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هرمزگان

 //سال سی ودوم //

 //شماره //3156

اقدامات فرهنگی در مبارزه با مواد مخدر مهم است

23میلیون ایرانی کاربر بازی های رایانه ای

چـــــــهره ها

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اقدامات فرهنگی در مبارزه با مواد
مخدر را بسیار مهم دانست.به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان ،بهروز ا کرمی
در هفتمین جلسه کمیته توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد شورای
مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان با اشاره به اهمیت اقدامات فرهنگی در حوزه مبارزه با
مواد مخدر ،بیان داشت :کشور ما دارای امکانات و پتانسیل های بسیار باالیی است که
می توان در عرصه های مختلف از آنها استفاده كرد.وی ادامه داد :ا گر تقسیم کار صحیح در
بین ادارات وجود داشته باشد و کارها در راستای تکمیل همدیگر انجام شود ،آن وقت كارها
موثر خواهد بود و بازده خوبی خواهد داشت.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمزگان افزود :کار موازی و تجربه های نخ نمای بی حاصل را باید حذف کرد و از جزیره ای
عمل کردن باید دور شویم.ا كرمی تصریح كرد :نیاز اقدامات ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر
این است که بر پایه علم و دانش انجام شود و در غیر این صورت تاثیر آن اقدامات سطحی
است و زود از دست خواهد رفت.

میــــــــز خبــــر

 //صبح ساحل را از هر جای جهان که خواستید بخوانید //SOBHESAHEL.COM //

جهان
خواب با کیفیت در طبیعت

محققان دریافتند وقتگذرانی در طبیعت و دوری از تجهیزات الکترونیکی مانند
تلویزیون و تلفن هوشمند میتواند ساعت بیولوژیک بدن را تنظیم کند و مشکل
اختالل خواب را حل کند.به گزارش ایرنا از نشریه بایولوژی ،محققان برای انجام این
تحقیقات از پنج داوطلب خواستند که به مدت شش روز در طبیعت زندگی کنند .در
این مدت استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ممنوع بود .همچنین بهمنظور
بررسی و مقایسه تغییرات مالتونین در مدت زندگی در طبیعت در مقایسه با زندگی در
منزل ،به طور مرتب از داوطلبان نمونه بزاق گرفته شد.در نتیجه این آزمایش محققان
دریافتند میزان مالتونین بدن در طبیعت  2.5ساعت زودتر شروع به افزایش میکند.
به عبارت دیگر داوطلبان در طبیعت  2.5ساعت زودتر از زمان خواب در منزل به
رختخواب میروند .پس از اتمام یک هفته زندگی در طبیعت ،میزان مالتونین در بدن
داوطلبان همچنان  2.5ساعت زودتر شروع به افزایش میکرد و در نتیجه هرروز 2.5
ساعت زودتر به رختخواب رفتند.

ایران

رئیس ستاد مبارزه با بازی های غیر مجاز رایانه ای گفت :هم اینک  23میلیون ایرانی
کاربر بازی های رایانه ای هستند که از این تعداد نزدیک به  80درصد معادل  18میلیون
نفر را قشر جوان و نوجوان تشکیل می دهند.خسرو کردمیهن در گفت و گو با ایرنا اظهار
کرد :این تعداد کاربر رقم قابل توجهی است و ضرورت اهتمام مسئوالن فرهنگی و غیر
فرهنگی برای مقابله با آسیب های این حوزه را دو چندان می کند.وی افزود :به علت
عدم عضویت جمهوری اسالمی ایران در کنوانسیون کپی رایت ،انواع بازی های غیر مجاز
رایانه ای به صورت کپی در کشور توزیع می شود که آسیب جدی به کاربران وارد می کند.
وی ادامه داد :بازی های غیر مجاز رایانه ای مصداق جدی جنگ نرم است که به عنوان
یک رسانه بسیاری از اهداف و ترفندهای جنگ نرم دشمنان را بین مردم ما بویژه نسل
جوان و نوجوان رواج می دهد.کردمیهن تا کید کرد :این ستاد به منظور پیشگیری و مبارزه
با بازی های رایانه ای غیر مجاز در  2حوزه فعالیت دارد که نخستین آن مقابله و جمع آوری
عرضه کنندگان بازی های رایانه ای غیر مجاز با مشارکت نیروی انتظامی است را به عنوان
مهمترین کار فعالیت های فرهنگی اعالم کرد.

گــــــزارش خبــــری

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشوردر بندرعباس تاکید کرد:

دامپزشکی:

پرداخت ۱۴۳فقره تسهیالت اشتغال زایی
وکارآفرینی به مددجویان بشاگرد

مدیرکل کمیته امداد شهرستان بشا گرد از پرداخت ۱۴۳
تسهیالت کار آفرینی واشتغالزایی به مددجویان برای
توانمندی خود خبر داد.محمود والی در گفتگو با مهر با
اشاره به اینکه کمیته امداد بشا گرد ظرفیتهای مناسبی
را برای مددجویان فراهم ساخته است بیان داشت :مدد
جویان تحت حمایت در  ۹ماهه سال جاری بیش از ۱۴۳
فقره وام خود اشتغالی در جهت خود اشتغالی وکار آفرینی
برای توانمند سازی خود دریافت کرده اند.والی بابیان
اینکه ایجاد طرحهای خود اشتغالی وکار آفرینی برای
خانواده های تحت حمایت فرصت شغلی مناسبی است
گفت:کمیته امداد بشا گرد با اجرای برنامه های متنوع در
راستای توانمند سازی مددجویان واقشار نیازمند طرح
های خود اشتغالی را به صورت جدی دنبال کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منصوب
شد

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر
سید حسین داودی را به عنوان رئیس دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان منصوب
کرد.به گزارش مهر ،به نقل از دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان ،وزیر بهداشت طی حکمی سیدحسین داودی
را به سمت رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
منصوب کرد ،در متن این حکم آمده است :پیرو ابالغ
شماره  ۱۹۶/۱۰۰مورخ  ۹/۳/۱۳۹۵و با توجه به مصوبه
مورخ  ۲۶/۱۰/۱۳۹۵کمیته منتخب تایید صالحیت
روسای دانشگاه های شورای عالی انقالب فرهنگی ،به
موجب این ابالغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی ،درمانی هرمزگان منصوب می شوید
تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت
به انجام امور محوله اقدام نمائید.امید است با اتکال به
خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون
مداری ،اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید
موفق و سرافراز باشید.

اسامی نمک های غیر بهداشتی اعالم شد

سازمان غذا و دارو با اعالم اسامی تعدادی نشان های
تجاری غیرمجاز نمک -به دلیل جعل یا نداشتن مدارک
بهداشتی -از مردم خواست این محصوالت را نخرند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان غذا و دارو ،ﻧﻤﮏ
داﻧﻪ درﺷﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮداد ﻃﻌﺎم ﭘﺎرﺳﯿﺎن با نام تجاری
ﮔﻞ داﻧﻪ ،ﻧﻤﮏ آﺳﻮ ،ﻧﻤﮏ با نام تجاری ﮔﻮﻫﺮ زرﯾﻦ ،نمک
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺠﺪد رﯾﺰدانه ،ﻧﻤﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﻧﻤﮏ ﺗﺼﻔﯿﻪ با نام تجاری ﺑﻬﺘﺎش و نمک ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺸﺮق به دلیل جعل پروانه بهداشتی غیر
مجاز هستند.براساس این اطالعیه  ،ﻧﻤﮏ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه
ﯾﺪدار ﺧﻮراﮐﯽ با نام تجاری ﺳﻮﻫﺮ  ، soherﻧﻤﮏ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺷﺪه ﯾﺪدار با نام تجاری ﺳﺎحل ،ﻧﻤﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﺒﺎ
با نام تجاری ﻣﺎﻟﻮ و ﻧﻤﮏ با نام تجاری ﺷﻔﺎ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣیه
به دلیل نداشتن مجوز های الزم به عنوان محصوالت
غیر مجاز معرفی شده اند.روابط عمومی سازمان غذا
و دارو از مردم خواست در صورت مشاهده محصوالت
نامبرده شده با اجتناب از خرید آنها ،مراتب را به شماره
تلفن  66405569یا نزدیک ترین معاونت دانشگاه های
غذا و داروی سراسر کشور اطالع دهند.تمام محصوالت
ﻟﻮاﺷﮏ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺳﯿﺐ و آﻟﺒﺎﻟﻮ با عنوان ‹ﻣﺎﻣﯿﺸﺎ›  ،مجوز های
بهداشتی الزم را اخذ کرده اند.

تداوم تعطیلی بنادر مسافربری غرب هرمزگان

بنادر مسافربری غرب هرمزگان همچنان تعطیل است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،محمود
صابری مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه گفت  :بندر
مسافربری چارک -کیش به دلیل وزش باد و شرایط
نامساعد هوا از دیروز تعطیل شده است.وی افزود :اسکله
تا اطالع ثانوی تعطیل است .براساس اعالم اداره کل
هواشناسی هرمزگان دریا تا روز چهارشنبه متالطم است.

دو انتصاب در شهرداری بندرعباس

حاصل ادغام  5سازمان شهرداری و ایجاد دو سازمان
جدید ،سعید حسینی و حسین اخالقی به عنوان مدیران
جدید این دو سازمان در شهرداری بندرعباس منصوب
شدند.به گزارش جنوب ایران ،با ابالغیه جدید وزارت
کشور برای شهرداریهای مرا کز استانها سه سازمان
تا کسیرانی ،اتوبوسرانی و پایانههای شهرداری بندرعباس
در هم ادغام شدهاند و با حکم شهردار بندرعباس ،سعید
حسینی رئیس سازمان پایانههای شهرداری بندرعباس
به عنوان رئیس جدید این سازمان جدید (سازمان حمل
ونقل مسافر) منصوب شده است.همین طور سازمان
حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس با سازمان
جدیدی با عنوان مدیریت حمل بار درون شهری که به
تازگی اساسنامه آن در شورای شهر بندرعباس تصویب
شده در هم ادغام شدهاند و حسین اخالقی که تا پیش
از این رئیس سازمان تا کسیرانی شهر بندرعباس بود نیز
به عنوان رئیس جدید این سازمان ( سازمان حمل و نقل
ترافیک) منصوب شده است.

کشف گوشت گراز از بساط یک کبابی در رشت

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رشت از کشف بیش
از  15کیلوگرم گوشت گراز از بساط یک کبابی خبر داد.
به گزارش ایرنا ،سرهنگ رحیم شعبانی گفت :ماموران
انتظامی بخش لولمان شهرستان رشت در پی دریافت
گزارش های مردمی ،از فروش و عرضه مستقیم کباب
توسط یک کباب فروش سیار مطلع شده و از این محل
بازدید کردند.وی ادامه داد :با حضور ماموران انتظامی
 15کیلو و  500گرم گوشت گراز از بساط این کبابی سیار
کشف شد .متهم  38ساله اهل و سا کن بخش لولمان که
صاحب این کبابی سیار بود.

سیدامین جعفری مدیرکل میراث فرهنگی
قشم شد

سید محمدامین جعفری حسینی به عنوان مدیر کل
میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی قشم معارفه
شد.به گزارش مهر ،حمید رضا مومنی در مراسم تودیع
و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با تشریح اقدامات
انجام شده در حوزه گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم
بیان داشت :تعداد تخت های هتل های قشم در طول دو
سال گذشته باندازه دو برابر کل سالهای پیشین افزایش
یافت .بیش از  ۲۸طرح عمرانی درحوزه گردشگری به
دست کمالی مدیریت سابق میراث فرهنگی جزیره انجام
و ساماندهی شده است.وی عنوان کرد :مردم جزیره حق
دارند تا مطالبات خود را از سازمان منطقه آزاد قشم طلب
کنند .به همین جهت طبق مذا کرات صورت گرفته مقرر
شده است تا از پتانسیل آقای کمالی در راستای رسیدگی
به این مهم بهره مند شویم.
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مرغ ها هورمون ندارند

لزوم ارزیابی محیط
زیستی احداث
شهرک صنعتی ایران
و چین در جاسک
گروه اجتماعی:رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور
خواستار ورود دستگاه های نظارتی در خصوص برداشت بی رویه خا ک
در جزیره هرمز شد.معصومه ابتکار در گفت و گو با ایسنا،افزود :جزیره

هرمز یکی از مناطق ارزشمند کشور است و یکی از مرا کز تحقیقاتی
مهم دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در این جزیره قرار
دارد.وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های ما برداشت بی رویه
خا ک از جزیره هرمز است ،تصریح کرد :در این خصوص نگرانی خود
را از طریق منابع رسمی اعالم کردهایم.ابتکار با اشاره به اینکه حال
در هرمز برداشت بی رویه صورت می یگرد یا قاچاق بر عهده دستگاه
های نظارتی است ،خاطرنشان کرد :هم برداشت بی رویه خا ک که
موجب تخریب جزیره هرمز می شود هم قاچاق خا ک هرمز که امری
غیرقانونی است موجب مشکالت زیست محیطی می شود.این
مقام مسئول با بیان اینکه خواستار بازنگری در خصوص موضوعات
مطرح شده هستیم ،اضافه کرد :جزیره هرمز یکی از جزایر ارشمند
خلیج فارس و کشور است و نباید ذخایر طبیعی کشورمان به این
شکل اجازه بهره برداری پیدا کنند تا ظرفیت های مهمی همچون
گردشگری آسیب ببیند و امیدوارم نظارت ها بر این موضوع افزایش
یابد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در خصوص
موضوع ساخت «شهرک صنعتی ایران-چین» در جاسک و
مشکالت زیست محیطی مطرح شده در این خصوص خاطرنشان
کرد :همه طرح ها در صورت مشمول شدن از لحاظ اندازه و ابعاد
طرح و نوع آن ،در مرحله امکان سنجی باید مطالعه ارزیابی زیست
محیطی داشته باشند و فرقی ندارد چه مصوبه دولت داشته باشند
چه خیر و دولت بر این موضوع تأ کید دارد.ابتکار در پایان گفت :در
دولت یازدهم این موضوع خیلی جدی گرفته شده و هیچ طرحی
بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا نشده و این شهرک صنعتی
ایران-چین باید بررسی شود و مساحت آن دیده شود و ارزیابی
زیست محیطی آن رسیدگی شود.

گروه اجتماعی//
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور وجود هورمون
را در مر غ های تولیدی کشور رد کرد و گفت :استفاده از هورمون
برای تولید مر غ های صنعتی کاربرد ندارد.

برخی کشورها به دنبال اضافه کردن اراضی خود هستند/پیشنهاد یک
پروتکل زیستمحیطی فرامرزی مطرح شده است

معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست گفت:
کشورهایی مانند امارات و بهویژه قطر به دنبال اضافه کردن اراضی
خود هستند و از رعایت مسائل زیستمحیطی سرباز میزنند.
به گزارش ایسنا ،پروین فرشچی در نشست با مقامات دادگستری
هرمزگان اظهار کرد :در خصوص مشکالت کشورهای همسایه
درزمینهساخت جزایر مصنوعی ،بارها جمهوری اسالمی ایران این
موضوع را مطرح و هشدار داده است.وی بابیان اینکه این موضوع
از طریق شورای حکام در چندین نوبت مطرح و پیگیری شده
است ،تصریح کرد :کشورهای مذکور با عنوان اینکه در محدوده
تحت صالحیت خود در حال ساختوساز هستند از رعایت مسائل
زیستمحیطی سرباز میزنند.فرشچی ادامه داد :این کشورها
حاضر به قبول اینکه این ساختوسازها بر روی سایر کشورها تأثیر
میگذارد ،نیستند.وی بابیان اینکه درنهایت به ابتکار کشورمان در
حال تدوین یک دستورالعمل در این زمینه هستیم ،تصریح کرد:
پیشنهاد یک پروتکل زیستمحیطی فرامرزی مطر حشده است
که امیدواریم کشورها از این موضوع تبعیت کنند.فرشچی با اشاره
به اینکه کشورها با ادعا اینکه فعالیتهایشان مشکلی ندارد به
اقدامات خود ادامه میدهند ،اضافه کرد :کشورهایی مانند امارات
و بهویژه قطر به دنبال اضافه کردن اراضی خود هستند.
امیدواریم مشکالت خانوادههای شهدای محیطبان هرمزگان در حد
توان رفع شود

رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت:
امیدواریم مشکالت خانوادههای شهدای محیط بان استان
هرمزگان در حد توان رفع شود و این بزرگواران در شرایط دشوار
معیشتی و اشتغال نباشند .معصومه ابتکار در نشست صمیمی با
خانواده شهدای محیط بان استان هرمزگان با قدردانی از همکاری

بنیاد شهید ،نیروی انتظامی ،دادگستری و حمایت استاندار
هرمزگان در پرونده شهدای محیط بان ،عنوان کرد :امیدواریم
روح این شهدا شاد باشد و برای خدمت رسانی به خانواده های
شهدای محیط بان باید تمامی تالش خود را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه برای خدمت رسانی به خانواده های شهدای
محیط بان باید تمامی تالش خود را انجام دهیم ،بیان کرد:
امیدواریم مشکالت خانوادههای این شهدا در حد توان رفع شود و
این بزرگواران در شرایط دشوار معیشتی و اشتغال نباشند.
در اين نشست كه استاندار هرمزگان نيز حضور داشت ،مدیرکل
حفاظت محیط زیست هرمزگان نيز گفت :با همکاری سازمان
محیط زیست و ریاست سازمان ،حقوق خانواده این شهیدان
پیگیری شده است.مجید وفادار بیان کرد :برای ارائه خدمات به
خانواده این شهدا اقدامات و پیگیری هایی صورت گرفته است.
در پایان این دیدار از خانواده شهدای محیط بان استان هرمزگان
تجلیل و قدردانی شد.
باید رسالت خود در زمینه حفاظت از محیط زیست به خوبی انجام

گروه اجتماعی:
رئیس اداره بیماری های منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی گفت :روند آلودگی به شپش در کشور رو به افزایش
است و تقویت آ گاهی عمومی برای توقف این روند ضرورت دارد.

به گزارش ایرنا ،بابک عشرتی در کارگاه آموزشی بیماری های وا گیر
در شیراز افزود :موضوع آلودگی یک جامعه به شپش می تواند
موجب نگرانی عمومی شود و حتی یک وزیر را جابه جا کند و این
در حالی است که بیماری های غیر وا گیر این قدرت را ندارد.
وی اظهار کرد :البته آلودگی به شپش شاخص فرا گیری یا عدم
فرا گیری بهداشتی در جامعه نیست اما جامعه به این نوع آلودگی
حساس است.این مقام وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
افزود :هر چند عوامل مرگ و میر و ناتوانی در بیماری های غیر وا گیر
مانند دیابت ،سرطان ،بیماری های قلبی و تصادفات بسیار بیشتر
است اما شاخص هایی مانند آلودگی جامعه به شپش میتواند
برای جامعه درگیری فکری ایجاد کند .رئیس اداره بیماری های
منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر
ضرورت آ گاه سازی جامعه از وجود عوامل انتقال آلودگی به شپش
تا کید کرد و گفت :برخی موارد تشخیص های درستی از تعداد افراد
مبتال به شپش ارائه نمی شود و ابعاد موضوع بسیار گسترده بیان
می شود.وی ادامه داد :در حالی که گفته می شود در یک مدرسه

می شود  ،هر چند این مشکل تازه ای نیست .شاید در گذشته ا گر
فردی مبتال به این انگل بود ،اقداماتی برای دور نگهداشتن فرد از
دیگران انجام می دادند اما االن وضعیت فرق کرده است.
به طور کلی ،ابتال به شپش مساله نگران کننده ای نیست.
کارشناسان برای رهایی فرد از این حشره ،چاره کار را شستشوی
لباس ها با آب جوش ،پوشیدن لباس های تمیز و اتو کشیده و
استفاده از شامپو می دانند.شپش حشره ای که در صورت یافتن
شرایط مناسب در بدن انسان جا خوش می کند و برای زنده
ماندن مجبور است تا از خون بدن انسان تغذیه کند.تا پیش از
این تصور عمومی این بود که شیوع و سرایت این حشره بیشتر
ناشی از حضور در محیط های کثبف و آلوده است و عموما
طبقات اجتماعی که به لحاظ فرهنگی و اقتصادی از سطح پایینی
برخوردار هستند ،بیشتر در معرض این حشره قرار می گیرند اما
تحقیقات نشان می دهد گرچه رعایت بهداشت در کاهش بیماری
و جلوگیری از شیوع و سرایت آن موثر است اما این مساله ارتباطی
با سطح درآمد و سطح فرهنگی جامعه ندارد بلکه این مساله
همگانی است و حتی گزارش ها حا کی از شیوع این انگل در
کشورهای پیشرفته بویژه در سطح مدارس است.
شیوع این آلودگی متناسب با فصول گرم و سرد سال کم یا زیاد می
شود و با شدت سرما میزان ابتال به آن بیشتر خواهد شد.

ماجراهایی از پشت صحنه کنسرتهای پاپ
گروه اجتماعی«:بکاستیج» یا همان «پشت صحنه» کنسرتهای
پاپ ،خانه آمال خیلیهاست .خانه آمال آنهایی که یکی از بزرگترین
آرزوهایشان این است با خواننده محبوبشان عکس یادگاری بگیرند و در
ی به اشتراک بگذارند .دخترها و پسرهای جوانی که حتی
صفحات مجاز 
با گریه و التماس حاضرند چند ساعت پشت در بسته بمانند؛ اما حتما
تصویر خود را با یک خواننده مشهور به ثبت برسانند.اینها که میگویم

کسی برایم تعریف نکرده ،بلکه حاصل تجربه هفت روزه خودم و یکی از
دوستانخبرنگارماز مشارکتدر یکپروژهموسیقاییاست کهدر یکی
تمهمتهرانشکل گرفتهاست.
از سالنهای کنسر 
قصهاول
بیشتر از  1200مخاطب به کنسرت خواننده پاپ مشهور آمدهاند؛
مخاطبانی که بیشترشان را دخترها و پسرهای بسیار جوانی تشکیل
میدهند که کنسرت بیشتر برایشان جنبه تخلیه انرژی و شور جوانی
را دارد؛ یعنی میآیند و با چند تا جیغ و سوت و دست خودشان را
خوشحال میکنند .قصه دقیقا از آنجایی شروع میشود که کنسرت
تمام میشود و ماموران امنیت سالن با گاردهای آهنی درهای
مخصوصراپوششمیدهندتامردمعادیبرایعکس گرفتنیکباره
به سمت خواننده هجوم نیاورند؛ البته هیچکس گوشش بدهکار
نیست و این تجمع عمال برای گرفتن عکس یادگاری در پشت صحنه
شکل میگیرد.او هم یکی از آنهاست که آمده برای عکسگرفتن؛ اما
یک فرق بزرگ با بقیه دارد .فرقش این است که یک جعبه بزرگ قلبی
قرمزدستش گرفتهوچیزیهمنماندهبغضشبترکد.
کفشهایساقدار پاشنهبلندبراقپوشیدهوآرایشاغراقشدهایهم
دارد که خیلی چهرهاش را از سن واقعیاش دور کرده 22 .یا  23ساله
به نظر میرسد .صبرش یکباره تمام میشود و با همان جعبه قلبی
جلومیآید:
تورو خدا بذارید برم ببینمش ،تو رو خدا ،اصال عکسم نمیگیرم ،یه
کوچولو.
ا گهنمیخوایعکسبگیری،پسچرامیخوایبریپشتصحنه؟
یه هفته است وقت گذاشتم دارم این شیرینیها رو براش درست
میکنم .فقط بذارید برم شیرینیها رو بهش بدم .خیلی زحمت
کشیدم(.در حالی کهبهجعبهقلبیاشارهمیکند،اینهارامیگوید).
در همان حالی که اشکهایش بند نمیآید ،یکی از مسئوالن امنیت
دلش میسوزد و اجازه میدهد او شیرینیها را به خواننده محبوبش
برساند .آن دختر جوان به آرزویش رسید و با لبخندی به پهنای
صورت شیرینیها را تقدیم آقای خواننده کرد و توضیح داد که چقدر
برایش زحمت کشیده است ،بدون اینکه عکس بگیرد هم رفت.آقای
خواننده یک نگاه عاقل اندر سفیه به جعبه قلبی قرمز انداخت و آن را
در گوشهای رها کرد؛ بدون اینکه حتی در آن را باز کند.
قصهدوم

ساعت  16است و آقای خواننده و گروهش در سالن آماده هستند،
برای انجام ساندچک (تست صدا) .قرار است اجرا ساعت  19آغاز
شود و درهای اصلی هم ساعت  18:30به روی مردم گشوده شود.
اما آنها از ساعت  15پشت در تشریفات منتظر ایستادهاند و زیر لب
چیزیمیگویندوریزریزباهممیخندند.سهنفرند.سهدخترنوجوان
که ملتمسانه به مسئوالن اجرا چشم میدوزند و منتظرند یک نفر
خواستهشانرااجابت کند.
االنساعتهنوز چهارهتازه،شمابایددوساعتدیگهبیاید.
مانمیخوایمبیام کنسرت.اومدیمعکسبگیریم.
آخه از االن؟
آره دیگه .آخرش که شلوغه ،شما اجازه نمیدید ،االنم فقط یه دونه
عکس،یهدونهفقط.
هر سهتایشان کولهپشتی و کفش کتانی دارند .یکیشان دوربین
کوچکش را آماده در دستانش نگه داشته تا همین که از روزنهای
خواننده محبوبش را دید ،کار را تمام کند و خودش و دوستانش به
مراد دلشان برسند .ساعت  18باالخره تست صدا تمام میشود و آن
سه نفر هنوز منتظرند.باالخره موفق میشوند و اجازه عکس گرفتن
پیدامیکنند.آقایخوانندههمینکهچشمشبهسهدخترخوشحال
و خندان میافتد ،ابرو باال میاندازد و میگوید« :بازم شما؟ آخه شما
چندتا عکس میخواید با من داشته باشید؟» البته این را با خنده
به آنها میگوید.دخترها دو ،سه عکسی میگیرند و با هم مشورت
میکنند که کدا میکیاشرادراینستا گرامشانبهاشترا کبگذارند.بعد
انگار که به یک آرزوی بزرگشان رسیدهاند میروند و آن نگاه ملتمسانه
حاال به یک نگاه درخشان و خوشحال تبدیل میشود.آقای خواننده
هم که از کارشان متعجب شده رو به من میگوید« :این سه تا رو
میبینی؟ همه کنسرتای من کارشون همینه .میان یه عالمه عکس
میگیرنفقط».
قصهسوم
کنسرت تمام شده و هوای بیرون از سالن خیلی سرد است .آنها که
بیرون از سالن برای عکسگرفتن صف کشیدهاند ،تعدادشان بیشتر از
 50نفر است؛ در واقع آنها باید آنقدر صبر کنند تا خواننده وقتی به
قصدخروجاز سالنبا گروهشبیرونمیآید،بتوانندبااوعکسبگیرند.
دختر جوان با صدای بلند و بغضآلود مداوم میگوید« :چرا نمیذارید
باهاش عکس بگیریم؟ مگه چیمیشه مثال؟» بعد گریه میکند و
چند نفری هم سعی میکنند او را آرام کنند .اما صدای گریهاش بلندتر
میشود .یکی از مسئوالن مادر دختر را صدا میکند تا کمی دخترش را
آرام کند؛ اما مادر را هم در حالی که دارد با یکی دیگر از مسئوالن برای
عکس گرفتنچانهمیزند،پیدامیکنند.
قصهچهارم
هنوز اجراشروعنشدهاست کهیکخانممسنپشتصحنه کنسرت

«محمدعلیزاده»میآیدودائماز حاضرانونوازندگانمیپرسد:
پساستاد کیمیانمنببینمشون؟
کدام استاد؟
استادعلیزادهدیگه.مگهامشب کنسرتایشوننیست؟
کمی که توضیح داد ،همه متوجه شدند او به اشتباه فکر کرده به
کنسرت استاد «حسین علیزاده» آمده است نه کنسرت پاپ محمد
علیزاده.
محمدعلیزاده کهمتوجهماجرامیشود،اورابه کناریهدایتمیکند
و توضیحات الزم را برایش میدهد و بعد هم با لبخندی غریبانه روی
صحنهحاضرمیشود.
اینها که نوشتم بخش خیلی کوچکی از ماجرای پشت صحنه
کنسرتهای پاپ است .نه اینکه همه آنهایی که اصرار به عکس
گرفتن دارند ،خانم هستند و آقایان اصال اهل این حرفها نیستند؛
نه! اتفاقا پسرها هم برای عکس گرفتن با خواننده محبوبشان مصر
هستند؛امافقطآنچهرادر تجربهاخیردیدهامروایتمیکنم.
حاال آن شبها تمام شده و من دیگر آن آدمها را نمیبینم؛ اما واقعا
این سوال برایم مطرح است که چرا برخی اینقدر دوست دارند
در کنار آدمهای مشهور عکس بگیرند؟ چرا انتشار این عکسها در
صفحاتمجازیبهآنهااحساسخوبیمیدهد؟اصالآنها کهروی
عالقهشان پافشاری میکنند و با خواننده محبوبشان عکس یادگاری
میگیرند کار درستی میکنند یا برخی دیگر که «شخصیتشان اجازه
نمیدهد» از خواننده محبوبشان تقاضای عکس یادگاری دو نفره
داشتهباشند؟اینپرسشهارایکروانشناس کهدر حالمطالعهوری
اینپدیدهاست،اینگونهپاسخمیدهد«:اعتمادوعزتنفسپایین،
بحران هویت  ،الگوسازیهای روانی  -اجتماعی ناسازگار و  ...اینها
همه میتوانند عامل بروز پدیدهای باشند که برایم گفتید .البته این را
هم بگویم اینکه بخواهیم با کسی که دوستش داریم عکس یادگاری
بگیریمدراصل کارنابهنجارینیستوهمهماچنینعکسهاییداریم،
حاال در فرهنگهایمختلفاینپدیدهمیتواندبروزوظهور متفاوتی
داشته باشد؛ اما اینکه به قیمت قربانیکردن عزت نفس و تحمل
حس تحقیر بخواهیم با کسی که هیچ نقشی هم در زندگی واقعیمان
ندارد عکس بگیریم ،نشانهای از وجود مشکالتی در ساختار روانی و
شخصیتی است .من به عنوان یک روانشناس ا گر با مراجعهکنندهای
برخورد کنم که چنین رفتاری دارد ،ذهنم به سرعت معطوف به
وجود یک کمبود یا خالء عمیق عاطفی در او میشود و شروع میکنم
به مرور سابقه زندگی مراجع ،تا به ریشه مشکل برسم .معموال هم به
رویدادهایی میرسم که میتواند برایم توضیح دهد این رفتار « خود
ویرانگر » چگونه در او شروع شده است؟» نظر شما در مواجهه با این
رویداد چیست؟ فکر میکنید چرا برخی از ما عطش عکسانداختن با
افرادمشهور راداریم؟

شناسنامه دار کردن محصول های خام دامی

هاشم زاده در باره طرح شناسنامه دارکردن محصول های
خام دامی گفت :تجربه شناسنامه دار کردن محصول های
خام دامی روی گوشت مرغ انجام شده است.وی ادامه داد:
همه مرغ های تولیدی در مرغداری ها دارای کد رهگیری
بوده و همه مراحل آن تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد
می شود و ا گر مصرف کنندگان شکایتی داشته باشند ،می
توانند با این کد ،پیگیری کنند.
این مسوول در سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد :همه
محصول های خام دامی کشور دارای این کد خواهند شد؛
در عین حال سیاست اصلی «بهداشت مواد غذایی با منشا
حیوانی از مزرعه تا سفره » است که به جد دنبال پیاده سازی
آن هستیم تا مصرف کننده بداند گوشتی که مصرف می کند
چه سرنوشتی داشته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان:

دهیم

استاندار هرمزگان گفت :باید رسالت خود در زمینه های مختلف
از جمله حفاظت از محیط زیست را به خوبی انجام دهیم.جاسم
جادری در نشست مقامات دادگستری استان هرمزگان با معاون
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار
شد ،عنوان کرد :وظایف محوله مربوط به هر دو قوه قضائیه و مجریه
کمک می کند خدمتگزاری و حفاظت از منافع مردم در چارچوب
قانون مورد توجه بیشتری قرار گیرد.وی افزود :قوه قضائیه و
دادگستری نهایت همکاری را در حفاظت از محیط زیست و مسائل
مرتبط در اين حوزه در هرمزگان داشته اند.استاندار هرمزگان تا کید
کرد :باید رسالت خود در زمینه های مختلف از جمله حفاظت از
محیط زیست را به خوبی انجام دهیم

ضرورت آ گاهی برای کنترل آلودگی به شپش
 100نفر درگیر با آلودگی به شپش هستند اما بعد از انجام بررسی
ها تعداد به زیر  10نفر برآورد می شود  ،اما آنچه مهمتر از اعداد 100
و  10است معانی این ارقام است  ،برای جامعه ما زیبنده نیست
که همین تعداد هم درگیر با آلودگی به شپش باشد .استاد حشره
شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز بیان
داشت :متاسفانه آلودگی به شپش سر در جامعه رو به افزایش
است  ،یک مورد از مرگ و میر به علت استفاده نادرست از سم
برای از بین بردن شپش در استان مازنداران در هفته های گذشته
شاهد بودیم.دکتر جواد رفیع نژاد افزود :شپش در جامعه ما نوعی
ننگ تلقی می شود شاید به همین خاطر خانواده هایی که فرد
آلوده ای به شپش دارند می خواهند هر چه زودتر از این وضعیت
رهایی یابند و آلودگی به شپش بار روانی برای آنها ایجاد می کند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد :آلودگی به شپش باال و پایین شهر و
فقیر و غنی ندارد و رعایت نشدن بهداشت می تواند در هر شرایطی
افراد را مبتال کند .رفیع نژاد بیان کرد  :شپش سر هیچ نوع بیماری
را منتقل نمی کند بلکه خودش نوعی آلودگی تلقی می شود ،این
نوع آلودگی وابسته به دما است و در استان های سردسیر به خاطر
نوع پوشش امکان شیوع بیشتر دارد .شیوع شپش سر به ویژه در
فصول سرد سال در اما کن عمومی مثل باشگاه ورزشی ،مدارس
و آسایشگاه سالمندان و معلولین ،زندانها و اما کن عمومی بیشتر

به گزارش ایرنا « ،مسعود هاشم زاده» در نشستی خبری گفت:
نگرانی برخی از مردم درباره رشد سریع مر غ های صنعتی با
استفاده از هورمون به طور کامل نابجا است و این که برخی
پزشکان به این موضوع دامن می زنند ،جای تعجب دارد.وی
علت اصلی رشد این نوع مر غ ها را اصالح نژاد ،بهبود شرایط
تغذیه ای و بهبود شرایط مدیریتی نگهداری و پرورش عنوان
کرد و گفت :روند اصالح جوجه و به دنبال آن مرغ ،یک روند
جهانی است و مختص کشورمان نیست.هاشم زاده افزود:
سرانه مصرف مر غ های اصالح نژاد شده در همه جهان بیش
از ایران است و در اروپا و آمریکا باالی  50کیلو مصرف سرانه
است .مصرف سرانه این نوع مر غ در ایران حدود  23کیلوگرم
است اما بحث های غیرکارشناسی در باره آن بسیار است.
معاون تشخیص و درمان دامپزشکی عامل دوم رشد سریع
مر غ های صنعتی را بهبود شرایط تغذیه ای ذکر و خاطرنشان
کرد :اختصاص سهمیه غذایی محاسبه شده و استفاده به
موقع و بهینه از ویتامین ها سبب شده شرایط تغذیه ای این
مرغ ها بهتر شده و این امر به رشد سریع آنها منجر شود.این
مقام مسوول در سازمان دامپزشکی کشور بهینه شدن شرایط
مدیریتی مرا کز پرورش مرغ های صنعتی را از دیگر عوامل موثر
در افزایش سرعت رشد این نوع مرغ ها برشمرد.وی یادآور شد:
استفاده از هورمون برای مرغداری ها نه کابرد دارد و نه صرفه
اقتصادی ،اما برخی پزشکان ناآ گاه برخی مواقع و بنا به دالیلی

اظهار نظرهایی می کنند که از نظر علمی صحیح نیست و تنها
موجب تخریب اذهان می شود .هاشم زاده خواستار آن شد
که پزشکان اظهارنظرهای نادرست خود را اصالح کنند و مردم
نیز به برخی شایع ها در باره مواد غذایی توجه نکنند .وی با
تا کید بر این که گوشت مرغ های تولید شده در مرغداری های
صنعتی سالم است به مردم توصیه کرد :روزانه یک تخم مرغ
مصرف کنند .معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی
بهترین اندازه مر غ مصرفی که در بیشتر نقاط جهان استفاده
می شود را یک کیلو  400گرم اعالم کرد و گفت :هرچه اندازه
مر غ بیشتر باشد ،نشان دهنده کیفیت بهتر نیست بلکه اندازه
چربی آن بیشتر بوده در حالی که بافت عضالنی مرغ های سایز
کوچک بهتر است.

موقوفات متعلق به سازمان اوقاف نیست بلکه متعلق به مردم است
گروه اجتماعی//
مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان
گفت :ا گر مردم نسبت به احکام وقف
آشنایی و اشراف داشته باشند قطعا
کمتر دچار مشکل خواهند شد و در
واقع موقوفات متعلق به سازمان
اوقاف نیست بلکه متعلق به مردم
است و تنها اداره اوقاف متولی وقف
است.

به گزارش فارس ،حجتاالسالم والمسلمین محمدطاهر
گرایلی در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال گسترده
افراد از آزمون طرح تربیت حافظان قرآن کریم و سهمیه
 5هزار نفری هرمزگان اظهار داشت :تا کنون  4هزار و 682
نفر در سامانه برای شرکت در این دوره ثبت نام کردهاند
که امیدواریم تا پایان امروز به  5هزار نفر برسد.وی با بیان
اینکه  22مکان جهت برگزاری آزمون طرح حفظ قرآن کریم
در استان هرمزگان پیشبینی شده است ،افزود :امیدواریم
با برگزاری مسابقات قرآنی و با همت افراد قرآنی و اصحاب
رسانه بتوانیم بر روی جوانان استان سرمایهگذاری کنیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان اضافه کرد :زمان
برگزاری آزمون شفاهی از یکم بهمن تا  27بهمنماه است و
آزمون کتبی نیز در روز  28بهمنماه ساعت  9صبح برگزار
میشود.حجتاالسالم گرایلی ادامه داد :شهرستانهای
بندرعباس با چهار پایگاه ،قشم دو پایگاه ،بشا گرد سه
پایگاه ،بندرلنگه دو پایگاه و حاجی آباد یک پایگاه در این
طرح فعال هستند.وی با بیان اینکه این آزمون در  11رشته
به تفکیک جزء  ،30جزء  30و  ،1جزء  1 ، 30و  ،2جزء  ،5جزء
 ،10جزء  ،15جزء  20و حفظ کل 150 ،موضوع 300 ،موضوع
و  120موضوع برگزار میشود ،عنوان داشت :به جز رشته
 120موضوع که مربوط به نوجوانان است بقیه رشتهها
محدودیت سنی ندارد.
این مسؤول ادامه داد :شرکت در آزمون شفاهی و کتبی
الزامی است و گواهینامه حفظ برای افرادی صادر میشود
که مجموع امتیاز کتبی و شفاهی آنها باالی  70باشد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان تصریح کرد:
افرادی که در دو سال گذشته گواهینامه دریافت کردهاند
میتوانند در رشتههای باالتر شرکت کنند و افرادی که قبول
نشدهاند میتوانند مجدد در همان رشته شرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه قرعهکشی و اهدای جوایز ارزنده به
شرکتکنندگان در طرح تربیت حافظان انجام میشود،
ادامه داد :شرکت افرادی که ثبت نام نکردهاند اما عالقمند
به خودآزمایی در رویداد بزرگ قرآن کریم هستند میتوانند
در آزمون شفاهی و کتبی شرکت کرده و بعد از تصحیح اوراق،
از نمرات خود مطلع شوند.
این مقام مسؤول اظهار کرد :بهترین احسان سنت حسنه،
وقف است و هدف از برگزاری این جلسه اطالعرسانی هرچه

بهتر در جهت برگزاری بزرگترین
رویدادهای طرح حفظ قرآن و
مسابقات قرآنی است.گرایلی اضافه
کرد :اداره اوقاف و امور خیریه در سه
حوزه بقاع متبرکه ،موقوفات و برگزاری
مسابقات قرآنی فعالیت میکند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان
خاطرنشان کرد :سازمان اوقاف و امور
خیریه در جهت اجرای تدابیر حکیمانه رهبری در راستای
تربیت حفاظ قرآنی و همچنین تبدیل بقاع متبرکه به «قطب
فرهنگی» طرح تربیت حافظان قرآن کریم را با هدف تربیت
یک میلیون نفر حافظ قرآن در دستور کار قرار داده است.
حجتاالسالم گرایلی ادامه داد :در سال جاری اوقاف و امور
خیریه هرمزگان ،سه مرحله اعزام جهت آموزش  134مربی
قرآنی به قم داشته است.
این مسؤول تصریح کرد :استان هرمزگان در رشته حفظ
دارای چندین جایگاه در کشور است و ما باید مقامها
و جایگاههای بیشتری در این حوزه داشته باشیم و
حمایتهای سازمانهای فرهنگی در این راستا الزمه کار
قرآنی است.وی خطاب به رسانههای گفت :ما نیازمند به
قلم و حمایتهای شما هستیم و رسانه جزئی از ملزومات هر
سازمان است.مدیرکل اوقاف هرمزگان عنوان کرد :ما باید در
راستای تربیت قرآنی به گونهای عمل و برنامهریزی کنیم که
در تمامی رشتههای قرآنی در مرحله کشوری حائز رتبه شویم
و درآمدهای قرآنی برای زیرساختهای الزم در جهت تربیت
مربیان کشوری هزینه خواهد شد.حجتاالسالم گرایلی
با بیان اینکه سنت حسنه وقف میتواند در همه اعصار و
شرایط به جامعه و معیشت مردم کمک کند ،اضافه کرد :ا گر
مردم نسبت به احکام وقف آشنایی و اشراف داشته باشند
قطعا کمتر دچار مشکل خواهند شد و در واقع موقوفات
متعلق به سازمان اوقاف نیست بلکه متعلق به مردم است و
تنها اداره اوقاف متولی وقف است.
این مقام مسؤول یادآور شد :ورود خیرین در حوزه ساخت و
سازهای قرآنی نسبت به محافل قرآنی بسیار مؤثر و تاثیرگذار
است بطوریکه در همین شهرستان پارسیان یک وقف دسته
جمعی برای ساخت دارالقرآن داشتیم و چند نفر خیر ،زمینی
را در این خصوص تهیه کردند و اولین دارالقرآن موقوفی
در این شهرستان راهاندازی شد و ا گر ما بتوانیم به مردم
اطالعرسانی الزم را در خصوص وقف قرآنی انجام دهیم قطعا
تاثیرات بهسزایی در حوزه قرآنی را در آینده هرمزگان شاهد
خواهیم بود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان در پایان عنوان
داشت :وقف جمعی باید ترویج پیدا کند که در این زمینه
نیاز به کمک و یاری رسانههاست و امیدوارم در این حوزه
شاهد رشد و پیشرفتهای چشمگیر در استان هرمزگان
باشیم.

اهدای دانایی از طریق «دیوار یار مهربانی»
گروه اجتماعی//
وجه تمایز نمایشگاه کتاب امسال
هرمزگان ،غرفهای بود با عنوان «دیوار
یار مهربانی» که با اقتباس از ایده دیوار
مهربانی اقدام به جمعآوری کتاب و
توزیع آن بین نیازمندان کرد.

یکی از عوامل اجرایی این طرح در
گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :از سال
گذشته تصمیم گرفتیم در نمایشگاه کتاب غرفهای را با
عنوان «دیوار یار مهربانی» و با اقتباس از ایده دیوار مهربانی
که تنهای بیلباس را میپوشاندند ،با شعار «اهدای کتاب،
اهدای دانایی» ذهنهای دورمانده از کتاب را پوشش دهیم.
ماه لیلی بستکی ادامه داد :از سال گذشته شروع به جمعآوری
کتاب برای نیازمندان مرا کز ،مناطق و مدارس استان چه
نزدیک چه دور کردیم و خوشبختانه در سال گذشته موفق
شدیم از همراهی و همگامی مردم در نمایشگاه کتاب بهرهمند
شویم و ده هزار و  738جلد کتاب اهدا شده را با موضوعات
مختلف در ردههای سنی مختلف توزیع کردیم.این فعال
فرهنگی با بیان اینکه بین مدارس حاشیهای شهر بندرعباس،
مدارس بندر خمیر ،بستک ،روستاهای شهرستان جاسک،
میناب و بشا گرد و تعدادی از بیمارستانها کتاب اهدا کردیم،
عنوان کرد :همچنین با استفاده از بنهایی که به ما اهدا شده
بود کتابهای آموزشی تهیه و به انجمن بیماریهای خاص و
انجمن بیماران سرطانی اهدا کردیم.بستکی با اشاره به اینکه
برای زنان سرپرست خانوار ،کتابهای خودآموز در خانه تهیه
و به آنها اهدا کردیم ،اضافه کرد :همچنین تعدادی کتاب
به داراهایتم ها و کتابهای دانشگاهی را به دانشگاههایی

که دانشجوهای نیازمند داشتند اهدا
کردیم.وی افزود :با توجه به اینکه
متأسفانه میزان کتاب و نشر کتاب
برای ردی سنی نوجوان بسیار کم
است تصمیم گرفتیم بیشتر بچههای
 11تا  17ساله را تحت پوشش قرار دهیم
و به همین دلیل کتابهایی مناسب
با این رده سنی را خریداری کردیم و
از افرادی که نظر کتاب داشتند و میخواستند کتاب بخرند
خواستیم کتابهای علمی ،پژوهشی ،اطالعات عمومی و
روانشناسی ردی سنی نوجوانان را تهیه کنند.
این فعال فرهنگی با بیان اینکه حدود 3هزار و  270کتاب را
تنها به کتابهای روانشناسی و کتابهای موردنیاز بچههای
نوجوان اختصاص دادیم ،خاطرنشان کرد :کتابهای درسی
و کمکدرسی را به علت تغییرات ساالنه نمیپذیرفتیم به
همین علت از افرادی که میآمدند میخواستیم کتابهای
علمی و جنبی که به درس بچهها کمک میکند ،تهیه کنند.
بستکی با اشاره به اینکه کتابهای نو و قابلاستفاده که دیگر
موردنیاز اشخاص نیست را پذیرا هستیم ،بیان کرد :عالوه بر
اینکه دو سال در نمایشگاه کتاب غرفه «دیوار یار مهربانی»
را برپا کردیم نزدیک به 6سال است که برای تجهیز مدارس
به کتابخانه و کتاب به کمک افراد و مرا کز بسیاری که با
ما همکاری کردند کتابهایی را تهیه و بین مدارس و مرا کز
نیازمند توزیع میکنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد :درصدد تشکیل یک انجمن
مردمنهاد با هدف تهیه و اهدای کتاب به افراد نیازمند
هستیم و کارهای اولیه ثبت آن را انجام دادهایم.

