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کانون پرورش فکری، آشیانه ای شایسته
 برای کودکان و نوجوانان هرمزگان

کانون فقط یک کتابخانه نیست، کانون مسیر زندگی کودکان آینده ساز 
اســت کودکان و نوجوانان ما در کانــون در کنار کتابخوانی حس 
ارزشمندی، حس اعتماد به نفس، خودباوری و باورمندی را در خود 
تقویت می کنند درواقع کانون جایی اســت که کودکان و نوجوانان 

خود را پیدا می کنند.
به دنبال پیشنهاد اخیر واگذاری مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش 
فکــری به نهاد کتابخانه های عمومــی و واکنش های منفی به این 
پیشــنهاد از سوی مدیران کانون های سراسر کشور، مدیرکل کانون 
پــرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان میهمان خبرگزاری 
ایرنا هرمزگان شد و به تشریح توانمندی ها، ظرفیت ها و مشکالت 
موجود کانون در این استان و برنامه های شاخص در هفته ملی کودک 
پرداخت و اظهار داشت: درحال حاضر در مجموع ۲۰ شعبه کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شــامل ۱۶ مرکز ثابت فرهنگی 
هنری، ۲ کتابخانه سیار و ۲ کتابخانه پستی با پنج هزار و ۶۰۰ عضو 
ثابت در استان هرمزگان وجود دارد که در تمامی آن ها کتابخانه های 

تخصصی کودک و نوجوان وجود دارد.
پروین پشتکوهی در این گفت وگوی ۲ ساعته گفت: از این ۲۰ شعبه 
کانون پرورش فکری در استان، شهرستان های رودان، کیش، پارسیان 
و بشــاگرد از نعمت کانون محروم هستند، کانون شهرستان خمیر 
امســال راه اندازی شد و برای شهرستان رودان درحال رایزنی برای 
گرفتن ســاختمان هستیم که امیدواریم با کمک خود مسئوالن این 

شهرستان ها شعبه های ثابت و سیار زودتر راه اندازی شوند.
پشتکوهی با بیان اینکه در کنار کتابخانه های تخصصی کانون حدود 
۶۲ فعالیت فرهنگی، هنری ادبی، علمی و اسالمی برگزار می شود، 
تصریح کرد: عضوهای مجازی به صورت فصلی در بیشتر برنامه های 
شــاخص کانون حضور دارند، به عنوان مثال در دوساله کرونا برای 

کانون استان هرمزگان یک فرصت مناسبی ایجاد و عالوه بر اعضای 
ثابت، کودکان و نوجوانان فراســتانی از سراســر کشور و حتی از 
کشورهای خارجی نیز از برنامه های مجازی کانون هرمزگان استفاده 
کردند و همچنین انجمن های کانون های استان فعال تر شده و مربیان 
مراکز کانون بندرعباس به صورت مجازی در سایر کانون های استان 
تدریس داشتند و در رشته هایی که کمبود مربی داشتیم نیز از تجربیات 

مدرسان کشوری استفاده کردیم.
مدیــرکل کانون پرورش فکری هرمزگان گفت: یکی از افتخارات 
کانون در شهرســتان بشاگرد که هنوز شــعبه ندارد، حضور فعال 
نوجوانان آن از دورترین نقاط این شهرستان در برنامه های مجازی و 
انجمن های کانون است و در تمامی جشنواره های کانون نیز نوجوانان 

مناطق دورافتاده آن حضوری فعال دارند.
به گفته پشتکوهی، بیشــتر اعضای نوجوان کانون در انجمن های 
شــعر، داستان، عکاسی، طنز، نمایش و سرود کانون فعال هستند و 
در جشنواره های ملی و بین المللی اعضای کانون هرمزگان نسبت 
به اســتان های برخوردار از جایگاه  ممتازی در کسب رتبه  برتر در 
جشــنواره ها برخوردارند به عنوان مثال در ســال گذشته ۴۵ نفر از 
اعضای کانون پرروش فکری استان هرمزگان به عنوان برگزیده ملی، 
منطقه ای و بین المللی معرفی یا در تابستان سال جاری، ۱۵۹ کارگاه 

مهارت آموزی توسط مربیان کانون استان برگزار شد.
وی بیان کرد: کتابخانه های کانون جایی است که کودکان و نوجوانان 
پرورش پیــدا می کنند، آنها تنها کتاب نمی خوانند بلکه تمامی ۶۲ 
فعالیت کانون »کتاب محور« است؛ به عنوان مثال کودک وقتی وارد 
کانون می شود ارتباطی که مربی کانون براساس شرایط سنی با وی 
می گیرد، بعد از ارتباط با کتاب، بلندخوانی و قصه گویی مربی با این 

کودک شروع به گفت وگو می کند.

کانون پرروش فکری مدل خاص ایران است
مدیــرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان ادامه 
داد: فعالیت بحث آزاد، نقد و بررسی کتاب، به عنوان مثال یک عضو 
کانون در کالس سفال از کتابی که راجع به سفال خوانده شروع به 
مهارت و ساخت سفال می کند یا قبل از اینکه نقاشی کنند بدون نگاه 
کردن از یک مدل که جلوی آنها گذاشته شده باشد، بلکه از داستانی 
که از کتاب خوانده اند، نقاشی می کشند یا در نمایش خالق  کودک 
آنچه را از کتابخوانی در کتابخانه کانون دریافت و باور کرده است، 

را اجرا می کند، اینجاست که فکر یک کودک پرورش پیدا می کند.
پشتکوهی با اشاره به اینکه؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
فقط در ایران وجود دارد در هیچ کشوری مدل و نهادی مانند کانون 
وجود ندارد، خاطرنشان کرد: کانون دایره ای از فعالیت های فرهنگی، 
هنری و ادبی اســت درواقع یک مدل خاص ایرانی است که بعد از 
سال ها تکامل پیدا کرده و به شکل امروزی رسیده؛ بنابراین سوال من 
این است با این همه ظرفیت و توانمندی در کانون آیا بازهم کانون 

تنها یک کتابخانه است؟! 
مدیــرکل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان هرمزگان با 
اشاره به اینکه کانون تنها یک کتابخانه نیست، بلکه تمام قفسه های 
کتابخانه های کانون ویژه کودک و نوجوان و حتی میز و صندلی کانون 
هم تعریف شــده و جدای از مراکز فرهنگی و هنری، یک مجتمع 

آفرینش در کانون وجود دارد.
وی اضافه کرد: مجتمع آفرینش کانون هرمزگان دارای بخش های 
مختلف موزه، سینما، فروشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی تولیدی 
کانون بوده و »کتاب« زیرســاخت تمامی بخش های اکوسیســتم 
جانوری، سنگ ها، صدف ها، فیزیک، رصدخانه، نجوم، آسمان نما 

در مرکز آفرینش های ادبی کانون استان هرمزگان است.
کانون به دنبال تمرین زندگی

پشــتکوهی افزود: کانون با شــعار »آینده را باید ساخت«، به دنبال 
آموزش مهارت خوب زندگی کردن است، لذا خوب زندگی کردن 
تمریــن می خواهد و تمامی کودکان و نوجوانانی که در برنامه های 

کانون فعال هستند درواقع در کانون تمرین زندگی می کنند.
وی گفت: نگرانی هایی که مدیران برای آینده کودکان بی سرپرست 
یا بدسرپرســت دارند، درمان آن در کانون اســت، مســووالن اگر 
دغدغه شغل و آینده فرزندان این استان را دارند باید بر روی کانون 
سرمایه گذاری کنند، زیرا هیچ کجا مثل کانون نمی توان به کودکان 
شخصیت دهد، لذا کسی که پیشنهاد جدا کردن کتابخانه های کانون 

را داده درواقع ماهیت کانون را هنوز درک نکرده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری هرمزگان یادآور شــد: کتابخانه های 
کانون صرفا جای امانت گرفتن کتاب نیست، کارکرد این کتابخانه ها 
با امور کتابخانه ها و کتابخانه های سطح شهر کامال متفاوت است، 
در کانون مربیانش هرسال ۱۰۰ ساعت آموزش می بینند و به عنوان 
متخصص کودک و نوجوان به خانواده ها مشاوره می دهند، بنابراین 

مربی کانون فقط یک کتابدار نیستند و کسی هم که پیشنهاد حذف 
کتابخانه های کانون را داده مسیر را اشتباه رفته است.

کانون بهترین مکان برای آموزش فن بیان به کودکان
پشتکوهی در ادامه سخنان خود به تعدد زبان ها، گویش ها و لهجه ها 
در اســتان هرمزگان اشــاره کرد و گفت: کانون بهترین مکان برای 
آموزش فن بیان به کودکان و نوجوان است و در این مکان فرهنگی 
کتاب های غیردرسی دایره لغات آنان را افزایش می دهد، آنها با دستور 
زبان فارسی آشنا می شوند و یاد می گیرند چطور با دیگر هم سن و 

ساالن و بزرگترها صحبت کنند.
وی توصیه کرد: فعالیت های کانون اختیاری است اما خانواده ها در 
کنار تمامی دغدغه های روزمره زندگی ضرورت حضور فرزندان شان 
در کانون را جزو اولویت کارهای خود بگذارند و با رصد فعالیت های 
کانون از نزدیک با کانون همراهی داشته باشند چراکه کانون هزینه 
نیست، هرچه قدر مسووالن استان و حتی خانواده ها از برنامه های 
کانون پرورش فکری حمایت کنند، یک ســرمایه گذاری بزرگ در 

جامعه ایجاد شده است.
کمبود نیروی مربی در کانون

مدیرکل کانون پرورش فکری هرمزگان در خصوص مشــکالت 
موجود کانون این استان با بیان اینکه از ۱۶ مرکز فرهنگی هنری کانون 
در هرمزگان، ۱۱ مرکز تک مربی هستند، گفت: با وجود استعدادها و 
نیروهای توانمند، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با 

کمبود شدید نیروی مربی مواجه است.
پشتکوهی در بخش دیگری از صحبت های خود به کتابخانه های 
سیار شهری و روستایی اشاره و افزایش مراکز سیار روستایی را بسیار 
ضروری دانســت و ادامه داد: مربی کانون با خودرو ســیار که در آن 
قفسه های مختلف کتاب، وسایل سمعی بصری و محصوالت بازی  
و سرگرمی وجود دارد، راهی محالت شهری و روستایی می شود و 

برای کودکان و نوجوانان برنامه اجرا می کند.
وی حداقل نیاز هر شهرســتان را یک خورو ســیار روستایی اعالم 
کرد و گفت: هرکدام از این خودروهای ســیار در طول یک ماه ۲۰ 
روستا را پوشــش می دهند درحالی که درحال حاضر سه خودرو 
ســیار روستایی در کانون وجود دارد و تنها یکی از این خودروها و 

یک مربی فعال است.
چتر کانون بر سر همه باشد/ نگاه دقیق رهبر معظم انقالب به کانون

مدیرکل کانون پرورش فکری هرمزگان با بیان اینکه کتابخانه های 
سیار روستایی برای کانون و اشاعه فعالیت های آن یک موهبت است، 
افزود: اگر می خواهیم آینده بهتری برای کودکان و نوجوانان استان 

هرمزگان بسازیم باید »چتر کانون« از منطقه لیردف جاسک گرفته تا 
کوشکنار پارسیان بچه ها از فعالیت های کانون بهره مند شوند.

پشتکوهی با اشــاره به ورود کانون به دفاتر تسهیل گری در مناطق 
کم برخوردار، معتقد اســت، هر مکانی که کانون در آن ورود کند، 
تمامی کارهای خالف از آن محله رخت برمی بندد، کانون با برگزاری 
کالس های مهارت آموزی می تواند زنجیره فقر در استان را از بین ببرد 

و قطع کننده آسیب های اجتماعی و شغل های کاذب باشد.
وی گفــت: به همه مربیان و کادر اداری کانون تکلیف کردیم باالی 
تمامی نامه های اداری این جمله مقام معظم رهبری که » کانون خیلی 
مهم اســت، در تولید فرهنگی کشور بخش مهمی مربوط به کانون 

است« را بنویسند.
 پشــتکوهی اظهار کرد: نگاه رهبر معظم انقالب به مساله کانون و 
فعالیت های فرهنگی دقیق و هوشمندانه است، اما جایی که کانون 
می تواند راهگشای بســیار از آسیب ها و مشکالت باشد از کانون 
حمایت نمی شود، درحالی که در استان هرمزگان بزرگترین صنایع و 
بنگاه های اقتصادی مستقر هستند اما ما درکانون بجای توسعه کارهای 
فرهنگی و هنری اثرگذار خود باید همچنان دغدغه حقوق مربیان 

خود، راه اندازی مراکز جدید و خرید خودرو سیار داشته باشیم.
پخش رایگان فیلم های کانون در هفته دفاع مقدس

مدیرکل کانون پرورش فکری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان 
خود به برنامه های هفته دفاع مقدس و هفته ملی کودک اشاره کرد و 
گفت: در هفته دفاع مقدس فیلم های کودک با موضوع ایثار و مقاومت 
به صورت رایگان در سینمای کودک استان و مراکز کانون در سطح 

شهرستان ها برگزار می شود.
وی با اشاره به پخش فیلم »یدو« از محصوالت کانون پرورش فکری 
در ســومین روز از هفته دفاع مقدس، »قله دنیا« را از دیگر فیلم های 
حوزه ایثار و مقاومت نام برد که در هفته دفاع مقدس برای کودکان 
و نوجوان استان و اعضای کانون پرورش فکری به صورت رایگان 

پخش خواهد شد.
برنامه های هفته ملی کودک از ۱۴ مهرماه برگزار می شود

پشتکوهی گفت: هفته ملی کودک از این جهت نام گذاری شده که 
به خانواده ها و مســووالن یادآوری می کند که کودکان و نوجوانان 
نیازمند توجه ویژه هستند، عالوه بر آن در این هفته بر توجه ویژه به 
حقوق کودکان، چگونگی پاسخ دادن به نیازهای آن ها تاکید می شود.

وی افزود: هفته ملی کودک امسال از ۱۴ مهرماه آغاز و در این هفته، 
عالوه بر برگزاری برنامه های خاص و ویژه ای در سراســر استان، 

فیلم های کودک به صورت رایگان پخش می شود.

        اقتصاد کیش -    کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان پناهگاه مناسب تمامی بچه ها است و مربیان این نهاد شایسته با فراغ بال آغوش خود 
را برای کودکان و نوجوانان باز کرده تا چندساعتی که بچه ها در این مامن تمرین زندگی و لحظات شاد و پویایی را سپری کنند.

صدور کیفرخواست برای قاضی و 
وکیل قالبی در جزیره قشم

اقتصاد کیش-   رییس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۲ 
برادر که با جعل عنوان خود را قاضی و وکیل دادگستری معرفی کرده بودند در دادسرای 

عمومی و انقالب قشم خبر داد. 
مجتبی قهرمانی اظهار داشــت: پس از شــکایت تعدادی از ساکنین جزیره قشم از ۲ 
برادر که با جعل عنوان و معرفی خود به عنوان قاضی و وکیل دادگستری ضمن ادعای 
نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی، با سو استفاده از نام برخی از قضات عالی  رتبه 
و همچنین استفاده از لوگوی قوه قضاییه مبادرت به کالهبرداری کرده و وجوهاتی را 
اخذ می کردند. وی ادامه داد: این موضوع به صورت ویژه از سوی دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان قشم مورد رسیدگی قرار گرفت و برای دستگیری افراد مورد نظر، 

دستورات الزم صادر شد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان توضیح داد: با هماهنگی مقام قضایی و در نتیجه 
کار دقیق اطالعاتی، رصد فضاهای پیرامونی و اخبار کسب  شده، این ۲ برادر توسط 

ماموران، شناسایی و دستگیر شدند.
قهرمانی تصریح کرد: بر اساس مدارک موجود در پرونده و بنابر اظهارات شکات و مال 
باختگان، متهم اصلی این پرونده که به دروغ خود را به عنوان قاضی عالیرتبه معرفی کرده 
بود، عالوه بر داشتن سابقه کیفری از افراد حرفه ای و دارای روابط اجتماعی کاذب می 
باشد که با استفاده از سادگی برخی از مراجعین و ظاهر سازی مبادرت به ارتکاب جرم 
کرده است. وی اضافه کرد: این متهم فقط در یک پرونده با این ادعا که می تواند حکم 
صادر شــده را در مراجع عالی قضایی نقض کند، ۳۷۰ میلیون تومان از افراد مختلف 

کالهبرداری کرده است.
این مقام قضایی یادآور شد: اتهام وارده به متهم اصلی این پرونده مباشرت در کالهبرداری 
و اعمال نفوذ برخالف حق است. رییس کل دادگستری استان استان هرمزگان با بیان 
اینکه کیفرخواست متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام معاونت در کالهبرداری صادر 
شده است، بیان داشت: پس از تکمیل تحقیقات با توجه به روند مصرح در قانون آیین 
دادرسی کیفری، پرونده یادشده به همراه کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی برای 

متهمین جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شهرستان قشم ارسال شده است.
وی اذعان کرد: به علت حساسیت موضوع، برای رسیدگی سریع به پرونده متهمین، 
دستورات ویژه ای صادر شده است و جلسه رسیدگی به اتهامات آنها ظرف روزهای 

آتی برگزار می شود که نتیجه آن، پس از این اطالع رسانی خواهد شد.
قهرمانی از همه افرادی که توسط این متهمین از آنان کالهبرداری شده است نیز خواست 
تا برای طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقالب جزیره قشم و حفاظت و اطالعات 

دادگستری استان مراجعه کنند و یا با شماره ۱۵۸۰ تماس بگیرند.
وی در ادامه به ســو استفاده عده ای سودجو از نام برخی مسوولین و قضات به منظور 
کالهبرداری اشاره کرد و گفت: متاسفانه این مجرمین بدون اطالع دست  اندرکاران امر 
قضا در ارتباط با برخی پرونده ها اقداماتی را انجام داده و ادعاهایی خالف حق و قانون 

مطرح می کنند که به  هیچ  عنوان مرتبط با قوه قضاییه نیست.
رییس کل دادگستری هرمزگان با تاکید بر اهتمام قوه قضاییه به برخورد جدی و سخت 
با مفاسد احتمالی در درون و پیرامون دستگاه قضایی، خاطر نشان کرد: در بسیاری از 
موارد شکل گیری ذهنیت اشتباه و برخالف واقع نسبت به عملکرد دستگاه قضایی به 
اشخاصی بازمی گردد که به هیچ عنوان ارتباطی با قوه قضاییه ندارند و تنها با توسل به 
عملیات متقلبانه و جعل عنوان اقداماتی را به نام دستگاه قضایی انجام داده و موجب 

ایجاد شائبه در سطح جامعه می شوند.
وی تاکید کرد: با افرادی که با سو استفاده از عناوین جعلی به اعتماد عمومی مردم نسبت 

به دستگاه قضایی آسیب بزنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رییس کل دادگستری هرمزگان خبر داد: اولین رئیس پردیس بین المللی خلیج 
فارس دانشگاه تهران تعیین شد

اقتصاد کیش-  رئیس دانشــگاه تهران در حکمی رئیس پردیس بین المللی خلیج 
فارس )قشم( دانشگاه تهران را منصوب کرد. 

دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر رضا شکوهی زاده عضو 
هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به عنوان رئیس پردیس 

بین المللی خلیج فارس )قشم( دانشگاه تهران منصوب کرد.
دکتر مقیمی در حکم انتصاب اولین رئیس پردیس بین المللی خلیج فارس )قشم( 
دانشــگاه تهران، آورده است: »با عنایت به مصوبه مورخ ۱۵/ ۰۶/ ۱۴۰۱  هیات امنای 
دانشگاه تهران در خصوص تأسیس پردیس بین المللی خلیج فارس )قشم( دانشگاه 
تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت سه سال 
به عنوان رئیس پردیس بین المللی خلیج فارس )قشــم( دانشــگاه تهران منصوب 

می شوید.«
جذب دانشجویان خارجی، تحقق اهداف و مأموریت های دانشگاه در راستای تحقق 
دیپلماسی علمی و نیز بهینه بخشــی دارایی های مادی و معنوی دانشگاه با رعایت 
ضوابط و مقررات از مهمترین مأموریت های رئیس دانشگاه تهران به رئیس پردیس 

بین المللی خلیج فارس )قشم( است.
دکتر رضا شکوهی زاده پیش از این مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، اولین ساختمان پردیس بین المللی خلیج 
فارس دانشگاه تهران در جزیره قشم با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم و با حضور 
اعضای هیأت رئیسه دانشگاه تهران از جمله دکتر احمد نوحه گر معاون برنامه ریزی 
و توسعه منابع دانشگاه و دکتر مهدی شهبازی مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز 
حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران و همچنین دکتر افشار فتح الهی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم در فضایی به مساحت ۲ هزار 

مترمربع افتتاح شد.
همچنین در همان روز افتتاح اولین ساختمان پردیس بین المللی خلیج فارس دانشگاه 
تهران در جزیره قشم، تفاهم نامه همکاری در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فناوری 
و اجرایی - رفاهی بین دانشــگاه تهران و ســازمان منطقه آزاد قشم به امضای دکتر 
احمد نوحه گر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران و دکتر افشار فتح الهی 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم رسید.
حمایت مادی و معنوی ســازمان منطقه آزاد قشم از دانشگاه تهران با هدف توسعه 
زیرساخت آموزشی، پژوهشی، فناوری و اجرایی - رفاهی دانشگاه در جزیره قشم؛ 
همکاری در زمینه تأمین فضای آموزشی - اداری و رفاهی برای راه اندازی پردیس 
بین المللی خلیج فارس دانشگاه تهران در جزیره قشم؛ توسعه صنعت گردشگری 
علمی در جزیره قشم و توسعه فعالیت های علمی منطقه ای و بین المللی و همکاری 

در جذب دانشجویان خارجی از محورهای این تفاهم نامه است.


