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 گــروه خبر //  مدیرکل کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: کانون پرورش 
فکری این اســتان از وجود یک دستگاه تریلی 
ســیار که کودکان و نوجوانان مناطق روستایی 
بتواننــد یک نمایش کودکانه را با لذت تماشــا 
کنند، محروم بوده و انتظار داریم از ظرفیت های 
استانی برای تامین مراکز سیار و خرید ِکشنده ها 

استفاده شود. 
پروین پشــتکوهی افزود: کانــون پرورش فکری 
کودکان اســتان هرمزگان با وجود برخورداری از 
امکانات و زیرســاخت های مختلف در حوزه های 
علمی، فرهنگی و ادبی نیازمند امکانات و تجهیزاتی 
اســت که در تامین آن ها مشارکت صنایع و بنادر 

بزرگ استان را می طلبد.
وی ادامه داد: تریلی ســیار کانون پرورش فکری 
کشور سال گذشته برای اجرای یک نمایش بسیار 
جذاب »رینارد روباهــه« کار خود را از احمدی 
حاجی آباد شــروع و در بین خانواده های زلزله زده 
فین بندرعباس کار خود را ادامه داد. مدیرکل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: 
این تریلی ســیار کانون در چهار روستا از جمله 
دشت ماروم فین که شــاید بسیاری از خود مردم 
استان هرمزگان این روستا را ندیده باشند، بچه های 
این روســتا نمایشی را تماشــا کردند که بچه های 
تهران در پارک الله )مرکز تئاتر کودک کانون( آن را 
بارها دیده اند. پشتکوهی با اشاره به نیازمندی کانون 
پرورش فکری هرمزگان به تریلی سیار و ضرورت 
افزایش کتابخانه های سیار شهری و روستایی گفت: 
برای توســعه فعالیت های کانون هرمزگان نیازمند 

یک ِکشنده هستیم.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان با بیان این جمله که؛ هرمکانی که کانون 
در آن ورود کند، تمامی کارهای خالف از آن محله 
رخت برمی بندد، خاطرنشــان کرد: اگر می خواهیم 
آینــده بهتری بــرای کودکان و نوجوانان اســتان 
هرمزگان بســازیم باید »چتر کانــون« از لیردف 
جاســک گرفته تا کوشکنار پارســیان بچه ها از 

فعالیت های کانون بهره مند شوند.
وی با طرح این ســوال که چرا مدیرکل کانون باید 
همچنــان دغدغه حقوق مربی ، مــکان راه اندازی 
مراکز جدید و خرید خودروی ســیار داشته باشد 
درحالی که در اســتان هرمزگان بزرگترین صنایع 
و بنگاه های اقتصادی مستقر هستند، بیان کرد: در 
دفتر مرکزی کانون قول دادند که اگر یک ِکشنده از 
استان بگیریم، یک کانتینر در اختیارمان می گذارند، 
اما همچنان بدون ِکشنده هستیم. این مقام مسوول 
در حوزه کودک و نوجوان ابراز داشــت: در استان 
هرمزگان با وجــود صنایع مختلف و چندین بندر 
بزرگ اما کانون از وجود یک کشــنده که کودکان 
و نوجوانــان خود این اســتان بتوانند یک نمایش 
را تماشــا کنند، محروم اســت درحالی که وقتی 
یک تماشــاخانه سیار به دل محالت شهر و روستا 
مــی رود، بچه ها به همراه پدر و مــادر خود یک 
نمایش با محتوای مناســب، جذاب و شادی آفرین 
را تماشا می کنند که در کنار سرگرمی برای کودکان، 
زیرپوست شــهر برای مسووالن اســتان نیز بهتر 

مشخص می شود.
پشتکوهی از دیگر مزایای حضور تماشاخانه سیار 
در روستاها و محالت شــهر به مشارکت و ایفای 
سهم ســایر ارگان های فرهنگی و مراکز خدماتی 
اشــاره کرد و افزود: وقتی تماشاخانه سیار به دل 
محالت می رود در کنار کانون ســایر اداراتی مثل 
بهزیستی، مراکز مشاوره، کمیته امداد و سایر اداراتی 
که دغدغه خانواده ها و آسیب های اجتماعی شهر و 
روستاها را دارند، می توانند غرفه ها و پایگاه هایی 
دایر کرده و با مردم از نزدیک گفت وگو داشته باشند 

تا بهتر با مسائل و مشکالت آن ها آشنا شوند.
وی نمایش فیلــم، کاردســتی، کتابخوانی، بازی و 
سرگرمی، امانت کتاب، قصه گویی و شعرخوانی را 
ازجمله برنامه های کتابخانه های ســیار روستایی 
و شــهری در مناطق تحت پوشــش کانون استان 
هرمزگان نام برد و خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم 
کارهای فرهنگی و هنری مــا در حوزه کودک و 
نوجــوان اثرگذار باشــد باید با راه انــدازی این 

تماشــاخانه ها و کتابخانه های ســیار شــهری و 
روستایی به سراغ خانواده ها برویم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان با اشــاره به ضرورت راه اندازی حداقل 
۲ کتابخانه سیار روستایی در شهرستان میناب که 
بالغ بر ۲۶۰ روستا است، یادآور شد: حداقل برای 
هر شهرستان یک خورو سیار روستایی نیاز داریم 
زیرا هرکدام از این خودروها ماهیانه ۲۰ روستا را 
پوشش می دهند. پشــتکوهی افزایش مراکز سیار 
روستایی را بسیار ضروری دانست و ادامه داد: در 
حال حاضر ســه خودرو سیار روستایی در کانون 
داریم اما تنها یک مربی ما فعال اســت درحالی که 
کتابخانه های ســیار روستایی برای کانون و اشاعه 
فعالیت های آن یک موهبت است.وی اضافه کرد: 
مربی کانون با خودرو ســیار که در آن قفسه های 
مختلف کتاب، وسایل سمعی بصری و محصوالت 
بازی  و سرگرمی وجود دارد، راهی محالت شهری 
و روستایی می شــود و برای کودکان و نوجوانان 

برنامه اجرا می کند.
به گزارش ایرنا ؛ گفتنی اســت؛ درحال حاضر ۲۰ 
شــعبه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
شــامل ۱۶ مرکز ثابت فرهنگی هنری، ۲ کتابخانه 
سیار و ۲ کتابخانه پستی با پنج هزار و ۶۰۰ عضو 
ثابت در استان هرمزگان وجود دارد که در تمامی 
آن هــا کتابخانه های تخصصی کــودک و نوجوان 

وجود دارد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تاکید کرد 

   ضرورت افزایش مراکز سیار روستایِی 
 در هرمزگان

 رفع تصرف 53 هکتار از اراضی ملی 
در قشم

هرمزگان رتبه دوم ثبت نام طرح ملی تالوت 
قرآن کریم در کشور را کسب کرد
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دعوت به همکاری 
 به دو نفر نیرو ترجیحا آشنا به فروشندگی

 در فروشگاه مواد غذایی در بندرعباس با حداکثر 
سن ۳۵ سال با حقوق اداره کار بیمه و ایاب و ذهاب 

نیازمندیم . 
شماره تماس:091۷5۷98۴50

قبولی صد درصدی هنرجویان نمونه دولتی هرمزگان در کنکور 
گروه خبر // هنرجویان هنرستان نمونه دولتی خلیج 
فارس بندرعباس در کنکور سراســری امســال به 
صورت ۱۰۰ درصدی در دانشــگاه های دولتی سراسر 

کشور قبول شدند.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 

هرمزگان گفت: ۹ نفر از هنرجویان موفق به کسب رتبه 
تک رقمی و ۲ نفر نیز موفق به کسب رتبه دو رقمی در 

کنکور فنی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ شدند.
افــزود: هنرجویان در رشــته های  حســن خدامی 
صنایع شــیمیایی، حســابداری و معماری داخلی در 

دانشکده های فنی شــریعتی تهران، اصفهان و فاطمیه 
بندرعباس پذیرفته شدند. به گزارش مرکز خلیج فارس؛ 
وی گفت: دیگر هنرجویان فارغ التحصیل در هنرستان 
نمونه دولتی نیز در رتبه های متفاوت در دانشکده های 

فنی پذیرفته شدند.
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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس خبر داد 

سرمایه گذاری ۵/۴ میلیارد دالری
 در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
 طی شش ماه گذشته ۶ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۵۲۲ تن مواد معدنی و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی، صنایع معدنی

 و فلزی خلیج فارس تخلیه و بارگیری شد که ۱۴۳ هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است

گروه خبر // مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: اکنون ۱۹ 
شرکت سرمایه گذاری در این مجموعه فعالیت می کنند. 

حسن خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: 
اکنون ۱۹ شــرکت با سرمایه گذاری بیش از ۵/۴ میلیارد دالر در منطقه ویژه اقتصادی، صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس در حال فعالیت هســتند. او گفت: این شرکت ها نقش بسزایی در 
ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خام فروشی، تامین نیاز بازار داخلی و رونق صادرات دارند.

خلج طهرانی گفت: طی شش ماه گذشته ۶ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۵۲۲ تن مواد معدنی و صنعتی 
در منطقه ویژه اقتصادی، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تخلیه و بارگیری شد که ۱۴۳ هزار 
تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشــته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: توســعه زیرساخت ها و جذب 
سرمایه گذاران در حوزه های مختلف در دستور کار قرار دارد و اکنون ۴۵ شرکت معتبر در حال 

ساخت و نصب تجهیزات با هدف بهره برداری از پروژه های مختلف هستند.

مدیر جدید امور آب و فاضالب 
6ابوموسی معرفی شد

کانون پرورش فکری



پشت پرده سیاست 

عملکرد رسانه ها در ناآرامی های اخیر روی میز مناظره  
رونق بازار مناظرات و گفت و گوهای صریح و بی پرده چهره هایی که بعضا  
۱8۰ درجه با هم اختالف دارند؛ یکی از اتفاقات خوبی اســت که طی چند 
هفته اخیر شاهد آن بودیم. در این میان، نشست واکاوی عملکرد رسانه های 
داخلی در تنش های اجتماعی اخیر با حضور عبدا... گنجی، مدیر مســئول 
روزنامه همشــهری و محمد قوچانی، مدیر مسئول فصل نامه آگاهی نو  در 
سالن کنفرانس روزنامه اطالعات برگزار شد. در این نشست، عبدا... گنجی 
از نبود فشار برای سانســور مطالب در رسانه ای خبر داد که آن را مدیریت 
می کند و از سوی دیگر، محمد قوچانی از کارکرد ضعیف رسانه های داخلی 
به خصوص صداوســیما در رقابت با رسانه های معاند گفت. در این نشست، 
ضمن واکاوی عملکرد رســانه های داخلی در تنش های اجتماعی اخیر، به 
شــکاف جدی بین حوزه امنیتی و رســانه، فقدان نظام رسانه ای در کشور، 
انزوای روزنامه نگاران روشنفکر، عقب افتادگی خبری و معایب  صداوسیمای 
دولتی  اشــاره شد. در ادامه بخش های مهم این مناظره را به گزارش ایرنا و 
نامه نیوز می خوانید: مهم ترین بخش اظهارات  عبدا... گنجی، فعال رســانه 
ای اصولگرا  به این شرح است: *بعضی ها فکر می کنند با کم اهمیت یا پنهان 
کردن موضوع، مشکل حل می شود.*من نزدیک تر به نیروی انتظامی هستم. 
فهم از رسانه ای شدن موضوعات در سیستم امنیتی ما یک معضل جدی است. 
در بحث اطالع رسانی در روایت اول عقب هستیم.*فیلم آمدن مهسا امینی 
به سالن را کی پخش کردند؟ صحبت مقام های نظامی با پدر مهسا امینی در 
بیمارستان سه روز پیش پخش شد.*کلیپ تعرض پلیس به خانم را که دیدم 
من تماس گرفتم و گفتم چرا درباره این موضوع با مردم حرف نمی زنید؟ بعد 
از آن بــود که بیانیه را دادند.*موضوع خانم امینی را من توئیت زدم و گفتم 
ضرب و شــتم نشده است. در صورت تخلف با دو سه نفر از نیروی انتظامی 
اگر برخورد کنند ما اعتراضی نمی کنیم. کســی نگفته این موضوع رسیدگی 
نشود.*اگر ظلمی صورت گرفته است دو سه نفر که این کار را کرده اند باید 
دادگاه ببرند و حتی در صــورت لزوم اعدام کنند. ما اعتراضی نمی کنیم. آیا 
کسی در جمهوری اسالمی گفته است به این موضوع رسیدگی نشود؟*اولین 
مصاحبه با پدر ایشان را فارس انجام داد و بقیه به او گفتند چرا منتشر کردی. 
از این پدیده ها در همه جای دنیا اتفاق می افتد. اگر پلیس ما سیلی بزند خبر 
اول دنیا می شــود، ولی در جاهای دیگر نمی شود. روی ما تمرکز کرده اند.* 
به عنوان مدیر رســانه شهادت می دهم که در این حوادث یک نفر از هیچ جا 
به من زنگ نزد که سانسور کن. یک مورد هم نداشتم، ولی ذهن اجتماع این 
اســت که بیخ گلوی رسانه دست گذاشتند و فشار می دهند.مهم ترین بخش 
اظهارات  محمد قوچانی، فعال رســانه ای اصالح طلب  در این نشست  به 
این شرح است:*سال هاست می گویم صداوسیمای دولتی فایده ندارد. ۳۵ 
هزار کارمند داریم که آن جا کارت می زنند. شما در مقابل شبکه ای که یک 
ساختمان چهار طبقه دارد بازنده بازی می شوید. این شبکه ها از بین نیروهای 
شــما یارگیری می کنند.*عادل فردوسی پور چرا باید مسئله امنیتی کشور 
شــود؟ از بس صداوسیما در حالت اعتراف سراغ آدم ها رفته کسی مصاحبه  
فارس را باور نمی کند.*روش کالســیک این است که طرف بگوید من چه 
اشتباهاتی کرده ام. چرا یک خبرنگار مطبوعاتی در صداوسیما با پدر مهسا 
مصاحبه نکرد؟*)من در صداوســیما پیام رهبری درباره مرحوم بازرگان را 
خواندم، تلویزیون آن را پخش نکرد! گفتند ما در این مورد به آقا ایراد داریم 
چرا چنین پیامی داده اند؟!(*پیشــنهاد اول این است که روزنامه ها را تقویت 
و آن ها را در صداوسیما تبلیغ کنیم. روزنامه هنوز اعتبار دارد. تیراژ اسفناک 
ما ناشی از توزیع و ایرادهای فنی است. روزنامه نگار را که حذف می کنید، 

آدم های بادکنکی می آیند که امروز چک هایشان را پاس می کنید و به نفع 
شــما حرف می زنند. فردا فکر می کنند انقالب شده و برای رژیم بعدی کار 
می کنند.*پیشنهاد دوم این است که شبکه خصوصی تلویزیونی داشته باشیم. 
اجازه بدهید فیلیمو و نماوا خبر و سرگرمی پخش کنند. باید این ها را گسترش 
دهیم.* من اگر جای مدیر صداوســیما بودم، همزمان با برنامه ۶۰ دقیقه بی 
بی سی یک برنامه جذاب پخش می کردم، ولی در تلویزیون هیچ چیزی برای 

تماشا نداریم.
اتمام حجت فرمانده سپاه با سعودی ها 

سرلشکر سالمی: مراقب رفتارتان باشید و رسانه هایتان را کنترل کنید وگرنه 
دود آن به چشم شما خواهد رفت.

حتی اگر روزنامه نگار یا فعال سیاســی هم نباشید  قطعا متوجه شده اید که 
تمام رسانه های جهان چطور روی مسئله ایران خیمه زده  و بمباران رسانه ای 
کامل ایجــاد کرده اند، آن هم در حالی که چهار هفته از شــروع اعتراضات 
می گذرد، اما این مسئله اصال عادی نیست ،به اذعان بسیاری از کارشناسان 
حوزه رسانه،  با اضافه شدن شبکه های سعودی طی چند سال اخیر به صف 
رسانه های ضد ایرانی مانند »العربیه« و »ایران اینترنشنال« کم و کیف فعالیت 
رسانه های برون مرزی دستخوش تغییر و تحوالت جدی قرار گرفته و ترویج 
مستقیم خشونت و اقدامات تروریستی در دستور کار آن هاست. موضوعی که 
سرلشکر سالمی، فرمانده کل سپاه در اظهارات اخیر خود به آن واکنش نشان 
داد و در خط و نشان مستقیم به سعودی خطاب کرد :» یک سفارش به رژیم 
آل سعود دارم  با بنگاه های مجاور- سخن پراکنی و رسانه هایی که فقط شیطنت 
ترویج می کنند و آشکارا به دنبال تحریک جوانان ما هستند؛ هشدار می دهم 
مراقب رفتارتان باشید و این رسانه ها را کنترل کنید، وگرنه دود آن به چشم 
شما خواهد رفت. ما با شما اتمام حجت می کنیم. شما از طریق این رسانه ها در 
امور داخلی ما وارد شده اید، ولی بدانید آسیب پذیرید. ما به شما گفتیم مراقب 
باشید.« این مقام عالی رتبه نظامی، در بخش دیگری از سخنان خود خطاب 
به نیروهای مسلح کشورمان با تاکید بر این که دشمن در جنگ نظامی کامال 
شکست خورده و حاال به دنبال نفوذ از فضای رسانه ای است، گفت : » این 
شما هستید که باعث شده اید دشمن خیال تهاجم نظامی را از ذهن خود به دور 
کند. شما آرزوهای دشمن را تا گورستان بدرقه کردید. اگر دشمن از فضای 
رسانه ای نفوذ می کند به این دلیل است که در فضای حقیقی از شما شکست 
خورده است و می خواهد جوانان را از انقالب  هویت و تاریخ کشور دور کند. 
جوانان ما بی اعتنا به هیاهوهای دشمن به آن پاسخ دندان شکن داده اند. آن 
عده ای هم که فریب خورده اند، خواهند فهمید که این کسانی که فکر می کنند 
دوســتان آن ها هستند، دشمنانشان هستند.« وی افزود :» آمریکا که مستقیم 
وارد مداخله در امور کشــور ما شده ،کسی است که دارو و غذا را به ملت ما 
تحریم و جهان را وادار به تحریم ملت ما کرد. هر وقت آمریکایی ها پا به این 
مملکت گذاشتند، تجربه کردیم که چه رذالتی برای ملت ما به ارمغان آوردند 
و امروز می خواهند با فریب آن تاریخ را تکرار کنند،اما با حضور ملت آگاه 
و جوانان با شعور شکست خورده اند. ما بعد از هر بحران قدرتمندتر شده ایم. 
این بار هم مردم به انسجام و اتحاد برای دفاع از ارزش های خودشان خواهند 
رسید.« همزمان،جام جم آنالین نوشت: پنج شبکه ایران اینترنشنال، من وتو، 
بی بی ســی، رادیوفردا و رادیو آمریکا رســما در برنامه هایی به اسم بررسی 
اعتراضات ایران، جنگ چریکی و تاکتیک های نبرد را آموزش می دهند و به 
نوعی جای آمدنیوز را که تبدیل به یک تروریسم رسانه ای شده بود، گرفته اند. 
این موضوع نشان می دهد، یک جنگ تمام هیبریدی علیه ایران طراحی شده 

که هدف آن مسئله  سازی برای بی ثباتی جمهوری اسالمی است.

رئیسی:محاسبات آمریکا در حمایت و تشدید آشوب ها در 
ایران غلط بود

آیت ا... سید ابراهیم رئیســی، در پاسخ به تماس تلفنی »هیثم بن طارق 
آل ســعید« سلطان عمان با بیان این که شاهد باالترین سطح از اعتماد و 
مشارکت دو کشور در عرصه سیاسی هستیم، روابط تهران و مسقط را در 
عرصه های مختلف رو به رشد ارزیابی کرد.رئیس جمهور با اشاره به عزم 
راسخ جمهوری اسالمی ایران برای تنوع و عمق بخشیدن به روابط خود 
با عمان، اظهار امیــدواری کرد، روند تعامالت و تبادالت ایران و عمان، 
همانند یک سال گذشته رو به رشد باشد.آیت ا... رئیسی همچنین در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به محاسبه غلط آمریکا در حمایت و تشدید 
آشــوب ها، اظهار کرد: آمریکا به غلط تصور می کرد تحریم هایش ملت 
ایران را متوقف خواهد کرد، اما وقتی دید ملت ایران در برابر تحریم ها نه 
تنها متوقف نشــد، بلکه به رشد و پیشرفت خود ادامه داد، به فتنه انگیزی 
علیه جمهوری اسالمی ایران روی آورد. رئیسی همچنین تاکید کرد: ملت 
ایران در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا منفعل نخواهد بود و ابتکار عمل 

را در دست دارد./ایرنا
درگذشت 4 نفر دیگر از مجروحان حادثه اوین

رئیس قوه قضاییه  با اشــاره به حادثه رخ داده در بخشی از زندان اوین، 
اظهار کرد: آن چه در زندان اوین رخ داد، جنایتی بود که به دســت عده 
معدودی از عوامل دشــمن صورت گرفت؛ در جریان این جنایت شاهد 
بودیــم که عده قلیلی اقدام به آتــش زدن کارگاهی کردند که به منظور 
اشتغال زایی زندانیان و کمک به خانواده آن ها دایر شده بود؛ در جریان این 
حادثه، سالن اجتماعاتی را آتش زدند که با هدف شکوفایی استعدادها و 
آموزش زندانیان ایجاد شده بود.وی ادامه داد: عوامل دشمن در واقع دست 
روی نقاطی گذاشتند که نقاط قوت سازمان زندان ها در امر بازاجتماعی 
کردن زندانیان است؛ طی مدت یک سال و نیم اخیر اقدامات بسیاری در 
حوزه ارتقا و بهبود وضعیت زندانیان و زندان های کشور در ابعاد مختلف 
صورت گرفته است؛ از اشتغال زایی و مهارت آموزی زندانیان و کمک به 
خانواده های آن ها تا ارتقای وضعیت بهداشــتی و درمانی مددجویان به 
ویژه در ایام کرونا؛ بنابراین در جنایت اخیر رخ داده در زندان اوین، دقیقًا 
به آتش زدن مراکزی مبادرت کردند که سبب ارتقای وضعیت زندانیان و 
کمک به خانواده های آن ها می شد.در این بین، چهار نفر از زندانیان زندان 
اوین که در پی درگیری بین زندانیان و آتش سوزی روز شنبه، آسیب دیده 
بودند و حالشان وخیم بود، به رغم رسیدگی های پزشکی درگذشتند.مرکز 
رسانه قوه قضاییه اعالم کرد، با احتساب فوت این چهار نفر که متاسفانه 
به دلیل وخامت حالشان در بیمارستان از دنیا رفتند، مجموع فوتی های 
حادثه درگیری زندانیان با یکدیگر و آتش سوزی شنبه شب گذشته در 
زندان اوین به هشــت نفر رسید.بر اساس این گزارش، تمامی هشت فرد 

فوت شده از زندانیان بند جرایم مربوط به سرقت بوده اند./میزان
تازه های مطبوعات

جمهوری اســامی -  فضای مجازی را هم می توان از دشــمن گرفت به 
این شرط که مردم از مسئوالن چیزی غیر از صداقت، خدمت، عدالت و 
یکرنگی نبینند و فشارهای اقتصادی عرصه زندگی را بر آن ها تنگ نکند. 
اگر مردم چنین رفتاری را از مســئوالن ببینند، به آن ها اعتماد می کنند و 
در تمام زمینه ها حتی در فضای مجازی عرصه را بر دشمن تنگ خواهند 
کرد بدون آن که نیازی به فیلتر کردن باشد. شما مردم را داشته باشید، مردم 

دشمن را فیلتر خواهند کرد.

همشــهری-حوادث اخیر در ایران به بهانه ای در دست دشمنان کشور برای 
موج سواری و اتهام زنی به ایران تبدیل شده  است؛ رویکردی که می کوشد 
جمهوری  اسالمی را به »سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز« متهم کند. این 
در حالی  است که بررسی ها نشان می دهد در سال های اخیر دست کم ۲۵۰۰ 
تجمع مسالمت آمیز، به صورت قانونی یا غیرقانونی، در کشور برگزار و در 

آن مطالبات صنفی پیگیری شده  است.
سازندگی-باید با واقع بینی به دالیل اعتراض مردم گوش داد. مردمی که به 
مسائل معیشتی معترض هستند. به مسائل مدیریتی انتقاد دارند. از عملکرد 
گشت ارشاد ناراضی هستند و از فساد در برخی بخش های مدیریتی نا امید 
شده اند. نمی توان مکرر برای مردم نسخه مقاومت پیچید و بعد شاهد انتشار 

اخباری درباره فسادهای کالن در بخش های مختلف بود.
ایران  - حادثه زندان اوین، پازلی از نقشــه پیچیده گســترش اغتشاش ها 
در کشــور بود. انتخاب این زندان برای شورش دو دلیل داشت؛ هم نماد 

اغتشاشگران بود و هم محل نگهداری جاسوس های دوتابعیتی.
کیهان- این که برخی از افراد ]آگاهانه یا ناآگاهانه[ تمایل به طراحی حجاب 
شــخصیت دختر و زن مجموعه شان با موی بیرون آمده از روسری و شال 
دارند، امر چندان عجیبی نیست، اما این که مدیران فرهنگی سیما در بخش 
کودک این نوع طراحی ها را بدون اشکال تلقی می کنند، به هیچ وجه قابل 

قبول نیست.
آرمان ملی - دولت فاقد تیم اطالع رسانی حرفه ای دقیق است و نمی تواند در 
بزنگاه های حساس اطالع رسانی درستی درباره وقایعی که به وجود می آید، 
داشته باشد. این ضعف موجب شده دولت عمال با چالش هایی روبه رو شود، 
این در حالی است که اطالع رسانی به موقع موجب می شود ملت به دولت 

اعتماد کامل پیدا کند.
انعکاس

انتخاب نوشــت :  مدیر عامل شرکت پست گفت: »متوجه شدم که حتی در 
مناطق روستایی فروش محصوالت از طریق اینستاگرام صورت می گرفته 
اســت. در حین بازدید، مردم با دیدن من از شرایط اینترنت و فیلترینگ 
اینستاگرام ابراز شکایت کردند که من به آن ها گفتم شما خودتان از قبل به 
این فکر بودید که احیانًا اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی می افتد؟ 
خودتان باید به فکر می بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینســتاگرام استفاده 

نمی کردید.«
تابناک نوشت : علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور گفت: 
اصل قضیه این است که اگر دین نداشته باشید هر کاری را انجام می دهید؛ 
مانند دزدی، آتش زدن اموال، غارت بانک و ... دولت نیز برای مردم است. 
این که خودروهای مردم را آتش بزنیم و پشــت فرمان فرد را بکشیم و از 
جسد آن ها داستان هایی بسراییم. مطمئن باشید اکثریت عظیم افرادی که در 
این صحنه ها بودند، اصاًل آن خانم محترمی که جان خود را از دســت داد، 

نمی شناختند.
انصاف نیوز نوشت : کشف حجاب الناز رکابی، پرسابقه ترین سنگ نورد زن 
ایرانی در مرحله پایانی رقابت های قهرمانی آسیا در کره جنوبی در حالی 
که نماینده رسمی ایران بود، خبرساز شده است. الناز رکابی سنگ نورد ۳۳ 
ســاله ایرانی که بیش از دو دهه   در این رشــته ورزشی   فعالیت  دارد و 
پرآوازه ترین ورزشکار زن این رشته ورزشی محسوب می شود، در جریان 
مرحله پایانی رقابت های قهرمانی آسیا در کره جنوبی در اقدامی جنجال 

ساز بدون حجاب اسالمی در مسابقه حضور یافت.

برداشت سالیانه ۲۰۰ تن گیاهان دارویی 
از رویشگاه های هرمزگان

 گروه خبر // رییس اداره بهره برداری منابع طبیعی هرمزگان 
نیز گفت: ســالیانه افزون بر۲۰۰ تن انــواع گیاهان دارویی 
شامل، آویشن، حنا، آلوئه ورا، صبرزرد، مورخوش، مورتلخ، 
مرزنجوش، سپستان و چای ترش از یک هزار رویشگاه ها و 
مزارع استان برداشت می شود. به گزارش خبرنگار دریا ؛ امین 
ضیایی یادآور شــد: کشت گیاهان دارویی که به عنوان طالی 
سبز نام برده می شــود، ارتباط مستقیم با اشتغال روستاییان 
دارد و می تواند اقتصاد مردم هر منطقه ای را متحول کند. وی 
ابراز داشــت: با توجه به بارندگی های سال گذشته و احیای 
مراتع با مشــارکت مردم محلی برای حفاظت از رویشگاه ها، 
امسال گیاهان دارویی بسیار غنی و بستر مناسبی جهت توسعه 
عرصه های طبیعی فراهم شده است. رییس اداره بهره برداری 
منابع طبیعی هرمزگان تصریح کرد: برداشت گیاهان دارویی در 
قالب ۲۰ فقره قرارداد از شهرهای میناب، بندرعباس، رودان، 
حاجی آباد، بشاگرد و بســتک با ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال 
انجام شده اســت. ضیایی اضافه کرد: سال گذشته باتوجه به 
خشکســالی های موجود، هیچ گونه مجوزی از سوی منابع 

طبیعی هرمزگان برای برداشت گیاهان دارویی صادر نشد
برگزاری رزمایش ایمنی مقابل زلزله 

در هرمزگان
 گروه خبر // مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان گفت: 
رزمایش ایمنی در برابر زلزله به مناسبت هفته جهانی کاهش 
خطر بالیای طبیعی در خانه های هالل این جمعیت آغاز شد 
و تا پایان این هفته ادامه خواهد یافت. مختار سلحشــور در 
حاشــیه آیین آغاز این رزمایش اظهار داشــت: امدادگران، 
نجاتگران و مربیان اقدام به برگزاری رزمایش ایمنی در برابر 
زلزله در افزون بر ۳۰۰ خانه هالل در سراســر استان کرده اند. 
وی با اشاره به اینکه هفته جهانی کاهش خطر بالیای طبیعی 
از ۲۱ مهر ماه آغاز شــده اســت، ادامه داد: آموزش الزم در 
موضوع مواجهه با خطر زلزله در این رزمایش داده می شــود 
و امید است با برگزاری این زمایش ها و با پیشبرد برنامه های 
آموزشی جمعیت بتوان میزان تاب آوری و ایمنی جامعه برای 
مواجهه با حوادث را بیش از گذشــته افزایش داد. وی اضافه 
کرد: جمعیت هالل احمر آمــوزش آحاد جامعه را به عنوان 
یکی از وظایف اصلی در دستور کار خود دارد و در زمینه های 
مختلف حوزه مدیریت بحران، بخش های مختلف جامعه را با 
برنامه ریزی، آموزش می دهد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
هرمزگان افزود: خانه های هالل از بســترهای مهم آموزشی 
جمعیت هالل احمــر بوده و می طلبد اعضای خانه های هالل 
که معموال در مناطق ســخت گذر و روستاها ساکن هستند را 
بیشــتر آموزش داد. به گزارش ایرنا ؛  سلحشور تصریح کرد: 
گسترش و توسعه آموزش و افزایش آگاهی جامعه در حوزه 
مدیریت بحران و مقابله با حوادث و ســوانح می تواند آثار 
مخرب را کاهش داده و خطرهای ناشی از حوادث را تا میزان 

قابل توجهی پایین آورد.
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سرمقاله

  پنجشنبه گذشته آیین افتتاحیه ملی اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت 
دانش آموزی با حضور مسئوالن کشوری واستانی و وزیر آموزش و پرورش 
در پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس در بندرعباس برگزار شد تا دانش آموزان 
عــالوه بر حضور در اردوهای راهیان نور، به اردوهای راهیان پیشــرفت هم 
بروند و پیشــرفت های کشــور در حوزه های مختلف را نیز شاهد باشند که 
وزیر آموزش و پرورش هم به مدیران کل آموزش و پرورش و دبیران زیست 
شناسی تاکیداتی داشت و گفت دبیران زیست شناسی دانش آموزان را به برخی 
موسسات که در سالیان اخیر توانستند در حوزه علمی کارهای بزرگی انجام 
دهند مثل موسسه پاســتور، برکت و فخرا و... ببرند تا  بازدید کنندکه در این 
موسسات ایران اسالمی توانست به همت جوانان کشور واکسن تولید کند که 
جزو تکنولوژی های سخت و جدید دنیاست. واقعیت هم این است که اقشار 
مختلف جامعه بخصوص دانش آموزان و دانشــجویان بایستی از یک طرف 
همواره رشــادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس را ببینند وبشنوند تا 
بدانند که این کشور با ایثارگری و خون شهدا و ایثارگران و آزادگان حفظ شده 
اســت وباید پاسدار آرمان های شهدا و رزمندگان باشیم و از طرفی دیگر هم 
بایستی این قشر پیشرفت های کشور را هم در حوزه های مختلف نظاره گر 
باشند تا ببینند به دست توانای جوانان، مهندسان، متخصصان، دانشمندان و... 
کشورمان در حوزه های مختلف به دستاوردهای بزرگی دست یافته ایم که در 
برخی بخش ها جزو معدود کشورهای دنیا هستیم که به برخی تکنولوژی ها 
در شرایط سخت و ظالمانه تحریم دشمنان دست یافته ایم. در برخی حوزه ها 
از جمله تسلیحات و پهباد، بنزین، واکسن کرونا و... که دشمنان تالش می کردند 
به آنها دسترســی نداشته باشیم و حتی نتوانیم وارد کنیم، اما امروزه حتی می 
توانیم برخی از آنها را هم صادر کنیم وبه سایر کشورها بفروشیم که این موضوع 
نشان داد توانسته ایم تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کنیم وبه استقالل برسیم 
و به همین دلیل هم دشمنان از پیشرفت های ایران هراس دارند وبدنبال برنامه 
ریزی وحمایت از اغتشاشات وناامیدکردن مردم ونسل جوان کشور هستند. نیاز 
است اقشار مختلف وبخصوص جوانان، دانش آموزان و دانشجویان کشور به 
خودباوری در حوزه های های مختلف برسند واز خود تحقیری اجتناب کنند 
وبه همین دلیل نیاز است دستاوردهای مان را نسل نوجوان وجوان و دانش آموز 
و دانشجو ببینند و همانطور که مدیر عامل پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس 
هم تاکید کردند کسانی که در اردوهای راهیان نور و پیشرفت حضور می یابند، 
بایستی به روایان نور و پیشرفت هم تبدیل شوند وآنچه را که دیده اند وشنیده 
اند، بروند وبرای دیگران نیز نقل و تعریف کنند وراوی شــوند. ضرورت دارد 
دانش آموزان و دانشــجویان مدارس و دانشگاه های هرمزگان وسایر مناطق 
کشور از پیشرفت های کشور در حوزه های مختلف بازدید کنند و آنچه را که 
گهگاهی شنیده اند را با چشمان خودشان هم ببینند تا به خودباوری بیشتر رسیده 
و به این اعتماد واعتقاد برسند که آنها نیز می توانند در مسیر پیشرفت و عمران 
و آبادانی کشور و استان گام بردارند و محرومیت ها را بزدایند تا ایران اسالمی 
در تمام حوزه ها به پیشرفت برسد و الگوی تمام عیار در منطقه وجهان شود.  
طرح راهیان نور و پیشرفت، ابتکار عمل بجا وشایسته ای است واز این فرصت 
بایستی برای معرفی پیشرفت های کشور به نسل آینده ساز کشور  استفاده شود.
   علی زارعی

راهیان نور و پیشرفت 
برای دانش آموزان و دانشجویان

 گروه خبر // نماینده ولی فقیه در اســتان 
هرمزگان با اشــاره به ظرفیت های ساحلی 
و دریایی این اســتان خواستار توجه ویژه و 
رونق این ورزش ها شد و گفت: هرمزگان در 

توسعه ورزش عقب، مانده است. 
حجت االسالم والمســلمین محمد عبادی زاده 
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان و امام 
جمعه بندرعباس، در نشست با جامعه ورزش 
و جوانان استان هرمزگان، اظهارداشت: ورزش 
همیشــه جزو دغدغه های اصلی بنده بوده و 
جلســه ای نبوده اســت که موضوعات آن را 
مطرح نکرده باشم چرا معتقدم باید تالش کنیم  
نقیصه ها در اســتان رفع شــود و ظرفیت های 

هرمزگان به درستی به کار گرفته شود.
وی افــزود: جنوب کشــور در حوزه ورزش 
استعدادهای بالقوه ای را دارد اما ما هرمزگانی ها 
نسبت به ســایر اســتان های جنوبی عقب تر 
مانده ایــم از این رو باید تالش کنیم تا ورزش 

هرمزگان به جایگاه واقعی خود برسد.
امام جمعــه بندرعباس با اشــاره به حضور 
یک ساله تیم فوتبال آلمینیوم المهدی هرمزگان 
در لیــگ برتر، افزود: دوره یکســاله حضور 
یک تیم فوتبــال از هرمــزگان در لیگ برتر 
موجب شــود که شور و شــعف مضاعفی بین 
مردم هرمزگان ایجاد شــود و ما شاهد بودیم 
زمانی که تیم های مطرح کشــور به بندرعباس 

می آمدند حتی از روستاهای دور دست افرادی 
برای تماشای مسابقات خود را به بندرعباس 
می رساندند اما افسوس که این وضعیت حفظ 

نشد و این ستاره رو به افول گذاشت. 
 عبــادی زاده توجه به رشــد متــوازن همه 
رشــته های ورزشــی را یکی از نکات مثبت 
مدیریت ورزش اســتان دانست و گفت: الزم 
اســت حمایت ها در ورزش اســتان از سوی 

صنایع افزایش و ساماندهی شود.
به گزارش  تســنیم ، وی با اشاره به افزایش 
مشــارکت صنایع استان در مســئولیت های 
اجتماعی، گفت: مسئولیت های اجتماعی صنایع 
هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده است چرا که 

اگر اســتان کرمان را بنگریم فقط ۳ تیم تحت 
عنوان های مس کرمان، مس رفسنجان و گل و 
گهر ســیرجان را در لیگ برتر دارد و در لیگ 
دسته یک نیز از مس شــهر بابک برخوردار 
اســت اما در هرمزگان این امر به درستی جا 

نیفتاده است و الزم است توازن برقرار شود.

امام جمعه بندرعباس خواستار شد 

توجه ویژه به رونق ورزشهای آبی و ساحلی

       

گــروه خبر // رئیس هیئت فوتبال اســتان 
هرمزگان با گالیه از عــدم حمایت صنایع از 
ورزش اســتان گفت: صنایع اگر  یک درصد 
قانونی حق ورزش اســتان را پرداخت کنند، 

مشکالت ورزش استان برطرف خواهد شد. 
رنجبریــان رئیس هیئت فوتبال هرمزگان در 
نشست با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، 
اظهارداشت: خوشــبختانه در هیئت فوتبال 
اســتان شــاهد ۵ تیم لیگ برتری هستیم که 
فوتبال و فوتسال ســاحلی بانوان و سه تیم 

فوتبال ساحلی آقایان را شامل می شوند. 

وی افزود: مــا قول داده ایم که در ۴ ســال 
مدیریت خود یک تیــم فوتبال از هرمزگان 
را به لیگ برتر ببریم، اما برای رسیدن به این 

جایگاه نیاز به حمایت هایی داریم.
رئیس هیئــت فوتبال هرمــزگان، بیان کرد: 
گالیه اصلی ما در حوزه صنایع اســتان است 
و برداشت ما این است که مجموعه مدیریتی 
اســتان بر روی صنایع  از اســکله باهنر تا 
بندرخمیر هیچ اشرافیتی ندارند و همین عدم 
اشرافیت باعث شــده است که صنایع استان 
هیچ  گونه کمکی به ورزش اســتان نداشــته 

باشند. رنجبریان تاکید  کرد: قانون شرکت ها 
و صنایــع را موظف کرده اســت که با یک 
درصدی از درآمدهایشان از ورزش حمایت 
کنند این شرکت ها اگر یک درصد قانونی حق 
ورزش اســتان را پرداخت کنند، مشکالت 
ورزش استان برطرف خواهد شد و حتی اگر 
۳۳ صدم درصد از این درصد را هم پرداخت 
کنند ما می توانیم مسائل ورزشی را به درستی 

پیش ببریم. 
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر زمزمه 
انحالل یکی از تیم  های فوتبال استان به گوش 

می رســد گفت: در حال حاضر تنها شرکت 
فوالد هرمزگان و شــهرداری بندرعباس ما 
را در فوتبال حمایت می کنند اما بقیه صنایع 

هیچ گونه حمایتی ندارند
به گزارش  تســنیم ، رئیــس هیئت فوتبال 
هرمزگان، تاکید  کرد: در بعضی از شــرکت ها 
اگر یک مدیری ورزشــی باشد ممکن است 
کمک هایــی را انجام دهد، امــا اگر مدیری  
اهل ورزش نباشد هیچ گامی را بر نمی دارد، 
لذا معتقدیم که اگر مســئوالن استان بخواهند 

ورزش استان رشد خواهد کرد.

گروه خبر //  دبیر طرح ملی تالوت 
قرآن معاونت قرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: 
استان هرمزگان رتبه دوم ثبت نام 
طرح ملی تــالوت قرآن کریم در 
به دست  را  کشور  استان های  بین 

آورده است. 
حسین مقدم کیا در تشریح ثبت نام 
تالوت  ملی  دوره طرح  یازدهمین 
قــرآن کریم شــباب الرضا)ع(در 
بندرعباس  افزود: براســاس اعالم 
رسمی دبیرخانه طرح ملی تالوت 
قرآن کریم ۲۰۰ نفر از نوجوانان و 
جوانان هرمزگان در این طرح ثبت 

نام کردند.

نوجوانان  ادامه داد: جوانان و  وی 
میناب به ابتکار مجری طرح ملی 
تالوت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان و فعاالن قرآنی شناسایی 
و ثبت نام شــدند. دبیر طرح ملی 
تــالوت قرآن کریم گفــت: براین 
اساس کار سنجش قرآنی نوجوانان 
و جوانان با بهره گیری از اســاتید 

قرآنی آغاز می شود.
وی افــزود: جذب اســتعدادهای 
قرآنــی و فراهــم شــدن زمینه 
شناسایی استعدادهای نهفته، تربیت 
نســل جوان و نوجــوان از جمله 
رویکرد هــای راهبردی طرح ملی 

تالوت قرآن کریم است.

مقدم کیا تصریح کرد: نوجوانان و 
جوانان براساس قرائت های تقلیدی 
اساتیدی همچون مصطفی اسماعیل، 
شحات محمد انور، عبداهلل الباسط و 
محمد صدیق منشاوی سازماندهی 
می شــوند. این طرح در سه سطِح 
»دوره مقدماتی«، »دوره پیشرفته« 
و »دوره عالــی« هر کدام به مدت 

دوسال اجرا می شود.
متقاضیان  همــه  به  اولیه  آموزش 
حضــور در طرح ملــی تالوت و 
کســب آمادگی الزم جهت شرکت 
آزمون هــای ورودی طــرح،  در 
عبارتنــد از صحیح خوانــی قرآن 
روخوانی  بر  تســلط  شامل  کریم 

و روان خوانی قــرآن کریم و لحن 
شامل آشنایی با روش ها و اصول 

اولیه تقلیدخوانی است.
دبیر طرح ملی تالوت قرآن کریم 
با بیــان اینکه این طــرح ملی از 
ویژگی های بارزی برخوردار است 
آموزشی،   مســتمِر  نظارت  گفت: 
برگزاری جلسات  فنی،  و  اخالقی 
تخصصی قرآن کریم، برپایی محافل 
و کرســی های تالوت قرآن کریم 
برای تالوت اســتعدادهای قرآنی 
با معرفــی چهره هــای نوجوان، 
برگزاری مســابقات قرآن کریم در 
سطح اســتانی و کشوری، گزینش 
استعدادهای درخشــان و نخبه از 

میان قرآن آموزان و معرفی آن ها به 
عنوان چهره های جهانی در تالوت، 
اعزام به محافل داخل و خارج از 
کشور برای انجام برنامه های تبلیغی 
از جملــه ویژگی هــای این طرح 

است.
بــه گزارش ایرنــا ؛ در این طرح، 
آموزش به صورت تقلید از قاریان 
برجسته انجام می گیرد که در بخش 
پســران هشــت تا ۱۵ سال تقلید 
از اســاتید عبدالباســط، مصطفی 
اســماعیل و منشــاوی و شحات 
انــور و برای دختــران ۱۰ تا ۱۵ 
سال تقلید از اساتید عبدالباسط و 
مصطفی اسماعیل انجام خواهد شد.

هرمزگان رتبه دوم ثبت نام طرح ملی تالوت قرآن کریم در کشور را کسب کرد

الزام صنایع به پرداخت حق ورزش هرمزگان سبب رفع مشکالت می شود 
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  گروه اســتان ها - بوشهر//  نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر 
لزوم توسعه زیرساخت های  بر  تاکید  با 

باالی مدارس  تعداد  آموزشــی، گفت: 
تخریبی در اســتان بوشهر پذیرفتنی 

نیست.
 آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشــهری در 
دیدار با مدیران آموزش و پرورش استان 
قدم  ســوادآموزی  داشت:  اظهار  بوشهر 
آغازین رشــد فزاینده پیشرفت و تولید 

نیروی انسانی توانمند است.
وی با تاکید بر سرمایه گذاری مناسب بر 
آموزش و پرورش و توسعه سوادآموزی 
در سطح عمیق اضافه کرد: باید کاری کنیم 
که آموزش و پرورش استان الگو و تعیین 

کننده برای کل کشور باشد.
امام جمعه بوشــهر افزود: اگر می خواهیم 

اســتانی قوی، پیشرفته و کشوری توسعه 
یافته داشــته باشــیم باید به آموزش و 
پرورش خیلی بیشــتر از اینها توجه کنیم 

و شاهد گسترش دانش در جامعه باشیم.
وی بــا بیان اینکه تعــداد باالی مدارس 
تخریبی در استان بوشهر پذیرفتنی نیست 
تصریح کرد: برای پیشــرفت و توسعه و 

تمدن آفرینی باید زیرساخت های آموزشی 
توســعه یافته و بهترین مدارس ســاخته 
افزود:  بوشهری  آیت اهلل صفایی  شــوند. 
عالوه بر ساخت مدارس جدید و نوسازی 
مــدارس تخریبی اســتان، باید مدارس 
نیروگاه اتمی، مدارس نفت، مدارس گاز 
و پتروشــیمی و… نیز در استان بوشهر 

ساخته شود. وی تاکید کرد: باید در استان 
بوشهر زمینه رشد دانشمندان فراهم شود 
و این کار با حمایــت ویژه از آموزش و 
پرورش محقق می شــود و زیرساخت ها 
و امکانات و تجهیزات باید تقویت شود. 
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره 
به اینکه اســتعدادهای بســیار خوبی در 
شهرها و روستاهای اســتان وجود دارد 
گفت: باید زمینه رشــد این استعدادها در 
اســتان فراهم شود و حمایت الزم از این 

استعدادها صورت گیرد.

گروه استان ها - بوشــهر //  معاون تربیت بدنی و 
سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با 
اشــاره به اجرای طرح شهید خرازی گفت: با اجرای 
این طرح والدین و دانش آموزان بوشهری به صورت 

رایگان از ۲۸ مجموعه ورزشی بهره می برند.
مهدی عباســیان در نشســت خبری به مناسب هفته 
تربیــت بدنی و ورزش اظهار کــرد: هم زمان با آغاز 
هفته تربیت بدنی طرح کشــوری شــهید سلیمانی به 
صورت وئدیوکنفرانســی با حضور وزیر کشــور در 
دبستان شریعتی شهر بوشهر افتتاح شد و همچنین با 
حضــور مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل ورزش 
و جوانان و اســتاندار بوشهر زنگ مدرسه در مدرسه 
شهید بهشتی نواخته شد. وی با بیان اینکه طرح شهید 
سلیمانی با هدف ارتقا سرانه ی فضای ورزشی مدارس 
کشور اجرا خواهد شد، تصریح کرد: ۳۶ فضای روباز 
با اعتبار هر فضا ۱۵۰ میلیون تومان، هشــت فضای 
سرپوشــیده ورزشــی با اعتبار یک میلیارد تومان و 
تجهیز ۱۴ کالس درس تربیت بدنی با اعتبار هر کالس 
8۰ میلیون تومان در قالب این طرح در استان بوشهر 

احداث می شود.
معــاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان بوشــهر اضافه کرد: برای اجرا طرح 

شهید ســلیمانی ۱۵ میلیارد تومان اعتبار به آموزش 
و پرورش استان بوشــهر ابالغ شده که هفت میلیارد 
تومان آن از وزارت آمــوزش و پرورش و مابقی از 

محل بودجه استانی تامین شده است.
 بوشهر رتبه نخست سرانه ورزشی کشور

عباســیان تصریح کرد: در حالی که ســرانه ورزشی 
مدارس کشور ۳۴ صدم مترمربع به ازای هر دانش آموز 
است، اســتان بوشهر با ۷8 صدم مترمربع به ازای هر 
دانش آموز رتبه نخست کشور را به خود اختصاص 
داده اســت. این مقام مسئول بیان کرد: با هدف ایجاد 
نشاط، شادابی و امید آفرینی در خانواده ها طرح آزاد 
ســازی و مردمی ســازی مجموعه های آموزشی و 
ورزشی با عنوان طرح شهید خرازی در استان بوشهر 
آغاز شده است.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان بوشهر با بیان اینکه اینکه 
طرح شــهید خرازی جز سیاست های دولت مردمی 
ایرانی قوی اســت، عنوان کــرد:  در قالب این طرح 
۲8 مجموعه ورزشی استان در روزهای پنج شنبه در 
اختیار دانش آموزان دختران و مادران آنها و روزهای 
جمعه در اختیار پســران و پدران آنها به صورت صد 
در صد رایگان قرار می گیرد.عباسیان مهمترین چالش 
تربیت بدنی را بی رغبتــی دانش آموزان و خانواده ها 

برای شرکت در فعالیت های ورزشی دانست و گفت: 
اگرچه سرانه ورزشی استان بوشهر مطلوب است اما 
کمبود تجهیــزات و امکانات نیز از دیگر چالش ها و 
موانع پیش رو است که امیدواریم با نهضت تربیت بدنی 

برطرف شوند.
 ۲۸ معلم ورزش در بوشهر جذب شدند

وی با اشــاره به کمبود ۱۰۰ معلم ورزش در ســطح 
استان بوشهر تصریح کرد: امسال ۲8 معلم ورزش در 
قالب ماده ۲8 در ســطح استان جذب با سپری کردن 
دوره های مختلف جذب و با ظرفیت معلم های موجود 

همه کالس های درس پوشش داده شده اند.
معــاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان بوشهر اظهار کرد: امسال یک میلیارد 
تومان تجهیزات ورزشــی برای مدرسه های استان و 
یک میلیارد تومان نیز برای خرید امکانات بهداشتی 

مدرسه ها تخصیص یافته است.
وجود سه استخر دانش آموزی در سطح استان بوشهر

عباسیان با اشاره به وجود سه استخر دانش آموزی در 
سطح استان بوشهر تصریح کرد: استخر دانش آموزی 
بوشــهر با زیربنای ۲ هــزار و ۲۷ مترمربع و ۲۳۰ 
میلیارد ریال اعتبار اجرا شــده است همچنین استخر 
دانش آموزی شــهر برازجان نیاز بــه تعمیر دارد و 
اســتخر دانش آموزی گناوه با 8۰ درصد پیشــرفت 

فیزیکی دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.
این مقام مســئول با اشــاره به اجرای طرح کوچ در 
سال تحصیلی گذشته گفت: بر اساس بررسی های این 
طرح ۳۶ درصد دانش آموزان استان چاق هستند که 
این آمار نســبت به ۳۰ درصد میانگین کشور باالتر 
اســت. در این میان آمار چاقی در بین دانش آموزان 
دختر بیشتر است.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان بوشهر اعالم کرد: به 
المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای  صورت نمادین 
در شــبانکاره آغاز شد. با پایان این دوره برگزیدگان 
آذرماه به مرحله استانی و در فصل تابستان به مرحله 

کشوری راه خواهند یافت.

استفاده رایگان دانش آموزان و والدین بوشهری از اماکن ورزشی

امام جمعه بوشهر:

فضاهای آموزشی در استان بوشهر تقویت شود

آب دریا به نجات لب های تشنه بوشهر می آید 
 گروه اســتان ها - بوشهر // مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان بوشــهر گفت: با برنامه ریزی انجام شــده مرحله نخست 
پروژه های آب شیرین کن جم و بوشهر پاییز امسال وارد مدار تولید 
می شود. ابوالحسن عالی در نشســت با خبرنگاران اظهار داشت: 
آب شیرین کن بوشهر به ظرفیت ۳۵ هزار مترمکعب در ساحل بوشهر 
روند اجرایی آن تسریع یافته که بر اساس برنامه ریزی مرحله نخست 
آن پاییز امســال وارد مدار تولید و بهره برداری می شود. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر به آب شیرین کن سیراف به جم 
به ظرفیت ۲8 هزار مترمکعب پرداخت و افزود: بیش از یک سوم 
ظرفیت این پروژه به میزان ۱۰ هزار مترمکعب پاییز امســال وارد 
مدار بهره برداری می شــود. طرح تکمیلی خط انتقال آب از محل 
آب شیرین کن ۳۵ هزار متر مکعب بوشهر تا مخزن ذخیره آب شهید 
ماهینی به طول ۵۵۰ متر به قطر 8۰۰ میلیمتر در حال اجرا است. 
وی پیشرفت این طرح را ۲۵ درصد دانست و بیان کرد: مدت زمان 
اجرایی پروژه ۳ ماه اســت که تالش می شــود در مدت کمتری به 
اتمام برســد. این مقام مسئول با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز پروژه 
خط انتقال آب از محل آب شــیرین کن ۳۵ هزار متر مکعب بوشهر 
۲۲۰ میلیارد ریال است ادامه داد: عملیات اجرایی طرح تکمیلی این 

پروژه در نیمه دوم مهرماه امسال آغاز شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر:
طرح های پژوهشی استان بوشهر باید اثربخش 

و در راستای حل مشکالت باشند
  گروه اســتان ها - بوشهر // رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان بوشهر گفت: طرح های پژوهشی باید اثربخش، توسعه 
محور، عملیاتی و در راســتای حل مشکالت این استان باشند. به 
گزارش خبرنگار دریا ؛ محسن پاپری زارعی در کارگروه آموزش، 
پژوهش، فناوری و نوآوری اســتان بوشهر افزود: هدف از تشکیل 
این کارگروه تخصصی، روان سازی اجرای تصمیم های شوراهای 
عالی مرتبط از جمله شــوراهای عالی آموزش و پرورش، انقالب 
فرهنگی و آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و هماهنگی 
و ایجاد ارتباط بین دســتگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با 
مراکز تولیدی و صنعتی و بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های 
تخصصی آنها برای توســعه و ارتقای کیفی تولیدات داخلی است. 
وی اضافه کرد: همچنین این کارگروه تخصصی به بررســی و ارایه 
راهکارهای حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک های علم 
و فناوری، شــهرک های فناوری و شرکت های دانش بنیان، کسب و 
کارهــای نوپا و دانش بنیان با همــکاری کارگروه امور اقتصادی، 
اشتغال و ســرمایه گذاری و تمهید راهکارهایی برای بهره گیری از 
توانمندی ها و ظرفیت های تخصصی سازمان ها بویژه مراکز تحقیقاتی 
و پژوهشی، تشکل ها و انجمن های صنفی در راستای برطرف کردن 
نیازهای پژوهشی استان و کشور می پردازد. پاپری زارعی افزود: 
بررسی و ارایه پیشنهاد اولویت های پژوهشی استان بوشهر، جهت 
دادن و هدایت اعتبارات تحقیقاتی همه دستگاه های اجرایی و تمهید 
برنامه هایی برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری در 
این استان، راهکارهای تشویق و توسعه استفاده از فناوری اطالعات 
در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و هماهنگی 
و نظارت بر ایجاد بانک های اطالعاتی طرح های پژوهشــی استان 
به منظور ارتقای هم افزایی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از اجرای 
پژوهش های غیرضروری و تکراری را از جمله دیگر رسالت های 
اصلی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری این اســتان 
عنوان کرد. رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر تاکید 
کرد: طرح های پژوهشی اســتان باید کاربردی و اثربخش باشد و 
قابلیت ارزیابی، توسعه محور و عملیاتی داشته و اطالعات موضوع 
را تجزیه و تحلیل  کند تا به نتایج عینی رسیده و هزینه های تحمیل 
شده آن بر جامعه قابل محاسبه باشد. وی  با بیان اینکه اولویت های 
پژوهشی از سوی دستگاه های اجرایی اعالم و در حال بررسی است 
گفت: این پژوهش ها و نتایج تحقیق عالوه بر حل مشکالت استان،  

باید به نتیجه ایده آل و مطلوب منجر شوند.
مدیر پروژه بوشهر مال:

چهره  های سیاسی در "بوشهر مال" 
سرمایه گذاری نکرده اند

 گروه استان ها - بوشهر // مدیر پروژه بوشهر مال گفت: هیچ 
یک از چهره  های سیاسی دولت گذشــته و کنونی در این پروژه 
سرمایه گذاری نکرده اند و اندازه یک دانه جو سهم ندارند. صدراله 
ساالری در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: پروژه بوشهر مال با 
۱۱۰ هزار متر مربع زیر بنا در حاشیه اتوبان بوشهر به چغادک و 
در ۷ کیلومتری شهر بوشهر در حال اجرا است.وی با اشاره به اینکه 
کاربری این مجموعه از روز اول فرهنگی، تجاری، اقامتی، اداری 
و نمایشگاهی بوده است، تصریح کرد: تمامی کاربری ها اجرا شده 
در این پروژه در قانون دیده شــده است و مصوبه مجلس شورای 
اســالمی را دارد. همچنین همه عوارض خدمات سال ۱۴۰۰ این 
پروژه برای کاربردهای مختلف اداری، تجاری، نمایشــگاهی و 
فرهنگی پرداخت شده و بر اساس بند قانونی بعد از پایان ساخت، 
اجازه واگذاری به اشخاص ثالث را دارد.به گفته مدیر پروژه بوشهر 
مال، در اجرای این پروژه استاندار بوشهر، معاون سیاسی و امنیتی 
استانداری، سازمان های نظارتی، اطالعاتی و بازرسی با تماس ها و 
حمایت های خود ما را در پیشبرد و به اشتغالزا شدن پروژه همراهی 
کرده اند.ساالری با تاکید بر اینکه هیچ یک از چهره  های سیاسی 
دولت گذشــته و کنونی در پروژه ایران سرمایه گذاری نکرده اند، 
اضافه کرد: حدود یک پنجم و معادل ۲۳هزار متر مربع پروژه ایران 
مال تجاری، ۲۲ هزار متر مربع فرهنگی،۴۰ واحد اداری، هزار متر 
مربع به فضای اقامتی و ۲۰8۰ متر مربع نیز به فضای شــهربازی 
سرپوشیده اختصاص یافته است.وی اضافه کرد: در اجرای پروژه 
بوشهر مال برگشت سرمایه چندان برای ما اهمیتی نداشته است و 
در تالش بوده ایم کمبودهای استان را شناسایی و در جهت برطرف 
کردن آنها برنامه ریزی کنیم تا جایی که سالن ها با استانداردهای 
جهانی در حال ساخت هســتند.مدیر پروژه بوشهر مال با اشاره 
اینکه فاز اول این پروژه تا پایان ســال به بهره برداری می رســد، 
تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر در این پروژه سرمایه گذاری 
کرده اند و با اتمام آن برای حدود ۳۵۰۰ نفر اشــتغال زایی خواهد 
شد.ســاالری بیان کرد: بازار سنتی، سه سالن سینما ۲۵ نفره ،۵۰ 
نفره و ۲۴۰ نفره، سالن کنسرت، شهربازی سرپوشیده، هایپر مارکت 
۳۵۰۰ متر مربعی، هتل و ... از جمله قسمت های مختلف این پروژه 
است که می تواند در صنعت گردشگری استان نقش تاثیرگذاری 

داشته باشد.

خبر

گروه اســتان ها - بوشهر //  رئیس 
شورای اسالمی شــهر بوشهر گفت: 
ایرانی-  معماری  به  توجه  راستای  در 
امسال  درآمدی  تعرفه  در  اســالمی 
جرائمی برای اجرای نمای رومی دیده 

شده است. 
وحید نیک روش در نشست کمیسیون 
عمران شورای شهر بوشهر با مسئوالن 
بسیج مهندسان اســتان بوشهر اظهار 
کرد: در راســتای توجــه به معماری 
ایرانی اســالمی در تعرفــه درآمدی 
امســال جرائمی بــرای اجرای نمای 
رومی دیده شــده که حالت بازدارنده 

خوبی خواهد داشت.
وی بــا بیــان اینکه تعامل شــورا و 
شــهرداری با بســیج مهندســین در 
شهرســازی  و  معماری  حوزه هــای 

افزایش مــی یابد.، تصریــح کرد: با 
توجه به پتانســیل بسیار خوب بسیج 
مهندسین انتظار می رود از این ظرفیت 
در زمینه احیاء بافت فرهنگی تاریخی 
استفاده شــود. رئیس شورای اسالمی 
شهر بوشهر با اشاره به اعتبارات خوبی 
که از سوی شهرداری، میراث فرهنگی، 
راه و شهرسازی و دیگر دستگاه های 
خدمات رســان برای بافت فرهنگی 
تاریخی بوشــهر درنظر گرفته شــده 
است، افزود: امیدواریم با حضور فعال 
بسیج مهندسین، از تجارب و ظرفیت 
آنان در احیاء و بهسازی بافت تاریخی 

بهره مند شویم.
نیک روش در خصوص سیما و منظر 
شــهری گفت: پیشنهاد شــورا توجه 
ویژه به معماری و شهرســازی ایرانی 

اسالمی و حذف نماهای رومی است، 
بنابراین کمیسیون سیما و منظر شهری 
در شــهرداری تشکیل شــده و نمای 
ســاختمان های درگذرهــای باالی 
۱۶ متر می بایســت در این کمیسیون 
که متشــکل از اســاتید دانشــگاه، 
مشــاوران، نماینده راه و شهرسازی و 
سایر دستگاه های متولی است، مجوز 
دریافت کنند. وی به طرح تفصیلی شهر 
بوشهر اشاره کرد و افزود: این طرح هم 
اکنون به صورت کامل اجرایی نشده و 

درخواست ما اجرای کامل آن است.
به گزارش مهر ؛ رئیس شورای اسالمی 
شهر بوشهر از آمادگی شورا، شهرداری 
وشــهروندان برای اجرای کامل طرح 
 تفصیلی در همه نقاط شــهر بوشــهر

 خبر داد.
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 گروه استان ها - بوشهر//  استاندار 
برای  بسیج  ظرفیت  از  گفت:  بوشهر 
شناسایی افراد فاقد بیمه درمانی در 
استان بوشهر اســتفاده شود و این 
افراد تحت پوشش بیمه سالمت قرار 

بگیرند.
با  احمد محمــدی زاده در نشســت 
مســئوالن بیمه سالمت استان بوشهر 
توجه به بیمه درمان ناباروری را مورد 
اشاره قرار داد و اظهار داشت: با توجه 
از خانواده  قانون حمایت  به تصویب 
و جوانــی جمعیت، حمایت از درمان 
زوج های نابــارور باید مورد حمایت 

ویژه قرار بگیرد.
وی با اشــاره به به اینکه فرزند نقش 
مهمی در استحکام بنیان خانواده دارد 

گفت: فرزند در خانواده در جلوگیری 
از جدایی و طالق و ارتقا تفاهم نقش 
مهمــی دارد که بایــد زمینه افزایش 
تســهیالت برای فرزند آوری زوجین 

فراهم شود.
اســتاندار بوشــهر با تاکید بر تحت 
پوشــش قرار گرفتن افراد فاقد بیمه 
درمانی بیان کرد: باید برای شناسایی 
افراد فاقد بیمه درمانی و تحت پوشش 
قرار گرفتن آنها در بیمه ســالمت از 

ظرفیت بسیج استفاده کرد.
محمدی زاده گفت: هزینه های درمانی 
و بیمه ای افراد صعب العالج باید تأمین 
شــود و حمایت از بیماران خاص و 
صعب العــالج بایــد در اولویت قرار 

بگیرد.

استاندار بوشهر:
 افراد فاقد بیمه درمانی تحت پوشش

 بیمه سالمت قرار گیرند

گروه اســتان ها - بوشهر // معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
بوشهر گفت: استان بوشهر در حوزه 
فرهنــگ و هنر مظلوم واقع شــده 
اســت و این نیازمند همراهی بیشتر 

دستگاه ها به این مقوله است. 
کارگروه  نشســت  پــورات در  اکبر 
اســتانی  تئاتر  دوره  برگــزاری ۳۴ 
جشــنواره فجر در بوشهر با اشاره به 
اینکه استان بوشهر در حوزه فرهنگ 
و هنر مظلوم واقع شــده است، اظهار 
داشت: در بخش تخصیص اعتبارات و 
بودجه به حوزه فرهنگ و هنر استان 
توجه مناسبی صورت نگرفته است اما 
با توجه به اینکه استاندار بوشهر نگاه 

ویژه ای به مقوله فرهنگ و هنر دارند، 
قطعًا شاهد تحوالت خوبی در عرصه 
حمایــت از فرهنگ و هنر و حمایت 
از هنرمندان استان خواهیم بود.معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
بوشهر افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان بوشهر لیستی بر اساس 
اولویت جهت تجهیز و تعمیر پالتوهای 
تئاتر اســتان تهیه و به سازمان برنامه 
و بودجه اســتان ارســال کنند تا در 
بــازده زمانی کوتاه اعتبــارات مورد 
نیاز آن هــا تخصیص یابد.وی یادآور 
شد: در حوزه اعتبارات مسئولیت های 
اجتماعی استان قطعًا توجه ویژه ای به 

حوزه فرهنگ و هنر خواهیم داشت.

مظلومیت هنر بوشهر در تخصیص اعتبارات 

خانه مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان

رئیس شورای شهر بوشهر:

نمای رومی در بوشهر جریمه دارد

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان



طنز

سالم ای شعر 
سالم ای شعر طنز صادقانه
بگو از پول و ارز این زمانه
بگو از نفت وگاز بیکرانه

شعار پولشان در کنج خانه
و بیکاری دراین توپراق زر خیز

بگو از نان که صدچندان گران شد
چو یک قطره که از دریا نشان شد

روایت کن ازین کاالی چینی
تو ای شعر سراسر طنز واعجاز

بگو از یاری یارانه ها باز
بگو از ارزش ماهانه ی ما
بگو از قطعی یارانه ی ما

بگو ازقبض برق و گازو باران
عوارض؛ ماده صد؛ زور فراوان
بگو ای شعر من حرف دلت را
بگو اینجا به مردم مشکلت را
بگو از اختالس سی هزاری 
ریالی نه ؛تومانی نه؛ دالری

نمی خندد کسی بر طنز تو باز
کبوتر با کبوتر؛ باز با باز
اال ای شعر طنز عادالنه

به ظاهر خنده روی جاودانه
به فکر سکه باش ونان و دانه
نمی دانی که آبست هندوانه

 اسد صفایی 
***

حکایت خواستگاری یک شاعر
با جمع مو سپیدان ،رفتیم خواستگاری
آنها سوار پیکان ،من هم سوار گاری

در راه شاد و خندان ،دسته گلی خریدم
از اشتیاق بی حد، افسار می بریدم

آن شب دوچرخه ی من، دیوانه وار میرفت
تا من رسم به معشوق، او بیقرار میرفت
در کوچه تا رسیدیم ؛مرغی فرار میکرد
مردی نحیف و بیمار، اورا شکار میکرد

دنبال او زنی هم ، داد وهوار میکرد
بیچاره مرغ تنها، آنجا چکار میکرد

در کوچه اول کار ،مرغی شهید میشد
این خواستگاری ما، خیلی بعید میشد
رفتیم و اهل خانه، حال مرا گرفتند

صدها سوال کردند، پاسخ زما گرفتند
کار مرا که پرسید مادر زن عزیزم

گفتم که من چو مرغی همواره در گریزم
کاری نبوده فعال در حد شخص بنده
من شعر مینویسم سرشار طنزو خنده

بابای من سریعا، نطق مرا بهم زد
از مدرک لیسانسم، افسانه ای رقم زد
پنداشتم که عمری، استاد دهر بودم

یک شاعر لیسانسه، در کل شهر بودم
نا گه در این برآورد، دوشیزه چائی آورد

من را درآن هیاهو تا اوج قصه ها برد
تا استکان چائی، از دست او ربودم 

لب را به چاپلوسی ،در پیش او گشودم
لبخند کوچکی زد ، بندی به آب دادم 
بر شانه ها همانجا هی پیچ و تاب دادم

بااباای دختر از قصد،فریاد زد که ای مست
اینجا مگر طویله است، جنبانده ای سر و دست

با من بگو ببینم، فرزند ته تغاری
در سن ازدواجی! ،آیا تو خانه داری؟

چائی که خورده بودم، از یاد برده بودم
نا گه پرید بیرون، چائی که خورده بودم

دستم به لرزه افتاد ،پاها به بیقراری
جستم نبود آنجا، یک راه اضطراری

تا اینکه چاره کردم، فکری دوباره کردم
گفتم که خانه ای را، جائی اجاره کردم
بااباای دختراینبار، با لحن تند تب دار

گفتا برون پسر جان ،دست از نگار بردار
تا این سخن شنیدم ،ازجای خود پریدم

سررا زدم به دیوار، دیوانگی گزیدم
این کار من اثر کرد ،بااینکه مختصر کرد

وجدان حاضران را،ازخواب خوش بدر کرد
من با نگار رفتم در گوشه ای نشستم 
گفتم به جز تو جانا دل بر کسی نبستم

من با دوچرخه هربار در راه مکتب و کار 
دنبال تو می افتم ای شاه بیت اشعار
ما را مران از این در،آری بگو و بنگر

چون میکند دراین شهر این شاعر فسونگر
اورا نگاه کردم ، تشبیه ماه کردم

مادر مرا صدا کرد شوخی نثار ما کرد
دستی به میوه ها برد،تصدیق کار ما کرد

تا والدین دختر، برنامه را شنیدند
سنگی براه وصل من با نگار چیدند

بعد از بسی مکافات، کردند دادو بیداد
گفتند مهر دختر،قران و برج میالد

هم وزن دختر ما الماس و سنگ یاقوت
باید پسر بگیرد پالتو زپوست ماموت

»با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی«

»دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن درآید«
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حقوقی را به مخاطبان آموزش می دهد؟
  سریال »آقای قاضی« به کارگردانی سجاد 
مهرگان از خرداد امسال روی آنتن شبکه 
دو رفته و پخــش آن همچنان ادامه دارد. 
این مجموعه پنج شنبه و جمعه ها ساعت 
۲۲ پخش می شــود و در مقایسه با دیگر 
متفاوتی  ســاختار  تلویزیون  سریال های 
دارد. »آقای قاضی« در لوکیشــن ثابتی 
مانند دادگاه می گذرد و هدف آن آموزش 
نکات حقوقی به مخاطب در قالب نمایش 
و قصه است تا مخاطب از مسائل حقوقی 
آگاه شود. معموال کمتر در تلویزیون آثار 
نمایشی آموزشی تولید می شود، اما »آقای 
قاضی« موفق شــده این خأل را در زمینه 
موضوعات حقوقی پُر کند. سبک روایت 
این مجموعه نیز به شیوه ای است که توجه 
مخاطــب را جلب می کنــد و او را پس 

نمی زند.
 سوژه های ملموس و کاربردی

همــه موضوعاتی کــه در دادگاه »آقای 
قاضی« بررســی می شــوند، بر اســاس 
پرونده های قضایی واقعی هستند و همین 
مسئله باعث می شود مخاطب بیشتر درگیر 
پرونده ها شود و آگاهی از جزئیات و نتیجه 
دعوا برای او اهمیت بیشتری یابد. یکی دیگر 
از ویژگی های مثبت سریال، انتخاب سوژه 

است. معموال بیشتر دعواهایی که در »آقای 
قاضی« مطرح می شود، اتفاقاتی  هستند که 
ممکن است در زندگی روزمره مردم برای 
بسیاری از افراد رخ بدهد، بنابراین آگاهی 
از حکــم قانون و مالحظــات قانونی در 
موضوع مورد بحث برای مخاطب کاربرد 
خواهد داشت و حس کنجکاوی او نیز فعال 
می شود. درگیری با همسایه مبتال به اختالل 
شــخصیت، اختالفات میان صاحبخانه و 
مستاجر، استفاده تجاری از واحد مسکونی، 
سوءاســتفاده ناشــر از مولف اثر، نوشتن 
وصیت نامه جعلی و سوءاستفاده از کودکان 
در فضای مجازی از موضوعاتی هســتند 
که تا به حــال در »آقای قاضی« به آن ها 
پرداخته شده اســت. دیگر امتیاز انتخاب 
ســوژه ها، به روز بودن موضوعات است. 
به عنوان مثال با توجه به اســتفاده فراوان 
مردم از فضای مجازی، طبیعی است که در 
این فضا مشکالت مختلفی برای کاربران 
پیش می آید که باعث می شود آن ها را به 
دادگاه بکشاند، بنابراین انتخاب پرونده های 
مرتبط با فضای مجازی نیز الزم و کاربردی 
خواهد بود. موضوعات متنوع، سوژه های 
فراگیر و به روز در »آقای قاضی«، باعث 
می شود طیف گسترده تری از مردم بتوانند 

مخاطب این مجموعه باشند.
 روایت خوب و سرگرم کننده

یکی دیگر از امتیازات »آقای قاضی« شیوه 

روایت موضوعات حقوقی و آگاهی بخشی 
به مخاطب است. در هر قسمت از سریال 
به دو پرونده قضایی رســیدگی می شود. 
ابتدا راوی خالصــه ای از موضوع پرونده 
و ماجرای اختــالف خواهان و خوانده یا 
شاکی و متشاکی را در قالب نریشن توضیح 
می دهد، بنابراین مخاطب متوجه می شود با 
اختالف بر سر چه موضوعی مواجه شده 
است. ســپس هر دو طرف دعوا از زاویه 
نگاه و با تعبیر خاص خودشان از واژه هایی 
مانند »کالهبــرداری«، »دزدی« و امثال 
این ها، شروع به شــرح موضوع می کنند. 
معموال جر و بحث های طرف ها و واکنش  
قاضی طبیعی و ملموس است، به همین دلیل 
تماشــاگر آن ها را باور می کند و با جریان 
رسیدگی به پرونده همراه می شود. »آقای 
قاضی« با روایت واقع گرایانه و جذابش در 
عین حــال که به مخاطب آگاهی می دهد، 
در حد و اندازه خود از پس سرگرم کردن 

تماشاگر نیز برمی آید.
 بازی طبیعی بازیگران

بازیگر ثابت »آقــای قاضی« بهزاد خلج 
اســت که نقش قاضی را در این مجموعه 
ایفا می کنــد. واکنش های به موقع و طبیعی 
او هنگام دعــوای دو طرف ، بیان صریح، 
لحن جــدی و قاطع او باعث می شــود 
مخاطب ایــن بازیگر را در جایگاه قاضی 
بپذیرد. بازیگران نقش شاکی و متشاکی یا 

خواهان و خوانده هیچ کدام جزو چهره های 
شناخته شده و بازیگران مطرحی نیستند، اما 
آن ها نیز بازی قابل قبولی دارند و مخاطب 
را راضی می کنند. عــالوه بر نوع روایت 
»آقای قاضی«، بازیگــران این مجموعه 
هم به قابل باور شدن فضای دادگاه کمک 

کرده اند.
 نیاز تلویزیون به امثال »آقای قاضی«

اگر چه که »آقای قاضی« اولین مجموعه 
نمایشــی با رویکرد آموزشی نیست، مثال 
در سال های اخیر مجموعه »منم دوستت 
دارم« در شبکه سالمت نیز تالش کرده بود 
مهارت های زندگی و ارتباط با خانواده را بر 
اساس اصول روان شناسی به تصویر بکشد، 
اما به طور کلی کمتر شاهد تولید و پخش 
چنین آثاری در تلویزیون بوده ایم، در نتیجه 
الزم اســت صداوســیما از ظرفیت باالی 
به  آموزش  برای  نمایشــی  مجموعه های 
مخاطبان و آگاه کردن آنان راجع به مسائل 
کاربردی مختلف در حوزه های گوناگون، 
استفاده بیشتری بکند و آثاری مشابه »آقای 
قاضی« در زمینه های دیگر نیز تولید شود. 
این از جمله وظایف ذاتی رسانه ملی است 
که آثاری با هدف آگاهی بخشی به مخاطب 
و آموزش امور مختلــف مبتالبه روزمره 
تولید کند؛ به ویژه در قالب های نمایشی که 
مخاطب بیشتر از برنامه های گفت وگومحور 

به آن ها عالقه دارد.

درس های »آقای قاضی« برای همه مخاطبان
  

گروه فرهنگی // چرخه اکران سینماهای کشور در حالی با بحران جدی 
مواجه است که عوامل هیچ فیلمی حاضر به تن دادن به اکران در شرایط 
فعلی نیست و وزارت ارشاد هم چند پیشنهاد شورای صنفی اکران را رد 

کرده است.
گره اکران ســینماها که انتظار می رفت با عبور از بحران کرونا در ســال 
جاری به چرخه طبیعی خود بازگردد، روز به روز دارد کورتر می شود و به 
استناد آنچه در جلسات شورای صنفی نمایش طی هفته های اخیر مطرح 
شده است، عوامل هیچ فیلمی متقاضی اکران در شرایط فعلی سینماهای 

کشور نیستند!
روز ۲۰ شهریورماه بود که شورای صنفی نمایش از ثبت قرارداد اکران دو 
فیلم »مالقات خصوصی« و »گیجگاه« به عنوان دو فیلم تازه برای ورود 
به چرخه اکران عمومی ســینماها خبر داد؛ دو فیلمی که به نظر می رسید 
ظرفیت الزم را هم برای خودنمایی در گیشــه و استقبال مخاطبان داشته 
باشــند اما از آن جلسه تا به امروز که بیش از یک ماه می گذرد، نه فقط 
این دو فیلم راهی پرده سینماها نشده اند که جلسات هفتگی شورای صنفی 
نمایش هم هیچ خروجی دیگری برای پیشــنهاد فیلــم تازه در ویترین 

سینماها نداشته است!
در این بازه زمانی تنها فیلم سینمایی »جنگ جهانی سوم« آن هم به دلیل 
شرایط قانونی آکادمی اسکار برای از دست ندادن شانس حضور در این 
رویداد جهانی، با تصمیم شــورای صنفی نمایش به صورت کاماًل محدود 
و در یک تک ســانس سینما مگامال، به مدت یک هفته روی پرده رفت. 
همزمان با این فیلم »بام باال« از محصوالت بنیاد ســینمایی فارابی نیز به 
نمایندگی از سینمای کودک در میانه مهرماه روانه پرده سینماها شد که تا به 
اینجا فروش به شدت ناامیدکننده ای داشته است. فیلمی که تندیس بهترین 
فیلم را از جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان کسب کرده است، حاال و 
با گذشت بیش از دو هفته از آغاز اکران عمومی هنوز ۱۰ هزار مخاطب 
را هم به سالن سینما نکشانده و این شاخصی است که به خوبی وضعیت 

بحرانی سینماها را نشان می دهد.
 روایت یک بحران؛ ناآرامی ها چگونه تنور سینما را سرد کرد؟

واقعیت این است که در هفته های اخیر بروز ناآرامی ها در سطح شهرهای 
بزرگ و به ویژه پایتخت، فعالیت سینماهای کشور را تحت تأثیر خود قرار 
داده است. کاهش امنیت مخاطبان در ساعت های پیک استقبال از فیلم ها 
از یک ســو و تأثیر ناآرامی ها بر روحیه عمومی افراد جامعه و بی رغبتی 
آن ها به تفریحاتی از جمله سینما، از سوی دیگر، سبب افت شدید تعداد 

مخاطبان و بحرانی شدن شرایط اکران فیلم های روی پرده شده است.
در چنین شرایطی انصراف فیلم های متقاضی ورود به چرخه نمایش و نیز 
بی رغبتی دیگر فیلمسازان برای تن دادن به اکران آثارشان در این شرایط، 

بحران گیشه ها را ضریب مضاعف هم داده است.
شورای صنفی اکران طی هفته های اخیر جلسات هفتگی خود را برگزار 
کرده اما بنابر اطالع خبرنگار مهر، به دلیل بی رغبتی فیلمسازان برای اکران 
آثارشان، جلسات این شــورا نیز هیچ خروجی ای نداشته است. آخرین 
نوبت این جلسات هم روز یکشنبه ۲۴ مهرماه برگزار شد و بازهم شورا 
نتوانست هیچ فیلمسازی را برای اکران فیلم خود مجاب کند. قرار است 
این مذاکرات در جلسه دیگری با حضور برخی از سینماداران و مسئوالن 
دفاتر پخش ادامه پیدا کند تا شاید عوامل فیلم یا فیلم هایی راضی به اکران 

شوند.
نگرانــی از تأثیر منفی شــرایط بر فروش فیلم ها و مهمتــر از آن نبود 
سازوکار اطالع رسانی و تبلیغات مناسب در بسترهایی مانند صداوسیما 
و بیلبوردهای تبلیغاتی در شرایط بروز اختالل در دسترسی های اینترنتی، 
اصلی ترین دلیل عوامل فیلم های آماده اکران برای امتناع از رضایت بابت 

ورود آثارشان به چرخه اکران است.
 طرح اورژانسی بلیت نیم بها؛ رشد مخاطب و افت فروش!

یکی از ابتکاراتی که شورای راهبردی اکران برای عبور از شرایط بحرانی 
فعلی پیشــنهاد داد و از چهارشنبه گذشــته در سینماهای سراسر کشور 
اجرایی شــده است، طرح ارائه نیم بهای بلیت سینماها بود. طرحی که در 
شرایط عادی می توانســت طیف گسترده ای از مخاطبان را به سالن های 
سینما بکشــاند اما تجربه هفته نخست اجرای این طرح نشان داده است 
که در نبود فیلم های جدید برای مخاطبان، فروش نیم بهای بلیت نمی تواند 

تأثیر چندانی در احیای گیشه ها داشته باشد.
البته این به معنای بی تأثیر بودن فروش بلیت نیم بها نیست به خصوص که 
در شهرستان ها، سینماها با افزایش آمار مخاطبان مواجه بوده اند اما واقعیت 
این است که با در نظر گرفتن فروش نیم بها و درآمد ۵۰ درصدی از فروش 
هر قطعه بلیت، در مجموع، همچنان شاهد افت فروش فیلم ها بوده ایم و باال 
رفتن مخاطبان همزمان با کاهش قیمت بلیت، عایدی چندانی برای سینما 

نداشته و حتی با استمرار زیان قبلی هم همراه بوده است.
سینماداران در تالش هستند تا ارشاد با سیاست های حمایتی خود، افت 
فروش این مدت ســینماها به ویژه پس از اعمال فروش نیم بهای بلیت را 

جبران کند.
 پیشنهادهایی که رد شد؛ از اکران سریال ها تا رفع مشکل توقیفی ها

نکته مهم این اســت که وزارت ارشــاد همچنان درباره شرایط حاکم بر 
ســینماها سکوت اختیار کرده و حتی طرح هایی مانند برنامه ریزی برای 
اکــران بازی های جام جهانــی هم متأثر از ناآرامی هــای اخیر و برخی 
مالحظات امنیتی، فعاًل مسکوت گذاشته شده است و مشخص نیست چه 

زمانی درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.
به گزارش مهر، در این میان براســاس کســب اطــالع خبرنگار مهر از 
جلسات شــورای صنفی نمایش، پیشنهادهایی مانند پخش قسمت های 
جدید سریال های پرمخاطب شبکه نمایش خانگی در سالن های سینمایی 
و یا اکران فیلم های روز ســینمای جهان از سوی این شورا برای نجات 
موقت گیشه سینماها ارائه شده که این پیشنهادها از سوی وزارت ارشاد 

رد شده است.
حل مشکل فیلم های مسئله داری مانند »چپ، راست«، »لباس شخصی« و 
»مصحلت« و برنامه ریزی برای اکران سریع تر این آثار، از دیگر پیشنهادات 
اعضای شورای صنفی نمایش است که هنوز با پاسخ مثبت مواجه نشده و 

سازمان سینمایی هنوز موفق به رفع مشکل این آثار نشده است.
بحث ضمانت فروش فیلم ها برای ورود به چرخه اکران که پیش از این و 
در دوران پیک کرونا تجربه شد و پشتوانه خوبی برای ترغیب فیلمسازان 
به اکران آثارشان بود هم این روزها مطرح است اما هنوز سازمان سینمایی 

و وزارت ارشاد در این زمینه هم به جمع بندی نرسیده اند.

گروه فرهنگی // فقط سرانۀ زمان مطالعه نیست که در 
ســال های اخیر بیش از یک ساعت کاهش پیدا کرده و 
بررســی میزان افرادی که در ایران به مطالعۀ کتاب های 
غیردرسی می پردازند نیز نشان می دهد که حدود چهار 
درصد از آن ها )حدود ســه میلیون نفر( این کار را کنار 

گذاشته اند. 
به گزارش ایســنا، داده های مرکز آمار ایران درباره افراد 
۱۵ساله و بیش تر باسواد برحسب وضعیت مطالعۀ کتاب 
غیردرسی در یک سال منتهی به زمان آمارگیری )از سال 
۹۶ تا ۹۹( نشــان می دهد که در سال ۱۳۹۶، ۵8.۲ افراد 
مطالعۀ غیردرسی داشته اند اما این درحالی ست که در ۹۹ 
این مقدار به ۵۴.۵ رسیده و با کاهشی حدوداً چهاردرصدی 

همراه بوده است. 
براساس همین آمارها در سال ۹۹ بیش از ۲۴ میلیون نفر 

در ایران )افراد باالی ۱۵سال( کتاب نمی خوانند. 
افزون  بر این، ســرانۀ زمان مطالعۀ کتاب غیردرسی افراد 
۱۵ساله و بیشتر باسواد در ماه نیز از سال ۹۶ تا ۹۹ بیش 
از یک ســاعت کم تر شده و از ۷ ساعت و ۴۱ دقیقه به ۶ 

ساعت ۳۲ دقیقه رسیده است. 

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی هم در ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ 
)در مراســم اختتامیۀ پنجمین دوساالنه کتاب برتر استان 
سمنان در شــاهرود( گفته بود که طبق آخرین پیمایش 
در فروردین، ۴۳.۵ درصد مــردم کتاب می خوانند ]اهل 

مطالعه اند[ و میزان مطالعۀ روزانه ۳۰ دقیقه است. 
اما پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در بررســی 
وضعیت مطالعه در ایران توضیح داده که آمار ۴۳.۵ درصد، 
درباره »افراد اهل مطالعه« در جامعه اســت که داده های 
پیمایش های ملی مصرف فرهنگــی آن را تأیید می کند. 
در این پیمایش ها از افراد پرســیده شده: »آیا به طورکلی 
کتاب مطالعه می کنند یا خیر«؛ در ســال ۱۳۷۹ این عدد 
۴۳.۱ درصد بوده اســت و در سال ۱۳8۲، ۵۰ درصد و 
در ســال ۱۳۹8 این رقم ۴۶.۶ درصد بوده است. البته در 
سال ۱۳۷8 و ۱۳8۲، مالک این پرسش خانوار بوده است 
)از اعضای خانوادۀ شما کسی هم مطالعه می کند؟( البته در 
پیمایش مورد اشاره، کتاب های ادعیه کسر شده است و این 
عدد به دست آمده است و با اضافه کردن کتاب های درسی 

و مذهبی، آمار به ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۱ می رسد .
این پژوهشــگاه همچنین آورده اســت ، در طرح های 

آمارگیری فعالیت های فرهنگی خانوار )مرکز آمار ایران(، 
میانگین »جمعیت اهل مطالعــه« در ایران این گونه بوده 
است: ۵۲.۷ درصد در ســال ۱۳۹۳؛ ۶8 درصد در سال 
۱۳۹۴ )در نقاط شــهری(، ۵8.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ و 

۶۲.۹ درصد در سال ۱۳۹۹.
با این حال، علی رغم اینکه آمار افراد اهل مطالعه در ایران، 
متوســط ارزیابی شده، اما سرانۀ مطالعه کتاب )۱۶ دقیقه 
در شــبانه روز( بنا به دالیل متعدد بسیار پایین است. اگر 
این رقم را با ارقامی که در ســال ۲۰۲۱ توسط استاتیسا 
)شــرکت آلمانی داده های بازار و مصرف کننده( ارائه شده 
است مقایسه کنیم، می توان گفت وضعیت مطالعه در ایران 
تا رسیدن به کشورهای با سرانۀ مطالعۀ باال در جهان بسیار 

فاصله دارد.
داده های wordsrated.com )منتشرشده در جوالی 
۲۰۲۲( امــا نشــان می دهد ۵۰ درصد از بزرگســاالن 
آمریکایی نیز در ۱۲ ماه گذشته کتابی نخوانده اند. همین 
گویای آن اســت که در آمریکا افراد جوان کمتری کتاب 
می خوانند و جوانانی هم که مطالعه می کنند، به طور قابل 

توجهی کمتر از نسل های قدیمی مطالعه می کنند. 

خبری ازاکران جدیدنیست 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مناقصه عمومی 

با اخذ سپرده

موضوع آگهی : 
 خرید چیلر واحد ازت قدیم

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول

RHP - 7302505599 - T 25 : درخواست شماره

چند میلیون  ایرانی کتاب خواندن را رها کردند؟



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

مصرف آبزیان باعث كاهش درصد سکته هاي قلبي مي شود

حوادث جهان
آغاز موج تازه حمالت موشکی روسیه به سراسر اوکراین

  خبرگزاری هــا گزارش دادند روســیه دور تازه حمالت خود به 
زیرساخت های حیاتی در سراســر اوکراین از جمله کی یف را آغاز 
کرده اســت. به گزارش قدس آنالین به نقل از شبکه آمریکایی سی 
ان بی سی، ارتش روسیه به مواضع اوکراینی ها در سراسر اوکراین از 
جمله پایتخت حمله کرد.به گفته مقام های اوکراینی، نیروهای روسیه 
از هواپیماهای بدون سرنشین برای هدف قرار دادن اهداف در کی یف 
استفاده کردند و در عین حال چندین مواضع را در نقاط دیگر کشور 
گلوله باران کردند.ویتالی کلیچکو شهردار کی یف گفت: ۲8 هواپیمای 
بدون سرنشین مملو از مواد منفجره به سمت پایتخت حرکت کردند 
و در حالی که بســیاری از آنها رهگیری شدند، تعداد کمی از آنها به 
چند نقطه اصابت کردند و حداقل پنج انفجار در شهر شنیده شد.بنا به 
گزارش ها چهار نفر از جمله یک زن باردار در نتیجه حمالت پهپادی 
جان خود را از دست دادند.ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 
تایید کرد درگیری های شدیدی در منطقه شرقی دونباس در اوکراین 
در جریان اســت و ارتش اوکراین اعالم کرد که نیروهای روسیه در 
حال حمله به اطراف باخموت هســتند.وی در تلگرام خود با ادعای 
اینکه حداقل یک ســاختمان مسکونی در کی یف مورد اصابت قرار 
گرفته اســت، گفت: موشک ها و پهپادهای کامیکازه به تمام اوکراین 
حمله می کنند.زلنسکی گفت: دشمن می تواند به شهرهای ما حمله کند 
اما نمی تواند ما را بشکند. ما پیروز خواهیم شد.مقامات اوکراینی ادعا 
کردند که حمالت به کی یف با پهپادهای انتحاری ساخت ایران بودند 
که پس از رسیدن به اهداف خود منفجر شدند.ایران به نوبه خود بارها 
ارائه پهپادهای جنگی به روسیه و هرگونه دخالت در جنگ اوکراین 
و روســیه را رد کرده است.این حمالت یک هفته پس از آن صورت 
می گیرد که نیروهای روسی حمالت مشابهی از نوع پهپادی و موشکی 
را انجام دادند که آنچه را که مسکو به عنوان زیرساخت های حیاتی در 
کی یف و سایر بخش های اوکراین توصیف کرد، هدف قرار داد.همچنین 
روز دوشنبه یک هواپیمای جنگی روسیه در منطقه مسکونی در بندر 
یِیسک )YeYsk( روسیه در دریای آزوف پس از نقص موتور سقوط 
کرد که منجر به کشته شدن حداقل دو نفر، مجروح شدن ۱۹ نفر و آتش 
سوزی شد.بر اساس گزارش ها جنگنده روسی روی مناطق مسکونی 
شهر سقوط و گفته می شود خلبان روسی از این حادثه جان سالم به 
در برده است.موج اولیه حمالت از ۱8 مهر اندکی پس از آن رخ داد 
که یک پل جاده ای و ریلی که سرزمین اصلی روسیه را به شبه جزیره 
کریمه متصل می کند، در اثر انفجار مرگبار کامیونی بمب گذاری شده به 
شدت آسیب دید.وضعیت جنگی در اوکراین از 8 مهر، زمانی که مسکو 
به طور رسمی چهار منطقه از کشور - دونتسک، لوهانسک، زاپروژیا 
و خرسون - را به طور رسمی در فدراسیون روسیه ادغام کرد، به طور 
پیوسته تشدید شده است.به گفته منابع روسی، این اقدام به دنبال همه 
پرسی که در هر چهار منطقه برگزار شد صورت گرفت و در آن اکثریت 
ساکنان به پیوستن به روسیه رای دادند.با این حال کی یف و متحدان 
غربی آن می گویند که این اقــدام به معنای الحاق یک جانبه مناطق 
یادشــده به روسیه است و از به رسمیت شناختن نتایج نظرسنجی ها 

خودداری می کنند .
آزادی ۱۱۰ نظامی اوکراین در تبادل اسرا با روسیه

  رئیس دونتســک امروز از آزادی ۱۱۰ اسیر روسی در جریان 
تبادل اســرا با نظامیان اوکراینی خبر داد. به گزارش قدس آنالین به 
نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، »دینیس والدیمیر پوشیلین« رئیس 
دونتســک اعالم کرد که مبادله زندانیان طبق فرمول ۱۱۰ در برابر 
۱۱۰ صورت می گیرد.رئیس دونتسک در این خصوص اضافه کرد: ما 
عمدتاً زنان را به کی یف تحویل می دهیم. همچنین، از سیاه چال های 
رژیم اوکراین، 8۰ نفر از کارمندان غیرنظامی که به گروگان گرفته شده 
بودند را به خانه هایشــان بازمی گردانیم.وی دراین باره اضافه کرد: 
همچنین ۳۰ نظامی از جمهوری های دونتسک و لوهانسک و سایر 
مناطق فدراسیون روسیه آزاد می شوند.وزارت دفاع اوکراین ۲۰ مهر 
ماه از آزادی ۳۲ نظامی خود درپی تبادل اســرا با طرف روسی خبر 
داده بود.از سوی دیگر، »آندره یرماک« رئیس دفتر ریاست جمهوری 
اوکراین در همــان روز در صفحه توئیتر خود اطالعاتی را پیرامون 
تبادل اســرا اعالم کرد و افزود که ۳۲ نظامی اوکراینی به این کشور 
بازگردانده شدند.همچنین در چارچوب آن توافق اجساد ۶۲ نظامی 
که در جریان جنگ کشته شدند هم تحویل اوکراین شده بود.»تاتیانا 
ماسکالکووا« )TaTYana Moskalkova( کمیسر حقوق بشر 
روســیه در فروردین ماه گذشته اعالم کرده بود: اولین تبادل اسرای 
جنگی میان روسیه و اوکراین انجام شد.کمیسر حقوق بشر روسیه در 
این خصوص گفته بود: ۹ نظامی روسیه با شهردار شهر »ماریوپل« 

اوکراین تبادل شده اند .
مسئول بخش ترور داعش در کابل بازداشت شد

  ســازمان اطالعاتی )اســتخبارات( طالبان با انتشار ویدئویی 
از بازداشــت یکی از ســرکردگان بخش ترور و مطبوعات گروه 
تروریستی داعش در شهر کابل خبر داد.  به گزارش قدس آنالین به 
نقل از خبرگزاری صدای افغان، در ویدئو کلیپ منتشر شده از سوی 
ســازمان اطالعاتی طالبان، این عضو کلیدی گروه داعش اعتراف 
می کند که در قتل  ۱8 تن از شهروندان افغانستان دست داشته است.
تروریست بازداشت شده در این ویدئو اعتراف می کند که عضو گروه 
تروریستی داعش بوده و در ترورهای مختلف دست داشته است.
این عضو بازداشــت شده گروه داعش خود را ساکن شهر چپرهار 
والیت ننگرهار معرفی می کند و مدعی می شود که از سال ۱۳۹۷ 
به این طرف عضویت داعش را پذیرفته و در قتل نزدیک به ۱8 تن 
از شهروندان افغانستان از جمله یک نگهبان پایه مخابراتی دست 
داشته است . همچنین این عضو بازداشتی داعش اعتراف کرده که 
در شبکه های اجتماعی با نام های مستعار علیه طالبان تبلیغ می کرده 

است .
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وقتی آن دختر به کف آسفالت خیابان سقوط کرد فکر نمی کردم 
جان خود را از دست داده باشــد اما وقتی بر بالین خون آلود او 

رسیدم از شدت ترس ...
   این ها بخشــی از اظهارات جوان ۲۱ ســاله ای بود که در اسفند 
سال ۹۵ و به اتهام قتل عمد دستگیر شد. او هنگام بازسازی صحنه  
مرگ دختر جوان به قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد در 
زمان وقوع حادثه( گفت: حدود پنج ماه قبل با  دختری در شــبکه 
اجتماعی تلگرام آشــنا شدم ارتباط پیامکی ما خیلی زود جدی شد 
و به ارتباط خیابانی کشــید. حاال دیگر من و »ف« مدام به صورت 
تلفنی با یکدیگر صحبت مــی کردیم یا در مکان های مختلف قرار 
دیدارهای حضوری می گذاشــتیم. آرام آرام به او عالقه مند شــدم 
به طوری که با هر بهانه ای بــا او تماس می گرفتم یا پیامک بازی 
مــی کردم تا این که روزی »ف« جمله ای گفت که روح و روانم را 
 به هم ریخت.خشــم و عصبانیت سراسر وجودم را فرا گرفت اما به 
گونــه ای وانمود کردم که انگار این جمله او برایم اهمیتی ندارد. آن 
روز »ف« به من گفت: با پســر دیگری در فضای مجازی آشنا شده 
و با او در اطراف میدان خیام مشــهد قرار مالقات دارد. او سپس از 
من خواســت تا او را با موتورسیکلت به محل قرارش برسانم و بعد 
به منزلشــان بازگردانم اگرچه او را به محل قرار نبردم اما این جمله 
او افــکارم را به هم ریخته بود و مدام با خودم درگیر بودم تا این که 
سوار موتورسیکلت شدم و در همان ساعت به محل قرار آن ها رفتم 
وقتی »ف« را با یک پســر جوان دیگر دیدم احســاس کردم مورد 
تمسخر قرار گرفته و تحقیر شده ام دیگر نمی توانستم این صحنه را 
تحمل کنم به همین دلیل با آن پسر جوان به مشاجره لفظی پرداختم 
و برایش شــاخ و شانه کشیدم بعد از این ماجرا بود که من هم برای 
تحقیر آن پســر جوان »ف« را سوار موتورسیکلت کردم و از مسیر 
بزرگراه به ســمت بولوار آزادی به راه افتادم اما در مســیر احساس 
می کردم آن جوان پرایدسوار مرا تعقیب می کند اگرچه بعد از میدان 
شــهید فهمیده دیگر آن پراید مشکوک را ندیدم اما همچنان افکارم 
درگیر این ماجرا بود و با سرعت ویراژ می دادم زمانی که به یکی از 
پیچ های میدان قائم )عج( رســیدم دوباره سرم را به عقب چرخاندم 
تا مطمئن شــوم آن پسر جوان مرا تعقیب نمی کند ولی در یک لحظه 
پایم با جدول میانی کنار گذر برخورد کرد و کنترل موتورسیکلت از 
دستم خارج شد هنوز در حال تلوتلو خوردن بودم که »ف« از ترک 
موتورســیکلت به کف آسفالت خیابان سقوط کرد و من هم به همراه 
موتورسیکلت واژگون شــدم و به شدت آسیب دیدم در یک لحظه 
چشمم به آن دختر جوان افتاد که روی آسفالت وسط خیابان افتاده 
بود سراســیمه و هراسان خودم را به بالین خون آلود او رساندم و با 
دست تکانش دادم ولی او هیچ پاسخی نداد و عکس العملی نداشت. 
از ترس این که او مرده باشــد سوار موتورسیکلت شدم و پا به فرار 
گذاشتم وقتی فهمیدم »ف« بر اثر سقوط از موتورسیکلت جان باخته 
است می دانستم دیر یا زود پلیس به سراغم می آید به همین دلیل در 
رفــت و آمدهایم مراقب بودم تا به چنگ پلیس نیفتم اما حدود ۴۰ 
روز بعــد از این حادثه بود که ناگهان در محاصره کارآگاهان پلیس 

آگاهی خراسان رضوی قرار گرفتم و دستگیر شدم ...

ویراژ خونبار! 
در امتداد تاریکی

گروه حوادث // پدر و پســر تهرانی که در 
نشسته  آذربایجان  خیابان  در  سفره خانه ای 
بودند، به دلیل اختالفات مالی هدف ضربات 
مهلک قرار گرفتنــد و قربانی یک جنایت 

شدند!
   یک شــنبه ۲۴ مهر ، کارکنان بیمارســتان 
لقمان حکیم مرگ مشکوک مرد جوانی را روی 
تخت اورژانس به مرکز فوریت های پلیســی 
۱۱۰ گــزارش دادند که با اعالم این خبر تیمی 
از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با دستور 
محمــد وهابی؛ بازپرس ویژه قتل شــعبه دوم 
داسرای امور جنایی راهی محل حادثه شدند و 
تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی پس از حضور در  بیمارستان  
با جسد مرد حدود ۳۱ ساله ای مواجه شدند که 
براثر ضربات قمــه روی تخت اورژانس فوت 
کرده بود و توضیحات پرستاران بیمارستان نشان 
می داد متوفی با پدرش که آثار ضرب و جرح 
روی بدنش وجود دارد بــه این مرکز درمانی 
مراجعه کرده  است.تیم جنایی به دنبال دریافت 

این اطالعات، پدر متوفی را هدف تحقیق قرار 
دادند؛ وی به افسر پرونده گفت: همراه با وکیل و 
پسرم در سفره خانه در خیابان آذربایجان نشسته 
 بودیم که ناگهان یک پدر و پســر که از قبل با 
آن ها اختالفات مالی داشتیم، وارد سفره خانه 
شــدند و ما را هدف ضربات مهلک قمه قرار 
دادند، پــس از این حادثه همراه با پســرم به 
بیمارستان  لقمان حکیم منتقل شدیم اما از وکیلم 
خبری ندارم.کارآگاهــان پس از هماهنگی با 
بازپرس کشیک قتل بالفاصله راهی محل حادثه 
شدند و دوربین های مداربسته صحنه جنایت را 
بازبینی کردند و در ادامه تحقیقات ســرنخی از 
وکیل این خانواده که همراه مقتول و پدرش زمان 
حادثه در ســفره خانه حضور داشت به دست 
نیاوردند.با دستور محمد وهابی، بازپرس ویژه 
قتل شعبه دوم دادسرای امور جنایی جسد مقتول 
برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل 
شد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی برای 

دستگیری متهمان وارد عمل شدند .

گــروه خبر // معــاون وظیفه عمومی 
از  هرمزگان  استان  انتظامی  فرماندهی 
اعزام مشموالن در آبان ماه سال جاری 
خبر داد و گفت: این دسته از مشموالن 
باید روز یکشنبه یکم آبان ماه سال ۱۴۰۱ 
در ساعت، محل و مراکزی که در برگ 
معرفی نامه مشموالن اعالم شده، حضور 

یابند . 
    ســرهنگ حسن دســتوری زاده در 
تشریح این خبر اظهار کرد: کلیه مشموالنی 
که برگ آماده به خدمت به تاریخ آبان ماه 
سال ۱۴۰۱دریافت کرده اند، باید با مراجعه 
به یکــی از دفاتر خدمــات الکترونیک 
انتظامــی پلیس+۱۰، بــرگ معرفی نامه 
مشــموالن به مراکز آموزش را دریافت و 
برابر اطالعــات مندرج در آن اقدام کنند. 

وی با بیان اینکه مشــموالن اعزامی باید 
کارت تزریق واکسیناســیون کووید ۱۹ و 
واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام 
به همراه داشته باشند، افزود: این دسته از 

مشموالن باید روز یکشنبه یکم آبان ماه 
سال ۱۴۰۱ در ساعت، محل و مراکزی که 
در برگ معرفی نامه مشموالن اعالم شده، 
حضــور یابند و به خدمت دوره ضرورت 

زاده  دســتوری  شوند.ســرهنگ  اعزام 
تصریح کرد: مشموالن باید اصل مدارک 
مورد نیاز اعــم از برگ آماده به خدمت، 
 برگ محل مراجعه، برگ واکسیناســیون، 
 کارت ملی و شناسنامه و مدارک مربوط به 
شــرایط خاص را به همراه خود داشــته 
باشــند.به گزارش ایســنا؛ معاون وظیفه 
عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان 
اظهار کرد: مشموالنی که در مهلت تعیین 
شده جهت اعزام به خدمت مراجعه نکنند 
و وارد غیبت شــوند برابر ماده ۱۰ قانون 
خدمت وظیفه عمومی، با محرومیت های 
اجتماعی از جمله عدم اســتخدام، عدم 
امکان دریافت وام، عدم دریافت مستمری 

معافند .

زمان اعزام مشموالن وظیفه هرمزگان در آبان ماه اعالم شد

جنایت بعد از جشن تولد! 
گروه حوادث // کیفرخواست پرونده قتلی که در 
نزاع بعد از جشن تولد به دلیل اختالفات قدیمی 
در مشهد رخ داده بود، از سوی دادسرای عمومی 

و انقالب مشهد صادر شد .
   ایــن جنایت هولنــاک چهاردهم آذر ســال 
۹۹ هنگامــی رخ داد کــه دو برادر بــه نام های 
»محمــد- ن« و »حیدر- ن« با جوان دیگری به 
نــام »علی- ف« درگیر شــدند. در این درگیری 
که پس از یک مشــاجره لفظی آغاز شــده بود، 
»علی – ف« به شدت مجروح شد و به بیمارستان 
انتقال یافت. طولی نکشید که خبر این نزاع خونین 
به دیگــر اعضای خانواده و مهمانانی رســید که 
در جشــن تولد یکی از نزدیــکان »علی – ف« 
 شرکت داشتند.آن ها که از شنیدن خبر مصدومیت 
»علی – ف« به شدت خشمگین شده بودند بعد از 
مراسم جشن تولد، به سمت منزل خانواده »ن« به 
 راه افتادنــد به طوری که در مدت کوتاهی پس از 
حضور مهمانان جشــن تولد در آن منطقه ، نزاع 
انتقام جویانه ای رقم خورد. این درگیری به جایی 
رسید که تیغه چاقو در آسمان درخشید و ناگهان 
جوانی به نام »علی – خ« بر اثر ضربه کارد نقش 
بر زمین شد و نفس هایش به شماره افتاد و افراد 
دیگری نیز مصدوم شدند. دقایقی بعد با پایان این 

نزاع وحشتناک، پیکر نیمه جان »علی – خ« 
به مرکز درمانی انتقال یافت اما تالش 

کادر درمانی برای نجات جان وی 
به نتیجه نرسید و او حدود ۴8 

ســاعت بعد بر اثر عوارض 
ناشی از اصابت تیغه چاقو 
به قفسه ســینه جان خود 
را از دســت داد. این گونه 
بود که پرونده نزاع مذکور 
رنگ جنایت گرفت و ادامه 

رســیدگی قضایی به آن در 
شــعبه ۲۰8 دادسرای عمومی 

و انقالب مشــهد )شــعبه ویژه 
جنایی( آغاز شــد. اگرچه شکایت 

هایی درباره این نزاع هولناک در شــعبه 

۴۳8 دادیاری مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد 
مطرح بود و برخی از متهمان تحت تعقیب قضایی 
قرار داشــتند اما با جنایی شدن ماجرا، تحقیقات 
گسترده ای توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی شروع شد و بدین ترتیب 
حلقه های قانون بر دستان متهم اصلی پرونده گره 
خورد چرا که »علــی – خ« )مقتول( هنگامی که 
روی تخت بیمارستان قرار داشت و در هوشیاری 
به ســر می برد چندین بار متهم »محمد – ر« را 
بــه عنوان ضارب خودش معرفــی کرد و این نام 
در خاطر اطرافیــان وی و برخی دیگر از عوامل 
دخیل در ایــن حادثه مرگبار باقــی ماند.مدتی 
بعــد همه عوامل مرتبط با نــزاع منجر به قتل، با 
 صدور دســتورات ویژه ای از سوی مقام قضایی 
 دســتگیر و به پنجه عدالت ســپرده شــدند اما 
تناقض گویی ها و داســتان ســرایی های متعدد 
بازجویــی های تخصصی را بــا چالش قضایی 
روبه رو کرده بود.در ایــن اثنا برخی از نزدیکان 
خانواده متهم فیلمی از جشن تولد را  مطرح کردند 
و مدعی شــدند که در آن مکان شرب خمر انجام 

است.این   درحالی بود که شده 

بررســی های دقیق قضایی نشان داد طرف های 
درگیری اختالفات دیرینه با یکدیگر داشته اند که 
مهم ترین انگیزه برای آغاز این نزاع مرگبار است و 
از سوی دیگر نیز »علی – ف« ساعاتی قبل توسط 
»محمد – ر« مجروح و روانه بیمارستان شده بود. 
بنابراین برخی ادعاهای متهمان پرونده درباره این 
که چاقویی هنگام درگیری به همراه نداشــته اند، 
خالف واقع است و نظر پزشکی قانونی نیز این ادعا 
را رد کرد.طبق نظریه پزشکی قانونی مشهد، علت 
مرگ »علی – خ« اصابت جسم برنده و نوک تیز 
بود.براساس گزارش روزنامه خراسان، »محمد- 
ر« متهم به قتل در تنگنای سواالت تخصصی مقام 
قضایی و در بخشی از اعترافات خود به ارتکاب 
قتل اقرار کرد اما باز هم ســعی داشت تا در ادامه 
اظهاراتش این ماجرا را انکار کند.از ســوی دیگر 
با توجه به درخواست قصاص نفس متهم از سوی 
اولیای دم، بررســی های دقیــق و واکاوی های 
قضایی در سطور اوراق این پرونده جنایی توسط 
قاضی دکتر صادق صفری )قاضی ویژه قتل عمد 
مشــهد( ادامه یافت و متهم برای تایید ســالمت 
روانی به پزشکی قانونی معرفی شد. در همین حال 
پزشکان متخصص پس از انجام معاینه و مصاحبه، 
او را مســئول اعمال خویش دانستند و سالمت 
روانی وی را تایید کردند. از طرف دیگر با 
صدور دستور قضایی آزمایش های 
سم شناسی نیز درباره علت مرگ 
پزشکی  توسط  – خ«  »علی 
قانونی انجام شد تا از طرح 
هر شبهه احتمالی مداخله 
سم یا دارو جلوگیری شود.

ایــن درحالی بود که متهم 
رسیدگی  ادامه  در  قتل  به 
به پرونده ادعــا کرد که از 
کرده  دفاع  خودش  خانواده 
است و در مراحل بعدی باز هم 
به انکار موضوع پرداخت و تالش 
کرد تا ماجرای قتل را به دفاع مشروع 

گره بزند .

گروه حوادث// پسر جوان که به اتهام قتل نگهبان یک 
کارخانه پای میز محاکمه ایستاد، از سوی قضات دادگاه 

کیفری به قصاص محکوم شد .
  رســیدگی به این پرونده از اواخر دی ســال گذشته با 
گزارش قتل جوان ۲۲ ســاله ای به نام قاســم در منطقه 
بومهن آغاز شــد. در ادامه مأموران به محل اعزام شدند 
و پس از بررسی های اولیه مشخص شد که قاسم نگهبان 
یک کارخانه بوده و از ســوی فردی به نام اکبر ۲۱ ساله 
به قتل رسیده است. تحقیقات میدانی پلیس نشان می داد 
که مقتول شب حادثه با دعوت از دوستانش در کانکس 
نگهبانی دورهمی برگزار کرده بود اما ســر موضوعی با 
یکدیگر درگیر شده بودند و به قتل رسید.جسد با دستور 
قضایی به پزشــکی قانونی انتقال پیــدا کرد و مأموران 
شناسایی و دستگیری اکبر را در دستور کارشان قرار دادند 
و موفق شــدند در کمتر از ۲۴ ساعت وی را بازداشت 
کنند.اکبر پس از حضور در اداره آگاهی و بازجویی های 
اولیه به قتل اعتــراف کرد و گفت: من در دفاع از خودم 
ناچار شــدم او را با چاقو بزنــم. پس از اعتراف صریح 
متهم و بازسازی صحنه جرم و همین طور گزارش پزشکی 
قانونی پرونده تکمیل و به شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد .در ابتدای جلسه دادگاه و پس 
از قرائت کیفرخواست، دایی مقتول به عنوان تنها ولی دم 

او درخواست قصاص کرد و گفت: متهم روز حادثه قصد 
داشــته از قاسم سرقت کند که خواهرزاده ام متوجه شده 
و با او برخورد کرده اســت. اما حاال عنوان می کند در 
دفاع از خودش مرتکب قتل شده که این فقط یک دروغ 
است. من به هیچ وجه حاضر به مصالحه نیستم.پس از 
آن متهم به جایگاه رفت و گفت: آن روز به اتفاق یکی از 
دوستانم به کانکس نگهبانی قاسم رفتیم. چند ساعت بعد 
با دوستم همانجا خوابیدیم و قاسم که به خاطر مصرف 

مشروبات الکلی حال مناسبی نداشت به سراغم 
آمد و قصد داشــت تا من را آزار بدهد. 

من شوکه شده بودم ابتدا فکر کردم 
شــوخی می کند اما وقتی دیدم 

موضوع جدی است مقاومت 
کردم و با او درگیر شدم تا 
اینکــه چاقویی از جیبش 
بیرون آورد و تهدیدم کرد،  
در همــان لحظه چاقویی 

را که روی زمین افتاده بود 
برداشتم و برای دفاع از خودم 

چنــد ضربه به قاســم زدم و از 
آنجا فرار کردم.قاضی از متهم پرسید 

با قاســم خصومتی هم داشتید یا قباًل هم 

درگیر شــده بودید که متهم گفت: من تا قبل از آن شب 
قاسم را ندیده بودم. بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع او 
نیز به جایگاه رفت و گفت: موکل من مرتکب قتل عمد 
نشــده و تنها برای دفاع از خودش به مقتول ضربه زده 
است. بنابراین از قضات می خواهم هنگام صدور حکم 
این موضوع را مدنظر قرار دهند.با پایان اظهارات متهم 
و وکیلش قضات بر اساس مدارک و شواهد موجود در 
پرونده ادعاهای متهم را مشروع 
ندانســتند و حکم 
ص  قصــا
را  او 

ر  د صا
کردند .

قصـــــــــاص برای قاتل نگهبان کارخانه

پسر جوان جلوی چشمان پدرش با قمه کشته شد

 گروه حوادث // رئیس پلیس آگاهی البرز با اشاره به دستگیری قاتل یک خانواده شش نفره 
فردیسی، گفت: این درگیری به دلیل اختالفات همسایگی رخ داده است .

   ســرهنگ محمد نادربیگی گفت: ســاعت حوالی ۲۲ روز ۲۱ مهر امســال خبری مبنی بر 
وقــوع یک درگیری مســلحانه در فلکه چهارم شــهر فردیس به مرکز فوریت های پلیســی 
۱۱۰ اعالم شــد و بالفاصله ماموران پلیس آگاهی برای بررســی موضوع به محل حادثه اعزام 
شــدند. رئیس پلیس آگاهی البرز  افزود: با حضور پلیس در محل حادثه مشــخص شد که بر 
 اثر اختالف چندین ماهه دو همســایه ایــن درگیری رخ داده که قاتل ۵۴ ســاله در یک اقدام 
جنون آمیز با سالح گرمی که از قبل در اختیار داشته به تیراندازی به سمت شش نفر از اعضای 
خانواده مقتوالن اقدام کرده اســت.او می گوید:  در این حادثه چهار نفر از اعضای این خانواده در 
دم فوت کردند یکی از آن ها در بیمارســتان فوت کرد و دیگری همچنان در بیمارستان در حال 
مداواست.سرهنگ نادربیگی افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی بالفاصله ماموران تحقیقات ویژه 
خود را برای دستگیری قاتل آغاز و با انجام اقدامات پلیسی- اطالعاتی در کمتر از ۴8 ساعت قاتل 
را در استان تهران دستگیر کردند.او با اشاره به اعتراف متهم به انجام قتل همسایگان خود، گفت: قاتل 
علت وقوع این حادثه را درگیری های طوالنی مدت بین دو همسایه و عصبانیت شدید وی در روز 
حادثه اعالم کرده است.رئیس پلیس آگاهی البرز با اشاره به تکمیل پرونده و ارسال آن به مراجع 
قضایی افزود: ناتوانی افراد در کنترل خشم و عصبانیت می تواند نتایج غیرقابل جبرانی را پدید آورد .

 ناگفته های قتل خانواده فردیسی از زبان پلیس

 همسایه بی رحم همه را به رگبار بست!
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شهرستان

برداشت لیمو شیرین از باغ های میناب 
  گروه شهرستان // برداشــت لیمو شیرین از باغ های 
توکهور و هشتبندی شهرســتان میناب آغاز شد.مسئول 
مرکز خدمات کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: سطح 
زیر کشــت مرکبات در منطقه توکهور و هشتبندی شش 
هزار هکتار است که هزار و ۲۰۰ هکتار آن به لیموشیرین 
اختصاص دارد.اســحاق جعفری بااشــاره بــه اینکه از 
 هــر هکتار ۴۰ تن محصول برداشــت می شــود، افزود: 
پیش بینی می شــود تا پایان فصل بیــش از ۴8 هزار تن 
محصول برداشت شــود.وی گفت: محصوالت برداشتی 
به اســتان های فارس، اصفهان، تهران و خوزستان ارسال 
می شــود. به گزارش مرکز خلیــج فارس،جعفری افزود: 
روستا های هامین، توکهور و چاه غربال بیشترین سطح زیر 

کشت لیموشیرین را به خود اختصاص داده اند .
همایش فرمانداران شرق استان در سیریک 

  گروه شهرســتان // همایش یک روزه فرمانداران و 
بازرسان شرق هرمزگان با حضور معاون سیاسی امنیتی، 
اجتماعی استانداری هرمزگان در شهرستان سیریک برگزار 
شد.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 
هدف از برگزاری این همایش را بررسی مسائل فرهنگی، 
امنیتی، اجتماعی، مذهبی و افزایش نشاط اجتماعی مردم 
و تامین حفظ امنیت و آرامش مردم عنوان کرد.به گزارش  
مرکز خلیج فارس، احسان کامرانی افزود: شهرستان های 
شرق استان ظرفیت و پتانسیل های بالقوه ای در بخش های 
دریایی، کشــاورزی، صنعتــی، معدنی، پتروشــیمی و 
گردشــگری دارد که باید با برنامه ریزی منسجم و دقیق 
علمی و راهبردی زمینه ایجاد مشاغل پایدار برای جوانان 

و شکوفایی اقتصادی را فراهم کرد .
رئیس اداره تعزیرات حکومتی 

در بندرخمیر معرفی شد
  امین درســاره – گروه شهرستان // در جلسه شورای 
اداری شهرســتان خمیر که با حضــور فرماندار ، امامان 
جمعه، نمایندگان تعزیرات حکومتی هرمزگان و اعضای 
شورای اداری شهرستان خمیر برگزار شد ، آریا فرخیانی 
به عنوان رئیس اداره و رئیس شــعبه اول بدوی تعزیرات 
حکومتی در این شهرســتان معرفــی گردید.به گزارش 
خبرنگار دریا ؛ حکم وی از سوی معاون وزیر دادگستری 
و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور و به مدت یک 

سال صادر شده است .

ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
روابط عمومی اداره كل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

ســعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان // در 
مراســمی با حضور فرماندار ابوموسی و معاون 
منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان، مدیر جدید امور آبفای شهرســتان 

ابوموسی معرفی شد .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ ادریس قریشی فرماندار 
ابوموســی در این مراسم با قدردانی از تالش های 
علی آشوری مدیر سابق این شهرستان افزود: در این 
مــدت تالش های زیادی برای تامین نیازهای آبی 
ابوموسی انجام شد که جای تقدیر دارد.وی همچنین 
با اشــاره به نیازهای آبی این شهرستان، خواستار 
افزایش ظرفیت تولید آِب آب شیرین کن ابوموسی 

شد و گفت: با هدف تعیین مصارف ضروری است، 
قرائت کنتور انجام و برای مشــترکین قبض صادر 
شود.فرماندار ابوموسی، نظارت مستمر بر کیفیت آب 
تولیدی و همچنین نصب تجهیزات تله متری بروی 
مخازن و دیگر تاسیســات آبفا را ضروری دانست 
و افزود: نصب تجهیزات تله متری فرصت نظارت 
بیشتر و بهتر آب تولیدی را به همراه خواهد داشت.

در ادامه این جلسه عبدالحمید جابری معاون منابع 
انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
با قدردانی از تالش های علی آشوری زاده افزود: 
با توجه به گذر از تابستان و فرصت ظرفیت سازی 
برای ماه های پیش رو، مدیر جدید ابوموســی بر 

اســاس برنامه های پیش بینی شده، اقدامات الزم 
برای توســعه زیرســاخت ها انجام خواهد داد.به 
گفته وی، مدیر جدید این شهرســتان پیش از این 
در مســئولیت های عملیاتی و اداری در شهرستان 
بشــاگرد خدمت کرده است و توانمندی های الزم 
برای مدیریت در این شهرســتان را داراست.معاون 
منابع انســانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان توجه به سرمایه های انسانی شرکت آب 
و فاضالب را مورد تاکید قرار داد و گفت: تالش ما 
استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی توانمند است تا 
بتوانیم خدمات شایسته ای به مردم ارائه دهیم.وی 
همچنین به صرفه جویی در مصرف آب اشاره کرد و 

گفت: شیرین سازی آب دریا هزینه های باالیی دارد 
از این رو توجه به فرهنگ صرفه جویی و مصرف 
بهینه آب می تواند به پایداری آب این شهرســتان 

کمک شایانی کند.
  جابــری ادامه داد، آبفا نیز بنــا بر وظیفه از هیچ 

تالشی برای تامین نیاز آبی مردم این شهرستان دریغ 
نخواهد کرد.گفتنی اســت، در پایان این مراسم از 
تالش های علی آشوری قدردانی و محسن طبسی 
به عنوان مدیر جدید امور آب و فاضالب ابوموسی 

معرفی شد .

مدیر جدید امور آب و فاضالب ابوموسی معرفی شد

 سعیده دبیری نژاد- گروه شهرستان // 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
از رفع تصــرف بیش از ۵۳ هکتار از 

اراضی ملی در جزیره قشم خبر داد .
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی 
قهرمانــی از رفع تصرف چهار قطعه از 
اراضی ملی به مســاحت بیش از ۵۳ 
هکتار در جزیره قشم خبر داد و اظهار 
داشــت: این رفع تصرفات به دستور 
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان 
قشــم و با هدف احقاق حقوق مردم و 
مقابله با زمین خواری انجام شده است.

وی در ادامه افزود: ساخت و سازهای 

غیر مجاز موجــود در این اراضی نیز 
توسط یگان حفاظت منطقه آزاد قشم 
و مأمــوران نیــروی انتظامی تخریب 
شده اســت. قهرمانی خاطر نشان کرد: 
این ســاخت و ســازهای غیرقانونی 
شــامل دیوارچینی، پی سنگی و سد 
و بند خاکی بود که در شــهر رمکان، 
روستاهای دفاری و کابلی و محدوده 
ژئوپارک قشم و روستای گامبرون قرار 

داشت.
   رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
همچنین بیان کــرد: ارزش تقریبی این 
اراضی، افزون بر یکهزار و ۷۲ میلیارد 

ریال اســت که پس از رفع تصرف، به 
بیت المال اعاده شده است.

   وی در پایــان بــا اشــاره به اینکه 
آزادســازی اراضی ملی و رفع تصرف 
از منابع طبیعی از مهمترین اولویت های 
دستگاه قضایی استان در راستای اجرای 
بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر 
بــر احیای حقوق عامه اســت، تأکید 
 کرد: بر اســاس اهداف و اولویت های
  دوره تحــول و تعالی قــوه قضاییه،

 با هرگونــه زیاده خواهی و تخلف در 
این خصوص، قاطعانه برخورد خواهد 

شد .
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659.23 متر مربع که در صفحه 178 دفتر 11 ذیل شماره 1512 به شماره سریال 552124 سری الف/81 به نام نامبرده  صادر وتسلیم گردیده وبه 
علت جابجایی مفقود شده است. لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد وامالک مصوب 1380/11/18 مراتب به 
استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 10 روز به این اداره 
مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند ویا سند انتقال رسمی ، تسلیم ورسید دریافت نماید .چنانچه ظرف مدت مقررمورد واخواهی قرار 
نگیرد ویا در صورت اعتراض، سند مالکیت ارائه نشود، اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پارسیان، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر وبه 

متقاضی تسلیم خواهد کرد .1708/207م/الف  - تاریخ انتشار: 1401/07/27
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ن سندمالکیت آگهی فقدا
نظربه اینکه آقای عارف مکاری فرزند محمد به شماره شناسنامه 40 صادره از پارسیان به استناد دوفقره استشهاد محلی اعالم داشته است که سند 
مالکیت ششدانگ یکباب خانه دارای پالک 0 فرعی از 14028 اصلی واقع در پارسیان بخش 21 پارسیان به مساحت 254.45 متر مربع که در دفتر 
الکترونیک 140020323164000383 به شماره سریال 875430 سری الف 99 به نام نامبرده  صادر وتسلیم گردیده به علت سرقت مفقود شده 
است. لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد وامالک مصوب 1380/11/18 مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در 
یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 10 روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند ویا سند انتقال رسمی ، تسلیم ورسید دریافت نماید .چنانچه ظرف مدت مقررمورد واخواهی قرار نگیرد ویا در صورت اعتراض، 
سند مالکیت ارائه نشود، اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پارسیان، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد . 
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قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور :

واگذاری ۲۰ شرکت دولتی به بخش خصوصی در حال بررسی است
 گروه شهرستان // رئیس سازمان خصوصی سازی کشور 
گفت: این ســازمان هم اکنون در حال بررسی واگذاری 
۲۰ شــرکت دولتی به بخش خصوصی با رویکرد مدیریت 

پاداشی است . 
   حســین قربانزاده در حاشیه برگزاری نمایشگاه کیش 
اینوکس اظهار داشت: سهام تیم های استقالل و پرسپولیس، 
سهام ایران خودرو و سایپا، شرکت های کشت و صنعت، 
 ســهام عدالت ، باقی مانده ســهام هلدینگ پتروشیمی 
 خلیج فارس و شــرکت هواپیمایی کیــش ایر از جمله 
شرکت هایی است که واگذاری آن هم اکنون در حال بررسی 

است.وی اضافه کرد: تا کنون ۱۰ درصد سهام سرخ آبی ها 
 واگذار شده و در ماه های آینده مجامع واگذاری سهام این 
تیم ها و برخی شرکت ها برگزار و پس از آن برای ارزش 
گزاری و واگذاری بلوکی انجام می شود.به گزارش ایرنا؛ 
قربانزاده بــا بیان اینکه تا کنون کشــور در در واگذاری 
شــرکت های دولتی موفق بودیم اما چندان در واگذاری 
به بخش خصوصی واقعی بوده است یادآور شد : رویکرد 
جدید دولت در خصوصی سازی، مالکیت را پاداشی برای 
مدیریت خریدار قرار می دهیم تا در ازای مدیریت بهره ور، 

سهام بگیرد و مالک بنگاه شود .

 رفع تصرف ۵۳ هکتار از اراضی ملی در قشم

طرح : بیتا هوشنگی

 گروه شهرستان // دستیار معاون علمی 
و فناروی رئیس جمهــور گفت: صنایع 
ایده های   بزرگ در صورت بکارگیــری 
دانــش بنیان، اســتارتاپی و فناورانه از 

معافیت مالیاتی بهره مند می شوند. 
   علیرضا دلیری در آیین آغاز بکار رویداد 
کیش اینوکس در جزیره کیش اظهار داشت: 
در سال های گذشــته با بسترسازی های 
انجام گرفته در شتاب دهنده و مراکز نوآفری 
کشــور بیش از هفت هزار و ۵۰۰ شرکت 
دانــش بنیان و حدود ۶ هزار اســتارتاپ 
ایجاد شده اســت.وی اضافه کرد: با توجه 
 به نامگذاری امســال به عنوان سال تولید، 
در  آفریــن  اشــتغال  و  بنیــان   دانــش 
برنامه های جــاری تمرکز بر روی تزریق 
فناوری به صنایع از اولویت های دولت بوده 

به طوریکه معقتدیم ایده ها باید از دل صنایع 
پدیدار و رشد و توســعه پیدا کنند.دلیری 
گفت: با این راهکار به دنبال هدایت صنایع 
بزرگ از بستر سنتی به سمت بستر فناورانه 
هستیم و در قانون جهش تولید نیز تسهیالتی 
 از جملــه معافیت مالیاتی از صنایعی که از

 ایده های دانش بینان، فناور و اســتارتاپی 
اســتفاده کنند پیش بینی شده است.بخش 
نمایشــگاهی رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲ 
عصر دوشــنبه گشــایش یافت که در آن 
۲۵۰ شرکت و سازمان خصوصی و دولتی 
 در ۹۰ غرفه نمایشگاه معرفی فرصت های 
نمایشــگاه  و  کشــور  گذاری   ســرمایه 
بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی 
سازی توانمندی های خود در موضوعات 

تخصصی را به نمایش گذاشته اند.

 در ایــن نمایشــگاه ۵۰ شــرکت دانش 
بنیــان در زمینه هــای بــورس، بانک، 
 بیمــه ۷۰ طرح بــرای جذب ســرمایه 
شــرکت های مختلف ارائه کردند.در این 
 آیین سامانه سرمایه گذاری و فرصت های 
ســرمایه گذاری کیش، ســامانه مدیریت 
 جامع پرداخت ای بی پی، سامانه معامالت 
آنالین ای بی تریــدر پالس نیز با حضور 
مســئوالن حاضر در نمایشــگاه گشایش 
 یافت.الگوهــای نویــن مالــی از بــازار 
 پــول و ســرمایه، معرفــی فرصت های 
سرمایه گذاری در کشور و مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، بانک داری بین المللی، دیپلماسی 
اقتصادی، توســعه تجارت با کشــورهای 
منطقه، اقتصاد الکترونیک و تاسیس بورس 
بین الملل، اقتصاد مسکن و آینده پژوهی از 
دیگر رویکردهای این رویداد است.معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان 
 بورس و اوراق بهادار، بیمه و بانک مرکزی، 
بانک ها و بیمــه های خصوصی و دولتی، 
ســازمان بنادر و دریا نــوردی، فرابورس 
 ایــران و منطقه آزاد تجاری کیش از جمله 
شرکت کنندگان این رویداد هستند.به گزارش 
ایرنا، بازدیدکنندگان می توانند هر روز از ۲۵ 
تا ۲8 مهرماه ساعات ۱۷ تا ۲۲ برای بازدید 
 از این نمایشــگاه به محل نمایشگاه های 
بیــن المللی جزیره کیــش واقع در جنب 

فرودگاه مراجعه کنند .

دستیار معاون علمی و فناروی رئیس جمهور در آیین آغاز بکار رویداد کیش اینوکس خبر داد

معافیت مالیاتی صنایع با ایده های دانش بنیان
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سرویس اجتماعی // یک جمعیت شناس گفت: 
نتایج تحقیقی در شهر تهران نشان داد که ۷۰ 
درصد خانواده ها با کودکان با خشونت رفتار و 
آنها را تنبیه بدنی می کنند و ۹۰ درصد کودکان 

نیز خشونت های کالمی را تجربه کرده اند .
  شهال کاظمی پور، جمعیت شناس، با بیان اینکه از 
نظر جمعیت شناسی، جمعیت زیر ۱۲ سال کودک 
محسوب می شوند، اظهار کرد: طبق برآوردها در 
سال گذشته، ۱8 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر 
۱۲ ســال ســن دارند که این میزان ۲۱ درصد از 
جمعیت کل کشــور را شامل می شوند. به تفکیک 
جنســیت حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از آنها 

پسر و 8 میلیون و ۷۰۰ هزار نفر دختر هستند.
* استان های دارای بیشترین و کمترین جمعیت 

کودک
  وی با بیان اینکه حــدود یک پنجم از جمعیت 
کشور را کودکان تشــکیل می دهند، درخصوص 
حضور کودکان به تفکیک هر اســتان توضیح داد: 
این موضوع وابسته به باروری است و براین اساس 
استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
کهگلویه و بویر احمد که میزان باروری آنها بیشتر 
است، سهم کودکان نیز بیشتر است و در استان های 
با باروری کم مانند گیــالن، مازندران، مرکزی و 
تهران، ســهم کودکان کمتر و تعداد سالخوردگان 
بیشتر است.این جمعیت شناس درخصوص تعداد 

فرزندان در هر خانواده خاطرنشان کرد: میانگین 
تعداد فرزنــدان در خانواده ها بین ۲.۵ تا ۳ فرزند 
است.به گفته کاظمی پور، در حال حاضر ۲۵ میلیون 
خانوار در کشــور وجود دارد که به طور میانگین 
می توان گفت از هر ۱.۵ خانوار  حدود یک خانوار 

فرزند زیر ۱۲ سال دارد.
* پیش بینی وجود ۵۰۰ هزار کودک بازمانده از 

تحصیل در کشور
  این جمعیت شناس در پاسخ به سوالی درخصوص 
وضعیت میزان تحصیالت کودکان ۶ تا ۱۲ ســال 
بیان کرد: برآوردی در این زمینه انجام نشده است 
اما باتوجه به اینکه آمارهای ســال ۱۳۹۵ با سال 
۱۴۰۰ چندان تفاوتی ندارد، با استناد به آمارهای 
سال ۱۳۹۵ می توان گفت از میان جمعیت زیر ۱۲ 
ســال، ۱۰ میلیون از کودکان، بین ۶ تا ۱۲ ســال 
ســن دارند که در این میان چهار درصد از پسران 
و ۶ درصــد از دختران غیــر محصل اند و درس 
نمی خوانند. طبق این آمار می توان گفت که حدود 
۵۰۰هزار کودک در کشور به مدرسه نرفته اند یا از 

تحصیل بازمانده اند.
* بــرآوردی از وجود یک میلیــون کودک کار 

ایرانی
  کاظمی پور ادامه داد: حــدود ۵۰۰ هزار کودک 
داریم که یا به مدرسه نرفته اند یا بازمانده از تحصیل 
هستند و تقریبا همین افراد کودکان کار را تشکیل 

می دهند. عمدتا نرفتن کودکان به مدرســه به جز 
موضوع معلولیت، ناشی از »فقر« است. نکته دیگر 
این اســت که حتی غیر از این ۵۰۰ هزار کودک 
غیر محصل، کودکان محصلی هم هستند که کودک 
کارند و عالوه بر کارهای درســی در ساعات غیر 
از مدرسه کار هم می کنند؛ اگر این افراد را هم در 
نظر بگیریم شاید حدود یک میلیون کودک کار در 

کشور داشته باشیم.
*  ۱۵ درصد کودکان زیر ۱۲ ســال سوءتغذیه 

دارند
  این جمعیت شــناس با اشاره به وضعیت سالمت 
و بهداشت کودکان تصریح کرد: حدود ۱۰ درصد 
کودکان دچار کم وزنی و همچنین حدود ۱۵ درصد 
کودکان زیر ۱۲ سال دچار سوء تغذیه هستند.وی 
بیان کرد: اگر دولت ها دغدغه ای نسبت به کودکان 
دارند باید از زمان  تولد آنها تا ۵ سالگی شان کودکان 
را از نظر بهداشت روانی و تغذیه حمایت کنند. اگر 
جامعه سالمی می خواهیم باید به بهداشت و سالمت 
کودکان توجه کنیم. کودکانی که متولد می شــوند، 
چه بســا در خانواده های متمکنی هم متولد شده 
باشند اما ممکن است به روان و تغذیه  کودکان شان 
اشراف نداشته باشند.کاظمی پور با بیان اینکه از نظر 
بیمه ای حدود 8۵ درصد از مردان، تحت پوشش 
بیمه های درمانی هستند، ادامه داد: اگر این نرخ را 
پدر محســوب کنیم، بالطبع 8۵ درصد از کودکان 

نیز تحت پوشش بیمه 
درمانی هستند.

 ۹۰  *

صــد  ر د
ن  کا د کــو

را  کالمی  خشونت های 
تجربه می کنند 

  این جامعه شناس در ادامه به خشونت های کالمی 
و رفتاری که از ســوی خانواده ها به کودکان وارد 
می شــود اشــاره کرد و گفت: چند سال گذشته 
تحقیقی در شهر تهران انجام دادیم و نتایج آن نشان 
داد که ۷۰ درصد خانواده ها با کودکان با خشونت 
رفتــار و آنها را تنبیه بدنــی می کنند. ۹۰ درصد 
کودکان نیز خشونت های کالمی را تجربه کرده اند 
و این ها مســائلی است که باید روی آن کار کنیم. 
کاظمی پور همچنین نسبت به وضعیت آلودگی های 
زیســت محیطی انتقاد کرد و گفت: آلودگی های 
زیست محیطی بر روی رشد کودکان تاثیر بسزایی 

دارد و این درحالیست 
کــه نســبت 
این  بــه 

ع  ضو مو
نمی شود.  توجه 
سال گذشــته تنها چند 
روز از سال هوای پاک داشتیم و این نگران 
کننده است. وقتی فرزندآوری تبلیغ می شود، الزم 
است به مباحثی همچون محیط پرورش و نگهداری 

از کودکان نیز ورود و توجه داشت.
  به گزارش همشهری  ؛ وی تصریح کرد: بیماری 
آسم به دلیل همین آلودگی ها در کودکان در حال 
افزایش اســت و همین که قد و وزن کودکان کمتر 
از استانداردهای جهانی است به دلیل آلودگی هایی 
اســت که روی رشــد آنها تاثیر می گذارد. وقتی 
می گوئیم جامعه به جــوان بالنده نیاز دارد، جوان 
بالنده همین کودکان هستند که می خواهند جامعه و 

آینده ما را تشکیل دهند .

۹۰ درصد كودكان خشونت های كالمی را تجربه می كنند  

آگهی مزایده )نوبت اول (  
اجراي احکام مدني شعبه 3 بندرعباس در نظر دارد بموجب پرونده کالسه 9909987700101038 اجرایي 9901708 و حسب 
اجراییه بشماره 9910427700100283 صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقي شهرستان بندرعباس به طرفیت محکوم له: کشور بخت 
پیکر و محکوم علیه: کلثوم ژوبین - فریده ژوبین - معصومه ژوبین - کریم ژوبین موضوع الزم االجرا: محکومیت مدني- حکم 
اعالمي. نسبت به پرداخت محکوم به و هزینه هاي اجرائي و دادرسي از ماترک مرحوم احمد ژوبین محکوم گردیده است ، که در 
این راستا یک واحد مسکوني واقع در روستاي باغو متعلق به مرحوم احمد ژوبین توقیف گردیده است و از طریق مزایده کتبي 

با شرایط ذیل به فروش مي رساند: . 
خالصه شرح کارشناسي و وضعیت ملک :

 آدرس ملک : جاده بندرعباس به سمت میناب ، برگشت پلیس راه به سمت بندرعباس ، روستای باغو ، جنب مخابرات ، منزل مرحوم احمد ژوبین همسایه 
و مجاور با ملک آقایان بمبایي و جعفري .

1- ملک دارای انشعاب برق میباشد و با توجه به مدارک ارائه شده ملک داراي انشعاب برق تک فاز 25 آمپر با شماره اشتراک 20885581 به نام احمد ژوبین 
میباشد ولي در خصوص انشعاب آب بنا بر اظهارات خواهان انشعاب مذکور فاقد اشتراک میباشد و با ملک همسایه مشترک میباشد .

2 - اعالم مالکیت اعیان و عرصه 
 عرصه : ضلع غربي ملک فاقد حصار میباشد و با همسایه مشترک میباشد عرصه ملک به مساحت 644.96 متر مربع ) ششصد و چهل و چهار متر و  نود و 
شش دسیمتر مربع ( میباشد . مطابق استعالم انجام شده از سوی شعبه و همچنین پاسخ نامه از بنیاد مسکن انقالب اسالمي هرمزگان اعالم گردیده است تا کنون 
هیچ گونه ملکي در سامانه بنیاد به نام متصرف فعلی در روستاي باغو ثبت نگردیده است. و همچنین سند و یا تاییده مالکیت عرصه ارائه نگردیده است و بنا بر 

اظهارات دهبارز روستا ملک متعلق به شخص مذکور میباشد.
 که طبق اعالم اداره مسکن به میزان 157.27 متر مربع با کاربري مسکوني تداخل با اراضي بنیاد  دارد و به میزان 9.78 متر مربع داراي بر اصالحي و به میزان 
421.41 متر مربع با کاربري مسکوني داخل طرح هادي قرار گرفته است و تداخلی با اراضي بنیاد ندارد » بنا بر اظهارات ، خواهان این ملک به صورت عرفي و 
بر مبناي عرف محل در تصرف مرحوم آقای احمد ژوبین بوده و بر روی زمین مذکور بنا احداث گردیده است.  و بنا بر اظهارات از سمت ضلع جنوبي ملک در 
مسیر اصالحات طرح هادی روستا میباشد و مغازه های احداثی در طرح میباشد.  ملک بدون سند در مالکیت خواهان و ملک در محدوده پالک 60 فرعي از 6 

اصلی میباشد وملک تصرفي میباشد. و داراي حیاط خاکی ، درب ماشین رو ، نمای دیوارها سیماني و درب پنجره های از جنس آهن میباشد.
 اعیاني : در خصوص اعیاني احداثي طبق کروکي ارائه گردید ولی نقشه و پروانه و پایانکار ارائه نگردیده است و مشخصات ذکر شده بر مبنای بازدید میدانی و 
اظهارات خواهان میباشد. 3- در خصوص کاربري و اعیاني هیچ گونه مدرکی شامل پروانه پایانکار و نقشه و سند ارائه نگردید ولی با توجه به بازدید میداني و 

در نظر گرفتن موقعیت وبهره برداری و دسترسی و سایر موارد کارشناسی ارزیابي، ارزش بناها به تفکیک به شرح ذیل میباشد.
 - اعیانی با بهره برداري مسکوني حدودا 130 متر مربع با توجه به مشخصات درج شده در گزارش اولیه به مبلغ 3/000/000/000 ریال 

- سایه بان با اسکلت فلزي و خرپا و سقف شیروانی به مساحت حدودا 60 متر مربع و دیوارهاي محیطي با مشخصات درج شده در گزارش اولیه به مبلغ 
700/000/000 ریال تعیین قیمت میگردد.

قیمت فقط شامل اعیانی و کلیه متعلقات آن به مبلغ  3/700/000/000 )سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال( تعیین مي گردد.
شایان ذکر است : 1- با عنایت به مدارک ارائه شده و عدم ارائه سند مالکیت، عرصه در قیمت گذاري لحاظ نگردیده است. و با توجه به اینکه ملک واگذار 

نگردیده است ومالکیت آن نیز نامشخص میباشد. 
2- با توجه به اینکه بنا بر اظهارات خواهان 2 باب مغازه به متراژ 60 متر در ضلع جنوبي، حیاط میباشد و در زمان بازدید فاقد فعالیت بوده و در مسیر اصالحات 
میباشد. لذا مغازه ها در قیمت گذاري لحاظ نگردیده است. 3- مبلغ ارزیابی ذکر شده صرفا ارزش اعیاني ملک میباشد و شامل مبالغ رهن و توقیفي و یا بدهي 

احتمالي به اشخاص حقیقی و یا حقوقي و عوارض و مالیات نمیباشد .
4- در خصوص میزان مال الجاره ملک و مدت آن هیچ گونه مدارکي از سوي هیچ یک از طرفین ارائه نگردید لذا در این خصوص اظهار نظر نگردیده است.

 الزم به ذکر است این اجرا مسولیتی در قبال اخذ سند ندارد و طبق استعالم از اداره بنیاد مسکن اسالمي شهرستان بندرعباس شرایط واگذاري و ساخت و ساز و 
اخذ پایان کار و صدور سند بر اساس ضوابط بنیاد میباشد. با توجه به مراتب فوق و کاربري و موقعیت، مساحت و سایر پارامترهاي کارشناسي و صرف نظر از 
احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هرشخص حقیقي و حقوقي و فارغ از موارد بازداشتي و رهني و نداشتن احتمال هرگونه 
مغایرتهاي مربوطه به حدود ثبتي و نداشتن هرگونه منعي از جهات قانوني، حقوقي و شرعي جهت معامله و عدم دیون و بدهي هاي احتمالي بابت مالیات و 
عوارض و جرائم و غیره به بانک ها و اشخاص حقیقي و حقوقي و سایر بدهي هاي مشابه و تعهدات و دیوني که ممکن است وجود داشته باشد و چنانچه 
ملک بال معارض و نیز غیر اوقافي باشد، قیمت فقط شامل اعیاني و کلیه متعلقات به مبلغ 3/700/000/000 )سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال( تعیین مي گردد. 

شرایط مزایده: 
ارزش اعالمي بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود . 1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي 
باشد . 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل، و از هر جهت به عهده خریدار است. 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده 
با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب دادگستری نزد بانک مرکزی حساب نسیم بانک مرکزي به شماره 
شبا IR220100004062012907685962 تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 5- مزایده 
در ساعت 8/30 صبح روز چهارشنبه 1401/08/18 در محل دفتر شعبه3 اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسي است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول 
کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که  بدواً ازسپرده اواستیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد 

نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطالع بیشترمیتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه 3 دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .
معبود رئیسی - دادورز شعبه 3 اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

گروه اجتماعی // رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، 
جزئیات برنامه مکمل یاری در مدارس را تشریح کرد . 

   دکتر مصطفی رضایی درباره جزئیات نحوه هزینه کرد بخشــی 
از ۱۱هزار میلیارد تومان درآمد وزارت بهداشت از محل مالیات 
بر ارزش افزوده، گفت: بخشی از درآمد صرف خرید مکمل ها و 
ویتامین ها می شــود و برای اینکه هزینه تهیه مکمل های دارویی 
برایمان کمتر باشد، سیاست وزارت بهداشت خرید متمرکز است؛ 
چراکه اگر قرار باشد تمامی شــبکه ها از واسطه  ها خرید کنند، 

بخش قابل توجهی از اعتبارات باید صرف خرید مکمل شــود.
وی افزود: در بحث خرید مکمل ها و سایر مواد مصرفی در شبکه 
بهداشتی مانند وارنیش فلوراید و... خرید متمرکز انجام می دهیم؛ به 
این صورت که با شرکت های تولیدی وارد مذاکره شده و بسته به 

نیاز برآورد شده، خرید می کنیم.
   او تاکید کرد: خوشــبختانه اولین بخشی که به شکل متمرکز در 
حال خرید آن هستیم، احتماال ماه آینده توزیع خواهد شد. بسته به 
نیاز هر منطقه،  خریدهای ما توسط خود شرکت دارویی به بخش 

مورد نظر منتقل می شود.وی درباره وضعیت مکمل یاری در مدارس 
شهری و روستایی پس از حدود دو سال آموزش غیرحضوری در 
زمان کرونا، اظهار کرد: تمام تالش ما تهیه مکمل ها اســت تا بر 
اساس برنامه های از پیش تعیین شده در اختیار مدارس قرار گیرد 

و مشکل خاصی در این زمینه نداریم. 
  در مدارس اندکی نگران نحوه اســتفاده داروها هستیم و اینکه 
دانش آموزان آموزش درستی برای مصرف مکمل بگیرند که این 
هم کار مشترکی بین دفتر ســالمت خانواده، جمعیت و مدارس 

وزارت بهداشــت با وزارت آموزش و پرورش است که درحال 
انجام اســت تا مکمل ها پس از تحویل به دانش آموز به درستی 
مصرف شــوند.رضایی درخصوص مکمل هایی که در مدارس به 
دانش آموزان ارائه می شود، تصریح کرد: قرص آهن+اسیدفولیک 
یکی از مکمل هایی اســت که ارائه می شــود؛ زیرا از شایع ترین 
مشکالتی که نوجوانان ما دارند بحث کم خونی است و این مکمل 
می تواند بخش قابل توجهی از این مشــکل را برطرف کند. البته 
اگر کم خونی درمان نشود می تواند مشکالت بسیار زیادی حتی 
در بحث یادگیری و ســالمت دانش آمــوزان ایجاد کند که طرح 
مکمل یاری در مدارس با هدف کاهش این دست مشکالت اجرا 

می شود .

وزارت بهداشت مکمل یار »آهن و اسیدفولیک« در مدارس توزیع می کند

گروه اجتماعی // نتیجه یک پژوهش در روســتاهای 
کشــور بیانگر آن اســت که ۳۵درصد زنان به دالیل 
مختلف دچار بیماری های روانی هســتند و یا براساس 
برخی مطالعات و منابع روانپزشــکی، میزان افسردگی 
مردمی که در روســتاها و مناطــق دورافتاده زندگی 

می کنند، بیشتر از افسردگی مردم شهری است. 
  گرچه بر اساس مطالعات محققان، مفاهیمی همچون فقر، 
بیکاری، بی خانمانی، اعتیاد، بزهکاری و... نتیجه و پیامد 
شهرنشینی است اما به این معنا نیست که جمعیت اندک یک 
روستا را مصون از این گونه آسیب ها و در نتیجه بی نیاز از 
ارائه خدمات ســالمت روان بدانیم. برای مثال، نتیجه یک 
پژوهش در روستاهای کشور بیانگر آن است که ۳۵درصد 
زنان به دالیل مختلف دچار بیماری های روانی هســتند 
و یا براســاس برخی مطالعات و منابع روانپزشکی، میزان 
افسردگی مردمی که در روستاها و مناطق دورافتاده زندگی 
می کنند، بیشتر از افســردگی مردم شهری است. به همین 
دلیل به نظر می رسد دسترسی آسان و مستمر آحاد جامعه 
به خدمات روان شناســی صرف نظر از سکونت در شهر یا 
روستا را باید به عنوان شاخصی برای اندازه گیری موفقیت 
سیاست های به کارگرفته شده در توزیع منصفانه رفاه در 

جامعه بیان کرد .
*  کمبود روان شناس نداریم 

  حمید یعقوبی، عضو هیئت مدیره انجمن روان شناســی 
ایران با نگاهی به پیشینه ارائه خدمات سالمت روان به ما 
می گوید: نظام مراقبت های بهداشتی اولیه در ایران از اوایل 
دهه۶۰ با موضوع ادغام خدمات ســالمت روان در نظام 
مراقبت های بهداشــتی اولیه مطرح شد و امروز به تمامی 
مناطق کشور گسترش یافته و در تغییراتی که طی چند سال 
اخیر در وزارت بهداشت اتفاق افتاده، در مرکز جامع نظام 
ســالمت یک کارشناس ارشد روان شناسی هم مشغول به 
ارائه خدمات روان شناختی است. این نشان می دهد روح 
PHC مبتنی بر عدالت و گســترش خدمات به دورترین 
مناطق کشور است و مسئله بهداشت روان و ارائه خدمات 
روان شناختی در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه فعال شده 
است.این دانشیار روان شناسی بالینی دانشگاه شاهد اضافه 
می کند: تا پیش از حضور یک کارشناس ارشد روان شناسی 
در پایگاه ها یا مراکز جامع سالمت، بیشتر خدمات بهداشت 
روان، روانپزشــک محور و به نوعی دارودرمانی بود؛ اما با 
این اتفاق، خدمات ســالمت روان به سوی روان درمانی، 
پیشگیری و مشاوره هدایت شده است.وی در پاسخ به این 
پرســش که با توجه به محرومیت مناطق کم برخوردار از 
ارائه خدمات سالمت روان چگونه می توان این خدمات را 
در این مناطق گسترش داد، می گوید: بر اساس آمار، حدود 
۴۰هزار روان شــناس با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 
و یا دکترا عضو ســازمان نظام روان شناســی و مشاوره 
کشور هستند که تعدادی از آن ها پروانه دارند و این نشان 
می دهد ما تا ۱۰سال آینده به تعداد کافی نیروی متخصص 
روان شناســی داریم. به طور حتم همــه دانش آموختگان 
روان شناسی از مناطق شــهری نیستند و تعدادی از آن ها 
ســاکن مناطق کم برخوردار و روستایی هستند و اگر همه 

این افراد در حوزه روان شناسی فعالیت داشته باشند با کمبود 
روان شناس مواجه نخواهیم بود. در واقع مشکل کشور کمبود 
روان شناس نیست بلکه مشکل استخدام نشدن روان شناسان 
و یا به کار نگرفتن آن ها برای ارائه خدمت در این حوزه و 
زیر پوشــش بیمه قرار ندادن خدمات روان شناختی است 
که ابتدا باید این مشــکالت را برطــرف کرد و در پی آن، 
فرهنگ مراجعه بهنگام به روان شناس در مناطق مختلف 
کشور نهادینه شود تا بتوانیم دسترسی به خدمات سالمت 
روان را در کشور عادالنه کنیم تا هر ایرانی در صورت نیاز 
بتواند برای دریافت خدمات روان شناختی به روان شناس 
مراجعه کند. اگر این مهم تحقق پیدا کند بخش قابل توجهی 

از آسیب های اجتماعی کاهش خواهد یافت.
*  نیاز جامعه به خدمات روان شناختی 

   این دکترای روان شناسی بالینی تأکید می کند: بر اساس 
پیمایش ملی سالمت روان در سال۱۳۹۰ آمار اختالالت 
روان پزشــکی ۶/۲۳ درصد گزارش شــده و حدود یک 
چهــارم ایرانیان نیازمند دریافت خدمات ســالمت روان 
هستند که به طور حتم پس از شیوع کرونا این آمار به بیش 
از ۳۰درصد رسیده است. بنابراین ضرورت دارد بیمه های 
درمانی بخشی از خدمات روان شناختی را پوشش دهند و 
از ظرفیت بخش خصوصی برای ارائه این خدمات استفاده 
شــود.به گفته وی، بر اساس پژوهش ها در حوزه سالمت 
روان، حداقل یک چهارم مردم کشور به دریافت خدمات 
روان شناختی نیاز دارند؛ عده ای از این افراد به روان شناسان 
مراجعه می کنند و مشکلشان رفع می شود، گروهی دیگر به 
بهانه های مختلف ادعا می کنند نیازی به دریافت خدمات 

روان شناسی ندارند.
    اما گروه دیگر که شــمار قابل توجهی از افراد نیازمند 
به دریافت خدمات روان شــناختی را تشــکیل می دهند، 
کسانی هستند که به دلیل مسائل اقتصادی امکان مراجعه 
به روان شــناس و دریافت بهنگام خدمات روان شناختی 
را ندارنــد. در حالی که اگر ایــن خدمات مانند خدمات 
روان پزشکی زیرپوشش بیمه باشد بخش قابل توجهی از 
مردم می توانند از آن بهره مند شــوند.وی با مقایسه ارائه 
خدمات روان شناسی در مناطق برخوردار و کم  برخوردار 
می گوید: افراد تحصیلکرده و برخوردار جامعه، در مقایسه 
با افراد جوامع سنتی و کم برخوردار راحت تر به روان شناس 
مراجعه می کنند، چون جوامع روستایی و یا جوامعی که به 
لحاظ فرهنگی کمتر توســعه یافته اند ممکن است به دلیل 
مســائل فرهنگی، قومیتی و بومی به روان شناس مراجعه 

نکنند.
   بنابراین ضرورت دارد مطالعاتی صورت گیرد که مشخص 
شود در هر منطقه، اســتان و یا فرهنگ موانع استفاده از 
خدمات روان شناختی چه هستند تا با فرهنگ سازی بتوان 
آن ها را برطرف کرد. با این حال امروزه با گسترش فضای 
مجازی نمی توان از تفاوت های فرهنگی شدید صحبت کرد 
چون فضای مجازی تا حد قابل توجهی فرهنگ ها را به هم 
نزدیک کرده و همین موضوع می تواند فرصتی برای ارتقای 

سالمت روان باشد .

نقش بیمه ها در توزیع عادالنه خدمات روان شناسی
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فروردین :
فعل و انفعاالت کهکشــانی یک دوره ی جدیدی 
را در زندگی شــما رقم خواهد زد. شاید تصمیم 
بگیرید کمتر بیــرون بروید و زیــاد با آدم های 
جدید معاشرت نکنید. اگر در این مدت رابطه ای شکل گرفت، 
 حتما از حد معمول عمیق تر خواهد بود. هفته های آینده بسیار 
مهم اســت، چون باید در این فاصله تــاش کنید تا بعضی از 

رفتارهای تان را اصاح نمایید.
   اردیبهشت :

هفته های گذشــته مدام به فکــر چیزهای جدید 
 بودید، با آدم های جدید آشــنا شــدید و بیشتر 
وقت تان را بیرون از منزل سپری کردید. اما اکنون 
زمان آن رسیده که استراحت کنید. فعل و انفعاالت کهکشانی از 
شــما می خواهند امروز را در منزل بمانید و سعی کنید به ثبات 
برسید. می توانید انتظار اوقات خوشی را در منزل داشته باشید.

  خرداد :
امروز می توانید از تغییراتی که در راه اســت لذت 
ببرید. شــاید به این نتیجه برسید که برای تان بهتر 
اســت دوباره با دوســتان قدیمی ارتباط برقرار 
کنید، البته می دانید که اول از همه باید یک ســری مسایل را که 
پیوندتان را به هم زده بود حل کنید. شــاید یک ماه زمان الزم 
باشد تا دنیای احساسی تان را سر و سامان دهید و بتوانید اوقات 

دل انگیزی را تجربه کنید .
   تیر :

امــروز می توانید در روابط تان ســازنده تر عمل 
کنید. شاید دوستان جدید پیدا کنید یا این که اوقات 
خوشــی را با دوستان قدیمی تان بگذرانید. ممکن 
است تصمیم بگیرید که روابط عاشقانه تان را شدت ببخشید. در 
هر صورت، فعل و انفعات کهکشانی به شما فرصت خواهد داد 

تا برای سامت احساسات تان به منابع مفیدی دست پیدا کنید.
    مرداد :

به تازگی خودتان را بــه خوبی در محل کار اثبات 
کردید و به طور کلی بخشی از شخصیت تان در این 
فرآیند به ثبات رسید. انگار چیزی درست کرده اید 
که بعد از پردازش بسیار اکنون قصد دارید آن را به فروش برسانید. 
اگر همین طور است، از این فرصت برای عرضه ی آن استفاه کنید 

تا شاید بتوانید پول خوبی به دست آورید.
 شهریور :

 فعــل و انفعــاالت کهکشــانی یــک دوره ی 
ســازش پذیر را برای شما به ارمغان آورده است. 
به هر کجا که بروید بــا خودتان موجی از اعتماد 
به نفس، وضوح ذهن و انرژی های مثبت به همراه خواهید برد. 
تا همین چندی پیش کلی انرژی مصرف کردید تا به این مرحله 

برسید، پس حاال که موفق شده اید از قدرت تان لذت ببرید.
  مهر :

امروز فرصتی خواهید داشــت تا از دست همه ی 
آن چیزهایی که مانع تولد دوباره ی شما می شدند 
خاص شوید. تنها چیزی که ممکن است جلوی 
مســیرتان سبز شود این است که مجبورید به هر ترتیبی شده با 
دیگران ارتبــاط برقرار کنید، حتی اگر ترجیح تان چیز دیگری 
است. این موردی نیست که با آن مقابله کنید، باید آن را بپذیرید.

   آبان :
فعل و انفعاالت کهکشانی یک دوره ی سازنده را برای 
شما به ارمغان آورده اند. برای این که به مرحله ای که 
در آن هستید برسید تاش زیادی کرده اید. هر کسی 
 نداند خودتان که می دانید چه مســیر طوالنی ای را تا به این جا 
آمده اید! مهم نیســت چه کار می کنید، فقط باید در هر شرایطی 
بزرگ فکر کنید.  نباید وقت تان را تلف کنید، بهتر است همین اآلن 
دست به کار شوید. برای این که زودتر به نتیجه برسید باید هر چه 

سریع تر با ترس های تان مواجه شوید.
  آذر :

شــاید امروز مجبور شوید بیشتر زحمت بکشید. 
اکنون وقت آن اســت که خواب و خیاالت واهی 
را کنار بگذارید و پا به دنیای واقعیت ها بگذارید. 
از مردم بیش از حد فاصله گرفته اید، اما اکنون وقت آن رسیده 
که با دیگران معاشــرت کنید و در جمع باشید. بخش مهمی از 
هر کاری مشارکت و همراهی با سایرین است. یادتان باشد که 
عقب نشــینی نکنید، بگذارید افکار مثبت و منفی با هم بروز 
کند. بعدا می توانید آن ها را از هم جدا کنید و فقط روی بعضی 
از آن ها متمرکز شوید.اآلن فقط کافی است راه را باز بگذارید 

تا افکارتان بروز کند .
  دی :

از تعامات امروز می توانید برداشت های مختلفی 
 داشــته باشید. شــاید به دنبال گســترش فضای 
ذهنی تان هســتید یا این که از خودتان سواالت 
فلســفی می پرسید یا حتی ممکن اســت به فکر یک سفر دور 
و دراز باشــید. حاال با همه ی این اوصاف چه کار می خواهید 
بکنید؟ آیا دوســت دارید کتاب های فلسفی کانت را بخوانید یا 
این که بیشتر دل تان می خواهد به سفر چین بروید.  اکنون زمان 
آن است که یک بار و برای همیشه با گذشته مواجه شوید. آینده 

در انتظار شماست و جای وقت تلف کردن نیست.
 بهمن :

چند مدتی اســت که مدام در فکر احساسات تان 
بودیــد و این که چه طور بــه آن ها جهت دهید. 
حاال دیگر این مرحله از کار به پایان رسیده و شما 
هم به خوبی از پس آن برآمدیــد. اما حاال که فعل و انفعاالت 
 کهکشــانی به شما اجازه می دهد، دوســت دارید که کمی هم 
 تکانه ای تر یعنی بدون برنامه و با تصمیمات آنی عمل کنید. اگر 
کارها آن طور که انتظار داشتید پیش نرفت خودتان را ناراحت 
نکنید، چون وقتی به هدف نزدیک باشــید این چیزها مشکلی 
 درســت نخواهد کرد. تا دســت به کار نشــوید اتفاق خاصی 

نمی افتد.
 اسفند : 

امروز دوباره افکار مثبت به ذهن تان هجوم خواهند 
آورد. امــروز بــا آدم های جدید آشــنا خواهید 
 شــد و ارتباطات عمیقی را تجربــه خواهید کرد. 
 هفته های پیش رو بسیار برای شما مهم است. اوقات خوبی برای

 لذت بردن در انتظار شماست، پس بگذارید آهنگ زندگی شما 
را به رقص دربیاورد!

 ذهــن رویاپرداز شــما با کهکشــان ها پیوند دارد، اما شــما 
این پیوند را به چشــم نمی بینید.ســعی نکنیــد همین امروز 
همــه چیــز را حل کنید، در عــوض از لحظــات زندگی تان 
 لذت ببرید و مطمئن باشــید که تا چنــد روز آینده راحت تر 

می توانید مشکات را حل کنید.
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گروه خبر // رئیس جمهور با تاکید براینکه نخبه 
باید از تمامی جهات مورد حمایت قرار گیرد و 
این وظیفه ما مســئوالن است، تصریح کرد: 

امروز شاهد غارت مغزها هستیم.
   حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی در 
دوازدهمین همایش نخبگان که در ســالن 
اجالس سران برگزار شد، گفت: برای بنده 
توفیقی اســت که در جمع نخبگان حضور 
دارم و از نظــرات و دیدگاه های آقایان و 
خانم ها در این جلسه استفاده کردم. تقاضایم 
این اســت که به بیان این دیدگاه ها در این 
جلسه که سبقه نمادین دارد، بسنده نشود. 
وی افزود: حتمًا ایــن ارتباط از بنیاد ملی 
نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری 
و از طریق دانشگاه ها، وزرای محترم و خود 
نخبگان منتقل و پیگیری شود.رئیس جمهور 
با بیــان اینکه امروز اراده جدی برای مورد 
توجه قرار گرفتن دیدگاه نخبگان در دولت 
وجود دارد تا در عمل ما شاهد یک تحول 
باشیم، تصریح کرد: این نگاه تحول گرایانه 
که در نخبگان بیش از دیگران وجود دارد، 
زمینه بسیار خوبی برای تحقق ایده دولت به 
انجام تحول در حوزه های علمی و به ویژه 

در حوزه های عملکردی، است.
  رئیســی بیان کرد: ایده بنیاد ملی نخبگان 
را رهبری معظم انقالب اسالمی ارائه کردند 
و به دنبال نظر ایشان این بنیاد شکل گرفت 
و گام هایی در جهت شناســایی نخبگان و 
حمایت از آنها شکل گرفت اما آنچه انجام 
گرفت با آنچه باید انجام گیرد تفاوت دارد.

 وی ضمــن تقدیــر از تمــام زحماتی که 
تا کنون و در ادوار گذشته انجام شده است، 
اضافه کرد: طبیعتًا با اســتفاده از تجربیات 
و اندوخته هــای موجود باید گام های نو و 
بلندی در جهت شناسایی نخبگان و اینکه 

نخبگی در چیست، برداشت.
  رئیس جمهور خاطرنشان کرد: استعدادهای 
برتر و نخبگان باید به خاطر این نعمت شاکر 
خداوند متعال باشند، اولین شکر نعمت این 
است که دارنده نعمت بداند که این نعمت از 
آن خداست و آن را در مسیری که رضای 
اوست مورد اســتفاده قرار دهد و همواره 

خود را مدیون این نعمت الهی بداند.
رئیسی ادامه داد: شکر این نعمت آن است که 
در مسیر رضای خدا از آن بهره بگیرد. خود 

برتر بینی از آفات نخبگی است و نخبگان 
باید مراقب این مسئله باشند. نقش والدین، 
معلم و استاد در جهت نخبه پروری بسیار 
اهمیت دارد. دانشگاه ها و حوزه ها در این 

عرصه نقش مؤثری دارند.
  وی با بیان اینکه دانشگاه پیشرو می کوشد 
نماد و نمود ابتکار و علم افزایی باشد، تاکید 
کرد: در چنین شــرایطی دانشگاه می تواند 
در این جهت نظام مســائل کشور خود را 
تعریف کند و بــرای حل آن راهکار بدهد. 
اما دانشــگاه پیرو نگاه می کنند که دیگران 
چه می خواهند و نــگاه به درون و توانایی 
بیان  با  ندارد.رئیس جمهور  داخلی خــود 
اینکه ما نسبت به استفاده از دانش و تجربه 
دیگران در تمام عالم آمادگی داریم، گفت: 
ما از نگاه های نو اســتفاده می کنیم، اما با 
برخورد  احتیاط  با  ارائه شــده  نسخه های 
می کنیم. در سراســر عالم میان استفاده از 
دانش و تجربه دیگران و ارائه نســخه فرق 
می کند. نخبگان ما باید بنگرند که نسخه ها 

با نیازهای ما سازش دارد یا نه.
  وی با تاکید بر اینکه ما برای استفاده از علم 
و دانش، حد و ســقف نداریم، خاطرنشان 
کرد: نخبگان باید مستقل باشند. نخبه مستقل 
می خواهد بیاندیشد و ابتکار داشته باشد و 
نیاز مردم خــود را ببیند تا نعمت نخبگی 
صرف گره گشــایی باشد. یک نخبه ممکن 
است تصور کند که وابسته این دولت نیست، 
 اما شــاید وابســته به دولت دیگری شده

 باشد.
   رئیس جمهور افزود: جایگاه نخبگان در 
کشور ما ارزش و کرامت واالیی دارد و باید 
این ارزش توسط خود نخبگان و دستگاه ها 
حفظ شــود. حمایت مالــی و حقوقی و 
میدان دادن به شــکوفایی استعدادها وظیفه 

مسئوالن و وظیفه ما است.
  وی بــا بیان اینکه امروز مشــکل غارت 
مغزهــا را داریــم و دشــمن می خواهد 

استعدادهای ما را غارت کند، تصریح کرد: 
نخبگان ما پیشرانان کشور هستند و دشمن 
می کوشد این استعدادهای ما را غارت کند.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت فراهم شدن 
زمینه برای فعالیت و نقش آفرینی نخبگان، 
تحقق این امر را از وظایف دولت توصیف 
و تاکید کرد: امروز حدود ۷۴۰۰ شــرکت 
دانش بنیان فعال در کشور داریم اما از نظر 
کمیت و کیفیت نباید به این میزان بسنده کرد.

رئیســی افزود: زمینه کار زیادی در کشور 
وجود دارد. در اجرای دســتور مقام معظم 
رهبری وظیفه خود می دانیم که با همه امکان 
و توان درخدمت نخبگان، استعدادهای برتر، 
دانشگاه ها و پژوهشــگاه ها باشیم تا این 
استعدادها رشد کرده و زمینه شکوفایی، کار 

و تالش آنها فراهم شود.
  وی با اشاره به یکی از سفرهای خارجی 
خود به یکی از کشــورهای همسایه، بیان 
کرد: در یکی از سفرهای خارجی به یکی 
از کشــورهای همسایه، »ِست « کامل اتاق 
عمل را به آن ها هدیه دادم و گفتم که تمام 
این تجهیزات را در کشورمان ساخته ایم و 
اکنون این تجهیزات منشأ فعالیت علمی در 

آن کشور شده است.
  رئیس جمهور عنوان کرد: حضور نخبگان 
به جای جای کشور جلوه داده و این حضور 
برای ما اهمیــت دارد. دولت نقش هدایت، 
نظارت و حمایت را برعهده دارد و کار باید 
به دست نخبگان و نیروهای در صحنه انجام 
گیرد. ما می توانیم نقــش مهمی ایفا کنیم.

رئیســی با تاکید بر اینکه بودجه های فعلی 
کشــور کفاف اتمام کارهای عقب مانده دو 
دهه قبل را نمی دهد، تصریح کرد: ما حداقل 
به ۵۰۰ لوکوموتیو نیــاز داریم و این نیاز 
جدی و امروز کشــور است. امروز ارتباط 
ریلی با کشــورهای دیگر را فعال کردیم و 
راه گذر شــمال به جنوب در حال ساخت 
است و در حال حاضر در صنعت ریلی یک 

کار جدی و قوی انجام می شود.
وی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان حمایت 
دولت از نخبــگان را دنبال کند تا نخبه ما 
احساس نکند که پشتیبانی نمی شود، افزود: 
این بنیاد باید پناهی برای نخبگان باشــد 
تا مشــکل آنان را به صــورت قوی حل 
کند. بنیاد باید به صورت فرا دســتگاهی و 
فراقــوه ای ورود کند و اگر نیاز به قانون در 
این زمینه وجود داشته باشد، آمادگی داریم 
الیحــه ای را با قید فوریت به مجلس ارائه 

بدهیم.
   رئیس جمهــور با بیان اینکــه در دنیا از 
برخی از علوم نخبگان استفاده های نادرست 
می شود، اظهار داشت: ساخت کالهک های 
هســته ای در دنیا از سوی برخی نخبگان 
صورت می گیرد و تخریب هایی که در جهان 
انجام می گیرد به دست برخی نخبگان یعنی 
نخبه وابسته ای که علم و دانش او در اختیار 
قدرت های سلطه گر قرار گرفته ساخته شده 

است.
  رئیســی افزود: مهم است که علم در کجا 
استفاده می شود. مثاًل نخبه ما به یک کشور 
می رود و کار می کند، مبلغ دریافتی مناسبی 
هم دارد، اما باید ببیند که او در راستای چه 
اهدافی کار می کند. نخبگــی اگر در کنار 
زندگی مردم قرار گیرد، بســیاری از گره ها 

گشوده می شود.
  وی با اشاره به اینکه شهید چمران و شهید 
سلیمانی نخبه بودند، تاکید کرد: نخبگی این 
دو عزیز در اختیار رفع گرفتاری های ملت 
قرار گرفت. شهید سلیمانی به عنوان قهرمان 
مبارزه با تروریسم در دنیا معرفی می شود. 
عالمه طباطبایی یک نخبه اســت و امروز 
اساتید بزرگ حوزه های علمیه از شاگردان 
ایشان هستند. بنده در ابتدای ورود به حوزه 
علمیه قم به محضر ایشــان رفتم و تواضع 

فراوانی هم داشت.
  رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بنیاد ملی 

نخبگان نباید در هیچ دستگاهی هضم شود، 
خاطرنشــان کرد: این بنیــاد باید در کنار 
وزارتخانه ها باشد و تاکید بنده بر استقالل 
بنیاد ملی و معاونت علمی و فناوری است و 
این موضوعی است که باید به صورت ویژه 

دنبال شود.
  رئیسی با تاکید بر لزوم توجه خاص نسبت 
به نخبگان، بیان کرد: این عین عدالت است. 
کسی که استعداد برتر دارد باید بهتر آموزش 
ببیند و باید زمینه آموزش او را بیشتر فراهم 
کرد. توجه به نخبگان عین عدالت آموزشی 

و به کارگیری بهترین ها است.
  وی با بیان اینکه امروز بســیار مهم است 
که به نیاز کشور توجه شــود و در کشور 
افزایش بهره وری صورت گیرد، گفت: رشد 
اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعی در گرو 
ســرمایه گذاری و افزایش بهره وری است. 
امروز جذب دانشجو در حوزه های پزشکی 
افزایش یافته اســت اما باید این سوال را 
پرســید که آیا این افراد به دنبال رشته قلب 
و عروق می روند یا رشته هایی که پول آوری 
بیشــتری دارد؟ دولت وظیفه دارد به این 
اســتعدادها، )آقایان و بانوان گرامی( نشان 

بدهد که نیاز کشور چیست.
  رئیس جمهور با مورد اشــاره قرار دادن 
گردشگری سالمت، تأکید کرد: جاذبه پولی 
مهم اســت اما نیاز کشور باید بیان شود و 
زمینه فراهم شود تا به رشته هایی که اساس 
نام آوری کشــور بر آن بــوده نیز پرداخته 
شود،؛ جاری سازی محصوالت هم اهمیت 

بسیاری دارد.
  رئیســی اضافه کرد: دانش بنیان ها به ما 

می گویند جلوی واردات محصوالت مشابه 
داخلــی را بگیرید. من با آوای بلند گفته ام 
و باز هم می گویم هیچ کاالیی که مشــابه 
داخلی دارد نباید وارد کشور شود و این جفا 
به تولید، صنعت و اشــتغال است و تخلف 
محسوب می شود. رهبری توصیه می کنند و 
مِن طلبه و شــما به عنوان نخبه باید چشم 

بگوییم و آن را اجرا کنیم.
  وی تصریح کرد: ما اجرایی هســتیم و با 
توصیه نمی خواهیم کشــور را اداره کنیم. 
این قابل قبول نیســت که کاالیی که مشابه 
داخلی دارد، وارد کشــور شــود؛ دستگاه 
اداری کشــور باید خــود را در این زمینه 
موظف بداند.رئیس جمهــور تأکید کرد: از 
بنیاد ملی نخبگان می خواهم حمایتی که ما 
ادعا می کنیم را از نخبگان داشــته باشند تا 
این عزیزان احســاس نکنند مورد حمایت 
دولت نیستند. حمایت های تسهیالتی، رفع 
مشــکالت حقوقی و قضائی و بازاریابی 
محصوالت تولیدی نخبگان و حمایت های 

اجرایی از این دست حمایت ها است.
  به گزارش خبرنگار مهر، رئیســی گفت: 
طالب و دانشــجویان نخبه کــم نداریم و 
نیازمندیم که هم بر اساس عدالت ارسطویی 
و هم طبق فرمایشــات آقــا امیرالمومنین 
)ع( به آنهــا توجه کنیم. باید ارتباط با این 
عزیزان با جدیت دنبال شود و در حوزه های 
مدیریتی و حاکمیتی به کار گرفته شــوند. 
باید استعدادهای برتر شناسایی شوند تا به 
درستی تربیت شوند و زمینه شکوفا شدن 
آنها به وجود بیاید تا به خوبی نقش آفرین 

شوند .

رئیسی در همایش ملی نخبگان تاکید کرد 

لزوم حمایت مسئوالن از نخبگان   
شاهد غارت مغزها هستیم

گروه خبر // خبری از باران نیست و با 
اینکه حدود یک ماه از پاییز می گذرد 
در استان های شمالی کشور نیز  بارش  
مناسبی ثبت نشــده است. در چنین 
شرایطی  از ســازمان هواشناسی خبر 
امیدوار  می توان  دست کم  که  می رسد 
بود که در زمســتان پیــش رو میزان 
بارش هــا در جنــوب و جنوب غرب 
کشورمان بیش از حد نرمال خواهد بود. 
  بیشتر ســد های کشور شرایط مناسبی 
ندارند از سد کرخه بگیرید تا اکباتان در 
همدان.تغییر اقلیم و ســوء مدیریت در 
منابع آب دست به دست هم داده اند و در 
بیشتر استان های کشور شرایط نامناسبی 
را ایجاد کرده اند. برای نمونه مدتی است 
که در اســتان  همدان شهروندان با قطعی 
مکرر آب رو به رو هستند و این مساله 
 شــرایط را برای آنها دشوار کرده است.
بررســی ها نشــان می دهد که در سال 
آبی  گذشــته  در استان هایی مانند ایالم، 
کرمانشاه و خوزستان تا بیش از ۶۰درصد 
کاهش بارش را شاهد بودیم.این درحالی 
اســت که برخی امیدوار بودند با شروع 
فصل پاییــز میزان بارش ها درکشــور 
افزایش پیدا کند. اما با اینکه   حدود یک 
ماه از پاییز می گذرد در شمال کشور نیز 
شاهد بارش های مناسبی نبوده ایم.به این 
ترتیب می توان گفت امسال سومین پاییز 
خشک را در کشور تجربه خواهیم کرد 
و چنانچه در زمســتان پیش رو شاهد 
بارش های مناســبی نباشیم، سال آینده 
بحران آب شرایط ناگوارتری را در کشور 

رقم خواهد زد.
*  به زمستان امیدوارم باشیم؟

  کارشناســان معتقدند اگر بارش ها در 
زمستان امسال نیز نامناسب باشد، سال 
آینده سدهای بیشتری در کشور از مدار 
خارج می شوند. به همین دلیل باید امیدوار 
بود که بارش ها در زمستان بهتر از شرایط 
نرمال باشد.احد وظیفه،رییس مرکز ملی 
خشکســالی و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسی درباره پیش بینی های سازمان 
هواشناسی در خصوص شرایط بارش ها 
در ماه هــای پیش رو به جام جم آنالین 
می گوید: کم بارشی ها در کشور ادامه دارد 
و شرایط به گونه ای است که در مهرماه نیز 
در استان های شمالی کشور بارش مناسبی 
ثبت نشده است. او درباره شرایط بارش ها 
در ماه های پایانی پاییز و زمســتان نیز 
عنوان می کند: پیش بینی ها از این حکایت 
دارد که  در   انتهای پاییز و زمستان میزان 

بارش ها بهتر از سال گذشته خواهد بود.
* خطر سیل در جنوب غرب کشور

  آن طور که رییس مرکز ملی خشکسالی 
و مدیریت بحران ســازمان هواشناسی 
توضیح می دهد نقشه های هواشناسی از 
این حکایت دارد که در روزهای پایانی 
پاییز و فصل زمســتان اندکی شــرایط 
بارش های کشــور بهبود پیدا می کند.او 
در این باره توضیح می دهد: احتماال  تا 
حدود ۶۰درصــد بارش ها در جنوب و 
جنوب غرب کشور نرمال و باالتر از حد 
نرمال خواهد بود.وظیفه درباره اینکه آیا 
افزایش بارش ها در جنوب کشور سبب 

ایجاد سیل خواهد شد؟ نیز عنوان می کند: 
احتمال وقوع سیل   در جنوب و جنوب 
غرب کشور وجود داد، چراکه در سال های  
گذشته نیز شاهد  چنین حوادثی بودیم.
این درحالی اســت که بررسی نقشه های 
هواشناسی نشان می دهد که در زمستان 
پیش رو شرایط بارش ها در شمال کشور 
کمتر از حد نرمال خواهد بود.به این ترتیب 
این احتمال وجــود دارد که بارش های 
زمستان امسال نیز ســبب بهبود ذخایر 
منابع آب در نیمه شمالی کشور نشود. به 
همین دلیل نیاز است که مدیران وزارت 
نیرو و جهاد کشاورزی برای سال آینده 
تدابیر الزم را در نظر بگیرند.رییس مرکز 
ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسی در پاسخ به اینکه تا چه حد 
می توان به افزایش بارش ها در زمستان 
امیدوار بــود؟ عنوان می کند:  ۱۰۰درصد 
 نمی توان امیدوار بود که شاهد بارش های 
بیش از حد نرمال در زمســتان باشیم، 
چراکه  در این بین با  مجهوالتی نیز رو به 
رو هستیم .آن طور که او توضیح می دهد 
امسال سومین سالی اســت که دنیا در 
شــرایط النینو به سر می برد و تحت این 
شرایط سیستم هایی که از روی کشور ما 
عبور می کنند، ضعیف هستند. وظیفه ادامه 
می دهد: در زمستان اما از شرایط النینو 
به ال نینو می رسیم، هرچند این تغییر زمان 
بر اســت. اما این تغییر فاز سبب بهبود 
بارش ها در کشورمان خواهد شد.با توجه 
به اینکه سازمان هواشناسی برای زمستان 
افزایش بارش ها را پیش بینی کرده است. 
باید یادآور شد که شرایط خشکسالی در 
کشورمان ناگوار است و افزایش بارش ها 
برای مدتی محدود قادر به  جبران انباشت 
خشکسالی در کشــور نیست. عالوه بر 
این نمی تــوان امیدوار بود که بارش های 
زمستان به حدی باشد که نیاز آبی سال 
آینده را نیز تامین کند.  به همین دلیل نیاز 
اســت که مدیــران وزارت نیرو و جهاد 
کشاورزی برای مدیریت منابع آب کشور 
سازوکار مناسبی را در نظر بگیرند و دست 
کم با اصالح الگوی کشت شرایطی ایجاد 
کنند که کشت محصوالت آب بر در کشور 

متوقف شود .

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی : 

باران در زمستان جان می گیرد
  احتمال سیالب در جنوب غرب کشو ر

گروه گزارش // کنتــرل تولید محصوالت آب بر و 
به خصوص جالیــزی و جلوگیری از تولید مازاد این 
گونه محصوالت یکی از مهم ترین اقداماتی اســت 
که سال هاســت وزارت جهادکشــاورزی در مورد 

اجرایی کردن آنها وعده می دهد. 
   اما امســال و از اوایل مهرماه تصمیماتی در رابطه با 
تعرفه بندی بر صادرات محصوالت جالیزی و جلوگیری 
از تولید آن ها گرفته شد که از همان روز های نخست 
غیرکارشناسانه بودن آن ها معلوم بود. در این که ایران با 
کمبود آب مواجه است و تغییر الگوی کشت از جمله 
برنامه های مهم و روی زمین مانده به شــمار می آید، 
شکی نیست؛ اما چرا فقط محصوالت جالیزی در صدر 
آب بر ها قرار گرفته و باقی تولیدات زراعی مورد بررسی 
قرار نمی گیرد؟فراموش نکنیم حدود یک سوم جمعیت 
ایران یعنی بیش از ۲۰ میلیون نفر در روستا ها ساکن بوده 
و اکثر آن ها از راه کشاورزی و تولید انواع محصوالت 
جالیزی و باغــی امرار معاش می کنند؛ بنابراین اگر با 
محدودیت در کشت و برهم زدن موازنه قیمت فروش 
این محصوالت با هزینه های تولید، یکباره راه ادامه کار 
فعاالن این عرصه بسته شود حتما آن ها راه دیگری یعنی 
مهاجرت را در پیش خواهند گرفت که اولین نتیجه آن 
کاهش اشتغال روستایی است؛ اتفاقی بس خطرناک تر از 
شرایط حال حاضر.هنوز چند روزی به شروع تابستان 
مانده بود که وزارت جهاد کشــاورزی، محدودیت در 
تولید و افزایش عوارض صادراتی محصوالت جالیزی 
را با وجود ارزآوری و فقط به خاطر آب بربودن و نیز 
حمایت از خودکفایی در محصوالت اساسی عملیاتی 
کرد.ســه ماه بعد از این تصمیم، شــهریورماه بود که 
معاون برنامه ریزی و اقتصادی این وزارتخانه با تاکید 
بر پیگیری جدی کاهش کشــت محصوالت آب بر و 
اختصاص سطح زیر کشت آن ها به محصوالت اساسی، 
اعالم کرد ارزآوری صادرات محصوالت آب بر نسبت 
به هزینه های تولید در داخل کشور چندان ممتاز نیست.

محمد قربانی، در اولیــن روز های مهرماه هم با اعالم 
باالرفتن تعرفه های صادراتــی محصوالت جالیزی 
و آب بر، از افزایش حداقــل صددرصدی این تعرفه 
خبر داد.اما حاال کارشناسان و کشاورزان معتقدند که 
تصمیم گیرندگان این طرح، آن قدر ها هم از محصوالت 
آب بر سر در نمی آورند و بدون مشورت و فقط به خاطر 
آبداربودن یک محصول و به خصوص این که اکثر آن ها 
جالیزی هستند، دست به چنین اقدام اشتباهی زده اند.از 
همان روز های اول، کشاورزان در جایگاه تولیدکننده و 
صادرکنندگان در مقام ارزآور نارضایتی خود را نسبت 
بــه این کار اعالم کردند، اما مســئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی، تأمین امنیت غذایی جامعه و تولید کاال های 
اساســی را مهم تر از سود کشاورزان و تاجران عنوان 
کرده و تاکید داشتند که کشت و صادرات محصوالت 
جالیزی، توجیه اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی 

برای کشور ندارد.موافقان محدودیت در تولید و افزایش 
عوارض صادراتی معتقدند طبق سیاست های کلی برنامه 
هفتم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده، 
۹۰ درصد کاال های اساسی باید در داخل کشور تولید 
شــود و محصوالت جالیزی مازاد بر نیاز که با مازاد 
صادرات، منابع آبی کشور را هدر می دهد، نباید تولید 
شود.بر همین اساس، درســت در روز های نخستین 
مهرماه بودیم که وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل 
بازار و صادرات محصوالت جالیزی »گوجه فرنگی 
و پیاز« عوارض تعیین کرد.آن ها اعالم کردند این اقدام 
در راستای تنظیم بازار داخلی محصول گوجه فرنگی 
و پیاز و به منظور پیشگیری از نوسان قیمت و کنترل 
مقدار صادرات انجام شده است.براساس ابالغ وزارت 
جهادکشاورزی به وزارت صمت، صادرات هر کیلوگرم 
گوجه فرنگی و پیاز به ترتیب مشمول عوارض ۴۰۰۰ 
تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.در این ابالغیه آمده 
اســت که با توجه به بررسی های به عمل آمده از روند 
صادرات گوجه فرنگی در مبادی خروجی و عدم امکان 
کنترل ماهیت گوجه فرنگی زراعی و گلخانه ای، ضمن 
تعدیل عــوارض قبلی، از اول مهرمــاه تا ۱۵ دی ماه 
سال جاری مبلغ عوارض ۴۰هزار ریال برای صادرات 
هر کیلوگرم انواع گوجه فرنگی و از اول آبان ماه تا آخر 
بهمن ماه ســال جاری نیز مبلغ ۲۰هزار ریال عوارض 
به ازای صادرات هر کیلوگرم پیاز تعیین می شــود.اما 
مخالفان این تصمیم هم معتقدند محدودیت در تولید و 
صادرات محصوالت جالیزی، با توجه به ارزآوری این 
محصوالت و سهم آن ها در توسعه اقتصاد غیرنفتی و 
رهایی از اقتصاد تک محصولی، چاره کار نیســت و با 

مغایرت های قانونی مواجه است.
  مقایسه آب بر بودن محصوالت جالیزی و باغی

  اصل ماجرا این اســت که ایران با کمبود آب مواجه 
بوده و تغییر الگوی کشــت ازجمله برنامه های مهم و 
روی زمین مانده به شمار می آید، اما چرا فقط محصوالت 
جالیزی در صدر آب بر ها هستند و باقی تولیدات زراعی 
مورد بررسی قرار نمی گیرند؟ به عنوان مثال هندوانه در 
هر کیلو ۲۰۰ لیتر آب مصرف می کند و مصرف آب به 
ازای هر دالر صادراتش 8۰۰ لیتر است.در مورد سیب 
مصــرف آب در هر کیلو ۷۰۰ لیتر و به ازای هر دالر 
صادرات ۲۵۰۰ لیتر و این ارقام برای پســته ۱۰ هزار 
لیتر در کیلو و ۱۹۰۰ لیتــر به ازای هر دالر صادرات 
است.مقایسه محصوالت فوق به منظور چشم پوشی و 
جلوگیری از تولید و صادرات محصوالت آب بر نیست، 
بلکه بدین منظور است که باید اوال بررسی و شناخت 
آن ها درست انجام و سپس به افزایش تعرفه و بستن راه 
صادرات اقدام شود.نکته بعدی این که نمی توان به یکباره 
کشاورزان را از تولید محصولی که سال ها روی زمین 
برایش زحمت کشیده اند منع کرد.در سال گذشته، بیش 
از ۹۰۲هزار تن هندوانه از ایران به کشور های مختلف 

صادر شده که این میزان، باالترین رقم در ۱۳سال اخیر 
به شمار می رود. در همین رابطه حمیدرضا سیدحسینی، 
کارشناس حوزه کشاورزی به جام جم می گوید: »بستن 
راه صادرات بدون کار های کارشناسانه، راه مهاجرت 
و کاهش اشــتغال روســتایی را باز می کند که بسیار 
خطرناک تر است.« وی ادامه می دهد: »درحال حاضر 
حدود یک سوم جمعیت ایران یعنی بیش از ۲۰میلیون 
نفر در روســتا ها زندگی می کنند. اکثــر آن ها از راه 
کشــاورزی و تولید انواع محصوالت جالیزی و باغی 
امرار معاش می کنند؛ بنابراین دور از ذهن نیســت اگر 
بگوییم محدودیت در کشت و به هم زدن موازنه قیمت 
فروش این محصوالت بــا هزینه های تولید، حتما به 

فاصله گرفتن از این کار و مهاجرت ختم خواهد شد.«
  سیاست های تنبیهی و نتایج معکوس

  دریافت عــوارض ۰.۵ درصد صادراتی محصوالت  
آب بر روش مناسبی برای محدودیت کشت محصوالت 
آب بر نیست. این روش فقط موجب شده تا دالالن و 
قاچاقچیان پای کار بیایند. کمااین که به رغم ممنوعیت 
صادرات کیوی تا ۱۵مهر، قاچاق محصول به بازار های 
حوزه خلیج فارس رونق گرفتــه بود.در همین رابطه 
رئیــس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی با بیان 
این کــه با توجه به تحریم های ظالمانه و مشــکالت 
انتقال ارز، راهکار های تشــویقی محصوالت اساسی 
باید در راســتای محدودیت کشت محصوالت آب بر 
اتخاذ شــود، می گوید: »اخذ عــوارض ۰.۵  درصد 
صادرات محصوالت آب بر اصال نمی تواند راه درستی 
باشد. به همین دلیل اعالم الگوی کشت صحیح برای 
پنج سال آینده و قیمت های حمایتی کشاورزان را به 
امر کشــت ترغیب می کند.« رضا نورانی با تاکید بر 
این که صادرکنندگان موظف بــه پرداخت بهای آب 
مجازی نیســتند چراکه اگر تولیدکننده ای به اشتباه از 
آب مجازی استفاده کرده است، جریمه نباید پرداخت 
کند، ادامه می دهد: »از برنامه های تشویقی برای تولید 
محصوالتــی که آب بری کمتری دارند باید اســتفاده 
کنیم، درغیراین صورت همانند سنوات گذشته با اتخاذ 
سیاست های تنبیهی نتیجه معکوس می گیریم.« بنابر 
گفته این مسئول، در شرایط تحریم، صادرکنندگان هزینه 
باالیی برای رقابت بــا رقبا به منظور دور زدن تحریم 
باید پرداخت کنند که با وجود این دریافت عوارض به 

قاچاق و حذف صادرکننده واقعی منجر می شود.
  تصمیمی خالف قانون

   با مرور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی 
رهبر معطم انقالب در بهمن ۱۳۹۲ به ســران سه قوه 
ابالغ شد، مشــخص است افزایش صادرات غیرنفتی 
به عنوان یک راهبرد اســتراتژیک برای تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی عنوان شده است.همچنین طبق تبصره 
8 قانون بودجــه ۱۴۰۱، چنانچه قرار بر اعمال تغییر 
در مقررات برای محدودسازی صادرات محصوالت 

کشــاورزی باشد، این اقدام شــش ماه پس از ابالغ 
الزم االجراست. این در حالی است که مصوبه اصالح 
ضوابط اجرایی قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشور، 
شهریور امســال ابالغ شده، بنابراین افزایش عوارض 
صادراتی محصوالت کشاورزی در صورت اجرا باید به 
سال آینده موکول شود و چنین مصوبه ای اساسا خالف 
رویه قانونی است.با این تفاســیر و با توجه به ابالغ 
وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت از اول مهر تا 
۱۵دی، صادرات هر کیلوگرم گوجه فرنگی با عوارض 
۴۰۰۰ تومانی و از اول آبان تا آخر بهمن، صادرات هر 
کیلوگرم پیاز، با عوارض ۲۰۰۰ تومانی مواجه شده، 

یعنی اتفاقی که خالف قانون است.
   کاهش یک میلیارد دالری درآمد های غیرنفتی

   حمیدرضا سیدحسینی، کارشناس حوزه کشاورزی 
معتقد اســت وضع عوارض صادراتی بر محصوالت 
جالیزی، نه  تنها چاره ای برای بهینه ســازی مصرف 
آب کشــاورزی نیســت، بلکه موجب کاهش یک 
میلیارد دالری درآمد های غیرنفتی و فشار معیشتی به 
کشاورزان می شود.بررسی وضعیت تولید محصوالت 
کشاورزی به ویژه جالیزی و سهم آن ها در اقتصاد کشور 
می تواند گواهی بر اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه در 
این حوزه باشــد. باید بدانیم ساالنه به طور متوسط، 
حدود ۱۲۰میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در 
ایران تولید می شود. سهم بخش کشاورزی از صادرات 
غیرنفتی ایران، حدود ۱۰درصد است که محصوالت 
جالیــزی و صیفی، بخش عمــده ای از آن را به خود 
اختصاص می دهد. در حــال حاضر، رتبه دوم تولید 
خیار، رتبه ســوم تولید خربزه و رتبه پنجم تولید پیاز 
در دنیا در اختیار ایران اســت. با این حال و به خاطر 
سیاست های غلط و بی توجهی به طرح الگوی کشت 
هر سال ایران با مازاد تولید برخی محصوالت صیفی و 

جالیزی مواجه است.
  همه باید منفعت ببرند

   جلوگیری از تولید بی ضابطــه محصوالت آب بر، 
تصمیم درستی اســت، اما صحبت در مورد این گونه 
محصــوالت بدون داشــتن اطالعات کافی اشــتباه 
بزرگی اســت که می تواند منجر به تصمیم گیری هایی 
شــود که تبعات بدتری به همراه دارد.به عنوان مثال، 
طرح مســأله آب بری فراوان محصوالت جالیزی در 
مقایسه با محصوالت دیگر مانند سیب، گندم و پسته 
نادرست است. یعنی یک مسأله وقتی از ابتدا نادرست 
باشد، حتما جوابش هم غلط خواهد بود. اگر قرار بر 
اعمال محدودیت تولید و صادرات محصوالت آب بر 
باشــد، این موضوع باید محصوالتی مانند ســیب و 
پسته را شامل شود. به هر حال به نظر می رسد اعمال 
محدودیت های صادراتی محصوالت جالیزی هم از نظر 
قانونی و هم از نظر آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از 
صادرات، ارزآوری، مهاجرت، اشتغال و تولید در بخش 
کشاورزی، نیازمند بازنگری است تا هم کشاورزان، هم 
فعاالن تجارت خارجی و هم اقتصاد کالن کشــور از 
فواید آن بهره مند شده و کشور نیز یکباره دچار مشکل 

در تولید محصوالت غذایی نشود .

اعمال تعرفه های 100 درصدی و بستن راه صادرات، راه مهاجرت روستاییان را باز می کند 

جالیزی ها، پیشمرگ محصوالت آب بر 


