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جانشین سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان: ۵ 
مرکز درمانی هرمزگان در کشور عراق به زائران 

اربعین خدمات می دهند
2

نماینده ولی فقیه در هرمزگان؛ 
ناعدالتی در نظام کنکور کشور در توزیع 

فرصت مساوی به داوطلبان

هفته نامه  منطقه  جنوب  کشور 

ویترین............................................
به دلیل پدیده گرد و غبار محلی؛

دید افقی در مناطق دریایی قشم به 
۲۸۰۰ متر کاهش یافت

3
هیأت دولت »پرداخت خسارت به 
زلزله زدگان غرب هرمزگان« را 

تصویب کرد
3

۸ هزار سند دولتی در هرمزگان از 
دفترچه ای به تک برگ تبدیل شد

بندرعباس - ایرنا - مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی استان هرمزگان 
با اشــاره به ضرورت ســاماندهی 
اجرایــی،  دســتگاه های  اســناد 
گفــت: از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تا 
کنون، هشــت هزار سند دولتی از 
دفترچــه ای به تگ بــرگ تبدیل 

شده است.
مهــدی دســینه روز سه شــنبه در 
گفت وگو با خبرنــگار ایرنا اظهار 
داشــت: یکی از وظایــف اصلی 
اداره کل اقتصاد و دارایی اســتان 

هرمــزگان نظــارت مالــی دولت 
اســت و پس از ابــاغ، تخصیص 
و پرداخــت بودجه دولت از طریق 
خزانه، وظیفــه نظارت قبل و حین 

هزینه کردها را برعهده دارد.
اســتان  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
احتساب شهرداری ها  با  هرمزگان 
و دهیاری هــا کار نظارت مالی ۹۳ 
دســتگاه اجرایی برعهده اداره کل 
اقتصاد و دارایی اســت، بیان کرد: 
اداره کل اقتصــادی و دارایــی در 
اســتان ها امین اموال دولت اســت 
و تمامــی ســندهای مالی و ملکی 
دســتگاه های اجرایی و نظامی در 

خزانــه ایــن اداره کل نگهــداری 
می شود.

مدیرکل امور اقتصــادی و دارایی 
اســاس  برهمین  هرمزگان گفت: 
و در راســتای ســاماندهی اســناد 
دستگاه های اجرایی، از ابتدای سال 
۱۴۰۰ تا کنون هشــت هزار ســند 
دولتــی از دفترچه ای به تگ برگ 
تبدیل شده و درحال حاضر هفت 
هزار ســند جدید در انتظار ترک 
برگ شــدن است که تا پایان سال 
این تعــداد به ۱۵ هزار ســند تک 

برگ افزایش پیدا می کند. 

۸ هزار سند دولتی در هرمزگان از دفترچه ای به تک برگ تبدیل شد
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فرمانده پلیس فرودگاه های کشور:
قاچاق برلیان در فرودگاه ناکام ماند

2
سخنگوی قوه قضاییه:

سند مالکیت سه جزیره جنوبی
 صادر شد
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی:

۸ هزار سند دولتی در هرمزگان از دفترچه ای به تک برگ تبدیل شد
2

بالگرهای اینستاگرامی و خشونت 
خاموش علیه کودکان در فضای 

مجازی

فیلم سازان بااستعداد در مناطق 
محروم نیازمند آموزش اند
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احتمــال وقوع رگبار باران و تندبادهای لحظه ای ُپرگرد و خاک در هرمزگاناحتمــال وقوع رگبار باران و تندبادهای لحظه ای ُپرگرد و خاک در هرمزگان



افقــی در مناطــق دریایی  دید 
قشم به ۲۸۰۰ متر کاهش یافت

قشــم - ایرنــا - رییــس اداره 
به دلیل  هواشناسی قشم گفت: 
محلــی،  غبــار  و  گــرد  ورود 
افزایــش شــرجی و هــوای مه 
آلــود امــروز )ســه شــنبه ۲۲ 
افقی در  شــهریور ۱۴۰۱( دید 
مناطق دریایی این شهرستان به 
۲ هزار و ۸۰۰ متر و فرودگاهی 
این جزیره به ۲ هزار متر کاهش 

یافته است.
محمد کاملی دیرستانی روز سه 
شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا بــا توصیــف و پیش بینی 
و  دریایــی  جــوی،  وضعیــت 
دمایی استان هرمزگان و جزیره 
قشــم اظهار داشــت: در غالب 
نقاط استان هرمزگان در ساعت 

هــای صبحگاهــی بــا توجه به 
افزایش شــرجی، هــوا مه آلود 
و در طــول روز نیــز بــا گرد و 
غبار محلی و کاهش میدان دید 

افقی همراه خواهد بود.
وی ادامــه داد: طبــق آخریــن 
اطاعات ارزیابی شده دریافتی 
دید افقی تا ساعت ۱۱:۰۰ صبح 
بــه وقــت محلی در شــهرهای 
بندرعباس ۲ هــزار و ۵۰۰ متر، 
بندر خمیر هزار متر، بندر لنگه 
هــزار و ۱۰۰ متــر، پارســیان ۲ 
هزار متر، جزیره کیش سه هزار 
متر، جزیره ســیری هزار و ۷۰۰ 
متر، جزیــره الوان ۲ هزار متر، 
میناب چهار هــزار متر، رودان 
۵۰۰ متر و جاســک ۶ هزار متر 

ثبت و گزارش شده است.
رییس اداره هواشناســی جزیره 

قشــم توضیح داد: در ســاعت 
های بعدازظهر با رشــد ابرهای 
همرفتــی در ارتفاعات اســتان 
هرمزگان، رگبار باران و رعد و 
برق و افزایش لحظه ای سرعت 
باد و احتمال بروز گرد و خاک 
موقتی پیــش بینی و توصیه می 
شود، با توجه به احتمال سیابی 
شــدن رودخانه های فصلی، از 
قرارگیــری در حریم رودخانه 

ها خودداری شود.
کرد:  اضافه  دیرســتانی  کاملی 
به تدریج از ســاعت های ظهر 
روز جاری در محــدوده تنگه 
هرمز و دریــای عمان، افزایش 
سرعت باد جنوب شرقی سبب 
متاطم شدن دریا خواهد شد، 
جنــوب  بادهــای  مانــدگاری 
شــرقی تــا روز چهارشــنبه در 

بینی  مناطق دریایی استان پیش 
شــده اســت و توصیه می شود 
شــناورهای سبک احتیاط های 
الزم را در رفــت و آمدهــای 

دریایی اشته باشند.
وی گفت: بق پیــش بینی های 
انجام شده از بعدازظهر پنجشنبه 
)۲۴ شهریور( و در روز جمعه ) 
۲۵شهریور( وزش بادهای نسبتا 
شدید شــمال غربی سبب مواج 
شدن دریا به ویژه خلیج فارس 

خواهد شد.
رییس اداره هواشناســی جزیره 
قشــم افزود: به لحاظ دمایی در 
سطح اســتان، نوسان یک تا دو 
درجه ای دما مورد انتظار است.

به دلیل پدیده گرد و غبار محلی؛

دید افقی در مناطق دریایی قشم به ۲۸۰۰ متر کاهش یافت
گشت حفاظتی  از اراضی 

ملی  جهت جلوگیری 
از تخریب و تصرف در  

سیاهو  
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  رئیس 
شهرســتان بندرعباس از  انجام گشت 
حفاظت  از اراضی ملی و طبیعی  جهت 
جلوگیری از تخریــب و تصرف اراضی 

ملی در منطقه  سیاهو خبرداد.
به گزارش  پایگاه  اطالع رســانی منابع 
طبیعی  و آبخیــزداری  هرمزگان ،روح 
اهلل وفاکیش گفت: به منظور پیشــگیری 
از تخریب اراضی ملی و طبیعی و تشدید 
برخورد با متخلفان ، گشــت حفاظتی  از 
اراضی ملی و طبیعی   در منطقه ســیاهو 
توســط مامورین یــگان حفاظت منابع 
صورت  بندرعباس  شهرســتان  طبیعی 

گرفت .
وی افــزود: نیروهای پاســگاه  حفاظت 
این اداره به صورت 24ســاعته مشغول 
گشــت زنی و مراقبت از اراضی ملی و 
طبیعی هســتند و با مشــاهده هرگونه 
تخریب،تصرف و آتش ســوزی اراضی 
منابع طبیعی با تخریب کنندگان عرصه 

ها مطابق قانون برخورد می کنند.
گشت زنی و حفاظت از 

اراضی ملی و طبیعی  در  
قلعه قاضی  

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  رئیس 
شهرســتان بندرعباس از گشــت زنی 
این شهرســتان   نیروهای یگان حفاظت 
جهــت جلوگیــری از تخریب و تصرف 
اراضی ملی  خبــر داد.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری 
هرمزگان ،روح اهلل وفاکیش گفت: گشت 
زنی در راســتای حفاظت از اراضی ملی 
منطقه قلعه قاضی  شهرستان بندرعباس 

انجام شد.
وی افــزود: نیروهای پاســگاه  حفاظت 
این اداره به صورت 24ســاعته مشغول 
گشــت زنی و مراقبت از اراضی ملی و 
طبیعی هســتند و با مشــاهده هرگونه 
تخریب،تصرف و آتش ســوزی اراضی 
منابع طبیعی با تخریب کنندگان عرصه 

ها مطابق قانون برخورد می کنند.
گشت زنی  در راستای 

حفاظت از اراضی جنگلی 
جهت در مناطق چوچ و دهنو

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  رئیس 
شهرســتان بندرعباس از گشــت زنی 
نیروهای یگان حفاظت این شهرستان  در 
راستای حفاظت از اراضی جنگلی جهت 
جلوگیــری از قطع درختــان  و احداث 
کوره ذغال غیر مجــاز در مناطق چوچ 

و دهنو خبر داد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی منابع 
طبیعی و آبخیزداری هرمزگان ؛ روح اهلل 
وفاکیش گفت: نیروهای پاسگاه  حفاظت 
این اداره به صورت 24ســاعته مشغول 
گشــت زنی و مراقبت از اراضی ملی و 
طبیعی هســتند و با مشــاهده هرگونه 
تخریب،تصرف و آتش ســوزی اراضی 
منابع طبیعی با تخریب کنندگان عرصه 

ها مطابق قانون برخورد می کنند.
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روز  جلســه  در  دولــت  هیــأت 
گذشــته »پرداخــت خســارات به 
زلزله زدگان غــرب هرمزگان« را 
تصویــب کرد و آیین نامه اجرایی 

آن را نیز اباغ کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فارس 
از بندرعبــاس، در جلســه بعد از 
ظهــر یکشــنبه هیئــت دولت که 
به ریاســت آیت اهلل ســید ابراهیم 

رئیسی برگزار شد، هیات وزیران 
با اختصــاص اعتبار و تســهیات 
بانکی برای جبران خسارات ناشی 
از زلزله در دو شهرســتان اســتان 

هرمزگان مافقت کرد.
براســاس مصوبه هیــات وزیران، 
اعتبار  میلیــارد ریــال  مبلــغ ۳۰۶ 
بــه صــورت هزینــه ای و تملک 
دارایی های ســرمایه ای، به منظور 

جبران خســارات ناشــی از زمین 
لرزه در شهرســتان های بســتک و 
بندر لنگه از توابع استان هرمزگان 

اختصاص یافت.
از ایــن میزان اعتبــار، تا مبلغ ۲۵۶ 
میلیارد ریــال به صورت باعوض 
واحــد   ۳۰۹ احــداث  جهــت 
مســکونی روســتایی بــه ازای هر 
واحد تا ســقف مبلــغ ۵۰۰ ملیون 

ریــال و کمک باعــوض جهت 
تعمیر ۲۰۳ واحد مسکونی شهری 
و روســتایی و تجاری به ازای هر 
واحد تا ســقف مبلــغ ۵۰۰ میلیون 
ریال هزینــه می شــود.همچنین تا 
مبلــغ ۵۰ میلیــارد ریــال از اعتبار 
مذکــور صــرف مرمــت راه های 
روستایی و زیرساخت های حیاتی 
)مرمــت پل هــا و راه هــا و کانال 

مسیل روستا( خواهد شد.
عاوه بر ایــن، مبلغ ۷۷۱ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون ریال )با سود ۴ درصد 
روســتایی و ۵ درصــد شــهری( 
بــرای  ســاله   ۱۵ بازپرداخــت  و 
تسهیات بازسازی )۳ سال دوران 
مشــارکت مدنی و ۱۲ سال دوران 

فروش اقساطی(، است.
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یادداشت
تبعات احتمالی نهضت ملی مسکن

فروغ مسلم زاده 
مسکن به عنوان سرپناه پس از هوا، آب و غذا به عنوان 
یکی از نیازهای اساســی انسان تلقی می شود.در ایران 
نیزاصل 13 و 31 قانون اساسی داشتن سرپناه مناسب 
و ایــده آل را حق هر ایرانی میداند و عنوان میکند که 
مسکن مناسب صرفا یک سرپناه نیست و بلکه مسکن 
مناســب باید از شــرایط نورگیری ، بهداشت محیط ، 
استحکام سازه ای، اصول معماری و شهرسازی ، شرایط 
جغرافیایی و...در شــرایط ایده آلی قرار داشته باشدتا 
بتواند به رشــد وتعالی ارزش های انسانی و اجتماعی 

کمک کند.
طرح نهضت ملی مسکن یکی از اصلی ترین شعارهای 
رئیــس دولت از زمــان تبلیغات انتخابات ریاســت 
جمهوری تا پس از استقرار دولت سیزدهم به خصوص 

در حوزه های اقتصادی و معیشت به شمار می رود.
نهضت ملی مسکن یکی از اصلی ترین وعده  های دولت 
مردمی سیزدهم برای رفع یکی از بزرگترین مشکالت 
مردم یعنی تهیه مسکن اســت، با بررسی  روند 9 ماه 
اخیر وزارت راه و شهرســازی در تحقق اهداف نهضت 
ملی مسکن، به نظر می رسد رستم قاسمی هنوز برنامه 
دقیــق و مدونی بــرای تحقق به موقع وعده مســکنی 
رئیس  جمهور نــدارد  و وزارت تحت مدیریت وی، این 
روزها گرفتار برخی رویه ها و رفتارهای غیرتخصصی و 

سلیقه ای برخی مدیران اطراف وی شده است.
برخی از مهمترین ایراداتی که به طرح ســاخت ســاالنه 
یک میلیون مسکن از ســوی کارشناسان اقتصادی وارد 
است، موضوعاتی چون »احتمال تورم زا بودن این طرح«، 
»احتمال مواجهه با حجم زیادی از واحدهای مســکونی 
تولیــدی بــدون متقاضی«، »عــدم توجه به نوســازی 
بافت های فرســوده و توجه صرف به ســاخت و سازهای 
جدید« و از همه مهمتر »بی تأثیری ســاخت و ســاز در 
حاشیه تهران یا کالنشهرها در توقف رشد قیمت مسکن 

پایتخت« است.
کمــک به تولید و عرضه مســکن به ویــژه برای فاقدین 
مسکن واجد شــرایط، مهمترین راهبرد و سیاست دولت 
اســت و به همین منظور با بسیج تمامی امکانات و منابِع 

در اختیار، برنامه ریزی برای آن انجام شده است.
طرح نهضت ملی مســکن در دو قالــب ملکی و اجاره  ای 
برنامه  ریزی شده که عالوه بر تامین مسکن ملکی، فرایند 
اجاره  داری حرفه  ای را در کشــور پایه گذاری کرده و برای 
تامین مسکن اقشــار کم  درآمد جامعه که به هیچ عنوان 
امکان دســتیابی به مسکن ملکی را ندارند، چاره  اندیشی 
کرده اســت الزم به اشاره است که این برنامه دارای ابعاد 
بسیار گسترده اعم از ثبت نام و پاالیش متقاضیان، تامین 
زمین، تامین منابع مالی، انعقاد قرارداد ساخت و مدیریت 
اجــرا، مدیریت وجوه متقاضیان، تامین خدمات زیربنایی 

و روبنایی و... است.
با توجه به اینکه مســکن دارای ابعــاد متعدد اقتصادی، 
فرهنگــی، اجتماعــی و ... بوده و یک پدیده فرابخشــی 
اســت، بدون شــک اجرایی کردن برنامه  های مسکن به 
مفهوم ایجاد فضای ســکونتی، مســتلزم همکاری همه 
جانبه تعــداد کثیری از دســتگاه  های اجرایی، نهادهای 
عمومی و مشــارکت عامه مردم اســت. لذا در راســتای 
رفع موانع اجرایی و اداری، شــوراهای متعدد در سطوح 
مختلــف تصمیم  گیری از باالترین مقــام اجرایی )رئیس 
محترم جمهور( تا مجموعه کارشناســی، تشکیل، موانع 
و مشــکالت اجرایی را بررســی، ارائه راهکار کرده و به 

دستگاه  ها جهت اجرا ابالغ می کند.
متقاضیان می توانند در ســامانه »نهضت ملی مســکن« 
ثبــت نام کــرده و در صورتی  که واجد شــرایط دریافت 
اراضی مذکور باشــند، می بایست برابر مدت تعیین شده 
نســبت به ساخت و ساز مســکن اقدام نمایند و در غیر 
اینصورت زمین مورد نظر به فرد دیگری که واجد شرایط 

باشد جهت ساخت و ساز واگذار می شود.
امید اســت با تثبیت قیمت ها و تزریق به موقع و مناسب 
تســهیالت بانکی و همچنین همکاری کلیه دستگاه های 
ذیربط بتوان در تحقق هدف دولت سیزدهم برای ساخت 

و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان موفق بود.

قوه  سخنگوی  ایرنا-  تهران- 
قضاییه با اشــاره بــه اقدام 
سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشــور مبنی بر صدور سند 
گفت:  جزیره،  ســه  مالکیت 
تنب  جزایر  قطعــی  مالکیت 
بــزرگ، تنــب کوچــک و 
ابوموسی در استان هرمزگان 
به نام دولت صادر و مالکیت 
مطابــق قانون تثبیت شــده 

است.
به گــزارش خبرنگار قضایی 
روز  ستایشی  مســعود  ایرنا، 
سه شــنبه در نهمین نشست 
خبری با اشــاره به اربعین و 
گرامیداشــت این ایام افزود: 
اربعین حســینی بزرگداشت 
پیام امام حسین است و شور 
مردم  مختلف  اقشار  معنوی 
در ســفر به عــراق از جمله 
جلوه هــای بی نظیری اســت 
که با تمســک به آموزه های 
مکتب حسینی رقم می خورد.

کرد: خون حسین  تاکید  وی 
علیه الســالم برای بیداری و 
بر  اجتماعی  ســازی  آگاهی 

زمین ریخته شده است.
از  اظهارداشــت:  ستایشــی 
گرم  مهمان نوازی  و  میزبانی 
عراقی  خواهــران  و  برادران 
صمیمانه تشــکر مــی کنیم 
همچنین از اقدامات مسئوالن 
جهادی هم قدردانی می کنیم 
و از مسیولین قضایی و اجرایی 
باتوجه به خستگی هایی که در 
درخواست  دارند  بازگشــت 
برنامه ریزی ها  بــا  داریم که 
و تدابیــر اقدامــات مقتضی 
را ترتیــب دهنــد همچنین 
همکاران دســتگاه قضایی در 
پایانه هــای مرزی اســتقرار 
دارنــد و در صورت بروز هر 

با  ارتباط  که  مشــکلی  گونه 
به  دارند  قضایی  فرآیندهای 
دستورات  قاطعانه  و  سرعت 

الزم را صادر می کنند.
وی با اشاره به انتشار گزارش 
گزارشــگر ویژه سازمان ملل 
اظهارداشــت: ایــن موضوع 
بــا محکومیــت کاری کــه 
وزارت  تحریم  راســتای  در 
اطالعات  وزیــر  و  اطالعات 
انجام  آمریکا  از سوی دولت 
و  است  همزمان شــده  شد، 
در طول ســالیان قبل همواره 
قربانیان  بزرگتریــن  از  یکی 
است  بوده  ایران  تروریســم 
که توســط آمریــکا در این 
زیرســاخت های  به  حمالت 
تعرض  ایران  مهم و حساس 
کرده امــا همواره فتنه خصم 
خنثی شد و اکنون آمریکایی 
ها با وقاحت و برچسب زنی 
تالش می کنند فشار تازه ای 
بر ایــران وارد کنند که قطعا 
محکوم به شکســت است و 
فضاحــت جدیدی برای آنها 

ایجاد می کند.
روش  کــرد:  اضافــه  وی 
بوده  این  همواره  آمریکایی ها 
اســت که موضوع دیگری را 
با استفاده از هیاهو و تبلیغات 
اما  کنند  فضاسازی  رسانه ای 
مدتهاســت کــه روش آنها 
برمال شــده و مبرهن است.

وی تصریــح کــرد: تحریم 
های اخیر آمریکا تنها تاثیری 
کــه دارد، تکمیل فهرســت 
افتخــارات وزارت اطالعات 
و ســربازان گمنام امام زمان 
است که قطعا انگیزه آنها در 
مسیر تحقق اهداف انقالب و 
حفظ امنیت مردم را بیشــتر 
می کنــد، ایــن اقــدام آنها 

تنفــس مصنوعی به گروهک 
تروریستی است که با حمایت 
هســتند  درصدد  خود  های 
توان از بین رفته این گروهک 
علیه ایران را بازیابی کنند که 
البته نــاکام می مانند؛ انتظار 
با  امور خارجه  وزارت  داریم 
تدابیر مناسب و بین المللی و 
قاطــع در مقابل این موضوع 

بایستد و برخورد کند.
ســخنگوی قــوه قضاییه در 
پاسخ به ســوالی درباره حق 
جزایر  بــر  ایــران  مالکیت 
موثر  اقدامات  گفت:  سه گانه 
راستای صیانت  قاطعی در  و 
از منافع ملی از سوی سازمان 
ثبت اســناد و امالک کشور 
انجام  تثبیــت مالکیت  برای 

شده است.
وی ادامه داد: ســند مالکیت 
بــه مســاحت 12 میلیون و 
۷22 هــزار و ۶۸3 مترمربع 
سند   ، ابوموسی  جزیره  برای 
به مســاحت 1۰  مالکیــت 
میلیون و ۸32 هزار متر مربع 
برای جزیــره تنب بزرگ و 
سند مالکیت به مساحت یک 
میلیــون و 394 هزار و 1۷9 
متر مربــع برای جزیره تنب 

کوچک صادر شده است.
ستایشــی اضافه کرد: تحقق 
فرایند حدنــگاری در جزایر 
دریای  و  فارس  خلیج  ایرانی 
عمان با هماهنگی و همکاری 
همه دســتگاه های مسئول به 
عنوان یکــی از اولویت های 
ســازمان ثبت و قوه قضاییه 

است.
اتهامات  نظر در مورد  اظهار 

تاج بعد از بررسی 
ســخنگوی قــوه قضاییه در 
پاســخ بــه ســوالی درباره 

حواشی فدراســیون فوتبال و 
گفت:  تاج  مهــدی  اتهامات 
فوتبال  دربــاره فدراســیون 
این  به  نسبت  اوال حساسیت 
موضوع و در این مقطع زمانی 
برای همه روشــن و مبرهن 
اســت زیــرا فدراســیون ها 
وظایــف و تکالیف بین المللی 
دارنــد و نهادهای بین المللی 
هم بــر اقدامات آنها نظارت 

دارند.
همانطــور  داد:  ادامــه  وی 
کــه پیش از ایــن نیز اعالم 
شــد، در راستای هر انتخاب 
درون سازمانی،اســتعالمات 
بر اســاس مقررات موضوعه 
از ســوی مرجــع برگزاری 
انتخابــات و ناظــر صورت 
افــزود:   می گیرد.ستایشــی 
این زمینه  استعالمی در  یک 
صورت گرفته و پاســخ الزم 
هــم به فدراســیون مربوطه 
فدراسیون  و  داده شده است 
بررســی و اعالم نظر کرد و 
جمع بندی بر این شد که فرد 
شرکت  انتخابات  در  مدنظر 
کند و اکنون انتخابات برگزار 
و نتیجه هم اعالم شده است. 
نســبت به نتیجه نفیا و اثباتا 
ســخنی نداریم. اجازه بدهید 
بعد  و  بررســی  را  پرونده ها 
اعالم کنیــم و آنچه نظر قوه 
این  از  پیــش  بــود  قضاییه 
اعالم کرده بــود و در مورد 
پرونده های فرد مورد اشــاره 
هم باید بررســی الزم انجام 
مقتضی  در فرصت  و  شــود 

پاسخ خواهیم داد.

سخنگوی قوه قضاییه:
سند مالکیت سه جزیره جنوبی صادر شد
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هــوای بندرعبــاس امروز بــرای همه 
گروه ها ناسالم است

حفاظــت  اداره کل  ایســنا/هرمزگان 
محیط زیســت و اداره کل هواشناسی 
هرمــزگان به علت وقوع پدیده گرد و 
خاک هوای بندرعباس امروز را برای 

همه گروه ها ناسالم اعام کردند.
کارشــناس بررســی آلودگــی هوا و 

جــو اداره کل حفاظت محیط زیســت 
خبرنــگاران،  جمــع  در  هرمــزگان، 
اظهــار کرد: با افزایــش گرد و خاک 
میــزان غلظت ذرات معلــق در هوای 

بندرعباس افزایش یافته است.
ملک پــور افزود: میزان غلظت گرد و 
میکرو  بندرعباس هم اکنون ۱۵۹  غبار 
بــر مترمکعب اســت کــه برای  گرم 

گروه هــا همه گروها ناســالم اســت. 
شــاخص هوای پاک تا ۵۰ شــاخص 
هوای ســالم ۵۰-۱۰۰ شاخص هوای 
ناســالم برای گروه های حســاس ۱۰۰ 
تا ۱۵۰ و شــاخص هوای ناپاک برای 

همه گروه ها باالی ۱۵۰ است.
اداره کل  پــور، کارشــناس  سی ســی 
هواشناســی هرمــزگان نیــز در ایــن 

مــه  کــرد:  خاطرنشــان  خصــوص 
صبحگاهی و آلودگــی هوا امروز نیز 
پدیــده غالب در بندرعباس اســت. از 
روز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه به دلیل 
وزش باد میــزان آالیندگــی هوا کم 

می شود.

هوای بندرعباس امروز برای همه گروه ها ناسالم است
www.aftabjnews.irچهارشنبه 23شهریور ماه 1401 شماره355 اجتماعی

آگهی تاسیس
تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود پویا رسانه ســوالن درتاریخ   
۱۴۰۱/۴/۲۱به شــماره ثبت ۵۸۱۴۰ به شناســه ملــی ۱۴۰۱۱۳۳۰۷۲۹ ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت اطاع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و تنظیم، مشــاوره و اجــرای برنامه های تبلیغاتی و 
روابط عمومی و انجام دادن ســایر خدمات برای معرفی و فروش کاال یا خدمات 
مربوط ازطریق تأســیس کانونهای آگهی و تبلیغاتــی با رعایت قوانین و مقررات 
جاری کشور )به اســتناد نامه شماره۱۴۰۱/۸/۸۸۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ اداره کل 

فرهنگ و ارشــاد اسامی فارس( بموجب مجوز شماره۱۴۰۱/۸/۷۷۱۰
 مورخ ۱۴۰۱/۴/۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی تاسیس گردید. مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان فارس، شهرســتان شــیراز، 
بخش مرکزی، شــهر شــیراز، شهرک ارین، کوچه ۲ شــهرک آرین ، خیابان فن 
آوری، پاک ۰، ســاختمان پارک علم وفنــاوری، مهرگان، طبقه همکف، واحد 
۱۰۲۲ کدپســتی ۷۱۹۷۶۸۸۹۷۳ ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شرکا آقای وحید فقیهی 
به شــماره ملی ۲۲۸۱۲۰۹۳۰۱ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه خانم راحله 
احمد زاده به شماره ملی ۶۶۱۰۰۱۳۸۳۷ دارنده ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئــت مدیــره آقای وحید فقیهی به شــماره ملی ۲۲۸۱۲۰۹۳۰۱ به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره به مــدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مــدت نامحدود خانم 
راحله احمد زاده به شــماره ملی ۶۶۱۰۰۱۳۸۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
بــه مدت نامحدود دارندگان حــق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها، عقود اســامی و همچنین کلیه 
نامــه های عادی و اداری با امضاء آقای وحید فقیهی همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات مدیــر عامل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار آفتاب 

جنوب جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )1377579(

در حالی فعاالن حوزه کودک انتشار تصویر کودکان را نقض حقوق آنها عنوان 
می کنند که برخی والدین در فضاهای مجازی از جمله اینســتاگرام، تصاویری 
از لحظه لحظه زندگی کودکشــان را به نمایش می گذارند، این درحالیست که 
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، یکی از موارد فاحش 
نقض حقوق کودک را نشــر و بازنشر تصاویر کودکان با اهداف مختلف نظیر 
نمایش زیبایی ها و اســتعدادهای کودکان، بر انگیختــن حس ترحم مخاطبان، 
تبلیــغ کاال و خدمــات در فضای مجازی و رســانه ملی، ســایت های خبری و 
اینترنتی و صفحات شــخصی توســط اشــخاص حقیقی و حقوقی حتی والدین 
دانســت و اعام کرد که این اقدام عاوه بر نقــض حریم خصوصی کودکان، 
نادیده انگاشــتن مصالح عالیه آنان تلقی می شــود و به صــورت بالقوه می تواند 
کــودکان را در معرض مخاطرات و آســیب های جســمانی و روانی در آینده 
قرار دهد.بر این اســاس و با عنایت به مانــدگاری این تصاویر به ویژه در فضای 
مجازی، تصمیم امروز دائر بر نشــر تصویر کودک به هر عنوان که ممکن است 
در آینده کودک از انتشــار آن متضرر یا ناراضی تلقی شود، مغایر حق کودک 
بر کرامت انسانی، خشونت علیه کودکان، حق بر تعیین سرنوشت آنان همچنین 
به واســطه آسیب  های روحی، جســمی و دیگر آسیب ها مغایر مصالح کودکان 
است. از این رو، هرگونه انتشار تصویر کودکان ممنوع و انجام آن نقض صریح 

حقوق آنان به شمار می رود.
با گســترش فضای مجازی و وســایل ارتباط جمعی، تلفن های همراه هوشمند 
و گســترش اینترنت پر سرعت، ما شاهد این هســتیم که اقشار مختلف جامعه، 
به خصوص جوانان و نوجوانان به ســرعت تحت پوشــش این شبکه ها قرار می 

گیرند.
پــدر و مادری که برای کودکشــان از بدو تولد یک صفحه اینســتاگرامی جدا 
درســت می کنند و از زبان او یادداشت می گذارند، مادری که برای برای پربار 
شــدن صفحه اینســتاگرامش هر روز لباس جدید به فرزندش می پوشاند و او را 
به آتلیه عکاســی می برد، پــدری که هر روز دوربین دســت می گیرد تا با تهیه 

ویدئویی از شیرین زبانی جدید فرزندش از مردم الیک بگیرد،  والدین مهربانی 
نیستند؛ آنها فقط یک کودک آزار هستند! همین.

نشانه کودک آزاری همیشه یک چشم کبود و بدن زخمی نیست. کودک آزاری 
همیشــه در چهره دختر ۵ ســاله ای که ســرچهارراه دستفروشــی می کند، نمود 
نــدارد. کــودک آزاری خیلی وقت ها جنبه روانی دارد. مثــا پدر و مادری که 
چون فرزند بامزه و خوش ســر و زبانی دارنــد، در فضای مجازی از او بیگاری 
می کشــند تا آگهی بیشتری بگیرند و از راه بامزگی کودکشان پول در بیاورند، 

دارند کودک خود را آزار می دهند.
کــودک آزاری روانــی کمتر از انواع دیگر گزارش یا شناســایی می شــود اما 
بسیاری آن را شایع ترین نوع کودک آزاری می دانند. کودکی که از نظر روانی 
آزار می بیند رفتارهایی بروز می دهد که برای آنها دلیل پزشکی یا دلیل موجهی 
پیدا نمی شود یا متناسب با سن او نیستند یا نشانه های عدم رشد کافی از جنبه های 

مختلف وجود دارد.
فرزندان، ابزاری در دستان والدین برای فعالیت های تبلیغاتی

از این مســائل که بگذریم به بخشی از فعالیت های تبلیغاتی والدین با استفاده از 
کودکان و نوجوانان شان در شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام است. آنها 
نمی دانند که به واسطه چنین فعالیت هایی چه ضربه ها و آسیب هایی می توانند 

به فرزندان شان وارد کنند.
 اگــر چه نهــاد های نظارتی هنوز بــه مفهوم واقعی ایجاد فراینــد مجاز بودن یا 
نبــودن افراد از محتوا های خاص، نرســیده اند، اما خانواده ها باید ضمن تربیت 
درســت بکوشــند تا فرزندان آنها از مخاطرات اســتفاده ناصحیح کودکان در 

فضای مجازی، در امان باشند.
کودکان و نوجوانانی که جلوی دوربین های تبلیغاتی والدین شــان می ایســتند 
و لبخندها و شــادی های کاذبی را تحویل می دهند و در نهایت هر مخاطبی با 
مشــاهده چنین عکس های شسته رفته ای غبطه داشتن چنین کودکان و زندگی 

هایی را می خورد.

کوددکی که برای فروش لباس نــوزادی دخترانه مانکن بودن را از نوزادی در 
خور شــخصیت او کرده اید، زمانی که بزرگ شــد با چند نوع واکنش شدید 
روبرو می شــود؛ ممکن اســت تنها و افسرده شود، ممکن است به کار نادرست 
والدینش جامه عمل پوشانده و درگیر شخضیت نادرستی شود که والدین برای 
آن درســت کرده بود و حتی ممکن اســت از والدینش بیزار و سخت ناراحت 
شــده و در نهایت منزوی شــود؛ این نمونه کوچکی از استفاده نادرست والدین 
از کودکان در فضای مجازی است، والدینی که نه تنها خود رعایت نمی کنند، 

بلکه راه را برای سوءاستفاده هم هموار می کنند.
افراط خانواده ها در استفاده از فضای مجازی برابر با فروپاشی

– خانواده ها در اســتفاده از فضــای مجازی گاهی آنقدر افــراط می کنند که 
کار شــان به فروپاشی خانواده می رسد که باید از آنها سوال کرد دنبال چه می 
گردید که از مهر و مودت میان یکدیگر غافل شده اید؛ این الگوی رفتاری در 
کودکان و نوجوانان نیز شکل گرفته و آنها هم درگیر این فضای غم انگیز شده 
اند.مرجع ملی کنوانســیون حقوق کودک اعام کرد: انتشــار تصاویر کودکان 
در فضای مجازی و سایت های خبری عاوه بر نقض حریم خصوصی و حقوق 
آنها، کودکان را در معرض مخاطره و ســوء اســتفاده قرار می دهد و این اقدام 

ممنوع است.
مهم ترین چیزی که در این رسانه ها و کلیت فضای مجازی رسیدگی نمی شود 
و متولی خاصی ندارد، تأیید محتوا و تولید مصادیق مجرمانه اســت؛ به ویژه در 
حــال حاضر که کودکان و نوجوانان برای فراگیری علم و ادامه تحصیل نیاز به 

فضای مجازی و استفاده از اینترنت دارند.
»شــکل گیری حقوق شهروندی از احترام به حقوق خانواده آغاز می شود. وقتی 
والدین حقی به نام حریم شــخصی فرزند را رعایت نمی کنند، قطعا آن کودک 
در آینده باوری به حقوق شــهروندی نخواهد داشت و در چنین شرایطی انتظار 

داشتن جامعه دموکرات دور از ذهن خواهد بود.

بالگرهای اینستاگرامی و خشونت خاموش علیه کودکان در فضای مجازی

آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مســئولیت محدود ارزش آفرینان گسترش تجارت الکترونیک درتاریخ۱۴۰۱/۵/۳ به 
شماره ثبت ۵۸۲۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۶۵۲۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن 

به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد.
 موضوع فعالیت :تولید و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دســتگاه های جانبی، تولید و پشــتیبانی نرم افزارهای 
ســفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های 
اطاع رســانی فروش و تولید برنامه های موبایل، کامپیوتر و تمام کنســول های بازی، اجرای طرح های 
کســب درآمد و اجرای آن ارائه خدمات مشــاوره و پاســخگویی تلفنی و اینترنتی انعقاد قرارداد با کلیه 
اشــخاص حقیقی و حقوقی، عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی افتتاح حساب 
هــای بانکی و اخذ وام و تســهیات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسســات مالــی و اعتباری دولتی و 
خصوصــی داخلــی یا خارجی برای شــرکت با رعایت قوانیــن و مقررات جاری کشــور و در صورت 
لــزوم پــس از اخذ مجوز هــای الزم از مراجع ذیربــط درصورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم از 
مراجــع ذیربــط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان فارس ، شهرســتان 
شــیراز ، بخش مرکزی ، شهر شــیراز، محله زرگری ، خیابان ولی عصر ، بلوار ستار خان شرقی ، پاک 
۰ ، ســاختمان صدف ، طبقه منفی ۱ کدپســتی ۷۱۸۳۹۳۸۸۱۹ ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شــرکا آقای امیرحســین عرشــیا به 
شــماره ملی ۲۲۸۱۰۹۹۴۱۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ســهم الشرکه آقای خشــایار طحانی به شماره ملی 
۲۴۲۰۲۰۰۶۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امیرحسین عرشیا به شماره 
ملی ۲۲۸۱۰۹۹۴۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای خشــایار طحانی به شماره ملی ۲۴۲۰۲۰۰۶۹۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار آفتاب جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.

 اداره کل ثبت اســناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شیراز )1377591(
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آمار فوتی های روزانه کرونا 
در هرمزگان به صفر رسید

ســخنگوی   - بندرعبــاس 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
آمــار  گفــت:  هرمــزگان 
روزانــه مرگ و میر ناشــی 

از کووید ۱۹ در این اســتان 
صفر شد به نحوی که در ۲۴ 
ســاعت گذشــته هیچ مورد 
فوتی بر اثــر ویروس کرونا 

گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، 

فاطمه نوروزیان بیان داشت: 
شمار فوتی های کرونایی در 
اســتان هرمــزگان از ابتدای 
شــیوع این ویروس تاکنون 
۲ هــزار و ۶۵۹ نفر اســت. 
بــا  گذشــته  شــبانه روز  در 

بستری شدن ســه نفر دیگر 
بــر اثر ابتــاء بــه کرونا در 
هرمزگان،  بیمارســتان های 
ایــن  بســتری های  شــمار 
بیماری در اســتان به ۱۱ نفر 
دانشــگاه  رسید.ســخنگوی 

علــوم پزشــکی هرمــزگان 
اظهــار داشــت: در بخــش 
)آی  ویــژه  مراقبت هــای 
ســی یو( نیز هم اکنون ســه 
 بیمار مبتا به کرونا بســتری

 هستند.

www.aftabjnews.ir

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: 

آمار فوتی های روزانه کرونا در هرمزگان به صفر رسید

چهارشنبه23شهریور ماه 1401 شماره355 خبری 

فروغ مسلم زاده //
قاچاق عاوه بر کاهش سرمایه گذاری مولد در 
مسیر سرمایه گذاری هم انحراف ایجاد می کند. 
در واقــع، قاچاق، فرصت های ســرمایه گذاری 
بــرای اشــتغال مولــد و مؤثــر در رشــد تولید 

ناخالص داخلی را از بین می برد.
قاچــاق کاال عنوان بــا بار معنایــی منفی برای 
فعالیت های متنوعی است که هم اکنون به منزله 
یــک واقعیت، اقتصاد و جامعه ایرانی را درگیر 
کــرده اســت. این پدیــده به دالیــل مختلف، 
از جملــه پاییــن بودن خطــر فعالیــت، به طور 
گســترده ای در اقتصاد ایران رواج پیدا کرده و 

آثاری ناخوشایند را به جای گذاشته است.
ابعاد منفــی قاچاق کاال را می تــوان از زوایای 
متفاوتــی بررســی کــرد؛ قاچــاق کاال از بُعد 
سیاســی، یک نقطــه منفی در کشــورها تلقی 
می گــردد و از بعد اجتماعی نیــز باعث بر هم 
خوردن تعــادل اجتماعی و درآمــدی در میان 
اقشــار جامعه می شــود و به وجودآورنده یک 
طبقــه ثروتمند و درعین حال منفــور در جامعه 
است. از بعد اقتصادی نیز قاچاق کاال ضربه های 

سنگینی به اقتصاد جامعه وارد می کند.
اصوالً هدف و انگیزه اصلی قاچاق، سودآوری 
اســت و این هدف تمامی  اصول اخاقی، ملی 

و مذهبــی را برای افراد قاچاقچی تحت شــعاع 
خود قرار می دهد؛ از طرف دیگر، قاچاق کاال 
یکی از بهتریــن راه های ورود ابزارهای تهاجم 
فرهنگی به داخل کشور است. از این راه، نسل 
جــوان جامعه هدف قرار می گیرد و ارزش ها و 
آداب و سنن و مذهب آن ها مورد تهاجم واقع 
می شــود. همچنین قاچاق کاال در برخی موارد 
می توانــد با ایجاد بیماری هــای فراگیر در میان 

مردم، بهداشت جامعه را تهدید کند.
قاچاق و تأثیرات مخرب آن بر دولت

پدیــده قاچاق کاال یا تجــارت زیرزمینی بدین 
سبب مذموم شناخته می شــود که سیاست های 
اقتصــادی و بازرگانی ای را کــه دولت ها برای 
احیــای موقعیــت اقتصادی کشورشــان اعمال 
می کننــد، بی اثر یــا کم اثــر می ســازد. با این 
نگرش، قاچاق می تواند تأثیر مخربی بر جریان 
اقتصــاد ملی به جا بگــذارد و مســیر اصاحی 
آن را منحــرف ســازد. گفته اند کــه در ایران 
ســاالنه میلیاردها دالر قاچاق کاال وجود دارد، 
هرچند آمار دقیقی در این باره موجود نیســت، 
با این حال، قاچــاق کاال به صورت صادرات یا 
واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر 

اقتصاد ملی دارد.
پیش بینی شــده  درآمدهــای  نیافتــن  تحقــق 

دولــت، اتاف منابع ارزی، خدشــه دار شــدن 
تــوان پیش بینی دقیق از شــرایط بــرای عامان 
اقتصادی، شــفاف نبودن مزیت های نســبی در 
اقتصاد، کاهش تولیــد ناخالص داخلی واقعی، 
مصــرف انرژی و افزایش تقاضــا برای پوِل در 
گــردش، همگی از جملــه آثــار و پیامدهای 

اقتصادی قاچاق کاال هستند.
قاچاق کاال سیاســت های اقتصــادی دولت را 
نیز متأثر خواهد ســاخت؛ همچنین قاچاق کاال 
بــا ایجاد رکــود در برخی از صنایع کشــور از 
درآمدهــای مالیاتی دولت خواهد کاســت؛ از 
طرف دیگر، همه ســاله بخشــی از درآمدهای 
دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف 
بــرای حمایــت از صنعــت یــا مصرف کننده 
می شــود. قاچاق صادراتی ایــن کاالها موجب 
می گردد که بخشــی از این یارانه ها به خارج از 

کشور انتقال یابد.
بیشــترین آمــار کاالهــای قاچــاق صادراتــی 
مربوط بــه فرآورده هــای نفتی اســت که این 
فرآورده ها نیز اکثراً مشــمول دریافت یارانه از 
دولت می شــوند، به طوری که دولــت یازدهم 
در ایــن باره ادعا داشــته اســت کــه در حوزه 
فرآورده هــای نفتی، بخش بزرگــی از قاچاق 
صــورت می گرفــت و کنتــرل آن نیز موضوع 

دشواری بود.
اقتصــاد زیرزمینی با جــذب نقدینگی موجود 
در جامعه ســبب می شود که فعالیت های بخش 

رسمی  اقتصاد کاهش یابد.
اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه 
بر بــازار کار اثر می گــذارد و به دنبال آن بازار 

محصول نیز دچار رکود می شود.
باالتــر بــودن هزینه هــای فعالیــت و تولید در 
بخش رســمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی 
باعث می گردد که بنگاه های موجود در بخش 
رســمی، توانایی کمتری بــرای رقابت با بخش 
زیرزمینی داشــته باشــند و در بلندمدت ممکن 
است این بنگاه ها از بخش رسمی اقتصاد خارج 
شــوند و تولید ناخالص داخلــی جامعه کاهش 

یابد.

همچنیــن گروهــی نیــز معتقدند کــه اقتصاد 
زیرزمینی بــا جذب نیروی بیــکار در جامعه و 
ایجاد درآمد برای آن ها ســبب افزایش تقاضا 
برای تولیدات بخش رســمی اقتصاد می شود و 
از ایــن رو می تواند در تولیــد ناخالص داخلی 

جامعه رونق ایجاد کند.
افزایش یا کاهش تولید کاال و خدمات در کل 
اقتصاد رسمی و زیرزمینی با توجه به نیازمندی 
بــه عوامــل تولید مثل  نهــاده انرژی بــر میزان 
مصــرف عوامل اثر می گــذارد و در اطاعات 
مربوط به آن ها منعکس می شــود. فعالیت های 
انجام شــده در اقتصاد زیرزمینی قابلیت محاسبه 
و ثبت ندارند، اما میزان انرژی کل مصرف شده 
در اقتصاد قابل محاســبه اســت. برای تولید هر 
واحد کاال یا خدمات در اقتصاد زیرزمینی نیاز 
به مصرف انرژی است؛ بنابراین می توان انتظار 
داشــت که با افزایش تولید کاال و خدمات در 
اقتصــاد زیرزمینی مصرف انــرژی نیز افزایش 

یابد.
در  صورت گرفتــه  فعالیت هــای  ازآن جاکــه 
اقتصاد زیرزمینــی عمدتاً پنهانــی و غیرقانونی 
انجام می شــوند، عامان و فعاالن اقتصادی در 
این بخش ترجیــح می دهند برای مخفی ماندن 
از سیســتم ثبت اطاعات و نهادهــای قانونی، 
معامــات خــود را با پــول نقد انجــام دهند؛ 
از همیــن رو، انتظــار می رود بــا افزایش اقتصاد 
زیرزمینــی، تقاضا برای پول نقــد و به دنبال آن 

نسبت پوِل در گردش افزایش یابد.
تقاضا برای کاالهای خارجی در بازار داخلی و 
برعکس همواره وجود دارد و همین امر موجب 
می شــود که عرضه ایــن کاالها به هــر طریق 
هرچنــد غیرقانونی صورت گیرد؛ به این ترتیب، 
فعالیــت قاچــاق با خــروج از گردونــه قانون، 
ضمن خنثی کــردن پیامدهــای مثبت تجارت 
قانونمند، آســیب پذیری اقتصاد ملی را افزایش 
می دهــد و دولت را نیــز در تحقق درآمدهای 

برنامه ریزی شده خود ناکام می گذارد.
در کشــور ما بــرای مقابلــه با بحــران بیکاری 
و تبدیــل آن بــه یــک فرصت اقتصــادی باید 

ســاالنه یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد 
شــود، این در حالی است که در بهترین سال ها 
عملکرد آن به ۵۰۰ هزار فرصت شغلی نرسیده 
اســت. بر اساس آمار ســازمان بین المللی کار، 
هر یــک میلیارد دالر قاچــاق کاال، ۱۰۰ هزار 
فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می برد 
و درحالی کــه ایران با بحران بیــکاری و روند 
روزافزون فعاالن جویای کار روبه روســت. بر 
این اساس حتی با فرض صحت همان آمار ۱۵ 
میلیارد دالری قاچــاق در دولت یازدهم، یک 
میلیون و پانصد هزار شــغل بر اثر قاچاق از بین 

رفته است!
بر مبنــای محاســبه های انجام شــده از ســوی 
کارشناســان اقتصــادی، قاچاق ســاالنه حدود 
دو میلیــارد دالر کاال منجــر به افــت تولیدات 
صنعتی به میزان هشــت درصد می شود )پیرایی 
و همــکاران، ۱۳۹۴(؛ پس تأثیر قاچاق بر تولید 
ناخالــص داخلی کامًا قابل لمس اســت. افت 
تولیــدات صنعتی، آثــار نامطلوبی بر اشــتغال 
جامعه دارد و به عبارت دیگر، مشکل اشتغال را 

دامن می زند.
کاهش تولیدات داخلــی و عدم توان رقابت با 

تولیدات خارجی
قاچــاق کاال در عمــل بــا نپرداختــن مالیــات 
)عوارض و–( به دولت مســتقیماً باعث کاهش 
درآمدهــای دولت می شــود. از طرفی قاچاق، 
غیرمستقیم نیز با تضعیف بخش هایی از اقتصاد 
کشــور موجب کاهــش فعالیت هــای آن ها و 
در نتیجــه باعث کاهــش درآمدهــای مالیاتی 
دولــت می گــردد. مالیــات بــر ارزش افزوده، 
نوعی مالیات بر کاال و خدمات اســت، اگرچه 
اجرای مالیات بــر ارزش افزوده، تأثیرات مثبتی 
هماننــد جلوگیری از قاچــاق کاال، جلوگیری 
از فــرار مالیاتی و جلوگیری از دریافت مالیات 
مضاعف و نیز تســریع دریافت مالیات توســط 
دولــت را به همــراه دارد، اما ایــن موضوع از 
مواردی است که در سال های اخیر، غالباً محل 

مناقشه تولیدکنندگان و دولت بوده است.

کاهش تولیدات داخلی و عدم توان رقابت با تولیدات خارجی

اقتصادی  //

بندرعبــاس - نماینده ولی فقیــه در هرمزگان 
گفت: در نظام کنکور کشور در توزیع فرصت 

مساوی به داوطلبان، ناعدالتی وجود دارد
بــه گــزارش خبرنــگار مهر، حجت االســام 
محمــد عبادی زاده صبح ســه شــنبه در دیدار 
اعضای شورای معاونان که در دفتر امام جمعه 
بندرعباس برگزار شــد، آموزش و پرورش را 
یکی از مهم ترین نظام های کشــور دانســت و 
اظهارداشــت: اگر نظام آمــوزش و پرورش به 
بالندگی و پایداری خودش برسد، علم و دانش 

کشور نیز با شتاب بیشتری حرکت می کند.
وی، بــا ذکر ایــن نکته که بخــش عظیمی از 
شــخصیت انســان در نظام آموزش و پرورش 
شــکل می گیرد، عنوان کرد: دانش آموزان در 
سنینی قرار دارند که آماده دریافت علم و تعلیم 

هستند.
برنامه هــای عملیاتی برای اجرای ســند تحول 

بنیادین آموزش و پرورش تدوین شود
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، با اشاره 
تأکیدات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در 
بحث ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 
ابراز کرد: باید برش اســتانی اســناد باالدستی، 
متناســب با ظرفیت ها و چالش های هر استان، 

تدوین شود تا تحقق اهداف موفق باشیم.
عبــادی زاده،  والمســلمین  حجت االســام 
خاطرنشان کرد: باید با توجه به نیازهای استان، 
اولویت هایی ذیل ســند تحول بنیادین آموزش 
و پــرورش تعیین شــود و پــس از آن با انجام 
مطالعــات کارشناســی، اقدام هــا و برنامه های 
مختلفی تعریف شــود تــا بتــوان دغدغه های 
حضــرت آقــا )مدظله العالی( در حــوزه نظام 

آموزشی در استان هرمزگان مرتفع شود.
وی، با اشــاره بــه ارائه آموزش هــای مجازی، 
عنوان کــرد: تقویت زیرســاخت ها و تقویت 

فرهنــگ آموزش های غیــر از اهمیت ویژه ای 
برخــوردار اســت. کرونا این فرصــت را به ما 
داد کــه در کنــار نظــام آمــوزش حضوری، 
زیرساخت های اســتقرار نظام آموزش مجازی 
را نیــز فراهم کنیم کــه می تواند کمک کننده 

نظام آموزش حضوری باشد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به 
کمبود اســتاد و معلم در برخی از دروس، ابراز 
کــرد: می توان با اســتفاده از ظرفیت ارتباطات 
مجازی، از اســاتید و معلمان برجسته کشوری 

در برنامه ها و همایش ها استفاده کرد.
جهــش در نظــام آمــوزش و پــرورش الزمه 
جبران فاصله آموزشــی هرمزگان با استان های 
برخوردار است.حجت االســام عبــادی زاده، 
با اشــاره به عقب ماندگی اســتان هرمزگان در 
حوزه آموزشی نسبت به استان های برخوردار، 
خاطرنشان کرد: رشد شــاخص های آموزشی 

نســبت به ســال های گذشــته خوب است اما 
فاصلــه اســتان هرمزگان با ســایر اســتان های 
برخوردار بســیار زیاد اســت که بــرای جبران 
این عقب ماندگی باید شــاهد جهش سیســتم 
آموزشی در استان باشــیم.وی، کنکور و نظام 
آموزشــی کنکور در فرصت مســاوی دادن به 
داوطلبــان را ناعادالنه دانســت و عنوان کرد: 
باید بررســی کــرد آیا ظرفیت های آموزشــی 
کــه در اختیــار هرمزگان قــرار دارد با ســایر 
استان ها برابر است که انتظار رقابت در شرایط 
مســاوی با اســتان های برخوردار وجود دارد. 
نتیجه این اقدام باعث می شــود که شهرستان ها 
و اســتان های کمتــر برخوردار بــه هیچ عنوان 
نتوانند با سایر استان ها رقابت کنند و این فاصله 
موجود میان هرمزگان با سایر استان ها همواره 

حفظ می شود.
نماینــده ولی فقیه در اســتان هرمــزگان، ابراز 

کــرد: اگــر بخواهیم فاصلــه نظام آموزشــی 
هرمزگان با ســایر اســتان ها را پر کنیم نیازمند 
بــروز یــک جهــش در بودجه ریــزی، توزیع 
امکانات آموزشــی و کارگاهی و  هستیم. در 
صورت اجرایی شدن این موضوع، گام مهمی 
در راســتای تحقق عدالت آموزشــی برداشته 
شده است.حجت االســام عبادی زاده، با ذکر 
این نکته که رشــته های آموزشی باید متناسب 
با نیاز اســتان هرمزگان باشد، خاطرنشان کرد: 
رشــته های عمومی که در تمام دانشــگاه های 
دولتی و غیردولتی نمی تواند نیروی انســانی را 
متناسب با ظرفیت های اشتغال هرمزگان ایجاد 
کند. به همین جهت رشته های تخصصی مانند 
حقوق حمل و نقل، حقوق تجارت و  می تواند 

بسیاری از چالش های کشور را مرتفع کند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان؛ ناعدالتی در نظام کنکور کشور در توزیع فرصت مساوی به داوطلبان
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ایســنا/هرمزگان مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری هرمزگان گفت: دامنه اثر بارش 
ها در ارتفاعات بیشــتر خواهدبود و ممکن 
است صعود به ارتفاعات مخاطرات جدی 

به دنبال داشته باشد.
مهرداد حســن زاده در پــی اعام وضعیت 
جوی نارنجی از ســوی هواشناسی، گفت:  

شامگاه امروز دوشنبه ۲۱ شهریورماه الزم 
است هم استانی های تمام مناطق مرکزی، 
شــمال، غرب و شــرق توصیه ها را جدی 

بگیرند.
 حســن زاده باتوجه به تقویت بارش ها در 
اســتان های فارس و کرمــان افزود: وقوع 
رگبــار باران و تگــرگ همراه بــا رعد و 

برق همچنیــن تندبادهای لحظه ای پُرگرد 
و خاک احتمال ســیابی شدن زودهنگام 
رودخانــه های فصلــی و آبنماها  را در پی 
خواهد داشــت که الزم است از تفریح در 
حاشــیه رودخانــه های فصلــی و تردد در 
مســیرهای روســتایی و برون جاده ای در 

زمان یادشده خودداری شود.

وی ضمــن توصیه به کشــاورزان اســتان 
درخصــوص محافظــت از محصــوالت، 
ادامــه داد: دامنه اثر بارش ها در ارتفاعات 
بیشــتر خواهدبود و ممکن است صعود به 
ارتفاعات مخاطرات جدی به دنبال داشــته 
باشد و دامداران نیز الزم است مراتع مرتفع 

را برای چرای دام انتخاب نکنند.

احتمــال وقوع رگبار باران و تندبادهای لحظه ای ُپرگرد و خاک در هرمزگان
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گزارش//

روزهای پرفروغ در انتظار سینمای هرمزگان/ فیلم سازان 
بااستعداد در مناطق محروم نیازمند آموزش اند

روزهای پرفروغ در انتظار سینمای هرمزگان/ فیلم سازان 
بااستعداد در مناطق محروم نیازمند آموزش اند

ایسنا/هرمزگان هم زمان با بزرگداشت صدمین سال ورود 
سینما به ایران 21 شــهریورماه به عنوان »روز ملی سینما« 
شناخته و این روز به عنوان روزی نمادین وارد تقویم شد.

مادرم همیشــه می گفت انگار در دلم رخت می شــویند، 
دل شــوره او را رها نمی کرد. شــاید به همیــن دلیل بود 
که با وجود نزدیکی مدرســه به خانه مــا، اجازه نمی داد 
بــا دوســتانم به مدرســه بــروم یا همــراه آنان  بــه خانه 
برگردم. اینکه مســیر مدرســه تا خانه را دوستانم چطور 
می گذراندند برای من حکم سیاره ناشناخته ای داشت که 

در پی کشفش بودم. 
خواهــرم کــه به دنیا  می آیــد، تا هفت ســال پس از آن 
پدر و مادرم صاحب فرزندی نمی شــوند، و هنگامی که 
ناامیدی در وجودشــان رخنه کرده بود، آمدن من شادی 
آنــان را دوچندان می کند. مادرم نــذر کرده بود که اگر 
خداوند فرزند دوباره ای به آنان هدیه بدهد، تمام فامیل و 

همسایه ها را سور بدهند و نام من می شود شادی.
انگار همیــن دیروز بود، روزهای پایانی پاییز، نم نم باران 
همراه با بادی که تار به تار گیســوان طالیی درخت ها را 
به یغما می برد. ســوز سرمای زمســتان از راه رسیده و بر 
شــاخه های بی جان رخنه می کرد. خورشــید در اسارت 

ابرها شکوهش به سخره گرفته شده بود.
آخر هفته از آخرین ماه پاییز بود و جاده شلوغ و پر از مه. 
نم نم باران سکوت درختان را می شکست و تک برگ ها 
دســت شاخه ها را رها می کردند. هوا گرگ و میش شده 
بود و تابلو بغل جاده 5 کیلومتری مقصد را نشــان می داد. 
دوباره چشــمانم را بستم، دست های خواهرم دورم حلقه 

شد و آخرین خواب آرامم را تجربه کردم.
نفســم از ترس بند آمده بــود و قلبم یکی در میان می زد. 
در آن سرمای بی رحم، از شدت تب ناگهانی خودم را در 
آغوش خورشید حس می کردم و شر و شر عرق از سر و 
رویم می ریخت و گویی بندبند استخوان هایم در جنگی 

نابرابر خورد می شدند.
او که رفت شــادی هم از خانه ما رفت و تمام شــب های 
ما یلدا شدند. دســتان پدرم می لرزد، نگاه مادرم به جاده 
اســت و چشمان من بارانی. ده سال از آخرین مسافرتمان 
می گــذرد و جــاده و ســرما و بــاران برای مــا تجربه ای 
تلــخ رقم زد. پــدرم هنوز خــودش را نبخشــیده، امروز 
صبــح مادرم دلداری اش مــی داد و می گفت:  خودت را 
ســرزنش نکن، تو کاری از دســتت برنمی آمد، اگر آن 
راننــده کامیون خوابش نمی برد و ماشــین مــا را از جاده 
منحرف نمی کرد... به اینجا که می رســد هق هق صدایش 
بلند می شــود. دوباره سکوت و... لرزش دستان پدرم و... 

نگاه مادرم...
هنگامــی که فیلمی قرار اســت ســاخته شــود، فیلم نامه  

نگاشته شــده، بازیگرانش انتخاب شده اند و کارگردانی 
که ســکان کار را به دســت می گیرد. تا زمانی که روی 
پرده سینما نرفته است می توان هر سکانس را بارها و بارها 
بــازی کرد، نــور و صدا را تنظیم کــرد و بهترین تصویر 
را ثبت کــرد، اما به ندرت و یا هرگز داســتان و نقش ها 

تغییر می کند.
ای کاش ها و حســرت های مــا راهی تازه را به ما نشــان 
نمی دهند و فیلم نامه و نقش ها همان است. و این را بدانیم 
که امکان تکرار سکانسی را نداریم و یک بار تنها یک بار 
فرصت داریم کــه زندگی کنیم. شــاید همین چالش ها 
فرصــت تغییر اســت تا آن قــدر خوب از پس نقشــمان 
برآییم که تیتراژ پایان که بر پرده زندگی مان نقش بست، 

تماشاچیان ایستاده برایمان دست بزنند.
پس از ده ســال در اتاقش را گشودم، پرده ها را کنار زدم 
نــور لبخند زد. نم نم باران و جاده و رقص برگ ها، من و 
دست های پدرم و نگاه مادر. دلم سفر می خواست، شادی 
برگشته بود و ما در اتاق خواهرم یلدا، آخرین شب پاییز 

را جشن گرفتیم...
برادران لومیر در ســال 1895 میالدی  دســتگاهی به نام 
»ســینماتوگراف » را راه انــدازی کردنــد که عکس های 
متحرک را نشان می داد. و هرگز تصورش را نمی کردند 
که روزی در سراسر جهان اختراع آنان جای خود را پیدا 
کنــد و به یک هنــر و صنعت بزرگ تبدیل شــود. آنان 
روی فرش قرمز قدم نگذاشــتند و اسکار به خانه نبردند، 

اما نامشان برای همیشه بر سر در سینما می درخشد.
مظفرالدین شاه در سفری که به اروپا داشت اولین دوربین 
فیلم برداری و نمایش فیلم را در ســال 1279 شمســی به 
ایــران آورد و ابراهیم عکاس باشــی نخســتین فیلم بردار 
ایرانی. این شــروع تاریخ ســینمای ایران است و هرساله 
21 شهریور به عنوان » روز سینما » گرامی داشته می شود.

به بهانه این روز بر آن شــدیم تا جویای احوال ســینمای 
هرمزگان شــویم. اگــر از تاریخچه ســینمای هرمزگان 
بخواهیم بیشتر بدانیم کتاب » تاریخچه سینمای هرمزگان 
» که توســط ایمان رضایی و احسان رضایی گردآوری و 
تألیف شده و انتشــار یافته است می تواند به عنوان منبعی 
مکتوب مورد استفاده و اســتقبال عالقه مندان قرار گیرد. 
در این کتاب به پایه گذاران، فعالیت ها، رویدادهای مهم 

و .... سینمای هرمزگان پرداخته شده است.
»علیرضا زارعی« فیلم ساز و مدیر انجمن سینماگران استان 
هرمزگان و »مهرداد امیرزاده« فیلم ساز و مدرس سینما، دو 
تن از اهالی ســینمای هرمزگان هستند که طی گفتگویی 
از خودشــان و وضعیت ســینمای هرمزگان می گویند. و 
هر دو معتقدند در این ســال های اخیر سینمای هرمزگان 
توانســته در بین استان های جنوبی بدرخشد و آثارشان  به 

جشنواره های بین المللی راه یابد و افتخارآفرینی کنند.
 از محمود شــاکری، شــهاب آبروشــن، اصغر بشارتی، 
ســارا رضایی، عبدالعزیز قاســمی، عبدالحسین رضوانی، 
احســان رضایی و ایمــان رضایی و مســعود میرزایی، به 

عنوان فیلم ســازان موفق هرمزگانی نام بردند که با وجود 
بضاعت هــا و کم و کاســتی ها آثار درخشــانی را تولید 
کرده اند. زارعی و امیــرزاده معتقدند روزهای پرفروغی 

در انتظار سینمای هرمزگان است.
مهرداد امیرزاده، مدرس دانشــگاه در رشــته های سینما و 
عکاسی و فیلم ســاز و تهیه کننده تلویزیون در گفت وگو 
با خبرنگار ایســنا، در خصوص ورودش به دنیای ســینما 
گفت: تحصیالتم را در رشــته کارشناسی ارشد طراحی 
رســانه و هنرهــای تصویری به پایان رســاندم. عالقه من 
به ســینما و قاب جادویی آن از کودکی شکل گرفت و 

رفته رفته به جمع عاشقان سینما پیوستم.
وی افــزود: پــس از گذرانــدن آموزش های ســاالنه و 
دوره های فیلم ســازی در ســال 80 وارد انجمن سینمای 
جــوان شــدم. و در همــان ســال پــس از مهاجــرت به 
بندرعباس و با دیدن آگهی ثبت نام فیلم ســازی در مجله 
فیلم، با شــماره انجمن هرمزگان که در آگهی درج شده 

بود تماس گرفتم، و با شرکت در آزمون پذیرفته شدم.
روزهای پرفروغ در انتظار سینمای هرمزگان/ فیلم سازان 

بااستعداد در مناطق محروم نیازمند آموزش اند
امیرزاده با اشــاره به روند رو به رشــد سینمای هرمزگان 
اظهار کرد: ســینمای هرمزگان چند ســالی در خواب و 
رکود کاملی بــود، و اکنون که چند ســال از آن روزها 
و از زمان شــروع جهش می گذرد، مدتی زمان می برد تا 
به جایگاه اصلی خودش برســد. و برای رســیدن به اوج 
با قدرت و تمام قوت، آموزش ها و برگزاری جشــنواره 
ادامه دارد تا در آینده ای نزدیک شاهد به فروغ رسیدنش 

باشیم.
این فیلم ســاز و مدرس دانشــگاه تصریح کرد: ســینمای 
هرمزگان این روزها با انگیزه و پرانرژی در جریان اســت 
و در زمینه هــای آمــوزش، تولید و هــر اتفاقی که الزمه 
یک سینمای پویاست در حال پیگیری و انجام است. جو 
ناامیدی ســال های گذشــته کم کم در بین اهالی سینمای 
هرمزگان در حال رخت بر بســتن است و نوید روزهای 

خوش می دهد.
وی با بیان این مطلب که در سراســر اســتان کارگاه های 
آموزشــی رایــگان برگزار می شــود اضافه کــرد: امور 
ســینمایی ارشــاد حرکت خوبی را آغاز کرد،  احســان 
رضایی مســئول امور سینمایی اســتان از اعضای سینمای 
جــوان و فیلم ســاز . از افــرادی هســتند کــه هیئتی فیلم 
می ســاختند و همان روند را ارشــاد و امور ســینمایی در 
پیش گرفته و در حال حاضر همان افرادی که هیئتی کار 
می کردند بدون چشم داشت در حال آموزش رایگان در 
سطح اســتان هستند و اتفاقات ســازنده ای در سینما رقم 

زده اند.
امیرزاده با اشــاره به آثار برجسته و قابل دفاع تولید شده، 
بیان کرد: تنها انرژی و تالش افراد فعال در استان بود که 
منجر به تولید آثار درخور توجهی در سینمای استان شد 
در حالی که ســینمای هرمــزگان در آن مدت به کمک 
فیلم ســازان نرفت. تا اینکه از ســال 97 با شــروع به کار 
انجمن ســینماگران هرمزگان، خون تازه ای در رگ های 
ســینما جریان پیدا کرده است. من روزهای روشنی را در 
پیش روی سینمای اســتان می بینم و می توان به آینده ای 

درخشان امیدوار بود.
وی با تأکید بــر ضرورت آموزش های رایگان در مناطق 
محروم و افراد کم برخوردار، افزود: اتفاقی که از ســال 
گذشته توسط امور سینمایی صورت پذیرفت، برگزاری 
آموزش های رایگان در ســطح شهرستان ها بود. و امروزه 
حاصــل آن را در تواید آثار و موفقیت های فیلم ســازان 
شهرســتان های مختلــف ازجملــه مینــاب، حاجی آباد، 
جاســک، سیریک و بستک می بینیم. با ادامه این روند به 
زودی سینمای هرمزگان قدبلندتر و پرفروغ خواهد شد.

علیرضــا زارعــی، فارغ التحصیــل رشــته فیلم ســازی و 
دانشجوی ارشد ادبیات نمایشــی و مدیر انجمن سینمای 
هرمــزگان نیــز در گفت وگو بــا خبرنگار ایســنا، ضمن 

تبریــک روز ســینما به تمام اهالی هنر ســینمای اســتان 
هرمزگان درباره نحوه آشــنایی اش با فیلم سازی، گفت: 
قبل از ورود به دانشــگاه با هنر تئاتر شروع کردم و برادر 
بزرگ ترم کوروش زارعی در ایجاد عالقه و ســوق پیدا 
کردن من به ســمت هنر تأثیرگذار بــود، چراکه الگوی 
رفتاری، هنری و زندگی ام محســوب می شد. ابتدا با تئاتر 
مدارس شــروع کردم سپس با ورود در تئاتر شهرستان و 
شرکت در جشنواره های شهرستانی  ادامه دادم تا اینکه با 
مشورت و بر اساس عالقه ام تصمیم گرفتم هنر فیلم سازی 

را به صورت حرفه ای و آکادمیک فرا بگیرم.

وی ادامه داد: در دوران دانشــجویی به واســطه بازی در 
گروه هــای حرفه ای هنــری در تهران و با وجود پیشــینه 
کاری کــه در اســتان داشــتم، بــه گروه هــای مختلف 
تلویزیونی جهت بــازی در ســریال های مختلف معرفی 
شدم که مهم ترین بازی من برمی گردد به بازی در سریال 
معمای شاه، و در کنار آن تجربه بازی در چند فیلم کوتاه 
و همکاری گروه های دانشــجویی در پروژه ای پایان ترم 
داشــتم و همچنین ســاخت آثار کوتاهی کــه در ابتدای 
مســیر با جنبه تمرینی انجام می دادم و موفق شدم دو کار 
در عرصه دانشجویی یکی به سفارش دانشگاه و دیگری 

در جشنواره فیلم های 100 ثانیه ای تولید و ارائه کنم.
روزهای پرفروغ در انتظار سینمای هرمزگان/ فیلم سازان 

بااستعداد در مناطق محروم نیازمند آموزش اند
زارعــی عنوان کرد: پس از بازگشــت بــه بندرعباس در 
صدا و ســیمای خلیج فارس به عنوان تهیه کننده تلویزیون 
و کارگردان هنری، و به عنوان مجری تلویزیون  حضور 
پیــدا کردم و در حال فعالیت هســتم و به موازات آن در 
حوزه بازیگری تئاتر هم مشغول هستم. تجربه های خوبی 
در بندرعبــاس داشــتم ازجمله تله فیلم شــوق هنگام که 
به عنوان نقش اول حضور داشــتم، در کنــار آن تله فیلم 
ققنوس و آثار دیگر.  و هم اکنون مشغول بازی در تله فیلم 
ســیبل هســتم که از شــبکه های ملی و سراسری در هفته 

نیروی انتظامی پخش خواهد شد.
زارعــی که بــه عنــوان مدیرعامــل انجمن ســینماگران 
هرمزگان در حال خدمت رســانی به اهالی هنر فیلم سازی 
اســتان اســت تصریح کرد: دو فیلم در حال تولید دارم، 
اولی  فیلم کوتاه گاریزها که تولید انجمن سینمای جوان 
کشور است و در مهرماه تولید آن کلید خواهد خورد، و 
کار دیگر مســتندی نیمه بلند که به صورت تخصصی به 
تعزیه و آیین های نمایشــی، نسخه نویسی و شخصیت های 
تعزیه اســتان  و بــا تمرکز بر معرفی حســین علی قضایی 

بزرگ ترین مرثیه سرای جنوب ایران می پردازد.
مدیرعامل انجمن ســینمای هرمزگان  با اشاره به شرکت 
و کســب جوایز بین المللی توســط اهالی هنر استان بیان 
کــرد: در وهلــه اول قدردانی می کنم از کســا نی که در 
عرصه ملــی و بین المللی برای هنر فیلم ســازی هرمزگان  
افتخارآفرینی می کنند. سینمای هرمزگان متأثر از حضور 
بزرگان و پیشکســوت های ارزشــمندی است که همه ما 

مدیون تالش آنان در گسترش هنر استان هستیم.
وی اضافه کرد:  در اینجا می توان از بزرگانی چون ســید 
محمد عقیلی  از مؤسســان ســینمای آزاد بندرعباس نام 
برد پس از او ســید حسن هاشمی که تولید آثار درخشان 
باعث شدند سینمای هرمزگان به  کشور و در رویدادهای 
بین المللی معرفی شــود. در ادامه منصــور نعیمی،مهدی 
عطایی دریایی، اســتاد علی رضایی و عمادالدین عمادی 
و هر چه به جلــو می آییم افراد دیگری ازجمله کوروش 
گرمســاری، خوبیار ســاالری، احســان رضایی و دیگر 
دوستان جوانی که همچنان پر قدرت در حوزه فیلم سازی 
هستند توانسته اند آثاری  قابل دفاعی را به سینمای کشور 
معرفــی کننــد و در جشــنواره های بین المللی نیز شــاهد 
درخشــش آثار محمد شــاکری، اصغر بشــارتی، شهاب 

آبروشن و سارا رضایی ..بوده ایم.

روزهای پرفروغ در انتظار سینمای هرمزگان/ فیلم سازان بااستعداد در مناطق محروم 
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آماده دریافت اخبار آتش سوزی ، تخریب و 
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آفتاب جنوب// مریم آقاجانی
حریم شــخصی یا خصوصی یعنی ایــن که فرد بتواند 
خــود یا اطاعاتــی از خود را از دیگــران جدا کند و 
بتوانــد با انتخاب خــودش آن ها را یا بخشــی از آن 
ها را برای دیگران آشــکار کند. حریم شــخصی می 
تواند شــامل حریم شخصی جســمی، محل زندگی و 
اطاعات شــخصی شــود. نوجوانی مرحله ای اســت 
برای گذر از کودکی و ورود به بزرگســالی و در این 
مرحله نوجوانان با مســائل جدیدی رو به رو هســتند. 
آن هــا دغدغه های جدیدی پیــدا کرده اند و والدین 
آن هــا نیز بــا چالش های جدید رو به رو می شــوند. 
رعایت حریم خصوصی نوجوانان در خانواده یکی از 
این مســائل است. نوجوانان در این مرحله نیاز به حس 
اســتقال و حد بیشــتری از حریم خصوصی را دارند. 
وقتی والدین به حریم شــخصی فرزنــدان احترام می 
گذارند باعث اعتماد در نوجوانان می شــوند و مســیر 
آن ها را برای رشــد و پیشــرفت هموار می کنند. اما 
توجــه به این نکته ضروری اســت که احترام به حریم 
شــخصی نوجوانان در خانواده به معنی عدم نظارت به 

نوجوان نیست.
برخــی والدین حق خود می دانند که از تمام مســائل 
ریز و درشــت زندگی فرزندشان اطاع داشته باشند و 
مدام تاش می کنند که از کارهای فرزندشــان باخبر 
شــوند، آن هم با کاراگاه بازی. به اتاق آن ها سرک 
می کشــند، کیــف و کمد و حتی گاهــی برگه های 
روی میز آن ها را می گردند و انگار منتظر پیدا کردن 
مدرکی هستند که ثابت کند فرزندشان مرتکب اشتباه 
شــده اســت. آن ها کنترل زیــادی بر نوجــوان خود 
دارند و مدام نگران به بیراه رفتن فرزندشــان هســتند. 
به اصطاح از ســبک فرزند پروری مستبدانه استفاده 
می کنند. اما باید بدانند که این کارها تنها باعث ستیزه 
جویی نوجوانان با والدین می شــود و آن ها برای این 
که بتوانند حس استقال خودشان را ثابت کنند از سر 
لجبــازی راهی را انتخاب کنند که مغایر آموخته ها و 

خواسته های والدین شان است.
چگونه رعایت حریم شخصی فرزندان در خانواده؟

یکی از موارد مهم این اســت که چطور رعایت حریم 
خصوصی نوجوانان در خانواده اســت. برای این کار 
بایــد بدانیم چه چیزهایی جز حریم شــخصی نوجوان 
اســت و چه چیزهایی مربوط به ماســت. مثا دفترچه 
خاطرات حریم شــخصی اوست اما اگر قرار است که 
به مهمانی برود شــما باید بدانید که کجا می رود، چه 
زمانی مهمانی شــروع و تمام می شود و مهمان ها چه 
کســانی هســتند. نکاتی که می توانید برای اخترام به 

حریم شخصی نوجوانان در خانواده انجام دهید:
قبل از ورود به اتاق فرزندتان حتما در بزنید.

دفترچه خاطرات او را نخوانید.
. اگر مــی خواهید چیــزی را پیدا کنیــد و برای پیدا 
کردنش مــی خواهید اتاق، کمد یا کیف فرزندتان را 

بگردید حتما از او اجازه بگیرید.

در مورد حد و مرز هایــی که وجود دارند حتما به او 
توضیح دهید.

ایمیل یا پیامک او را چک نکنید.
اگــر فرزند شــما برای معاینه به دکتر می رود و شــما 
مــی خواهید در هنگام معاینه با او باشــید، قبلش از او 

اجازه بگیرید.
وسایل شخصی نوجوان تان را نگردید.

سعی کنید با رعایت این موارد به فرزندتان نشان دهید 
که برای او احترام قائلید و اســاس رابطه شــما اعتماد 
اســت. این گونه روابط شــما با فرزندتان بهتر خواهد 
بود و مــی توانید در خصوص مســائل مختلف با هم 
مشورت کنید و حتی می توانید برخی قوانین خانه تان 

را با مشورت با یکدیگر بگذارید.
راهکارهایی برای رعایــت حریم خصوصی فرزندان 

در خانواده
برای رعایت حریم خصوصی فرزندان باید مشکات 
نوجوانــان را بدانیدو ســپس با آن هــا ارتباط عاطفی 
خوب و بر پایه اعتمادی داشته باشیم. هر روز باهم در 
ارتباط باشیم و زمانی را باهم وقت بگذرانیم. همینطور 
می توانیم برای رعایت حریم شــخصی دانش آموزان 
در خانــواده کارهای زیــر را انجام دهیــم. این مقاله 
ارتباط نوجوانان با والدین و دوســتان به شــما کمک 

شایانی می کند.
مادران اینستاگرامی

بســیاری از کــودکان تاثیرگذار، فعالیــت خود را از 
دوران جنینی شروع کرده اند. صفحه آنها با تصاویری 
از تســت بارداری و ســونوگرافی آغاز بــه کار کرد. 
حتــی فیلم لحظه تولــد برخی از آنها نیــز در اینترنت  
وجود دارد. بله این کودکان در اینترنت به دنیا آمده اند 
و حتی قبل از اینکه بتواننــد صحبت کنند، تاثیرگذار 

بوده اند.
مادران اینستاگرامی )Instamums( صفحات این 
کودکان را مدیریت می کننــد. چون آنها میان بُرها را 
بلد شــده اند و در تاشند تا کودکان خود را یک شبه 

به قله های شهرت و موفقیت برسانند.
علیرضا کاظم زاده متخصص شبکه های اجتماعی به ما 

می گوید:
در میــان اینفلوئنســرها، افرادی که در زمینه ســبک 
زندگــی )Lifestyle( فعالیت می کنند، بازخورد 
بیشتری دارند و گزینه های بهتری برای تبلیغات هستند. 
از طرفــی در میــان اینفلوئنســرهای ســبک زندگی، 
مادران از همه موفق ترند زیرا اعتماد به یک مادر برای 
مخاطب راحت تر است. به همین دلیل است که برندها 

بیشتر این گروه از اینفلوئنسرها به کار می گیرند.
مــادران بهتریــن افــراد بــرای مدیریــت ایــن نــوع 
کســب وکارند؛ آنها حرفه ای، سازمان یافته و صمیمی 
هســتند و در مقایسه با سایر اینفلوئنســرها بسیار عالی 

عمل می کنند.
چرا برندها کودکان را به کار می گیرند؟

بیش از صد سال است که برندها از چهره های مشهور 

بــرای بازاریابــی و تبلیغات محصوالتشــان اســتفاده 
می کننــد و این یک نکته مهــم را اثبات می کند؛ اگر 
شما فرد تبلیغ کننده را دوست داشته باشید، محصولی 

که تبلیغ می کند را هم دوست خواهید داشت. 
آیا این کار اخاقی است؟

بحث بســیاری بر ســر اخاقی بودن این ماجرا وجود 
دارد. والدیــن از فعالیت خود دفــاع می کنند و فعالین 
حقوق کــودک به انتقــاد از والدین ادامــه می دهند. 
بیایید اخاقی بودن این مساله را از شش زاویه بررسی 

کنیم.
۱( آیا کودک رضایت دارد؟

این بچه ها به انــدازه کافی بزرگ نیســتند که بتوانند 
در شبکه های اجتماعی، حساب کاربری داشته باشند. 
طبق قوانین اینســتاگرام، افراد بــرای عضویت در این 
شبکه باید بیشتر از ۱۳ ســال داشته باشند. در صورتی 
که یک حســاب کاربری متعلــق به یک کودک زیر 
۱۳ ســال باشــد، باید در قســمت Bio صفحه عنوان 
شــده باشد که این حساب به دســت والدین مدیریت 

می شود. در غیر این صورت حساب باید بسته شود.
نکتــه دوم اینکه این بچه هــا روی تصویر یا ویدئویی 
که از آنها منتشــر می شــود، کنترلی ندارند. آنها فقط 

سوژه هستند.
تشویق به مصرف گرایی

بســیاری از مــادران به جای بازی بــا بچه های خود و 
کسب اطاعات بیشــتر در مورد آنها، درگیر دوربین 
می شــوند تا واکنش های شگفت انگیزشــان را ضبط 
کننــد. این والدین بایــد از تاثیراتی که عکس برداری 
مداوم بر ســامت روحی، جســمی و عاطفی کودک 

دارد، آگاه باشند.
تاکید زیاد بر ظاهر می تواند برای کودک مضر باشد. 
هنگامــی که درک کــودک از ارزشــمندی خود بر 
اساس این باشد که آیا عکس او به اندازه کافی خوب 
است یا نه، ظاهربینی و مصرف گرایی تشدید می شود. 
همچنین تشویق مداوم کودک به پوشیدن لباس هاس 
مختلف برای عکس بــردای و تبلیغ کاال می تواند این 

تصــور را در او ایجاد کند که آنچه یک فرد می خرد، 
مشخص می کند که او چه کسی است.

مصرف گرایی می تواند به کودک احســاس بدبینی و 
بی حسی نسبت به زندگی را منتقل کند.

تحقیقــات ثابت کــرده زمانی که فرد احســاس کند 
اساســی ترین نیازهایش از طریق خریــد کردن تامین 
می شود، به مرور ناامید خواهد شد زیرا این نگرش در 

طوالنی مدت باعث افسردگی می شود.
نفرت آناین

در عصــر اینترنت هرکســی می  تواند بــا یک صفحه 
ناشناس به صورت آناین نفرت پراکنی کرده یا پیام ها 
و تصاویر توهین آمیز، تهدید آمیز و جنسی ارسال کند. 
آگاهی کودکان برای درک این پیام ها هنوز گسترش 
پیدا نکرده است. مســائل در ذهن کودک مانند ذهن 

بزرگساالن حل وفصل نمی شود.
ایــن کــودکان می تواننــد در معــرض زورگویــی، 
باج گیری، شــایعه پراکنی و نظرات غیرواقعی دیگران 
قرار بگیرند. آنها عاوه بر تحمل تمام فشــارهایی که 
»کــودک بودن در عصر دیجیتال« ایجاد می کند، باید 
با فشار ستاره بودن در شــبکه های اجتماعی نیز مقابله 

کنند.
اضطراب، افسردگی و کمبود اعتمادبه نفس

بسیاری از افراد تاثیرگذار، کم کم عادت می کنند که 
ارزش خود را بر اساس میزان تایید عمومی و الیک ها 
بسنجند. بنا کردن اعتمادبه نفس بر اساس تایید عمومی 
از غریبه ها آن هم در ســنین پایین، بسیار خطرناک و 
اضطراب آور اســت زیرا هویت فردی در اواخر بلوغ 
شکل می گیرد.به همین ترتیب، فعالیت های اینفلوئنسر 
کم کم تبدیل می شود به تاش برای کسب خشنودی 
لحظــه ای در مقابل افســردگی.عملکرد این کودکان 
همیشــه زیر ذره بین اســت. اگر توجــه عمومی به هر 
دلیلی نســبت به این کودکان کاهش پیدا کند، ممکن 
اســت آنهــا را دچار اضطــراب و ناامیــدی کند زیرا 

تحمل شکست در سنین پایین دشوار است.

حفظ حریم شخصی نوجوانان در خانواده

بندرعبــاس - جانشــین ســپاه امام 
ســجاد)ع( هرمــزگان گفت: پنج 
مرکز درمانی این اســتان در کربا 
و نجف اشــرف به زائــران ایرانی 
نیازمند خدمات پزشکی و درمانی 

خدمت رسانی می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار 
هدایت اهلل امیری بیان داشــت: سه 
درمانگاه در کربا، یک درمانگاه 

در نجف اشــرف و یک درمانگاه 
نیــز بین راهی بوده که در ایام پیاده 
روی اربعیــن خدمــات درمانی به 
افراد و مراجعــان نیازمند ارائه می 
دهند. بــا کمک خیران داروســاز 
تاکنــون به میــزان ۲ میلیارد تومان 
دارو و لــوازم پزشــکی بــه ایــن 

درمانگاه ها ارسال شده است.
جانشــین ســپاه امــام ســجاد )ع( 

تاکنون  اظهارداشــت:  هرمــزگان 
درمــان  کادر  گــروه  چهارمیــن 
موکب شهید عراقی زاده هرمزگان 
به کربا اعزام شــده است. در این 
چهــار مرحله بیــش از ۲۰۰ نفر از 
کادر درمانی سازمان بسیج جامعه 
برای خدمات  پزشــکی هرمزگان 

پزشکی اعزام شده اند.
ســردار امیــری خاطرنشــان کرد: 

تیم های بهداشــتی و درمانی بسیج 
پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان هرمــزگان در قالــب ۲۵۰ 
نفر پزشک، پرســتار و دارویار در 
ســه گروه در مرز شــلمچه و طول 
مسیر پیاده روی عظیم اربعین برای 
خدمات رســانی به زائران مســتقر 

شدند.
وی تصریــح کــرد: گــروه های 

پزشکی تا ۲۷ شهریورماه جاری به 
زائران خدمات بهداشتی و درمانی 
ارائــه می کننــد. ۲۷ موکب برون 
مرزی و ۱۳ موکــب درون مرزی 
هرمــزگان نیــز از ۱۳ شــهریورماه 
جاری خدمات اســکان و تغذیه را 

به زائران حسینی ارائه می دهند.
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قاچاق برلیان در فرودگاه ناکام ماند
پلیــس فرودگاه های  بندرعباس - فرمانده 
کشور از کشف ســنگ های برلیان قاچاق 

در فرودگاه بندرعباس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن 
عقیلی بیان داشت:  ماموران پلیس فرودگاه 

بندرعبــاس حین کنترل مســافران ورودی 
و خروجــی به محتویات کوله پشــتی یک 
مســافر خروجی به مقصد تهران مشکوک 
شــدند، چرا که این احتمال وجود داشــت 
که کوله پشــتی همراه این فــرد حامل بار 
قاچــاق باشــد.وی ادامــه داد: بــا حضور 

همــکاران متخصــص در زمینــه قاچاق و 
بازرسی دقیق بار همراه فرد مذکور، مقدار 
۷۶ گرم ســنگ برلیان، که به صورت بسیار 
ماهرانــه در داخــل جیب شــلوار موجود 
درکوله پشــتی جاساز شــده بود کشف و 
ضبط شــد.بر اساس اعام ســایت پلیس، 

عقیلی بــا بیــان اینکه کارشناســان ارزش 
ریالی ســنگ ها ۳۷ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون 
ریــال برآورد شــده  اســت، گفــت:  برابر 
برررســی های به عمل آمده فــرد مذکور 
برلیان ها را از یکی از کشــورهای خارجی 

وارد کشور کرده بود.

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور:

قاچاق برلیان در فرودگاه ناکام ماند

www.aftabjnews.irچهارشنبه 23شهریور ماه 1401 شماره355 اجتماعی

توسعه کشاورزی مفقوده  تبدیلی حلقه  صنایع 

گزارش  //

فروغ مسلم زاده //
رونــق تولیــد یکی از اساســی ترین 
مولفه هــای اقتصاد کشــور به شــمار 
مــی رود و این موضوعی اســت که 
امروزه بســیاری از اقشار و طیف های 
اجتماعــی بــر آن تاکیــد دارند اما 
گســتره قاچاق کاال به کشــور نه تنها 
تعطیلی کارخانه  هــا را رقم زده بلکه 

تیشه ای بر ریشه تولید داخلی است.
نگهــداری و توزیع کاالیی که بدون 
مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور 
جرم بوده و مشــمول مقررات مربوط 
به قاچــاق کاال می گردد. از ســوی 
دیگــر وقتی قیمــت کاالیی در یک 
کشور با اجرای طرح های دستوری و 
با تمهیدات خاص کاهش می یابد، در 
دنبال  به  کنندگان  سوءاستفاده   نتیجه 
تهیــه آن کاالی ارزان  قیمــت برای 

قاچاق آن به بیرون از مرزها هستند.
قاچاق کاال در هر دو بخش ورودی و 
خروجی،  خسارات بسیاری را به کشور 
وارد کرده؛ از تضعیف تولیدکنندگان 
داخلی و حتی نابودی برخی از آنها تا 
عواید  در وصول  دولت  ماندن  ناکام 
و حقوق واردات کاال و صادرات این 
محصوالت؛ عوایدی که شامل حقوق 
گمرکی و مالیات های مصوب بوده و 
مالیات، خسارات  و  تضییع حقوق  این 

بسیاری را به جای گذاشته است.
واردات بی رویــه و قاچــاق فراوان 
تولید  کشور  داخل  در  که  اجناســی 
می شود نه تنها سبب بی رونقی فعالیت 
تولیدکنندگان شده بلکه قاچاق سبب 
با عدم  داخلــی  شــده که کاالهای 

خریدار  و  شود  مواجه  مردم  استقبال 
نیز  اجناس  نرفتن  فروش  و  نداشــتن 
عاملی برای تعطیلی کارخانه ها است.
مســئله حمایت از تولید ملی و رونق 
تولید برای چرخیدن چرخ دنده های 
واحدهای  و  کارگاه هــا  کارخانه ها، 
نیســت.  کوچکی  موضوع  تولیــدی 
موضوع  اقتصاد،  مبحــث  امروز  زیرا 
اول کشور است و رویکرد کشور باید 
اقتصاد مقاومتی باشــد که در تکانه ها 
و شرایط بحرانی خاص آسیب نبینیم.
بســیاری از کارشناســان اقتصــادی 
معتقدنــد که از آنجا کــه مجازات ها 
ریسک  و  نداشته  را  بازدارندگی الزم 
واردات کاال از مبادی رســمی برای 

قاچاقچیــان کمتر اســت و به همین 
دلیل اغلب کاالهای قاچاق از مبادی 
رســمی وارد کشور می شــود و باید 
فرایندهای عبور کاال مکانیزه شــود و 
فرایندهای گمرکی  این  که  زمانی  تا 
سنتی باشد، امکان پیگیری و شناسایی 
ضریب  و  اســت  کمتر  قاچاق  کاالی 

بیشتر می شود. نیز  خطا 
قاچاق کاال تولیــد را ضعیف می کند 
غیرفعال  را  بســیاری  کارخانه های  و 
می کند، این مســائل به صورت زنجیر 
بار در کنار یکدیگر وابســته اند و اگر 
جلوی کاالی قاچاق گرفته شود رونق 
و  می یابد  افزایش  کارخانه هــا  تولید 

فروش آنها دو چندان می شود.

دشــمن از هر راهــی در حال ضربه 
بــه نظــام جمهوری اســالمی  زدن 
ایران اســت، بعیــد می دانم در تمام 
دنیا دشــمن به این انــدازه به نظام 
باشد  حساس  ایران  اسالمی  جمهوری 
و قصد له کردن جوانان ما را داشــته 

باشد.
توجــه به اقتصــاد مقاومتی و منویات 
رهبــر معظــم انقــالب کلید رشــد 
تولیــدات ملــی و در نهایــت بهبود 

اقتصادی کشور است. وضعیت 
حمایــت از تولیدکننــدگان داخلی 
بایــد در عمل دیده شــود تا رشــد 
پیشرفته  کشورهای  با  همسو  اقتصادی 

برای ما هم رخ دهد.
واردات کاالهــای خارجــی مشــابه 
داخل و قاچاق بیشــترین لطمه را به 
کرده  وارد  داخلــی  تولیدکنندگان 

است.
دلیــل لزوم حضور مــردم در صحنه 
کشور  اقتصاد  به  بخشیدن  رونق  برای 
این اســت که طی سالیان گذشته هر 
چقدر از ســوی مقــام معظم رهبری 
به دولت تأکید شــد جلوی واردات 
متأسفانه  قاچاق گرفته شود  و  بی رویه 
اقدامــات الزم انجام نشــد اما به نظر 
این  مردم  با کمک  اکنون  می رســد 

مرتفع شود. مشکل 
انتخاب شــعار »رونق تولید« این نکته 
را می طلبد که مــردم خود به صحنه 
تحریــم کاالهای خارجی  با  و  بیایند 
بــه واردات بی رویه و  با توجــه  که 
بازار موجود  انبوه قاچــاق در  حجم 
اســت بازار داخلی و در شرایط کلی 

اقتصاد کشور را رونق بخشند.

ضربه مهلک قاچاق به اقتصاد کشور
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