخواست ورشو را 
در این باره تکذیب و یک مقام آمریکا در پاســخ روزنامه گاردین، 
از این موضوع ابراز ناآگاهی کرد و توضیح در این باره را به دولت 
لهستان حواله داد.  دودا در باره احتمال همکاری کشورش در برنامه 
مشارکت هسته ای با ناتو گفت، همیشه فرصت بالقوه برای همکاری 
در این برنامه وجود دارد و با ســران آمریکا در باره بررسی چنین 
احتمالی گفــت و گو کرده ایم که هنوز هم ادامــه دارد.  وی تاکید 
کــرد، این برنامه، دارای هدف درازمدت اســت و به زودی به اجرا 
در نخواهد آمد. به این سیاست باید در شرایط آینده دور نگریسته 
شــود، من قطعا باور دارم که لهستان امنیت خود را تقویت خواهد 
کرد که باید هدف درازمدت ما باشــد.  یاروسالو کاژینسکی رهبر 
حزب حاکم قانون و عدالت حاکم بر لهســتان نیز با حمایت کامل 
از این پیشنهاد، آن را طرح بسیار خوبی دانست. بر اساس ارزیابی 
فدراسیون دانشمندان آمریکایی، اکنون نزدیک به ۱00 جنگ افزار 
هســته ای آمریکا، در بخش های مختلف اروپا مانند هلند، بلژیک، 
آلمان، ایتالیا و ترکیه مســتقر شده است. به نوشته گاردین؛ استقرار 
جنگ افزار هسته ای در لهستان، ناقض پیمان منع گسترش تسلیحات 
هسته ای و قرارداد ۱99۷ ناتو با روسیه است که این سازمان نظامی 
در آن متعهد شده که این تسلیحات را در خاک هیچ یک از اعضای 

تازه خود مستقر نکند. 
ادامه اعتصاب غذای ۳0 اسیر فلسطینی

 منابع خبری از ادامه اعتصاب غذای 30 اسیر فلسطینی در اعتراض 
به بازداشت اداری خبر دادند. 30 اسیر فلسطینی در زندان های رژیم 
صهیونیستی در اعتراض به بازداشت اداری )بدون محاکمه( دست به 
اعتصاب غذا زدند. بر اساس این گزارش، اسرای فلسطینی که دست 
به اعتصاب غذا زدند از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلســطین 
بوده و خواستار پایان بازداشــت اداری خود هستند. این گزارش 
می افزاید، رژیم اشــغالگر به دنبال پایان این اعتصاب غذا است اما 
بسیاری از اسرا اعالم کرده اند که به منظور تحقق خواسته هایشان به 
اعتصاب کنندگان غذا خواهند پیوست. بر اساس آمار منابع فلسطینی 
حدود ۴ هزار و 500 اسیر در زندان های رژیم صهیونیستی محبوس 
هســتند که در میان آنها ۱3۱ اسیر زن و ۱۷5 کودک وجود دارد و 
بیش از ۷00 نفر از آنها به صورت بازداشت موقت در زندان هستند.

هشدار یمن:
تأسیسات نفتی عربستان سعودی و امارات را 

هدف قرار می دهیم
 عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن در گفتگویی اعالم کرد 
که یمنی ها مطالبات بر حق و عادالنه ای دارند که می بایست برآورده 
شود. »محمد البخیتی« عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن در 
گفتگویی اعالم کرد که یمنی ها مطالبات بر حق و عادالنه ای دارند. 
این عضو انصاراهلل همچنین هشــدار داده است که در صورت عدم 
برآورده شدن خواســته های بحق مردم یمن، ارتش حق حمله به 
عمق خاک عربستان ســعودی و امارات را خواهد داشت. البخیتی 
در این ارتباط گفت: این توانایی و جرئت را داریم که تأسیســات 
نفتی عربســتان سعودی و امارات را در صورت عدم برآورده شدن 
خواســته هایمان هدف قرار دهیم. از روز دوم آوریل 2022 آتش 
بس انسان دوســتانه و نظامی در یمن با میانجی گری سازمان ملل 
میان طرف های درگیر در جنگ یمن برقرار شد. هانس گروندبرگ 
فرســتاده ســازمان ملل در امور یمن، از زمان برقراری آتش بس 
ســفرهای متعددی به صنعاء و مسقط داشت تا با دیدارهایی که با 
دو طرف بحران یمن دارد، آنها را با تمدید آتش بس همراه ســازد. 
تالش های وی در ماه های اخیر دو بار با موفقیت همراه شد تا آتش 
بس دو ماهه ای که از ماه آوریل شــروع شده بود، شش ماه دیگر 
ادامه پیدا کند.در آخرین دور از این مذاکرات، قرار بود آتش بســی 
که در روز یکشــنبه هفته جاری دوم اکتبــر )دهم مهرماه( به پایان 
می رسید، بار دیگر در مهلتی دو ماهه تمدید شود اما عدم توافق دو 
طرف موجب عدم تمدید این آتش بس تاکنون شــده است. در پی 
عدم تمدید این آتش بس، هانس گروندبرگ فرستاده سازمان ملل 
اعالم کرد که همچنان به تالش ها برای تمدید آتش بس در روزهای 
آینده ادامه می دهد تا این توافق که موجب کاهش شدت جنگ در 
یمن شده بود، همچنان استمرار داشته باشد. در ماه های اخیر جنبش 
انصاراهلل خواستار اقداماتی جدی در راستای رفع تحریم ها علیه یمن 
و همچنین برچیده شــدن محاصره همه جانبه این کشور از زمین، 
دریا و هوا شده بود. اما طرف های بین المللی و در کنار آنها ائتالف 
سعودی بدون توجه به درد و رنج 30 میلیون یمنی از اقدام عملی در 
این راستا به طور عامدانه خودداری کردند. مقامات صنعاء از ابتدای 
آغاز آتش بس بر این مســاله تاکید داشتند که خواهان توافقی در 
زمینه آتش بس هستند که موجب رفع تحریم های ظالمانه علیه یمن 
و همچنین برچیده شدن محاصره همه جانبه زمینی، دریایی و هوایی 
این کشور شود. هشدارهایی که در نهایت از سوی طرف مقابل جدی 
گرفته نشد و باعث شد در نهایت در روزهای اخیر تمدید آتش بس 
به شکست بخورد، مســأله ای که منطقه را بار دیگر در برابر خطر 

جنگی فراگیر قرار داده است.

رییــس کل    // گــروه حــوادث 
 ۲۵0 گفت:  هرمزگان  دادگســتری 
هزار لیتر ســوخت قاچاق توســط 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
فارس  خلیج  آب های  در  اســالمی 

کشف شده است. 
مجتبــی قهرمانی در تشــریح این خبر 
افــزود: یک فروند شــناور حامل 250 
هزار لیتر ســوخت قاچاق توسط نیروی 
دریایی سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در آب های خلیج فــارس در محدوده 

آب های قشم توقیف شد.
وی بیان کرد: این شناور با اقدام به موقع 
رزمندگان ناو تیپ ذوالفقار نیروی دریایی 
سپاه و با هماهنگی قضایی صورت گرفته 
به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: است.  به گزارش ایسنا ؛ قهرمانی با اشاره 

در بازرســی از این شناور بیش از 250 
هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط 

شده است.

کشف ۲۵0 هزار لیتر سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه

 گروه حوادث// زن جــوان که عضو یک باند 
ســرقت از طالفروشــی بود وقتی به دستور 
سرکرده باند اخراج شد کینه او را به دل گرفت 
و زن سارق را به پلیس لو داد. 18 شهریور سال 
گذشته مرد طالفروشی در شرق تهران با پلیس 
تماس گرفت و از ســرقت یک رشته زنجیر و 
پالک طال از مغازه اش خبر داد: ساعت حدود 8 
شب بود که دو زن وارد مغازه ام شدند و به بهانه 
خرید هدیه تولد، از من خواستند طالهای مغازه 
را به آنها نشان دهم. دقایقی در مغازه بودند و 
بعد هم بدون خرید طال مغازه را ترک کردند. اما 

بعد از رفتن آنها متوجه سرقت شدم.
با شــکایت مرد طالفروش تحقیقات به دستور 
بازپرس مرتضی رســولی آغاز شد و کارآگاهان 
اداره آگاهی به بازبینی دوربین های مداربسته مغازه 
پرداختند. تصاویر نشــان می داد دو زن جوان به 
همراه مرد جوانی به مغازه طالفروشــی نزدیک 
شدند. مرد جوان مقابل مغازه طالفروشی ایستاد 
و دو زن وارد شــدند و پس از اینکه حواس مرد 
طالفروش را پرت کردند هریــک از زنان اقدام 
به کش رفتن زنجیر و پــالک کرد. در حالی که 

تحقیقات برای شناســایی و دستگیری سارقان 
ادامه داشــت کارآگاهان با سرقت مشابه دیگری 
مواجه شــدند. در دومین سرقت سه زن اقدام به 
کشروزنی گردنبند 35 میلیون تومانی کرده بودند 
و در این ســرقت هم مرد جوانی به عنوان زاغزن 

مقابل طالفروشی ایستاده بود.
* تماس مرموز

با این احتمال که سارقان سابقه کیفری داشته باشند 
به سراغ آلبوم متهمان سابقه دار اداره آگاهی رفتند. 
در بررسی تصاویر متهمان، آنها دریافتند سهیال و 
میترا، دو نفر از زنانی هستند که در این سرقت ها 
دست دارند. این دو زن از سارقان سابقه دار بوده 
و یکی از آنها ۷ بار به همین اتهام زندانی شــده 
اســت. با به دست آمدن هویت دو نفر از سارقان، 
مأموران راهی مخفیگاه های متهمان شده اما از آنها 
اثری به دست نیامد. در حالی که بررسی ها برای 
دستگیری سارقان ادامه داشت، زن جوانی با پلیس 
تماس گرفت و مخفیگاه یکی از متهمان را لو داد: 

سهیال، مدتی است اقدام به سرقت از طالفروشی ها 
می کند. او پس از چندین ســرقت تهران را ترک 
کرده تا شناسایی نشود و در حال حاضر در یکی 
از شهرستان های شــمالی کشور زندگی می کند. 
مشخصاتی که زن ناشــناس در اختیار مأموران 
قرار داد، با مشخصات سهیال سارق طالفروشی ها 
یکی بود و بدین ترتیب مأموران با نیابت قضایی 
راهی شهر مورد نظر شــده و سهیال را بازداشت 
کردند.زن جوان در تحقیقات اولیه منکر سرقت ها 
بود اما زمانی که تصاویر ثبت شده اش در دوربین 
مداربسته طالفروشی ها هنگام سرقت به او نشان 
داده شــد، لب به اعتراف گشــود. با اعتراف زن 
جوان، تحقیقات برای دستگیری همدستان او به 
دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت 

ادامه دارد.
* گفت و گو با زن سارق

* با همدستانت چطور آشنا شدی؟
من سابقه دار هستم و میترا هم مثل من در کار کش 

رفتن طال و جیب بری بــود و از این طریق او را 
می شناختم. آخرین باری که به زندان افتادم، میترا 
هم سلولی ام بود و دوستی ما آنجا شکل گرفت. 
در زندان که بودیم قرار شد بعد از آزادی با هم باند 

تشکیل بدهیم و سرقت کنیم.
* مرد جوانی را که همدســت تان بود چطور 

می شناختید؟
او شــوهر میترا بود و نقش زاغزن را داشت. من 
و میترا به بهانه خرید هدیه وارد طالفروشی شده 
و پس از اینکه ســر طالفروش را گرم می کردیم 
و حواســش پرت می شــد، اقدام به کشروزنی 
می کردیم. کار و کاسبی ما خوب بود تا اینکه سر 
و کله بهنوش پیدا شد. بهنوش فامیل میترا بود و او 
را وارد تیم کرد. بزرگ ترین اشتباه ما همین بود که 

چنین آدمی وارد گروه مان شد.
* چرا اشتباه کردید؟

بهنوش ضریب هوشــی پایینی داشت و اصاًل هم 
عرضه ســرقت و کشروزنی را نداشت. او نه تنها 

جرأت و جسارت سرقت نداشت بلکه کارهایی 
می کرد که هر لحظه امکان داشــت لو برویم. از 
طرفی هر چی از سرقت گیرمان می آمد باید تقسیم 
بر چهار می کردیم. این برای من که همه کارهای 
سرقت را انجام می دادم قابل قبول نبود. به همین 
دلیل خواستم که از گروه بیرون برود. اگر بهنوش 

در گروه می ماند همه ما دستگیر می شدیم.
* می دانی چطور لو رفتید؟

بهنوش مرا لو داد. وقتی پایم را در یک کفش کردم 
و گفتــم باید او از گروه بــرود کینه من را به دل 
گرفت. تنها کسانی که می دانستند من کجا زندگی 

می کنم بهنوش و میترا بودند.
* چرا به شمال رفتی؟

ما سرقت های زیادی را به این شیوه انجام دادیم و 
چون تعداد سرقت ها زیاد شده بود می دانستیم که 
خیلی زود دستگیر می شویم. به همین دلیل برای 
مدتی ســرقت ها را تعطیل کردیم تا کمی اوضاع 
آرام شود و بعد مجدد به سراغ کشروزنی برویم. با 
پولی که از این کار به دست آوردم خانه ای اجاره 
کردم و زندگی بی سر و صدایی تشکیل دادم تا بعد 

از مدتی دوباره سرقت ها را شروع کنم. 

        زن کینــه تــوز، سر

کالهبرداری با اسکناس های جعلی 
جاعل  دو  حــوادث//  گــروه 
حرفــه ای که با شــگرد خرید 
اجناس با اســکناس های جعلی 
می کردند  کالهبرداری  مردم  از 

دستگیر شدند.
 از چنــدی قبل پلیس با شــکایت 
کالهبرداری های متعدد از شهروندان 
بودند  رو به رو شد. شاکی ها مدعی 
افرادی با شــیوه و شــگرد خرید 
اجناس با اسکناس های جعلی از آنها 
کالهبــرداری کرده اند. بدین ترتیب 
موضوع رسیدگی به این پرونده در 
دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان 
پایگاه ششــم پلیــس آگاهی قرار 
کارآگاهان  ابتدایی  گرفت.تحقیقات 
کالهبــردار   2 کــرد،  مشــخص 

حرفه ای با شناسایی مالباختگان در 
سایت های خرید و فروش اینترنتی 
به خانه آنها مراجعه و با پول جعلی 
اجناس را خریداری کرده و متواری 
»علی  کارآگاه  ســرهنگ  شده اند. 
ولیپــور گــودرزی« رئیس پلیس 
آگاهی تهران عنوان کرد: با توجه به 
کالهبرداری های متعدد با این شگرد، 
کارآگاهان به صورت ویژه وارد عمل 
شدند و با تحقیقات میدانی هویت و 
مخفیگاه 2 کالهبردار حرفه ای را در 
مرکز تهران شناسایی کردند که پس 
از هماهنگی های الزم قضایی راهی 
مخفیگاه متهمان شدند و آنها را در 
یک عملیات منســجم دستگیر و به 
پایگاه هشــتم پلیس آگاهی منتقل 

کردند. رئیس پلیس آگاهی تهران با 
بیان اینکه از مخفیگاه متهمان  آالت 
و ادوات جعل اسکناس کشف شد، 
گفت: متهمان در تحقیقات ابتدایی به 
جرم کالهبرداری با شــیوه و شگرد 
شناسایی شــاکی ها در سایت های 
خرید و فروش اینترنتی و پرداخت 
پول جعلی بــه مالباختگان اعتراف 
کردنــد. ســرهنگ کارآگاه ولیپور 
گودرزی بــا بیان اینکه امنیت مردم 
خط قرمز پلیس است، عنوان کرد: 
با صدور قرار قانونی از سوی مرجع 
قضایی متهمان برای کشــف جرایم 
احتمالی و شناسایی سایر شکات در 
اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس 

آگاهی قرار گرفتند. 

کرده باند سرقت را لو داد



ن سند مالکیت آگهی فقدا
 نظر به اینکه آقای یحیی زومکان فرزند مختار به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره 1/17304 مورخ 1400/08/19 
مدعیست که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه تحت پالک ثبتی 450 فرعی از 3570 اصلی، واقع در بخش یک ناحیه یک 
بندرعباس بشماره چاپی 930706 سری ب که در صفحه 238 دفتر امالک جلد 154 ذیل شماره 28797 بنام مختار زومکان فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 107 صادره از کهنوج ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده سپس به موجب خالصه معامله 26146 
مورخ 1386/08/08 تنظیمی دفترخانه 29 بندرعباس به یحیی زومکان فرزند مختار شناسنامه 5540 صادره از کهنوج انتقال قطعی و 
همزمان به موجب سند 26147 مورخ 1386/08/08 همان دفترخانه در رهن بانک ملی شعبه گلشهر بندرعباس قرار گرفته است؛ که 
بعلت فراموشی و کهولت سن مفقود گردیده که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده؛ .لذا استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی 

و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام 

می گردد. 1401/270 م الف
تاریخ انتشار:1401/07/16

ابوالحسن دستوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

شنبه 16 مهر 1401

11 ربیع االول  1444

 سال  بیست و یکم شماره 3995

شهرستان

مدیر امور عشایری سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان :
خواسته اصلی عشایر هرمزگان تخصیص یارانه 

دولتی اقالم خوراکی دام است 
 گروه شهرستان // مدیر امور عشایری سازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان گفت: در حوزه آبرســانی دام عشایر مشکل حادی 
وجود ندارد و منبع های آب 5هزار لیتری و ۱0هزار لیتری بین 
عشــایر دامدار توزیع شده است . ارســالن حیدری مدیر امور 
عشایری هرمزگان در گفت وگوی خبری با اشاره به اهمیت توجه 
به قشر عشایر استان، اظهارداشت: خشکسالی های پی در پی ای 
که در استان هرمزگان حادث شده است موجب بروز مشکالت 
عدیده ای برای قشر عشایری شده که کمبود علوفه برای دام در 
استان یکی از این مشکالت است. وی افزود: در سال های گذشته 
نهاده هایی همانند جو با قیمت مصوب 3300 تومان میان عشایر 
توزیع می شد اما متاسفانه امسال با برداشتن ارز یارانه ای در این 
حوزه، تامین علوفه و نهاده برای دام با مشکل مواجه شده است 
بر همین مبنا برای اینکه از بروز مشکل در این حوزه جلوگیری 
کنیم و کمبودهای احتمالی را پوشــش دهیم از ذخایر کنسانتره 
جو اســتفاده کرده ایم.  حیدری بیان کرد: کنستانتره جو به نصف 
قیمت در میان عشایر توزیع می شود و تاکنون مشکلی در حوزه 
تامین علوفه نداشــته ایم اما با فرارسیدن فصل کوچ و عزیمت 
عشایر از مناطق اطراف و استان های همجوار به هرمزگان ممکن 
است با مشکالتی روبرو شویم. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
500 هزار راس دام زنده در استان هرمزگان وجود دارد، گفت: 
کنترل کوچ عشایر به دست خودشان است و با هماهنگی ای که 
با اداره کل منابع طبیعی اســتان در فصل کوچ انجام می شود با 
کســب اطمینان از وجود علوفه و آب در مراتع کوچ ییالقی و 
قشالقی خود را انجام می دهند. مدیر امور عشایری هرمزگان با 
بیان اینکه به همه عشایر دامدار تانکرهای سیار 5هزار لیتری و 
۱0هزار لیتری اهدا شده است، تصریح کرد: خشکسالی های پیش 
آمده باعث به وجود آمدن مشــکالتی در حوزه عشایری شده 
اســت و یکی از این مشکالت کم شدن ذخیره آبی برای شرب 
گوسفندان اســت که در همین راستا در حال حاضر یک تانکر 
آبرسانی از سوی سازمان امور عشایر در امر آبرسانی مشارکت 
دارد و همچنین برای تامین یک تانکر دیگر با ســازمان تعاونی 
عشــایری قرارداد خواهیم بست.  به گزارش فارس ، مدیر امور 
عشایری استان هرمزگان خاطرنشــان کرد: امروزه توزیع اقالم 
خوراکی جایگزین برای عشــایر به صورت آزاد انجام می شود 
از این رو درخواست هایی برای مساعدت در این حوزه توسط 
عشایر وجود دارد، با نگاه ویژه ای که در دولت سیزدهم به امور 
جهادکشاورزی و امور عشــایری وجود دارد قطعادرخواست 
اصلی جامعه عشــایری که تخصیص یارانه و ارز یارانه ای برای 
اقالم مصرفی دام است مورد توجه قرار می گیرد و ما نیز پیگیر 

این موضوع هستیم.
افتتاح دبیرستان پسرانه خیرساز 3 کالسه 

روستای زیکدف بخش لیردف جاسک 
  عبدالمجید مرادی- گروه شهرستان //علی مهرانی فرماندار 
شهرستان جاسک گفت: دبیرستان  سه کالسه روستای زیکدف 
شهرستان جاســک با متژار ۱50 متر مربع با هزینه ۱میلیارد و 
300 میلیون تومان به بهره برداری رسید.  به گزارش خبرنگار 
دریا ؛ وی افزود: مدرسه روستای زیکدف برای مقطع متوسطه 
و پسرانه است که توسط خیرین ساخته و تجهیز شده است.  در 
ادامه فرماندار شهرستان جاسک بهمراه خیرین از درمانگاه بخش 
لیردف بازدید کردند و در این بازدید مقرر گردید با همکاری و 

کمک خیرین قسمت هایی از درمانگاه شهر لیردف تجهیز شود.
برگزاری پیاده روی به مناسبت روز جهانی قلب 

در جاسک 
  عبدالمجید مرادی- گروه شهرســتان //  توسعه اقتصادی و 
صنعتی و گسترش ارتباطات موجب ماشینی شدن زندگی و به 
دنبال آن تغییراتی در شیوه زندگی و افزایش بروز بیماری های 
قلبی و عروقی شــده اســت ، این تغییرات شامل دخانیات، کم 
تحرکی و رژیم غذایی ناسالم می باشد بیماری قلبی عروقی اولین 
علت مرگ در سیاره مااست و علت های زیادی دارد از جمله 
مصرف دخانیات ، دیابت ،فشارخون باال ، چاقی و آلودگی هوا 
هستد و بیماری قلبی عروقی بزرگترین قاتل دنیاست.   به همین 
دلیل به همت اداره بهداشت و درمان شهرستان جاسک  پیگیری ها 
و همکاری معاون شــبکه بهداشــت مجتبی غیبی حاجیور  و 
باحضور کارشناس بیماری های غیر واگیر ، مرادی رئیس اداره 
ورزش و جوانان ، برخی از کارمندان ادارات آموزش و پرورش، 
بهزیستی، اورژانس ۱23 و شبکه بهداشت پیاده روری به مناسبت 
روز جهانی قلب و با شــعار ســالمت قلب، سالمت جامعه در 
جاســک برگزار گردید. به گزارش خبرنگار دریا؛ در پایان این 
پیاده روی مجتبی غیبی حاجیورمعاون شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان جاسک  گفت : 3۱% تمام مرگ ها ناشی از بیماری 
قلبی عروقی است ، اولین علت مرگ در کشور با 39/3 درصد 
کل مرگ ها ناشی از بیماری های قلبی عروقی است. حاجیور 
افزود: کنترل فشــار خون ، مصرف نکــردن دخانیات، حفظ 
کلســترول و قند خون در حد مطلوب ، کم کردن وزن، فعالیت 
بدنی یا ورزش منظم، معاینات پزشــکی منظم و مصرف نکردن 
مشروبات الکلی از روش هایی هستند که باعث کاهش خطر و 
بروز سکته ی قلبی و مغزی می شوند. مجتبی غیبی حاجیور در 
پایان سخنانش ضمن تشکر از حضور شرکت کنندگان در پیاده 
روی اضافه کرد: قلب سالم در بدن سالم است و با ورزش کردن 
حداقل روزی 30دقیقه می توانیم هر بیماری را از بدن دور کنیم.  
گفتنی اســت: این پیاده روی از جلو فرمانداری تا پارک سنگ 

سیاه جاسک برگزار گردید.

خبری

گروه شهرســتان // مدیرحوزه های علمیه سراسر 
کشــور گفت: انتظار در ما نور امید و اطمینان خلق 
می کند و در گفتمان انقالب اســالمی جلوه گری آن 
را دیدیم که ملت بزرگ ایران پرچمدار آن در عصر 

جدید شد. 
 آیت اهلل علیرضا اعرافی در آیین افتتاح حوزه علمیه 
امام علی )ع( میناب، اظهــار کرد: مردم هرمزگان 
همیشه در حمایت از آرمان های الهی پیشگام بودند.

وی با بیان این که آینده تاریخ بشر به آفاق روشن 
مسیر توحید و رسالت اشــارت دارد و رستاخیز 
آخرالزمان حتمی است، افزود: رسول خدا بنیان گذار 

یک تمدن نو برای بشر شد و معارف ناب توحیدی 
پیامبر و ارزش های بلند قرآن کریم همه بشر را تحت 
تأثیر قرار داد و قرن به قرن اســالم عزیز به پیش 
رفته و امروز دومین دین در عالم از لحاظ جمعیت 

در عالم است.
آیــت اهلل اعرافی ادامه داد: 50 کشــور با جمعیت 
اکثریت مسلمان در جهان داریم و این حاصل راهی 
است که رسول خدا بنا نهاده و امروز هیچ کشوری 

نیست که جمعیتی مسلمان نداشته باشد.
 وی گفت: روزگاری خواهد آمد و رســتاخیزی 
خواهد شــد که دین رســول خــدا و ارزش های 
انســان ساز رسول خدا بر همه عالم حاکم می شود 
و این حاکمیت در تمدن بشــر جلوه گر می شود و 
ایــن پیروزی با همه جلوه ها و انوار آن و معارف و 
نظامات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن بر همه 
مرام ها و اندیشه های دیگر غلبه خواهد کرد و تمدن 
عصر ظهور را رقم خواهد زد که در عالی ترین تراز 

معنوی و اسالمی است و این بشارت نهایی است.
رییس حوزه های علمیه کشــور ادامــه داد: اتفاق 
ظهور هنوز رخ نداده اما دل های همه مشــتاقان و 
متدین های عالم به عشــق آن هنگامه بزرگ و آن 
دگرگونی عظیــم الهی می تپد و در طول تاریخ این 
همه عشق و عالقه بدان نثار شده است و در کانون 
قلــب همه ما نفوذ و رســوخ دارد که همانا انتظار 
اســت و پیروزی همه اسالم بر همه اندیشه ها رقم 
خواهد خورد.آیت اهلل اعرافی محور رستاخیز بزرگ 
را امام عصر )عج( عنوان و گفت: آن امام گشاینده 
همه درهای حکمت است.وی تأکید کرد: انتظار در 
مکتب اسالم و معارف اهل بیت یک امید کور نیست 
بلکه انتظار یک امید عمیقی است که روحیه جهاد و 
مقاومت تولید می کند و انسان های موحد را محور 

قرار داده و راه اسالم واقعی را به پیش می برد.
رییس حوزه های علمیه کشور، امید را محور انتظار و 
جهاد و مبارزه با ظلم و ستم را ویژگی  انتظار واقعی 

برشــمرد و گفت: انتظار در ما نور امید و اطمینان 
خلق می کند و در گفتمان انقالب اسالمی جلوه گری 
آن را دیدیــم که ملت بزرگ ایران پرچمدار آن در 
عصر جدید شد.آیت اهلل اعرافی عنوان داشت: حوزه 
از تاریخی بیش از هزار ســاله برخوردار است و 
حوزه هــای علمیه ما که امروز در افتتاح یک مرکز 
آن در میناب عزیز هستیم و یک مشعل پرفروغی 
در این شهر روشن شده، تاریخی درخشان دارد و 

مهد علم و دانش و تولید فکر و اندیشه بوده است.
وی گفت: در ایــن حوزه ها، علومی از فقه، اصول، 
فلسفه، کالم، حدیث، تفسیر، ریاضیات و پزشکی و 
نجوم ... تا یکصد سال قبل تولید و ترویج می شد. 
خواجه نصیرها، شیخ مفیدها و عالمه هلی ها، شیخ 
انصاری ها، عالمه طباطبایی، امام راحل و مرجعیت 
و رهبری عزیزمان، چهره های پرفروغی هستند که 

در آسمان حوزه درخشیده اند.
عضو شورای نگهبان بیان داشت: حوزه جای تربیت 

معلمان اخالق و هدایتگران دین بشر هستند و چه 
چهره هــای نورانی که از حوزه ها برخواســته اند و 
حوزه ها باید این میراث دانش، خرد و عقالنیت را 
استمرار ببخشد و علوم الهی را به جامعه عرضه کند 
و این یک رسالت و وظیفه اساسی است.عمق بخشی 
به علوم، پیش بردن علوم مطابق زمان و عرضه آن 
بر اساس شرایط روز از دیگر محورهای بیان شده 
از ســوی آیت اهلل اعرافی به عنوان وظایف دیگر 
حوزه بود.وی رسالت دیگر حوزه  را گرفتن دست 
هدایت جویان است. باید پس از آن که راه را یافتیم، 
دســت رهجویان را بگیریم و به زالل الهی هدایت 
کنیم. همچنین در تحقق دین خدا تالش مســتمر 
داشــته باشیم و مردمی بودن و اجتماعی و سیاسی 
بودن درست آن را حفظ کنیم و ما چیزی جز اتصال 
به ملت نداریم و افتخار بزرگان ما خدمت، فروتنی 
در برابر همه مردم بویژه مستمندان بوده است و اگر 
بنده  از ایــن راه فاصله گرفتم، بنده منحرف و جدا 
هستم اما راه حوزه که راه دستگیری از خلق خدا و 

فروتنی و تواضع است و منحرف نخواهد شد.
به گزارش فارس، آیت اهلل اعرافی در سفر به شرق 
هرمزگان، دو حوزه علمیه میناب و ســندرک را به 

بهره برداری رساند.

مدیرحوزه های علمیه سراسر کشور در آیین افتتاح حوزه علمیه امام علی )ع( میناب:

انتظار، امید و جهاد می آفریند 

 گروه شهرســتان //  به همت جهادگران 
بسیجی شهرستان پارسیان شبکه توزیع 
آب به 1۶ روســتا با 7۶۵ خانوار محروم از 

آب به بهره برداری رسید. 
در مراسمی با حضور ســردار هدایت اله 
امیری، جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد 
علیه السالم استان هرمزگان در شهرستان 
پارسیان، خط لوله ای به مسافت ۱0 کیلومتر 
برای ۱۶ روستای محروم از آب آشامیدنی 
با ۷۶5 خانوار به بهره برداری رسید که با 
تالش های بی وقفه و شبانه روزی نیروهای 
جهادی بسیج و سپاه امام سجاد علیه السالم 

و همراهی اداره آب و فاضالب شهرستان 
احداث شده است.

سردار هدایت اله امیری در حاشیه این آیین 
ضمن تقدیر و تشکر از بسیجیان جهادگر 
شهرستان، اظهار داشــت: مجموعه سپاه 
پاسداران و بسیج مستضعفین، مجموعه ای 
سرشاز از خیر، برکات و فرصت ها است 
و بارزترین ویژگی این شــجره طیبه نیز 

والیت باوری و والیت محوری است.
وی افزود: حرکت کردن بســیج و ســپاه 
بــا فرمان مقــام عظمای والیــت برای 
خدمات رســانی به مردم مناطق محروم 
و محرومیت زدایــی جلــوه ای خاص از 
والیت باوری اســت و این راه باید ادامه 

داشته باشد.
جانشین فرماندهی ســپاه امام سجاد )ع( 
بیان کرد: مشکل اصلی این منطقه آب شرب 
بود که با کار کارشناســی بســیجیان و 
همکاری قــرارگاه پیشــرفت و آبادانی 
ســپاه امام سجاد علیه السالم هرمزگان و 
هماهنگی شرکت آب و فاضالب شهرستان 

پروژه آبرسانی تعریف و انجام شد.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح 
اهالی ۱۶ روســتای شهرستان پارسیان و 
۷۶5 خانوار با توجه به خط انتقال آب ۱0 
کیلومتری که احداث شده است از نعمت 
آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره مند 

می شوند.
امیری در پایان ضمن تشــکر و قدردانی 
از حمایت هــای بنیاد نیکــوکاری حاج 
علی اکبری، دهیاری ها اعضای شوراهای 
روســتاها و گروه های جهادی شهرستان 
پارســیان خاطرنشــان کرد: امروز سپاه 
به دســتور فرماندهی این استان لحظه ای 
جهت خدمت رسانی در این منطقه از دست 
نخواهــد داد، همانطوری که این طرح نیز 
با تالش شبانه روزی جهادگران در مدت 
تنها ۶0 روز از شروع این پروژه به اتمام 

رسیده است.
به گزارش مهر، جانشین فرمانده سپاه امام 
سجاد علیه السالم تاکیدکرد: امروزه بسیج 
به خودباوری کامل رسیده است و می تواند 
هر غیرممکنی را با نیروی عزم و اراده و 

توکل به خداوند ممکن کند.

گروه شهرســتان // دبیر کانون هــای خدمت رضوی 
هرمزگان از توزیع یک هزار کیف و لوازم مدرسه میان 

دانش آموزان محروم در این استان خبر داد.
حبیب بهادری بیان داشت: با توجه به آغاز سال تحصیلی 
و به منظور کمک به دانش آموزان محروم مناطق مختلف 
هرمزگان، یک هــزار کیف و لوازم التحریر مدرســه در 

هرمزگان توزیع شد.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه ارزش هر بســته شامل 
کیف، دفتر، مداد، مدادرنگی و دیگر نیازمندی های مدرسه 
250 هزار تومان است، اظهار کرد: محل توزیع این بسته ها 
در مناطق محروم، روستایی و بخش های حاشیه ای شهر 

بندرعباس است.

سعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان// 
اداره  رئیس  زاده  کریمــی  مصطفی 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
میناب از انعقــاد تفاهم نامه فرهنگی 
فرهنگ  اداره  بین  هنری مشــترک 
و ارشاد اســالمی و دانشگاه پیام نور 

میناب خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریــا، در ابتدای 
این نشست مصطفی کریمی زاده ضمن 
تشکر و قدردانی از حاضرین درجلسه 
جهت برگزاری این جلســه به اهمیت ، 
جایگاه و نقش فرهنگ در جامعه اشاره 
کرد و گفت : توســعه فرهنگی یکی از 
شاخص های اصلی خود باوری جامعه 
است و توسعه و گسترش فرهنگی زمانی 
اتفاق می افتد که آسیب های اجتماعی 
در قالب مختلــف فرهنگی و هنری از 
طریق هم افزایی و برنامه ریزی فرهنگی 
هنــری ، قرآنی و اجتماعی که بتواند به 
نیازهای معنوی و مــادی افراد جامعه 

خود پاسخ دهد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری 
در جمع استادان و اعضای هیئت علمی 
دانشگاه های کشور گفت: همانگونه که 
ایشان توجه به امور فرهنگی، فرهنگ 
اســالمی و انقالبی را مهم ترین اولویت 
دانشگاه ها برشــمردند، باید به این مهم 
پرداخت و شایســته دانشــگاهی که  
محل گره خوردن اندیشه های  علمی و 
فرهنگی، اسالمی و قرآنی باشد و بتوانیم 
این گونه اندیشه را در میان دانشجویان 
این دانشــگاه  و دانشــگاه های دیگر 

ترویج دهیم.
کریمی زاده ضمــن اعالم آمادگی اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و زیرمجموعه 
آن جهت برگزاری برنامه های فرهنگی 
و هنری به صورت مشترک بین این دو 
نهاد فرهنگی گفت : انعقاد این تفاهمنامه 
فرهنگــی هنری بین این دو دســتگاه 
جهش خوبی در توسعه فرهنگی و هنری 
دانشگاه و شهرستان دارد که منعقد شدن 
این تفاهمنامه از ضرورت های فرهنگی 

و هنری این شهرستان می باشد.
  در ادامه این نشســت رئیســی مقدم 
رئیس دانشگاه پیام نور ضمن قدر دانی 
از حضــور فعاالن فرهنگی و هنری در 
این جلسه  با اشــاره به اهمیت توسعه 
فعالیت هــای قرآنــی و فرهنگــی در  
دانشگاه پیام نور گفت : دانشگاه پیام نور 
با هــدف تأمین نیازهای جامعه ، طیف 
وســیعی از اقشار را تحت پوشش قرار 
داده اســت که اگر دانشگاه ها و اساتید 
آن با تفکر قرآنی رشد نمایند افق های 
علمی راحت تر قابل دســتیابی است و 
امیدواریم بتوانیم با انعقاد این تفاهم نامه 
گام بلندی در جهــت اعتالی فرهنگ 
اســالمی و قرآنی در دانشگاه پیام نور 
و ســایر دانشگاه در شهرستان برداریم.

گفتنی است : محور این نشست جهت 
برنامه ریزی در حوزه توســعه فعالیت 
های قرآنی ، فرهنگی هنری و آســیب 
های اجتماعــی در قالب های مختلف 
هنری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انعقاد تفاهم نامه فرهنگی هنری
 بین ارشاد و دانشگاه پیام نور میناب 

پروژه آبرسانی به ۱۶ روستای پارسیان توسط سپاه به بهره برداری رسید

حصروراثت 
احتراما به اســتحضار می رساند خواهان کلثوم فیوضی فرزند علمدار با هویت کامل به این شورا 
مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان علمدار فیوضی فرزند باقر به تاریخ 1363/10/23 به رحمت 

ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از:
 1- حسین فیوضی فرزند علمدار متولد 1336/6/19 به شماره شناسنامه 1684 فرزند مرحوم.

 2- کلثوم فیوضی فرزند علمدار متولد 1338/7/3 به شماره شناسنامه 27 فرزند مرحوم.
 3- فاطمه فیوضی فرزند علمدار متولد 1319/4/15 به شماره شناسنامه 1558 فرزند مرحوم.

 4- باقر فیوضی فرزند علمدار متولد 1333/6/20 به شماره شناسنامه 1683 فرزند مرحوم.
 5- زهراء فیوضی فرزند علمدار متولد 1331/9/15 به شماره شناسنامه 5 فرزند مرحوم.

 6- زینب مکار فرزند حسین متولد 1303/7/1 به شماره شناسنامه 604 همسر مرحوم.  و دیگر وارثی ندارد. 

محمد عباسیان-  شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

حصروراثت 
احتراماً خانم شــیما دریائی فرزند حامد اهل و ســاکن شهر دشتی طی دادخواستی اعالم داشتند 
که مرحوم شــادروان یوســف محمدزاده فرزند محمد به شــماره ملی 4700035749 در تاریخ 

1401/5/31در اقامتگاه دائمی خود به رحمت خدا رفته و وراث حین الفوت وی عبارتند از:
 1- شیما دریائی فرزند حامد دارای شناسنامه4700045817 تولد 73/4/2 همسر متوفی.

 2- محمد محمدزاده فرزند یوسف دارای شناسنامه 4700237120 فرزند پسر متوفی.
 3- محمد محمدزاده فرزند یوسف دارای شناسنامه 1407 تولد 1346/7/30 پدر مرحوم.

والغیر دارائی نامبرده در هنگام فوت بیش از پانصد میلیون ریال می باشد.لذا خواهشمند است نسبت به درج در روزنامه و ارسال 
نسخه ای از آن به این شورا جهت صدور گواهی اعضا وراثت اعالم شود

حسین اصرافی-رئیس شورای حل اختالف دشتی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

توزیع یک هزار کیف و لوازم مدرسه میان دانش آموزان محروم هرمزگان

طرح : بیتا هوشنگی



گروه اقتصــادی  // با گســترش روزافزون 
اینترنتی  و  آنالین  پرداخت های  و  تراکنش ها 
و به نســبت آن افزایش کالهبرداری ها، این 
سوال بوجود آمد که چگونه می توان فروشگاه 
و سایت های اینترنتی غیرمعتبر را شناسایی 
کرد؟ در کشــور ما، فروشــگاه و سایت های 
اینترنتی غیر معتبر، معموال چه ویژگی هایی 

دارند؟ 
این روزها با چند کلیک ساده می توان بسیاری از 
کارهای روزمره را آنالین انجام داد و درصورت 
نیاز به پرداخت، هزینه آن ها را آنالین پرداخت 
کرد. کارهایــی مثل، خرید کاالهــای روزانه، 
اینترنتی،  تاکســی های  آنالین  هزینه  پرداخت 
خرید شــارژ و بسته اینترنت، انجام امور بانکی 
مثل انتقال پول و پرداخت اقساط و …از جمله 

این اقدامات است.
در دوران اعمال محدودیت های کرونایی و شرایط 
قرنطینه و همینطور به خاطر مزایا و راحتی که 
در خرید آنالین بوجود آمد، حاال بیشتر از ۹۰ 
درصد تراکنش هــا به صورت الکترونیکی انجام 
می شود، البته در اینترنت هم درست مثل دنیای 
واقعی، درصورت بی احتیاطی، ممکن اســت 
کالهبرداران فرصت خوبی برای دزدیدن پول ها 
و دارایی های شما پیدا کنند، در این راستا با توجه 
به توصیه های ساده و کاربردی، می توان به بهترین 
شــکل از اطالعات حساب های بانکی در برابر 

کالهبرداران اینترنتی مراقبت کرد.
بر این اساس آگاهی از راهکارهایی برای انجام 
امن تراکنش ها و پرداخت های اینترنتی می تواند 
کمک کننده باشد. برای حل این موضوعات، اول 
باید بدانیم در تراکنش های آنالین، ممکن است با 

 چه خطراتی مواجه باشیم؟
 کالهبــرداری؛ این ریســک وجــود دارد که 
فروشگاه آنالینی که برای خرید انتخاب کرده اید، 
از پولی کــه برای خرید کاال پرداخت می کنید، 
سوء استفاده کند. البته این اتفاق زمانی می افتد 
که از سایت های غیرمعتبر خرید کنید، پس باید 
بدانید که یک فروشگاه معتبر چه ویژگی هایی 
دارد. شاید بهترین راه برای اطمینان از امن  بودن 
یک فروشگاه آنالین، پرس وجو از تجربه خرید 
دیگران باشد. همینطور می توان اسم آن فروشگاه 
را در گوگل جست وجو کرد یا دنبال مجوزهای 

معتبری مثل ای نماد گشت.
اما چگونه می توان فروشــگاه و ســایت های 
اینترنتی غیر معتبر را شناسایی کرد؟ در کشور ما، 
فروشگاه و سایت های اینترنتی غیر معتبر، معموال 
اینترنتی  چنین ویژگی هایی دارنــد؛ دامنه های 
مشابه با اسامی فروشگاه های آنالین معتبر ثبت 

می کننــد البته باید دقت کنید کــه عالوه  بر نام 
فروشگاه، پسوند آن را هم بررسی کنید و ببینید 

که آیا با فروشگاه اصلی هم خوانی دارد یا نه.
بدون دلیل، به کاربران پیامک های درخواســت 
وجه می فرستند؛ مثال، وقتی که شما یک آگهی 
را در وب ســایت های نیازمندی ثبت می کنید، 
کالهبرداران شماره شــما را از روی آگهی تان 
برمی دارند و به شما پیامکی با این متن می زنند 
که باید مقداری هزینه پرداخت کنید تا آگهی تان 
تأیید شــود. کاربر هم وقتی می بیند که محتوای 
پیامک با چیزی در سایت نیازمندی ثبت کرده 
هماهنگی دارد، مبلغی را پرداخت می کند که هیچ 

ارتباطی با وب سایت اصلی ندارد.
کارشناسان همواره بر این موضوع تاکید دارند 
که هرگز برای این پیامک ها واریزی انجام ندهید 
حتی به کمترین مبلغ! چون هکرها فقط منتظر 
کالهبرداری های  برای  بانکی شــما  اطالعات 

بعدی هستند.
دسترســی به اطالعات بانکی؛ نکته دیگری که 
در تراکنش های آنالین وجود دارد، این اســت 
که ممکن اســت طرِف سومی، اطالعات بانکی 
شما، مثل رمز عبورتان را پیدا کند. هکرها در دو 
نقطه می توانند به داده های کاربران دسترسی پیدا 
کنند، اول زمان انجام تراکنش، وقتی که داده های 
واردشــده از ســمت کاربر به سرور وب سایت 
فرستاده می شود. دوم از داخل موبایل، تبلت یا 
کامپیوتر کاربر، درست وقتی که او در حال وارد 

کردن اطالعات است.
حال ســوال این اســت که چگونه از سرقت 
اطالعات در »زمان انجام تراکنش« جلوگیری 
کنیــم؟ وقتــی در حال وارد کــردن اطالعات 
حساســی مثل رمزهای بانکــی، رمز دوم و یا 
شــماره کارت در گوشــی یا کامپیوتر هستید، 
یعنی بــرای انجام شــدن پرداختتان اطالعات 

را از دســتگاهتان به ســرورهای شرکت های 
پرداخت ارسال می کنید. اگر از سایت های غیر 
معتبر خرید کنید، اینجا سست ترین بخش برای 
دسترسی هکرها و دزدهای اینترنتی به اطالعات 

کارت های بانکی شماست.
در این مرحله، شرکت های معتبر عالوه بر اینماد، 
برای محافظت از داده ها در این مرحله، فناوری 
ویژه ای به نام »رمزنگاری کلید عمومی« توسعه 
 SSL می دهند که با اســتفاده از روشی به نام

پیاده سازی می شود.
وقتی که در نوار آدرس مرورگرتان، کنار دامنه 
وب ســایت یک قفل کوچک وجود دارد، یعنی 
آن وب سایت، برای رمزگذاری بین »داده هایی 
که شــما در ســایت وارد کردید« و »ســرور 
وب سایت«، از روش SSL استفاده کرده است. 
در این صورت سایت معتبر است و از اطالعات 
شــما به خوبی محافظت می شود. مرورگرهای 
به روز و امن هم به طور خــودکار، گواهی های 
امنیتی وب سایت ها را بررســی می کنند و اگر 
وب سایتی پیشوند HTTPS نداشته باشد، به 

شما هشدار می دهند.
این سوال هم وجود دارد که چگونه می توان از 
سرقت اطالعات از راه گوشی یا تبلت، جلوگیری 
کرد؟ اطالعاتــی که در یک وب ســایت وارد 
می کنید، حداقل در دو بخش روی دستگاهتان 
برای هکرها در دسترس است؛ اول صفحه کلید 
و دوم حافظه مرورگرتان. بر این اساس اگر هکر 
یا مهاجمی بتواند با یــک ویروس به کامپیوتر 
شما نفوذ کند، به راحتی می تواند اطالعات کارت 

بانکی یا هر داده شخصی شما را بدزدد.
راهکار جلوگیری این است که از صفحه کلیدهای 
مجازی در صفحات پرداخت آنالین اســتفاده 
کنید. به تنظیمات مرورگرتان اجازه ندهید که نام 
کاربری یا رمزعبورتان را برای سایت های بانکی 

و خرید آنالین ذخیره کند.
طبق اطالعات ســایت اپراتور دوم تلفن همراه، 
راهکارهایــی هم وجود دارد که بواســطه آن 
می توان پرداخت اینترنتی امنی داشت که شامل 
موارد زیر است؛ برای همه حساب های خود از 
نام های کاربری و گذرواژه های متفاوت استفاده 
و ســعی کنید گذرواژه ای قــوی انتخاب کنید، 
گذرواژه ای که دارای اعداد، نماد و حروف بزرگ 

و کوچک باشد.
درســت اســت که می توانید همه پسوردها را 
داخل دستگاه های هوشــمند ذخیره کنید ولی 
بهتر است اطالعات حساب کاربری خود را در 
یک دفترچه یادداشت کنید و در یک فضای امن 
بگذارید. این کار باعث می شود که هکرها نتوانند 
با نفوذ به دستگاهتان به فهرستی از گذرواژه ها 

دسترسی پیدا کنند.
هر یک تا ســه ماه یک بار، گذرواژه هایتان را 
عوض کنید. همیشه آنتی ویروس خود را به روز 
نگه دارید تا بتواند ویروس های جدید راشناسایی 
کند. اگر ایمیلی با متن درخواست »ارائه جزئیات 
کارت های بانکی« دریافت کردید، آن را جواب 
ندهید. فقط در وب سایت هایی تراکنش آنالین 
انجام دهید که قبل از آدرس شــان در مرورگر، 
عبارت Https:// آمده باشد. »حرف s« نشان 
می دهد که وب ســایت امن است. همیشه بعد از 
اینکه وارد اینترنت بانک شــدید و کار خودتان 
را انجام دادید، از اینترنت بانکتان خارج شوید و 

مرورگر را ببندید.
از یک مروگر به روز و مدرن استفاده کنید. مثل 
به روزرسانی ها  کروم،  گوگل  نسخه  جدیدترین 
و بسته های امنیتی پیشــنهادی شرکت سازنده 
مرورگرتان را نصب کنید. همیشــه قبل از آنکه 
دکمه پرداخت را بزنید، آدرس شاپرک به نشانی 
Shaparak.ir را در مرورگر خود چک کنید 

تا از درستی آن مطمئن شوید.
همچنین برای خرید شارژ و بسته های اینترنتی، 
فقط از سایت یا اپلیکیشــن اپراتور یا شرکت  
ارائه دهنده خدمات اینترنتی خود استفاده کنید. تا 
جای ممکن سعی کنید برای ورود به حساب های 
اینترنتی خود به جای رمزهای ثابت از رمزهای 

یک بارمصرف استفاده کنید.
به هیچ وجــه، پیامک هــای حــاوی رمزهای 
یک بارمصرف را در اختیار کسی قرار ندهید. اگر 
گوشــی یا تبلت تان دزدیده یا گم شد، در اولین 
فرصت نسبت به ســوزاندن سیم کارت خود و 
دریافت سیم کارت جدید اقدام کنید. رمز پویای 
خود را فعال کنید. اســتفاده از رمزثابت احتمال 

کالهبرداری های اینترنتی را افزایش می دهد.

گروه اقتصــادی // مدیرکل راه آهن 
هرمزگان گفت: سومین قطار ترانزیتی 
حامــل کودپتاس از روســیه وارد 
بندرعباس مرکز استان هرمزگان شد. 
حمید گوگوچانی در تشریح این خبر، 
گفت: طی روزهای دوشنبه و سه شنبه 
هفته جاری نیز ۲ قطار دیگر به ترتیب 
با ۳۷ و ۳۹ واگن، حامل کودپتاس از 
روسیه وارد بندرعباس شده است.وی 
اظهار کرد: در مجموع یک میلیون تُن 
کودپتاس به مقصد هندوستان از ایستگاه 
سولین کامز روسیه بارگیری شده و به 

سمت ایران در حال حرکت است.
گوگوچانی بیان کرد: این قطارها پس 
از حرکت از روســیه از کشــورهای 
قزاقستان و ترکمنستان عبور کرده و با 
طی مســیری به طول سه هزار و ۸۰۰ 
کیلومتر به مرز سرخس در ایران رسیده 
و پس از آن نیز حدود یکهزار و ۶۰۰ 
کیلومتر از سرخس تا بندرعباس را طی 

می کنند.
مدیرکل راه آهن هرمزگان اظهار کرد: 
با همکاری بسیار خوب گمرک و اداره 
بنادر و دریانوردی استان، مراحل  کل 

حمل با کشتی به مقصد هندوستان نیز 
در کمترین زمان ممکن انجام می شود. 
گوگوچانی عنوان کرد: درآمد حمل بار 
ترانزیتی در شبکه ریلی چهار برابر حمل 
بار معمولی و داخلی است و این درآمد 
ملی به صورت ارزی است که از اهمیت 
بیشتری برای کشــور برخودار است.
به گزارش ایســنا ؛ این مسوول یادآور 
شــد: عالوه بر درآمد نقدی ارزی، این 
موضوع جایگاه راهبردی ایران و استان 
هرمــزگان در اقتصاد کریدور شــمال 
جنوب را نیز نشان داده و تثبیت می کند.

زمان   بندی اجرای 
ضوابط خریدوفروش و 

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

پیش بروید و ببینید چه می خواهید.
اردیبهشت :  

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

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

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

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

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

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

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

اکنون فقط باید عجله کنید.
     شهریور : 

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

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

و تفکر عمیق است.
      آبان : 

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

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

کنید و بعد وارد جزییات شوید.
      دی : 

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

پنهان کنید.
  بهمن : 

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

خودش انجام می دهد.
اسفند : 

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

را بازی کنید.
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7 اقتصادی

گروه اقتصادی // ســخنگوی ستاد مرکزی مبارزه 
بــا قاچاق کاال و ارز با اشــاره بــه اعالم ضوابط 
اختصاصی حمل، خرید، فروش و نگهداری فلزات 
گران بها گفت: زمان بندی اجرای این ضوابط برای 
فلزات گران بها مشــخص و براین اساس سکه طال 
از ۲۶ مهر مشــمول این مقررات است.  حمیدرضا 
دهقانی نیا با اشاره به مقررات و ضوابط حمل، خرید، 
فروش و نگهداری فلــزات گران بها، بیان کرد: این 
ضوابط اختصاصی مصوبه صد و ســی و چهارمین 
جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است 
کــه به امضا رئیس جمهور رســیده و از ۲۶ مرداد 
14۰1 ابالغ شد. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز بیان داشت: براساس جدول درج 
شده در ســند، گروه )الف( که شامل سکه طال در 
ضرب ها، قطع ها و طرح های مختلف اســت از ۲۶ 
مهر 14۰1 مشــمول ضوابط حمل خرید، فروش و 
نگهداری فلزات گران بها می شــود و باید خرید و 
فروش سکه طال براســاس این ضوابط و مقررات 
انجام شود. وی افزود: بدین منظور صرافی ها باید در 
سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند و دارای کارتابل 
و هویت شوند و از این پس، خرید و فروش، حمل 
و نگهداری سکه  ها شامل ضوابطی است که در این 
سند ابالغی اشــاره و درج شده است. دهقانی نیا با 
اشــاره به ضوابط فروشندگان ســکه، بیان داشت: 
ضوابط فروش ســکه دارای ۳ بند و ۲ تبصره است 
که براساس ضوابط فروشندگان باید نسبت به ثبت 
اطالعات فروش در ســامانه جامع تجارت اقدام 
کننــد، فروش هم به مصرف کننــده نهایی صرفا با 
ثبت اطالعات توسط فروشنده تجاری مجاز است.

وی بیان داشت: در ماده بعدی ضوابط فروش آمده 
است که فروش کاالهای مشمول به اجزای زنجیره 
هم )همکاران( که مشخصاتشــان در سامانه جامع 
تجارت مورد تایید قرار نگرفته میسر نیست. یعنی 
فروشنده ســکه یا بانک مرکزی به عنوان فروشنده 
سکه باید حتما اطالعات را در سامانه جامع تجارت 
ثبت کند و خریدار ســکه حتما باید اطالعاتش در 
سامانه جامع تجارت ثبت شده باشد البته این ماده 
شامل مصرف کننده نهایی )مردم( نمی شود. سخنگوی 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان داشت: 
در ماده بعدی ضوابط فروش سکه نیز فروش فردایی 
هم در این سند کال تخلف است. البته براساس ماده 
مذکور فروش آتی در بورس کاالی ایران مشــمول 
این ممنوعیت نیست. دهقانی نیا با بیان اینکه ضوابط 
خرید در سه ماده و ۳ تبصره اعالم شده است، گفت: 
خریدار کاالهای مشــمول گروه اول )سکه ها( به 
استثنای مصرف کننده نهایی ملزم به تایید خرید در 
سامانه جامع تجارت هستند و تا زمانی که خریدار، 
فروش ثبت شــده به خود را در سامانه تایید نکند 
فروش ثبت شــده توسط فروشــنده بالاثر خواهد 
بود و لذا باید فروش ثبت شده توسط فروشنده در 
سیستم تایید شود. وی اظهار کرد: یکی از اهداف ما 
این اســت که موجودی فعال اقتصادی این حوزه با 
موجودی که سیستم نشان می دهد به لحظه و همزمان 
باشد. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز افزود: همچنین خریدهای مشمول که فروش 
آن در سامانه جامع تجارت به نام خریدار ثبت نشده 
باشد باز هم تخلف اســت. دهقانی نیا بیان داشت: 
خرید از مصرف کننده نهایی صرفا با ثبت اطالعات 
توسط خریدار تجاری میسر است و نیازمند به ثبت 
اطالعات فروش از ســمت مصرف کننده نیســت، 
صوت حساب یا فاکتور نیز بحث ماده ۶ دستورالعمل 
ماده 4 ماده 1۸ قانون اســت که مصوبه ســال ۹5 
هیات وزیران با اصالحات است و در این ماده تاکید 
شده در فروش خرید، خرید فردایی هر نوع طال و 
سکه تخلف است. وی با اشاره به ضوابط نگهداری 
و حمل بیان داشــت: دو ماده در این بخش وجود 
دارد که براساس آن مالک و نگهداری کننده کاالی 
مشــمول ملزم به ثبت اطالعات موجودی براساس 
شناســه کاال و اطالعات مالکیت در سامانه جامع 
تجارت هستند و اطالعات ثبت شده در سامانه باید 
با موجودی نگهــداری کننده در هر لحظه مطابقت 
داشته باشد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز بیان داشت: در ماده ۹ فصل 4 که بحث ضوابط 
نگهداری اســت آمده اســت که مالک و نگهداری 
کننده ملزم هستند در صورت حذف کاالی مشمول 
)مفقودی، توقیف، سرقت و غیره( به ثبت اطالعات 
در سامانه جامع تجارت اقدام کنند و تایید اطالعات 
حذف کاال توســط وزارت صمت منــوط به اداره 
شواهد و قرائن و اســناد و مدارک توسط مالک و 
نگهدارنده است. وی بیان داشت: ضوابط حمل دو 
مورد است که براســاس آن اگر حمل بین شهری 
صورت پذیرد، مالک و نگهــداری کننده کاال باید 
اطالعات را در سامانه جامع ثبت کند و حمل کننده 
کاال مشمول، باید ثبت اطالعات را در سامانه جامع 
تجارت ثبت کند. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال اظهار داشــت: سکه طال از تاریخ ۲۶ 
مهر 14۰1، شــمش طال و طالی ناب از تاریخ ۲۶ 
آذر، مصنوعــات طال نیز از تاریخ ۲۶ آذر و طالی 
استخراج شــده از معادن از تاریخ ۲۶ دی مشمول 
ضوابط حمل، خرید، فــروش و نگهداری فلزات 

گران بها می شود. 

چگونه فروشگاه و سایت های اینترنتی غیرمعتبر را شناسایی کنیم؟

مدیرکل راه آهن هرمزگان :  

سومین قطار ترانزیتی از روسیه وارد بندرعباس شد

گــروه اقتصــادی // تعییــن تکلیف 
روی  همچنان  عدالت  جاماندگان سهام 
میز دولت قرار دارد و گفته های مسئوالن 
این اســت کــه جاماندگان  از  حاکی 
شناسایی شده اند اما منابعی که به عنوان 
ســهام عدالت قرار است در اختیار این 
افراد قرار بگیرد، هنوز مشخص نیست. 
با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت 
ســال 13۹۹ و قیمت قابــل توجه این 
سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در 
آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن 

سهام عدالت داغ شد.
درحالی که طبق آمار حدود 4۹ میلیون 
نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره 
به گوش  عــده ای  اعتــراض  صدای 
می رســید که چرا با وجود اینکه جزو 
دهک های کم درآمد جامعه هســتند، 

مشمول این سهام نمی شوند.
در هر حال، دولت دوازدهم درحالی به 
کار خود پایان داد که اعالم شد پرونده 
ثبت نام ســهام عدالت بسته شده است 
و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته 

شود وجود ندارد.

با این حال برخی نماینده های مجلس 
همچنان قول تخصیص ســهام عدالت 
به جاماندگان را می دادند و آمارهای 
مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می شد 
و در نهایــت نیــز زمزمــه های یک 
جامعــه آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به 
گوش رســید البته این آمــار هرگز از 
سوی هیچ مسئولی تایید نشد تا اینکه 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
الیحه بودجه سال 14۰1، در مصوبه ای 
راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان 
سهام عدالت در سال 14۰1 مشخص 
کردند.طبــق مصوبه مجلــس، دولت 
موظف شــد از محل باقی مانده سهام 
متعلق به دولت یا شــرکت های دولتی 
در بنگاه های قابــل واگذاری در هر 
بــازار موضوع گروه هــای )1( و )۲( 
ماده )۲( قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصل چهــل و چهارم )44( قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
۲5 خردادمــاه 1۳۸۷ و اصالحات و 
الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری 
ســهام عدالت به مددجویان جامانده 

تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( مددجویان سازمان بهزیستی کشور 
و تمامــی افرادی که از ســهام عدالت 

برخوردار نشده اند اقدام کند.
بر این اساس، حدود سه ماه قبل حسین 
قربان زاده - رییس سازمان خصوصی 
سازی - از شناسایی جاماندگان سهام 
عدالت تحت پوشــش کمیته امداد و 
بهزیستی خبر داد و اعالم کرد که تعداد 
جاماندگان تحت پوشش این دو نهاد در 
مجموع حدود سه میلیون و ۳۳۷ هزار 
و ۷۰۰ نفر هستند که حدود دو میلیون 
و ۲5 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی 
و حدود یک میلیون و ۳۰۰ نفر تحت 

پوشش کمیته امداد قرار دارند.
 پرتفــوی جامانــدگان از چــه 

سهامی تشکیل خواهد شد؟
هنوز مشخص نیســت چه سهامی در 
پرتفوی جاماندگان قرار بگیرند. آنطور 
که اعالم شــده است اسامی بنگاه هایی 
مطرح شده که برخی بر این باورند که 
جزو ۲۰ درصدی است که دولت باید 
نگه دارد. درواقع بند ج سیاســت های 

کلی اصل 44، بــه ۸۰ درصد بنگاه ها 
اجــازه داده بود واگذار شــوند اما در 
تبصره یک بند ب ماده سه قانون اصل 
سیاســت 44 ذکر شده است که دولت 
اجازه دارد تا ۲۰ درصد سرمایه گذاری 
کند. تفسیر حقوقی این است که دولت 
مکلف اســت ۸۰ درصد ارزش بازار 
این بنگاه هــا را واگذار کند. ۲۰ درصد 
دیگر را مجاز است حفظ کند و زمانی 
که میزان شناوری آن پایین آمد، دوباره 
دولت می تواند از طریق سازمان توسعه 

آن مورد را سرمایه گذاری کند.
باید توجه کرد که دولت دیگر ســهام 
حداکثــری ندارد. هرچه ســهام باقی 
پتروشیمی  همین شرکت های  از  مانده 
و پاالیشــگاه و... است. این شرکت ها 
جزو همــان ۲۰ درصد اســت، ولی 
تفسیر این است که دولت می تواند آن ها 
را واگذار کند. البتــه برخی هم معتقد 
هســتند دولت نمی تواند. این موضوع 
از معاونت حقوقی استعالم شده است و 
این معاونت باید پاسخ دهد.باید به این 
نکته توجه شود که دولت منابع دیگری 

برای تخصیص به سهام عدالت ندارد. 
کل ارزش بازار پرتفوی سهام دولت در 
تابلوی بورس حدودا 1۸۶ هزار میلیارد 
تومان است که حدود ۸۶ هزار میلیارد 
تومان یعنی نزدیک 4۰ تا 45 درصد آن 
وثیقه وام هایی است که از سال 1۳۷۹ 
به بعد اخذ شده است و امکان واگذاری 
آن ها از هیــچ طریقی وجود ندارد. در 
نهایت هر زمانی معاونت حقوقی پاسخ 
خود را اعالم کند، امکان تخصیص سهام 
به مشــمولین کمیته امداد و بهزیستی 

امکان پذیر می شود.
 تکلیف جاماندگان دیگر چه می شود؟

در مورد سایر افراد واجد شرایط وزارت 
اقتصاد و وزارت رفاه باید در یک ساز 
و کار علمی افراد را شناسایی کنند. در 
حال حاضر سازوکاری به غیر از پایگاه 
رفاه ایرانیان وجود نــدارد و معاونت 
مربوطه در وزارت رفاه لیست افرادی 
که در شــش دهکی درآمدی هستند و 
ســهام عدالت ندارند را مشخص کرده 
است اما تعداد نهایی نیست. زمانی هم 
که تعداد مشخص شود، باید برای منابع 
از ســوی دولت و مجلس آن تدبیری 

اندیشیده شود.

جاماندگان سهام عدالت مشخص هستند اما منابع مشخص نیست 
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مصاحبه اختصاصی//از 1۶ لغایت ۲۴ مهرماه هفته 
آگاهی بخشی در خصوص مشکالت ویژه یادگیری 
نام نهاده شــده اســت. کودکان و دانش آموزانی 
که دارای اختالل یادگیری هســتند برای رفع این 
توانبخشی  و  آموزشــی  به مرکز  باید  مشکلشان 

مشکالت ویژه یادگیری مراجعه کنند.
برای آشــنایی بیشــتر با مرکز آموزشی و توانبخشی 
مشکالت یادگیری بندرعباس، اهدافشان و اینکه چه 
دانش آموزانی به این مرکز مراجعه می کنند و چگونه 
آموزش های مختلف به دانش آموزان  داده می شودبا 
خانم  رقیه اخالقی رییس این مرکز گفتکویی داشته ایم.

رقیه اخالقی در ابتدا عنوان کرد: هفته آگاهی بخشی در 
خصوص مشکالت ویژه یادگیری که ابتکار و خالقیتی 
است از ســوی همکاران مراکز اختالالت یادگیری و 
اداره آموزش و پرورش اســتثنایی هرمزگان  از ۱۶ 
لغایت 2۴ مهرماه می باشد، نشانگر اهداف و خدماتی 
است که این مراکز برای دانش آموزان انجام می دهند.

 اما در مورد اختالالت یادگیری اینگونه باید بگوییم: 
مدت های طوالنی دانش آموزانی را که در یک یا چند 
درس مشــکالت جدی داشتند با اصطالحات معلول 
ادراکی ، آســیب مغزی وآســیب دیده عصبی معرفی 

می کردند. 
با توجه به یافته هــای جدید در مورد یادگیری ،  در 
سال ۱9۶3جمعی از متخصصین ، اصطالح ناتوانی های 

یادگیری را جایگزین اصطالحات قبل کردند.
 تعریــف اختالالت یادگیری یا مشــکالت ویژه 

یادگیری:
اختالل در یک یا چند فرایند روانشناختی پایه است 
که به کاربرد زبان بیانی و نوشــتاری مربوط می شود 
و می تواند به شکل عدم توانایی کامل در شنیدن ، فکر 
کردن، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ، هجی کردن ، 

و یا محاسبات ریاضی آشکار شود . 
این دانش آموزان به لحاظ هوشــی معمولی هستند یا 
حتی از هوش باالیی برخوردارند ، هیچ مشکل جسمی 
از لحاظ بینایی ، شــنوایی و حرکتی ندارند ، اختالل 
رفتــاری و محرومیت های فرهنگــی – اقتصادی و 
محیطی هم ندارند ، تالش هم می کنند ، اما در یک یا 
چند درس دارای مشکالت جدی یادگیری می باشند . 

)تفاوت بین توانایی و عملکرد(
به زبان ســاده ، کودکان و بزرگساالن دارای اختالل 
یادگیری چیزها را متفاوت می بینند ، می شــنوند و 
درک می کنند. این می تواند در یادگیری اطالعات و 
مهارت های جدید و استفاده از آنها باعث مشکل شود. 
متداول ترین انواع اختالالت یادگیری شامل مشکالت 
خواندن، نوشتن ، ریاضیات ، استدالل ، شنوایی و گفتار 

است.
 میزان شیوع اختالل یادگیری

تحقیقاتی که به شــکل خاص در ایران صورت گرفته 
است نشان می دهد:

اختالل ریاضی ۶درصد   اختالل نوشــتن ۱0 درصد  
اختالل خواندن ۱۱درصد 

80 تــا 85 درصد نارســاخوانی در پایــه دوم قابل 
تشــخیص و درمان اســت و ۱5 درصد در پایه های 
باالتر ، پس تشخیص زودتر برابر با درمان بهتر است.

بــا توجه به تعریف هایی کــه از دانش آموزان دچار 
مشــکالت ویژه یادگیری بیان شــده اســت، به نظر 
می رسد معلم ها از جمله کســانی هستند که متوجه 
این دانش آموزان می شوند و بعد از اینکه روش های 
مختلف یاددهی -یادگیری را اجرا می کنند ولی درباره 
چنین کودکانی به موفقیت چشمگیر و خاصی نمی رسند. 

بنابراین آنها را به مراکز آموزشی و توانبخشی مشکالت 
ویژه یادگیری ارجاع می دهند.

 عالئم د انش آمــوزان دارای اختالل یادگیری یا 
مشکالت ویژه یادگیری

 عالئم مثبت:
*دارای بهره هوشی عادی و یا باالتر هستند

*از نظر حواس مختلف : بینایی، شــنوایی ... ســالم 
هستند

*از امکانات آموزشی مناسبی برخوردار هستند 
*دارای نابهنجاری های شدید رفتاری نیستند 

عالیم منفی :
• اعتماد به نفس پایینی دارند 

• حرکات چشمی نامنظمی دارند
• عدم هماهنگی چشم و دست دارند
• انگیزه ای برای انجام تکالیف ندارند

• دچار حواس پرتی و فراموشی هستند
• با توجه به ســن و هوش از هم سن و ساالن خود 

عقب تر هستند
• در دقت و توجه و تمرکز و حافظه ضعف دارند 

 شناسایی و تشخیص کودکان دارای ناتوانی های 
یادگیری 

در وهله اول مسولیت تشخیص مشکالت ویژه یادگیری 

در دانش آموزان به عهده والدین و معلمین  است.
والدیــن این کودکان به دلیل تمــاس فراوان با کودک 
اغلب اوقات جز اولین نفراتی هستند که به نشانه های 
ناتوانی فرزندان خودشــان پی می برند. اگرچه محیط 
مدرســه برخی ناتوانی ها را زودتر نشان می دهد اما 
والدین به کندی رشد کودکشان در مهارتهای حرکتی، 

زبانی ، اجتماعی ، و یادگیری زودتر پی می برند.
بعد از دقت والدین آنچه که اهمیت دارد ،دانش معلمین 
و مدیران و کادر مدرسه در مورد این مشکالت ، عالیم، 
تشــخیص و ارجاع به موقع به متخصص مربوطه) که 

مراکز مشکالت ویژه یادگیری هستند( می باشد .
این اختــالالت در کودکان و دانش آمــوزان نیاز به 
مداخــالت تخصصی دارد و آمــوزش های جبرانی 
و فشــار به کودک یا کالس های تقویتی ، چاره ساز 
نیست. پس همکاری والدین و معلمین و کادر مدارس 
در تشخیص و کمک به این دانش آموزان عزیز حائز 

اهمیت است.
پس از تشخیص و شناسایی این دانش آموزان توسط 
معلم مدرســه از طریق مدیر مدرســه و هماهنگی با 
والدین ، این دانش آموزان به مراکز مشــکالت ویژه 

یادگیری ارجاع داده می شوند. 
نکته : متاسفانه بعضی از اولیا همکاری الزم را با کادر 

مدرسه و مراکز ندارند و تصورشــان از کودک دارای 
اختالل یادگیری اشتباه است . در صورتیکه همانطور 
که در تعریف آورده شد کودک دارای اختالل یادگیری 
از نظر هوشی مانند هم سن و ساالن خود نرمال و حتی 
باالتر از نرمال می باشد و کودن ، تنبل و کند ذهن نیست 
فقط نحوه دریافت و پردازش اطالعات در این کودکان 
متفاوت اســت. یعنی این کــودکان چیزها را متفاوت 
می بینند ، متفاوت می شنوند و متفاوت درک می کنند . 
 مراحل ارزیابی و تشخیص در مراکز آموزشی 

مشکالت ویژه یادگیری
ارزیابی عبارت است از فرایند جمع آوری اطالعات 
درباره دانش آموز برای داوری و تصمیم گیری درباره 
او ،شیوه های ارزیابی و تشخیص به سه فرایند تقسیم 
می شوند: مصاحبه، مشاهده وآزمون . هدف از مصاحبه 
تشــخیصی و بالینی ، یافتن دقیق علل و عوامل مؤثر 
در پیدایش اختالل و مشــکل تحصیلی در مراجع و 
دانش آموز می باشــد، که از والدین توسط مدیر مرکز 

گرفته می شود.
به گفته یوگی برا: » گاه فقط با دیدن می توان چیزهای 
بسیاری دریافت . »  مشاهده دانش آموز بخشی ضروری 
در ارزیابی ناتوانی های یادگیری اســت . و اطالعات 
حاصل از آن می تواند، سهم ارزنده ای در ارزیابی داشته 

باشد. که در حین کار با دانش آموز انجام می شود.
یک تحول مهم در تشــخیص و جــای دهی کودکان 
ویژه دریافتهای جدیدی است که از آزمونهای روانی 
وهوشی بدست آمده است، که در مراکز این آزمون ها 
توســط متخصصین از کــودکان گرفته می شــود و 
اطالعات ارزنده را در مورد علت مشکل این کودکان 

به متخصص و مربی مرکز می دهد.
پس از ارزیابی دقیق دانش آموز در مراکز با روش های 
گفته شده ، دانش آموز پذیرفته می شود  و برنامه خاصی 
مطابق با نوع مشــکل برای  او طرح ریزی می گردد و 
همزمان که کودک به مدرسه می رود، یک روز در هفته 
را بــه مرکز می آید و تحت آموزش قرار می گیرد. تا 
مشکل اصلی او که باعث مشکالت جدی در یادگیری 
او شده است برطرف گردد.  این مشکالت ممکن است 
شامل مشــکل در دقت در توجه و تمرکز، مشکل در 
حافظه دیداری و حافظه شنیداری ، ادراک، استدالل و 
فهم کالمی و حافظه فعال باشد که با بازی و فعالیت های 
متنوع این فرایند تقویت شده و دانش آموزان در دروس 

پیشرفت چشم گیری خواهند داشت. 

مدیرمرکزآموزشی و توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری:

کودک دارای اختالل یادگیری تنبل یا کند ذهن نیست

مصاحبه اختصاصــی // اعضای کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانــان، این مرکــز را خانه دوم خود 
می دانند وبا آن انس می گیرنــد و زندگی می کنند. 
کسانی که با کانون آشنا می شوند و ارتباط می گیرند، 
تالش می کنند این ارتباط مســتمر باشد و دیگران را 
نیز با خانه دوم شان آشنا کنند. کانون جایی است که 
تنفس در آن باعث می شود آینده کودکان و نوجوانان 
ساخته شــود و مسیر زندگی شــان را خودشان با 
آگاهی و تدبیر انتخاب کنند. والدین اگر از اثرگذاری 
فعالیت های کانون آگاه باشــند، بطور حتم مســیر 
زندگی فرزندان شان را از کانال کانون پرورش فکری 
می گذرانند تا فکر فرزندان شان پرورش یابد، خالق و 
با اعتماد بنفس و آینده شان تضمین شود. مسئوالن 
اســتانی مانند هرمزگان که آســیب های اجتماعی 
کودکان و نوجوانان استان را تهدید می کند، بایستی 
برای توســعه مراکز کانون در محالت و شهرســتان 
ها و بخش ها و.... تالش کنند و حمایت های شــان را 
از مراکز ثابت و ســیار کانون افزایش دهند و جهت 
توسعه فعالیت های کانون در مناطق محروم شهری و 
روستایی، تریلر، اتوبوس و... برای کانون تامین کنند 
تا فعالیت های ســیار کانون به همه کودکان شهری و 
روستایی استان برســد. کانون ظرفیتی است برای 
ایمنی کودکان و نوجوانان از آســیب های اجتماعی و 
رشد و پیشرفت شان که بایستی مسئوالن استان از 
این ظرفیت غفلت نورزند. در ادامه سلسله گزارش ها 
و گفتگو با اعضــای فعال و برگزیدگان کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، در این شــماره نیز با یکی 
دیگر از اعضای کانون به گفتگو نشســتیم که در این 

گفتگو با ما همراه باشید.
دریا:خودتــان 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؟ 
سالم عرض می کنم، بنده راضیه علیزاده هستم ۱۷ ساله 
عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۴ 
بندرعباس  . وقتی ۶ سالم بود وارد کانون شدم از طریق 
یه دوست دبستانی که ازش ممنونم که منو برد کانون . 
کانون به خونه ما نزدیک بود، پس مادر و پدرم مخالفتی 
نکردند و من فعالیتم رو از همون موقع شــروع کردم. 
راستش مامانم خسته شده بود از دست من، آنقدر گفته 
بودم برام کتاب بخون و بنابراین خوشــحال شد وقتی 
دید میتونم برم یه جایی که پر از کتاب هســت و نیاز 
نیســت هر روز ده تا کتاب بخونه برام. درواقع کانون 
هم مامانم رو نجات داد و هم منو . کانون دلیلی شــد 
برای داشــتن کودکی جالب تر و بودن کنار آدم هایی 
که از چشم هاشون می شد خوند که چقدر سعی می کنند 

کودکی رو برات دلنشین کنند. 

دریا: بیشــتر در چه دوره ها وکارگاه های کانون 
شــرکت کرده ایــد و ارزیابی تــان از این کارگاه 
ها ودوره ها چیســت ؟ شــرکت 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؟ 
از اونجایی که خیلی وقت است عضو کانون هستم، تقریبا 
همه کارگاه هایی را که وجود داشــت شرکت کردم، اما 
کارگاه ادبــی در طی چند ســال اخیر توی زندگی من 
خیلی تاثیرگذار بوده و در روند نوشتن و نویسنده شدنم 
تاثیر بسزایي داشــته و باعث شد تا چندین سال بدونم 
دلم میخواد نویسنده بشــم. دقیقا در سنی که هم سن و 
سال های من هیچ تصور ی از آینده خودشون نداشتن من 
میدونستم که میخوام در آینده چه کار کنم . کالس های 

نمایش خالق وقتی برگزار می شــد که من تقریبا ۷ یا 
8 ســاله بودم. این کالس یکی از بهترین کالس هایی 
بود که در طول عمرم شــرکت کردم و باعث شد بفهمم 
چطوری باید با خالقیت داســتان سرایی کنم و از همه 
مهم تر افکارم رو پرورش بدم و من هنوز قسمت هایی 
از کالس رو یادم هســت که قصه ای رو شــروع می 
کردیــم و با خالقیت خودمان جلو می رفت  و ما چقدر 
داستان های زیادی رو با این کالس زندگی کردیم.  یکی 
از بزرگ ترین فرق های مربی های کانون با بقیه این است 
که در پرورش خالقیت ما بســیار کوشا عمل می کنند. 
راستش مربی های غیرکانونی که تابحال داشتم فقط یک 
مربی بودند، اما ما در کانون یک عالمه دوست معلم همراه 
و همدل پیدا می کنیم.  در طی این سال های مربی های 
زیادی از مرکز مــا رفتند و ما دقیقا به اندازه رفتن یک 
دوست صمیمی یا اعضای خانواده از کنارمون ناراحت 
شدیم . پیوندی که بین قلب های ما و مربی هاست، مارو 
پایبند میکنه به همه خاطرات خوب و صدای خنده هایی 

که سال ها پیچید در بین این کتاب ها. 
دریا: با توجه به اینکه شــما دانش آموز هستید، 
حضور در کانون چــه اثری بر روی تحصیل تان 
داشته است؟ در روند تحصیل و درس خواندن و... 

چه تاثیری داشته است؟ 
عضو کانون بودن، من رو از بقیه دانش آموز ها همیشه 
متفاوت می کرد و از اونجایــی که کتاب خوندن برای 
من همیشه کار ســرگرم کننده ای بود، خود به خود به 
درس های مدرســه هم در ســن کم عالقه مند شدم و 
طبیعتا عملکردم هم بهتر شــد، اما چیزی که در نهایت 
ذوق من رو بیشتر می کرد رفتن به کانون بعد از مدرسه 
بــود و دیدن مربی ها و بو کــردن کتاب هایی که تازه 

رسیده بودن شاید هم من تازه قراره بود بخونمشون. 
دریا: باتوجه به مطالعه کتاب های کانون پرورش 
فکری، بنظرتان وجه تمایز کتــاب های کانون با 

غیرکانونی چیست و چه چیزهایی را از این کتاب 
ها آموزش دیده اید؟

کتاب های کانون یک دنیای جداگونه دارن ، دنیایی که 
ما انتخاب می کنیم، درش قدم بگذاریم و زندگی کنیم با 
شــخصیت ها. به شخصه از سن کم کتاب های کانونی 
و غیــر کانونی رو با هم مطالعه مــی کردم، اما به دلیل 
تقسیم بندی ســنی که برای کتاب های در نظر گرفته 
شــده بود، در سن کم ارتباط بیشــتری با کتاب های 
کانون می گرفتم. اما به مرور زمان که تبحر بیشــتری 
پیدا کردم و دایره لغاتم گستره تر شد، کتاب های خارج 
از گروه سنی خودم رو میخوندم و یکی از دالیل دیگه 
تفاوت های من به عنوان یک کانونی با بقیه همین بود  . 
مهم ترین چیزی که از کتــاب ها یاد گرفتم رویا بافتن 
بود و فهمیدن اینکه هر چیزی شــدنیه و تالش کردن 
براش. خیلی رفتار های اجتماعی من اصالح شد و از 
یک دختر خجالتی تبدیل شدم به کسی که در اجتماع 
حرفی برای زدن داره و با اعتماد به نفس قدم برمیداره . 
گاهی اوقات فکر میکنم شاید اگر از سن کم کتاب های 
باالتر از سن خودم رو نمیخوندم، شاید من هم تفاوتی از 
لحاظ اخالقی با هم سن و سال هام نداشتم اما با اومدن 
به کانون این حس از بین رفت و حتی تشویق می شدم 
بابت عالقــه ای که به کتاب ها دارم . کانون برای همه 
کانونــی ها یک نقطه عطف و یک نقطه برای رهایی و 

نترسیدن از اینکه متفاوت باشیم، هست. 
دریا: برخی از اعضای کانون با صداوســیما هم 

همکاری دارند، شما چطور؟ 
تا حاال همکاری نداشــتم، اما کانونی بودن به من این 
جسارت را می داد که در تست های رادیو و بازیگری 

شرکت کنم و گاهی اوقات نتیجه هم می داد . 
دریا: در چه جشنواره هایی تاکنون شرکت کرده اید 

و به چه مقام هایی دست یافته آید؟ 
وقتی فقط ۱۱ ســالم بود در جشــنواره رضوی رتبه 

کشوری در رشته نقاشی آوردم و سال بعدش در بخش 
داستان نویسی . در جشنواره هایی مثل نوجوان سالم 
از طرف مدرسه انشــاء رتبه دوم آوردم و سال 98 در 
اولین مهرواره طنز برگزیده شــدم و آخرین مقامی که 
کســب کردم رتبه کشــوری در بخش داستان نویسی 
طنز جشنواره یک وعده لبخند هست که رتبه خیلی با 
ارزشیه برای شخص خودم چون تالش بسیاری کردم 

که در طنز نویسی پیشرفت کنم. 
دریا: چه توصیه هایــی را به والدین و کودکان و 
نوجوانان برای استفاده وبهره مندی از برنامه های 

کانون دارید؟ 
تا حد امکان ســعی می کنم از پیشرفت های خودم از 
وقتی وارد کانون شدم برای والدین بگم که شما با بردن 
فرزند تون به کانون یک انسان متفکر به جامعه تحویل 
می دید، انسانی که برای آینده کشور تالش می کنه و از 

همه مهم تر با هدف به سمت جلو حرکت میکنه . اگر 
خانواده ای واقعا به دنبال پیشرفت فرزندش هست باید 
به کالس ها و مربی هــای کانون مراجعه کنه.   خیلی 
از کودکان در ســنین کمتر نیاز به درک شدن از سمت 
خانواده دارند، اما خانواده به دلیل مشــغله ای که داره 
نمیتونه اونطوری که باید کنار فرزندش باشــه. کانون 
خیلی از نیاز های فرزند شــمارو تکمیل میکنه، چرا 
که ما یــاد می گیریم دیگران رو درک کنیم و عالوه بر 
اون کودک شما با درک باالیی وارد جامعه میشه و این 
متصل شدن فرزند شما به کتاب و کتابخوانی سالیان سال 

در زندگی اون تاثیر خواهد داشت 
دریا: بنظرتان خانواده ها ومسئوالن چه میزان با 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آشــنا 
هســتید و چه کار باید کرد تا آنها بیشــتر آشنا 
شوند و چه حمایت هایی فکر می کنید از کانون و 

هنرجویانش بایستی صورت گیرد؟
به شخصه مدتی هست احساس میکنم کتاب های کانون 
تعدادشون محدود شده و خیلی وقت ها کتاب هایی که 
در ســطح توقع من یک عضو نوجوان هست رو ما در 
کانون نداریم که اگر به این موضوع رسیدگی بشه و انواع 
موضوعات مختلف رو ما ازش کتاب برای مطالعه داشته 
باشیم بهتر میشه.  در طی این سال ها بچه های زیادی 
از کانون رفتند به دالیل مختلف، اما اون هایی که موندند 
هنرجویانی هســتند به کانون و کالس های آن پایبند 
هستند و آن هایی هم که رفتن پشیمان شدند. فضایی که 
کانون برای ما ایجاد کرده باب میل همه ماست، اما یکی 
از دالیل رفتن هنرجویان از کانون این هست که گاهی 
اوقات توقعات ما به عنوان یک نوجوان برآورده نمیشه. 
با پیگیری این موضوع می تونیم خونه ی دوم خودمون 
رو برای همه جای بهتری کنیم . چرا که همه ی ما این 

خونه ی دوم را دوست می داریم. 
دریا: به نظر خودتان اگه با کانون آشنا نمی شدید، 

مسیر زندگی تان چه تغییری می کرد؟ 
مســیر هنری که در کانون طی کردم، من رو سر آخر 
به تئاتر و بازیگری وصل کرد و باعث شــد عالئقم در 
سن خیلی کم کشف بشه. تئاتر برای من صحنه ای شد 
کــه حرف هام رو بزنم . حرف هایی که خیلی وقت ها 
کانون باعث شد متوجه بشم باید زده بشه . حضورم در 
اجتماع پررنگ تر شد و می تونستم با وجود سن خیلی 
کم، خیلی از مشکالت رو حل کنم، همچنین این توانایی 
رو به من می داد که منطقی و درســت فکر کنم . دقیقا 
در سنی که شاید خیلی ســدها سر راهم قرار داشت . 
اگر با کانون آشنا نمی شدم، شاید خیلی از عالئقم رو 
دنبال نمی کردم و اصال متوجه شون نمی شدم . کانون 
برای من جایی شــد که در هر حالی و با هر روحیه ای 
ســازگاری داره و حالم خوبه و اگر این خونه دوم نبود 

نمیدونم باید چیکار می کردم ؟ 
دریا: ســوال آخر هم اینکه هرآن چیزی دیگری که 
در این گفتگو مطرح نشد وتمایل داریدرا بیان کنند. 
خیلی ممنون از وقــت گرانبهایی که برای خوندن این 

مصاحبه گذاشتید و ممنونم از روزنامه محترم دریا.

کانون در روند نوشتن 
و نویسنده شدنم 

تاثیر بسزایي داشت 

وقتی فقط 11 سالم بود در جشنواره 
رضوی رتبه کشوری در رشته نقاشی 
بعــدش در بخــش  آوردم و ســال 
داستان نویسی . در جشنواره هایی 
مثل نوجوان ســالم از طرف مدرسه 
انشاء رتبه دوم آوردم و سال 98 در 
اولین مهرواره طنز برگزیده شدم و 
آخرین مقامی که کســب کردم رتبه 
کشــوری در بخش داســتان نویسی 
طنز جشنواره یک وعده لبخند هست 
که رتبه خیلی با ارزشیه برای شخص 
خودم چون تالش بســیاری کردم که 

در طنز نویسی پیشرفت کنم

,,
 عضو کانون بودن، مــن رو از بقیه 
دانــش آمــوز ها همیشــه متفاوت 
می کــرد و از اونجایــی کــه کتــاب 
خوندن برای من همیشه کار سرگرم 
کننــده ای بــود، خــود بــه خــود به 
درس های مدرســه هم در سن کم 
عالقه مند شدم و طبیعتا عملکردم 
هم بهتر شد، اما چیزی که در نهایت 
ذوق من رو بیشتر می کرد رفتن به 
کانون بعد از مدرســه بود و دیدن 
مربی هــا و بو کردن کتاب هایی که 
تازه رسیده بودن شاید هم من تازه 

قراره بود بخونمشون

,,

یک عضو برگزیده کانون پرورش فکری بندرعباس :

یکی از بزرگ ترین فرق های مربی های کانون با بقیه این است که در پرورش خالقیت ما بسیار کوشا عمل می کنند
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