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بندرعباس - ایرنا - معاون هماهنگ کننده 
نیللروی دریایی ارتش جمهوری اسللامی 
ایران گفللت: این نیللروی در کنار سللایر 
نیروهای مسلللح زنجیره دفاعی محکمی از 
شمال خلیج فارس تا اقیانوس هند دربرابر 

هرگونه تهدید و تجاوز ایجاد کرده است.
امیر دریللادار حمزه علی کاویانی روز سلله 
شللنبه در آیین استقبال از شصت و نهمین 
ناوگروه نیللروی دریایی راهبللردی ارتش 
جمهوری اسللامی ایران اظهار داشت: به 
دشمنان اعام می کنیم پاسخگوی هرگونه 
تهدیدی به آب های ما و منافع کشللورمان 

خواهیم بود.
وی بااشللاره بلله بازگشللت موفقیت آمیز 
ناوگللروه شللصت ونهم اعللزام نللاو گروه 
هفتادهم به آبهللای بین المللی ، ادامه داد: 
حضللور ما در دریاهللا مداوم، مسللتمر، با 
اقتدار و اقتللدار آفرین خواهللد بود و این 

حضور در تداوم اجرای دستورهای فرمانده 
کل قواست.

وی با اشللاره به بازگشت شصت و نهمین 
ناوگللروه اطاعاتی رزمی نیللروی دریایی 
ارتش جمهللوری اسللامی، اضافلله کرد: 
ویژگی این ناوگروه حضور ناوشکن بومی و 

توانمند سهند به عنوان سرفرماندهی بود.
معللاون هماهنللگ کننده نیللروی دریایی 
ارتش جمهوری اسامی ایران بیان داشت: 
ناوشکن تمام ایرانی سللهند که در عرصه 
دریاها می درخشد یادگار سهندی است که 
آمریکایی ها ناجوانمردانه آن را هدف قرار 

دادند.
امیر دیادار کاویانی بیان داشللت: ساخت و 
اجرای ماموریت توسط این ناوشکن مشت 
محکمی بر دهان کسانی است که مدعی اند 

ایران توان ساخت ناوشکن ندارد.
وی افللزود: امروز توانمندی نیروی دریایی 

ارتللش جمهوری اسللامی ایللران فراتر از 
سللاخت ناوشللکن بللوده و دارای اقتداری 
اسللت که می تواند مشت محکمی دربرابر 

تهدیدها به آمریکا وارد کند.
وی تصریللح کللرد: نیللروی دریایی ارتش 
جمهوری اسللامی ایران امللروز در دریاها 
حضللور دارد و از ناوگان نفتللی، تجاری و 

شیاتی کشور حمایت می کند.
معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسللامی ایران خاطر نشان کرد: 
ناوگروه هفتادم نیللروی دریایی ارتش نیز 
در تداوم حضور مقتدرانه ایران اسامی در 
عرصه دریاها به ماموریت اعزام شده و به 

اجرای ماموریت می پردازد.
فرمانده شللصت و نهمیللن ناوگروه نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران اظهار 
داشت: این ناوگروه اطاعاتی رزمی نداجا با 
اسللتعداد ۲۳۷ نفر ۱۶ مرداد به ماموریت 

آب های 
آزاد و دوردست اعزام شد.

 ناخللدا یکم سللتاد محسللن رزاقللی ابراز 
داشت: اجرای دستورهای و فرمان اباغی 
فرماندهی کل قوا، حفظ و حراست از منافع 
کشور در آب های دوردست، خنثی کردن 
طرح ایران هراسللی، به اهتللزاز درآوردن 
پرچم کشور در آب های بین المللی، تامین 
امنیت کشللتی های تجاری و نفتی کشور از 

جمله اهداف این ناوگروه بود.
وی اضافلله کللرد: ناوگللروه ۶۹ نیللروی 
دریایی ارتش جمهوری اسللامی ایران در 
مللدت ماموریت خود هفت هللزار و ۸۸۸ 
مایللل دریایی را پیمود و ۲۰ یگان شللناور 
و پروازی را شناسللایی، ۱۷۶ فروند کشتی 
تجاری و نفتکش را مانیتورینگ و آمادگی 
خود را برای کمک به آنها در صورت نیاز 

اعام کرد.

زنجیره دفاعی در آب های جنوب کشور ایجاد شده است

بللا محتکریللن و گرانفروشللان 
برخورد جدی صورت می گیرد

فرمانللدار  ایسللنا/هرمزگان 
شهرسللتان بندرعبللاس گفت: 
برخی سودجویان با گرانفروشی 
و احتکار نیازمندی های مردم بر 
میزان فشار بر مردم می افزایند 
که بایسللتی با آن هللا برخورد 

جدی صورت گیرد.
عزیزاله کناری شب گذشته)۲۱ 
مهرمللاه( در جلسلله شللورای 
نظللارت و کنترل تنظیللم بازار 
شهرسللتان بندرعبللاس افزود: 
در صورت مشللارکت گسترده 
تخلفاف  اعام  شللهروندان در 
برخوردهللا  میللزان  مشللهود، 
افزایش یافته و با گرانفروشللان 
و محتکللران برخوردهای الزم 

صورت می گیرد.
بندرعباس  شهرستان  فرماندار 
بیللان کللرد: در شللرایطی که 
دشمنان قسللم خورده نظام بر 
مللردم فشللار وارد مللی کنند، 
متاسللفانه برخی نیز در داخل 
کشللور بللا آن هللا همراهی می 
کنند و با گرانفروشللی و احتکار 
نیازمندی هللای مردم بر میزان 
فشللار بر مردم می افزایند که 
بایسللتی با آنها برخورد جدی 

صورت گیرد.
کناری اظهار کللرد: با فرصت 
طلبان و سللودجویان و مخان 
امنیت اقتصادی توسللط بخش 
دولتی، بسیج، نیروهای مردمی 
و شهروندان با افزایش نظارت 
ها، برخوردهللای الزم صورت 

می گیرد و گشت های مشترکی 
را به صورت صبح و بعد از ظهر 
در سللطح بازار از فردا خواهیم 

داشت.
وی افزود: شهروندان نیز با ارائه 
اطاعات، فاکتور و گزارش های 
تخلفات به دستگاه های نظارتی 
و از جمللله سللازمان صنعللت، 
معدن و تجللارت و تلفن ۱۲۴ 
نسللبت به معرفی گرانفروشان 
و محتکران و محل های احتکار 
کاال هللا بلله مسللئوالن کمک 
کنند تا با برخللورد با این افراد 
متخلللف در مللردم ایجاد امید 
و در محتکران و گرانفروشللان، 

ناامیدی و یاس ایجاد شود.
بندرعباس  شهرستان  فرماندار 
ضمللن تقدیللر و قدردانللی از 

کسبه منصف شهرستان اظهار 
کرد: بللازار به صللورت روزانه 
رصللد خواهد شللد و تیم های 
بازرسللی متعدد با اسللتفاده از 
بازرسللان  ظرفیت بسللیجیان، 
افتخاری پلیس انتظامی و گروه 
های مردمللی و بانوان داوطلب 
عاقمند با محوریت سللازمان 
صنعت معدن تجارت بصورت 
شبانه روزی و مستمر و نامنظم 
محسللوس و نا محسوس رصد 

می شود.

وی اضافلله کرد: هر شللهروند 
می تواند بلله عنوان یک بازرس 
افتخاری عمل کند و تخلفات در 

حوزه بازار را اعام کند.

ایسللنا/هرمزگان یللک عضللو 
شورای اسامی شهر بندرعباس 
اظهار کرد: با توجه به شللرایط 
کنونی کشللور و جهان، باید در 
ساعت کار پرسللنل شهرداری 
تجدید نظری شللود چللرا که 
حدود ۹ سللاعت در محیط کار 
هستند و شللورا باید برای این 

مسئله تصمیمی بگیرد.
فاطملله جللراره در نطق پیش 

از دسللتور خود، افزود: شرایط 
اقتصادی پرسنل خوب نیست، 
شورا و شهرداری باید در زمینه 
حقوق و مزایای پرسنل شرکتی 
بخصوص افزایش اضافه کاری 
آن هللا تصمیم گیری کنند. در 
زمینه تبدیل وضعیت نیروهای 
شرکتی، پرسنل نگران هستند و 
به دلیل بی عدالتی هایی که در 
سنوات گذشللته رخ داده، حق 

دارند نگران باشند.
وی بیان کرد: شللهرداری باید 
توضیللح دهللد که پرسللنل بر 
چه اساسی تبدیل وضعیت می 
شللود، نیروهایی در شهرداری 
بیللش از ۱۵ سللال در حللال 
خدمت هسللتند اما در لیست 
هللای عجیب و غریللب تبدیل 
وضعیت جای نمی گیرند. کلیه 
لیسللت ها باید در شورا آورده 

شللود و همه ببینند تا شائبه ای 
در این زمینه پیش نیاید.

عضو شللورای اسللامی شللهر 
بندرعباس خاطرنشان کرد: در 
چند سال اخیر بیمه پرسنل به 
درستی پرداخت نشده و در این 
زمینه نیز بایللد تصمیم گیری 
شود تا در بازشستگی و درمان 

نیروها مشکلی ایجاد نشود.

فرماندار شهرستان بندرعباس:
با محتکرین و گرانفروشان برخورد جدی صورت می گیرد

برداش�ت نقاط ثابت پالک 
کنخ در شهرس�تان بندرلنگه

سرپرسللت اداره منابع طبیعی شهرسللتان 
بندرلنگه از برداشللت نقاط ثابت روستای 
کنخ جهت کاداسللتر و رفع اشللکال نقشه 
های سنواتی روستای کنخ از بخش مهران 

شهرسللتان بندرلنگه خبر داد.
به گللزارش پایللگاه اطاع رسللانی منابع 
طبیعی وآبخیزداری هرمزگان علی مایی 
گفت : برداشللت نقاط ثابت روستای کنخ  
جهت کاداستر ، و تک برگ نمودن اسناد 

دفترچه ای انجام گردیده اسللت .
وی افزود : با توجه به مشکات حقوقی و 
قضایی مختلفی که مردم در مسئله اراضی 
و امللاک دارنللد انجام  کاداسللتر امری 
ضروری اسللت و موجب تثبیت مالکیت ها 
و جلوگیری از برخللی کاهبرداری ها می 
شللود . و مهمتریللن پیامد اجرای مقررات 
زمین خللواری خواهد  با  مبارزه  کاداسللتر 

بللود.  

توقف عملیات س�اخت و س�از 
غیر مج�از  در  منطق�ه تازی�ان   

شهرس�تان بندرعباس
رئیللس اداره منابع طبیعللی وآبخیزداری 
شهرسللتان بندرعباس از توقللف عملیات 
تصرف اراضی ملی و سللاخت و سللاز غیر 

مجللاز  در منطقلله تازیللان خبللر داد.
به گزارش پایگاه اطاع رسللانی اداره کل 
منابللع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان:روح 
اهلل وفاکیش گفت: میزان ۴۱۸۵ مترمربع  
از اراضی ملی منطقلله تازیان  که افرادی 
بللدون در نظللر گرفتن اصللل ۴۵ قانون 
اساسللي و رعایللت مللواد ۱و۲ قانون ملي 
شللدن جنگل هللا ،مراتللع وآبخیللزداری 
کشللور اقللدام بلله دیوارکشللی و تصرف 
اراضی ملی مینمود به اسللتناد تبصره ذیل 
مللاده۵۵ قانللون حفاظت وبهللره برداری 
،مراتللع وآبخیزداری کشللور  از جنگلهللا 
توسللط پاسللگاه حفاظت این اداره ازادامه 
 فعالیللت تصرفللی آنهللا جلوگیللری بعمل

 آمللد.
در اداملله رئیللس اداره منابللع طبیعللی 
وآبخیزداری شهرسللتان بندرعباس اعام 
کرد: گشللت زنللی در راسللتای حفاظت 
از اراضللی ملی به صورت مسللتمر انجام 
میشود وکمترین تصرفات با جدیت دنبال 
وبا متخلفین در چارچوب قوانین ومقررات 
قاطعانه برخورد خواهدشد و یگان حفاظت 
ایللن اداره بصللورت شللبانه روزی وایام 
تعطیللل آماده دریافت وبررسللی هرگونه 
وتصللرف  تخریللب  درخصللوص  اخبللار 
اراضللی ملی،قطع درخت وآتش سللوزی 
حفاظللت سللامانه۱۵۰۴یگان  طریللق   از 

 می باشللد. 

بازسازی مدارس فرسوده شاید 
وقتی دیگر

فروغ مسلم زاده-مدیرمسئول
مدارس فرس��وده وغیراس��تاندارد در سراسر 
استان وجوددارد و نمی توان منکر وجود این 

مد ارس شد .
مدارس��ی ک��ه روزانه س��قفی بر س��ر دانش 
آموزان و اینده س��ازان این کش��ور و اس��تان 
ب��وده و هر ان احتمال می رود که این س��قف 
های فرسوده طی بارندگی های آبان و اذرماه 
بر سر انها اوار ش��ده و خدایی ناکرده فاجعه 

انسانی را رقم بزند.
تع��داد مدارس غیر اس��تاندارد درس��ال ۹۶ 
حدود۸۸۲ مدرس��ه بوده ک��ه امروز به ۶۰۰ 
مدرسه کاهش یافته و تا پایان دولت مدارس 
غیراس��تاندارد استان به ۵۰۰ مدرسه کاهش 

خواهد یافت.
به گفته اس��تاندار هرمزگان عملیات احداث 
۲۰۰ مدرس��ه با کم��ک خی��ران، بنگاه های 
اقتصادی و س��ازمان نوسازی کشور در استان 
ش��روع ش��ده که تا کن��ون تع��دادی از آنها 
همزمان با آغاز سال تحصیلی به بهره برداری 
رسید و تا دهه فجر نیز به تناوب برخی دیگر 
از ای��ن پروژه ه��ا افتتاح و تحوی��ل آموزش و 

پرورش خواهد شد.
ب��ه گفته یک مقام آگاه اعتب��اری نزدیک به 
۱۶ میلیارد تومان در راستای تعمیر و توسعه 
ش��اخص های بهداشتی در مدارس به ویژه در 
منطقه شرق اس��تان هزینه شد که امیدواریم 
با انجام آُن بتوانیم در زمینه ارتقا بهره مندی 
دان��ش آم��وزان از فضاهای آموزش��ی امن و 

سالم اثرگذار باشیم.
بنا اماره��ای موجود خوش��بختانه با اقدامات 
انجام ش��ده، هرمزگان توانس��ته رتبه ۱۸ را 
کس��ب کند که با روند فعلی امیدوار هستیم 
این رتب��ه به زودی بهبود پی��دا کند و جهش 
قابل مالحظه ای را در این حوزه داشته باشیم.

حضور خیرین مدرس��ه س��از در استان یکی 
ازمزیت های بس��یار خوبی است که شاهدیم 
در س��الهای اخیر هرروز برتعدادشان افزوده 
ش��ده و این قش��ر خدادوس��ت ب��ا حضوردر 
عرصه مدرس��ه سازی س��عی نموده اند کمی 
ها وکاستی های اموزشی را در سراسر استان 
رفع و تامین نمایند.امید است هرچه سریعتر 
این مدارس نوس��ازی و بازسازی شده وبرای 
این��ده فرزن��دان کش��ور برنامه ری��زی های 

مدونی صورت گیرد.

یک عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس:

تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری بندرعباس نیاز به شفاف سازی دارد

میراث جرون

ارائه شماره حساب بانکی مستمری بگیران تامین اجتماعی 
به صورت غیرحضوری

ایسللنا/هرمزگان سرپرسللت اداره کل تامیللن اجتماعی 
هرمزگان از فراهم شدن امکان ارائه شماره حساب بانکی 
مسللتمری بگیران تحت پوشش این سللازمان به صورت 

غیرحضوری خبر داد.
عباس اکبری در گفت و گو با ایسللنا، ضمن بیان جزییاتی 
در ایللن رابطلله اظهار کللرد: به منظور توسللعه خدمات 
غیرحضللوری بلله مسللتمری بگیران، کاهللش مراجعات 
غیرضروری و افزایش رضایتمندی مخاطبین و همکاران، 
امکان ارائه شللماره حساب بانکی توسط مستمری بگیران، 
در سللامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی 

به آدرس eservices.tamin.ir ایجاد شده است.
وی افزود: مسللتمری بگیران می توانند با ورود به سللامانه 
مذکور با کد کاربری و رمز عبور مختص خودشللان و از 

طریق منوی مستمری بگیران، گزینه«اعام شماره حساب 
بانکی ویژه مستمری  بگیران«، نسبت به تکمیل اطاعات 
و ارسللال آن برای شللعبه محل دریافت مستمری اقدام 

کنند.
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان خاطرنشان 
کرد: ثبت شللماره حسللاب بانکی توسط مسللتمری بگیر 
در سللامانه و پذیرش یا عدم پذیرش آن توسللط شعب 
سللازمان تامین اجتماعی، از طریق ارسال پیامک به آنها 

اطاع رسانی می شود.
اکبری یادآور شللد: در حال حاضر بیش از ۵۱ هزار نفر 
مستمری بگیر در این اسللتان از خدمات تامین اجتماعی 
بهره مند هسللتند که با احتساب افراد تحت تکفل آن ها، 

جمعیتی بالغ بر به ۹۰ هزار نفر را شامل می شود.

ارائه شماره حساب بانکی مستمری بگیران تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری

توقیف یک فروند موتور لنج 
بزرگ پاکستانی

ایسللنا/هرمزگان فرمانللده مرزبانللی اسللتان 
هرمللزگان از توقیللف یک فرونللد موتور لنج 
بزرگ متعلق به کشللورهای همسللایه در آب 
های بندرجاسک و دسللتگیری ۱۰ نفر خدمه 

آن خبرداد.
سردار حسین دهکی  صبح امروز)۲۲ مهرماه( 
در جمللع خبرنگاران، با اعللام این خبر، اظهار 
کرد: در اجللرای فرامین مقام معظم رهبری با 
توجه به پیامدهای مخللرب و تاثیرگذار پدیده 
قاچاق بر اقتصاد کشور، برخورد قاطع با باندها 
و شللبکه های سللازمان یافته قاچاق کاال و ارز 
به صورت ویژه در دسللتور کار این فرماندهی 

قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات اطاعاتی یک فروند 
موتور لنج بزرگ پاکستانی با ظرفیت بارگیری 
نیم میلیون لیتر سوخت به صورت غیر قانونی 
وارد مرزهای آبی کشللور در استان هرمزگان 
شده و پس از بارگیری مقادیر زیادی گازوئیل 
حین خللروج از مرزهای آبی کشللور توسللط 
مرزبانان همیشلله بیدار و آماده پایگاه دریابانی 

جاسک طی عملیاتی ضربتی توقیف شد.
فرمانده مرزبانی اسللتان هرمزگان با اشللاره به 
انهللدام باند قاچاقچیان سللوخت تصریح کرد: 
مرزبانان جاسللک پس از بررسللی لنج توقیفی، 
تعللداد یک هزار بشللکه ۲۰۰ لیتللری و ۲۰۰ 
مخزن یک هزار لیتری آغشللته به سللوخت و 
تعداد ۱۰ دستگاه پمپ روبین مخصوص تخلیه 
و بارگیری سللوخت قاچاق و تعداد ۳۰۰ بشکه 

۲۰۰ لیتری حاوی گازوئیل قاچاق کشف شد.
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تشدید نظارت ها بر بازار ها
/مریم اقاجانی

 فرمان��دار بندرعب��اس اعالم کرده اس��ت که 
نظارت ها بر بازار بندرعباس تش��دیدتر شده و 
فضا را برای سودجویان ناامن می کنیم. اینکه 
عال��ی ترین مقام شهرس��تانی به فکر معیش��ت 
و مش��کالت مردم اس��ت بس��یار عالی اما باید 
دید طی ش��ش ماهه امس��ال مقامات اس��تانی 
و کش��وری صدها بار این س��خنان کلیشه ای 
را از تریبونه��ای مختلف رس��می اعالم کرده 
اند و ه��ر روز یک وعده جدید در برابر دهها 

مش��کل وفش��ار اقتصادی زیاد می دهند.
این روزها مردم گوشش��ان از وعده ها پراست 
و فقط آنچه را که روزانه در پی تهیه مایحتاج 
و معیش��ت خودشان لمس می کنند را باور می 
نماین��د. اینکه جناب فرمان��دار از حضور تیم 
بازرس��ان در سطح شهر خبر می دهد باید دید 
که بازرس��ان به کدام صنف ها سر می زنند و 
نظارت می کنند؟ میوه فروش��ی هاکه به حال 
خود رها ش��ده اند روز یکشنبه قیمت موز در 
میوه فروش��ی جنب پارک جنگلی بندرعباس 
24هزار تومان اما روز س��ه ش��نبه هر کیلو موز 
26 هزار تومان به مش��تریان عرضه می ش��دکه 
در براب��ر اعت��راض مش��تریان فروش��نده فقط 

س��کوت اختیار کرد.
انگ��ور در میوه فروش��ی های ش��هر 14 هزار 
توم��ان در حالی که در اس��تان ه��ای همجوار 
4 ه��زار توم��ان می باش��د و دیگ��ر اصناف و 
کاالها هم قیمت هایی مش��ابه همین موز داشته 

و دارن��د. 
ب��ه  فق��ط  بازرس��ان زحم��ت کش��یده  اگ��ر 
فروشگاهای مواد غذایی شهر به طور ناشناس 
و س��رزده برون��د حتم��ا متوج��ه قیم��ت های 
عجیب و غریب وروزانه انواع کاال  می شوند.
ام��ا در عجیبیم ک��ه جناب فرمان��دار یا خرید 
نم��ی کنند یا در جریان قیمت ها از طریق اهل 
من��زل هم نیس��تند و نمی دانند ک��ه خریدهای 
روزان��ه چگون��ه فش��ارهای روح��ی و روانی 
زی��ادی ب��ر م��ردم وارد م��ی کنن��د و صدای 
اعتراضش��ان هم به جایی نمی رس��د.حال اگر 
بخواهی از خدمات گران یک فروش��گاه هم 
اعتراض کنی باید چندین روز وقت گرانبهای  
خودرا هدر داده و اخر س��ر ه��م نتیجه ای از 
این رفت و امد ها نم��ی گیری و اعصاب تان 
خورد می ش��ود و بیشتر مواقع ش��هروندان به 
خاطر بی نتیجه بودن این ش��کایتها ترجیح می 
دهند اعصاب خودرا خ��راب نکرده و از خیر 

ش��کایت بگذرند و کاالی گران را بخرند. 
نظ��ارت بر ب��ازار زمانی جواب م��ی دهد که 
تیمهای بازرس��ی به صورت ش��بانه روزی در 
سطح ش��هر و اصناف مختلف در حال بررسی 
قیمته��ا ب��وده و ب��ا س��المت کام��ل در برابر 
متخلف��ان موضع گیری ک��رده و اجازه ندهند 

حق ش��هروندان ضایع ش��ود  .
در بیش��تر اصن��اف ش��هر خب��ری از حض��ور 
بازرس��ان نبوده و اگر هم باشد در مواقع بسیار 
خاص اعالم حضور می کنند و بیشترکسبه هم 
انه��ارا می شناس��ند و درحضور انه��ا قیمتهای 
مناس��بی را ارای��ه می کنند و یک��ی از دالیلی 
ک��ه از اتیکت قیمتی اس��تفاده نمی کنند برای 
اینگون��ه سواس��تفاده ها اس��ت که بازرس��ان 
وش��هروندان باید فروش��گاههایی که از نصب 
اتیک��ت قیمتی روز کاال و خدمات خودداری 
م��ی نمایند را به دس��تگاه ه��ای متولی معرفی 

نماین��د. 
م��ردم هم به عن��وان مص��رف کنن��ده واقعی 
در ش��هر و روس��تاها منتظ��ر اقدام��ات عاجل 
وکارگش��ای دس��تگاههای متول��ی هس��تند تا 
اندک��ی از فش��ارهای اقتصادی ک��ه روزانه به 
انها تحمیل می ش��ود کاست ش��ده و بتوانند با 

خیالی اس��وده به خرید بروند.
امیدواری��م که ح��رف های جن��اب فرماندار 
اینبار عملی ش��ده  همچون مقامات کش��وری 
و تیمهای بازرس��ی ونظ��ارت بهصورت فعال 
وروزان��ه جهت احق��اق حقوق ش��هروندان و 
برخ��ورد قاطع ب��ا متخلفان وس��ودجویان عزم 

خ��ودرا ج��زم نماین��د.

اما و اگرهای قاچاق سوخت در هرمزگان
امروزه پدیده قاچاق به عنوان یک تهدید جدی در مس��یر 

شکوفایی اقتصاد کشورها قرار دارد
قاچاق س��وخت، آفتی خطرناک در مس��یر رشد اقتصادی 
کش��ور است و تاکنون اقدامات و هزینه های بسیاری برای 

تقابل با این معضل صرف شده است.
قاچاق سوخت با وجود مبارزه جدی و سختگیرانه همچنان 
حرف��ه ای ب��رای آت��ش زدن س��رمایه مل��ی در هرمزگان 
خودنمای��ی می کند و تاکنون لطمه ه��ای فراوانی به محیط 

زیست آبزیان و درختان کم نظیر حرا زده است.
بدون ش��ک مضرات قاچ��اق کاال بر پیک��ره اقتصادی هر 
کش��ور آنچنان قابل توجه اس��ت که اتخاذ تدابیر مناسب 

برای کنترل آن را ضروری می سازد.
در اس��تان هرم��زگان و به ویژه شهرس��تان مین��اب، قاچاق 
س��وخت پدی��ده ای فراگیر و به نوعی جزیی از ش��یوه های 
تأمین معیشت مردم شده است. در مناطق ساحلی شهرستان 
مین��اب، به دلیل موقعی��ت خاص جغرافیای��ی و نزدیکی به 
مراکز اقتصادی کش��ورهای حاش��یه جنوبی خلیج فارس، 
بیشترین میزان قاچاق سوخت وجود دارد؛ چنان که براساس 
آمار و اطالعات فرماندهی دریابانی و انتظامی اس��تان، در 
نیمه نخست سال 1۳۹۸ بیش از 1۸میلیون لیتر گازوئیل در 
آن کشف شده که بیشتر آنها روی دریا و کنار ساحل بوده 
است. آمار نشان می دهد در 6 ماه نخست سال 1۳۹۸ ماهانه 
۳میلیون و 2۳هزار و ۵۰۰ لیتر س��وخت در استان هرمزگان 
قاچاق می ش��ود که این میزان، بخش��ی از کشفیات قاچاق 
سوخت در آنجا بوده و بخش چشمگیری از این کشفیات 

نیز مربوط به شهرستان میناب است.
قاچاقچیان، به وس��یله کارت سوخت و حتی ازطریق آزاد، 
س��وخت را از جایگاه ه��ا خریداری می کنن��د و با مهارتی 
خاص، آن را در س��واحل و دریاها 1۰ برابر بیشتر از قیمت 

حقیقیش، به کشتی های خارجی می فروشند.
تفاوت قیمت وسوسه انگیز است

تفاوت قیمت ریالی و دالری، س��هولت ارسال سوخت از 
طریق دریا به کشتی های بزرگ قاچاق سوخت در آب های 
خلیج فارس و دری��ای عمان و همچنین طوالنی بودن مرز 
استان هرمزگان، زمینه را برای  قاچاق سوخت در هرمزگان   
فراه��م کرده و زیان های فراوان اقتص��ادی را به بار آورده 

است.
استان های س��احلی هریک به نوعی درگیر قاچاق سوخت 
هس��تند ولی قاچاق سوخت در هرمزگان بیشتر معطوف به 
گازوییل به عنوان س��بک و ارزان ترین س��وخت بوده که 
با هر بار گران ش��دن قیمت دالر وسوس��ه قاچاقچیان برای 

قاچاق این سرمایه ملی بیشتر می شود.
یکی از روش قاچاق س��وخت لوله کشی از ساحل حتی از 
فاصله چند کیلومتری  انبارها تا دریا بوده که افراد براحتی  
س��وخت بدون اینکه خودرویی تردد کند برداش��ت و در 
مش��ک های الستیکی ریخته و س��پس در دریا به شناورها 

به فروش می رسانند.
هرچند روز یکبار شاهد خبر کشف قاچاق سوخت توسط 
ضابط��ان قضایی از جمله نیروی انتظامی و مرزبانی اس��تان 
و کش��ور هستیم که بیش��تر این ها در آب های شرق استان 
هرمزگان که مرکز تبادل قاچاق سوخت از خشکی به دریا 

و سپس انتقال به کشتی های خارجی است.
حجم قاچاق س��وخت در بیشتر این کش��فیات آنقدر زیاد 
اس��ت که دیگر با گالن های 2۰ لیتری و بشکه 22۰لیتری 
جاب��ه ج��ا نمی ش��ود بلک��ه درقالب س��وخت عم��ده در 
مش��ک های بزرگ الس��تیکی که ظرفیت یکهزار تا چهار 
هزار لیتری را درخود جای داده و به صورت شناور توسط 
قایق های موتوری از ساحل به داخل دریا کشانده می شود.

آسیب سوخت بر اکوسیستم حرا و چندل .
درختان حرا که در آب های شور رشد می کنند با جزر و مد 
آب صحنه دیدنی در دل دریا و تاالب های استان هرمزگان 
دارند ، ریش��ه آن ها در آب، محل رش��د و نمو انواع الرو 
آبزی��ان ب��وده ولی وقتی س��وخت گازوییل به ریش��ه این 

درختان نفوذ می کند به شدت ریشه آن ها را می خشکاند.
بارها و بارها مسووالن  شیالت، محیط زیست و دوستداران 
زیس��ت محیطی به این رویه قاچاقچیان اعتراض ش��ده که 
نبای��د به هنگام تعقیب و گریز و حتی در ش��رایط عادی به 
جنگل های حرا که نادرترین درختان دریایی هس��تند، پناه 
برند و یا س��وخت خود را در البه الی ریش��ه این درختان 

مخفی و یا خالی کنند.
صیادان وملوانان کش��تی های صیادی هم به قضیه اعتراض 
دارند که چرا قاچاقچیان س��وخت به خودشان اجازه دهند 
که س��وخت در البه الی ریش��ه درختان حرا مخفی کند و 
ب��وی تند ومواد نفتی موجب خفگی و تلف ش��دن آبزیان 

نابالغ شود.
این عده براین عقیده اند ک��ه با توجه به اقدام قاچاقچیان ، 
صید برخی از ماهیان پر مصرف کم شده چرا که براثر تلف 
شدن الور آنها، دیگر از گله های ماهی در محدوده آبهای 
استان بویژه در شرق و حتی در محدوده جنگل های حرای 

بین بندرپل و الفت کم شده است.
.این اقدام قاچاقچیان عالوه بر هدر رفت س��رمایه ملی که 
همان سوخت اس��ت، آلودگی زیس��ت محیطی در دریا، 
محیط زیس��ت و بویژه برای آبزیان که نزدیک سواحل و 
کنار جنگل های حرا وتاالب ها زیست می کنند و یا درحال 

تخم ریزی هستند، می شود.
در واقع ت��االب آذینی و جنگل های حرا در س��یریک در 
ش��رق هرمزگان بیشترین آس��یب از رهاسازی سوخت در 
دری��ا به خود دیده، بطوریکه ریش��ه این درختان خش��ک 
ش��ده و به تبع موجودات زن��ده در آب بویژه آبزیان نابالغ 
را از بین برده و نس��ل گونه های نادر ماهیان برای همیش��ه 

نابود کرده است.
به گفته رییس اداره محیط زیس��ت هرم��زگان بیش از 1۰ 
میلی��ون اصله نهال جنگل مانگرو نیز در س��واحل مس��تعد 
هرمزگان بویژه در ش��رق اس��تان کشت ش��ده که همواره 
رفت وآمد ش��ناورهای سبک و سنگین در خورها، قاچاق 
سوخت، قطع سرشاخه های حرا، قطع مسیر آب و چرای بی 

رویه دام مهم ترین عامل ازبین رفتن آن هاست.
شاید یکی از وسوسه های استفاده از قاچاق سوخت، ارزان 
بودن آن نس��بت به س��وخت در بانکرینگ باشد ولی یک 
کش��تی که می خواهد سال های متمادی روی آب حرکت 
کن��د به نظر عاقالنه نباش��د که از س��وخت قاچاق که گاه 
با آب مخلوط ش��ده و چند بار ظ��رف آن تعویض وتغییر 

کرده، استقبال کند.
پایینبودن قیمت و نظارت بر سوخت های تحویلی

در ی��ک برهه زمانی خودروهای جمعی همچون اتوبوس، 
مینی بوس و کامی��ون درحالی که فقط یک صندلی برای 
راننده داشته در صف گازوییل می ایستادند که نشان می داد 
این خودروها برای دریافت سوخت ارزان و سپس فروش 
اقدام می کنند هرچند این کار کمتر ش��ده ولی بازهم هدر 

رفت سرمایه ملی را بدنبال دارد.
هنوز هم در برخی از مس��یرها و جاده های استان هرمزگان 
بویژه اتوبان بندرعباس به حاجی آباد، افراد به نش��انه خرید 
سوخت از خودروهای سنگین در جاده ایستاده و به راننده 
ها عالمت می دهند که س��وخت مازاد شما را خریداریم و 
سپس آن ها را به محل مورد نظر بویژه در روستاها هدایت 

می کنند.
آنچه که امروز به وضوح مش��خص ش��ده داللی و واسطه 
گری از یک س��و و پایین بودن قیمت آن از سوی دیگر و 
همچنین تقاضا برای سوخت قاچاق موجب شده که قاچاق 
سوخت در هرمزگان همچنان بازار فروش داشته باشد؛ چرا 
که مشتریان آن سوی آب ها منتظر اینگونه سوخت هستند 
بطوریکه برخی از این کش��تی ها تغیی��ر کاربری از باری و 

تجاری بودن به تانکرهای سوخت داده اند.
باید کنترل و نظارت بیشتر بر مجوزهایی که برای سوخت 
از س��وی نهادها و س��ازمان ها می ش��ود، صورت گیرد؛ به 
طور مثال دس��تگاه های خدماتی که مجوز برای س��وخت 
از ش��رکت پخش فرآورده های نفتی درخواست می کنند 
حداق��ل یکب��ار از ادوات و وس��ایل نقلیه ای ک��ه نیازمند 
سوخت هس��تند بازدید کنند و بعد درخواست ارایه دهند 
چرا وس��یله نقلیه و موتور دیزلی مستهلک سال ها درگوشه 
ای از یک مزرعه و یا خانه افتاده اما هرماه س��وخت آن به 

قیمت یارانه ای شارژ شود..
پیامدهای منفی قاچاق سوخت

خودروهای حامل س��وخت، برای رهایی از چنگ قانون، 

در هن��گام مواجهه با نیروهای امنیت��ی و انتظامی گالن های 
ح��اوی س��وخت را پرتاب یا در زمان تنگ ش��دن عرصه، 
مشک های پالستیکی مواد سوختی را پاره می کنند و مواد 
س��وختی را در جاده ها می ریزند که این امر، س��طح معابر 
را لغزن��ده می کند و به تصادفات مختلف منجر می ش��ود. 
قاچاقچیان بی بندوب��ار و بدون رعای��ت قوانین و مقررات 
رانندگی می کنند و به دلیل عبورومرور فراوان آنها بیش��تر 
معابر و جاده های منطقه برای س��اکنان آن، به مسیری نا امن 
و وحش��تناک و داالن بالقوه مرگ تبدیل شده است. تردد 
خودروه��ای وانت، ب��دون پالک و ب��دون رعایت کردن 
قوانین، ح��وادث و تصادفات ج��اده ای را به وجود آورده 
اس��ت و راننده های خودروهای حامل س��وخت قاچاق، با 
پوشاندن پالک خودرو )گل زدن و کارتن کشیدن( و بدون 
مدارک قانونی به طور عجیبی رانندگی و در یک روز، دو 
الی س��ه سرویس سوخت را جابه جا می کنند. یکی از ده ها 
پیامد ناگوار اجتماعی این مس��ئله، مرگ ده ها تن از اقشار 
مختل��ف این شهرس��تان در جاده ها به دلی��ل حادثه آفرینی 
خودروهای حامل قاچاق س��وخت است.  مسعود ۳6 سال 
دارد و راننده وانت نیس��ان حمل مواد سوختی است. او در 

این زمینه می گوید:
موقعی که ما می خواهیم س��وخت قاچاق رو جابه جا کنیم، 
معموالً حدود ۳۰ تا ماش��ین نیسان، به صورت گله ای باهم 
حرکت می کنی��م و برای اینکه زودتر به مقصد برس��یم و 
پلیس تو راه ما را نبیند، با س��رعت تمام در جاده ها حرکت 
می کنی��م. مردم با دیدن ما می ترس��ند و راه را برای مان باز 

می کنند.
عبداهلل، یک��ی از رانندگان  دیگر، 4۰س��اله و راننده وانت 

نیسان حامل سوخت قاچاق است. او می گوید:
خیلی از دوستانم که باهم کار می کنیم، بدون )گواهینامه( 
هس��تند و هر کی زرنگ تر باش��د و محموله راو زودتر به 
مقصد برساند، سود بیشتری گیرش میاید. یک بار از بس با 
سرعت می رفتم، به یه دیوار خونه زدم و دیوار کاًل خراب 

شد.
محمد 2۸س��اله مالِک لنج اس��ت. او نیزمی گوید:یکی از 
دوستانم یک بار در راه برای سرعت زیادش با یک ماشین 
پنچ نفر از معلمان ابتدایی تصادف کرد و همه کشته شدند. 
این فق��ط یک م��ورده و تصادفات زیادی برای س��رعت 

ماشین های نیسان اتفاق افتاده که نمیشود شمرد.
چگونه باید با قاچاق سوخت مبارزه کرد؟

تا بحث از مبارزه با قاچاق سوخت پیش می آید همه نگاه ها 
به افزای��ش نیرو و تجهیزات انتظام��ی، دریابانی و مرزبانی 
پیش می رود، درحالیکه وقتی سایر نهادها وظایف خود را 
به خوبی انجام ندادند وظیفه پلیس است که مقابله کند ولی 

تنها راه چاره نیست.
تاکن��ون تالش های زیادی از قبیل دادن مجوزها، س��هیمه 
بن��دی، پیمایش خ��ودرو، مص��رف براس��اس کیلومتر و 
بارگی��ری و غیره صورت گرفته ول��ی در این مدت به این 
فکر نکرده اند که هر قطره ای از این سوخت که ثروت ملی 

است با سختی و طی فرآیندی تولید می شود.
ب��ا جدیت می توان گفت یکی از ضعف های این مس��ئله، 
سوادگری، تفاوت قیمت و سیستم معیوب توزیع بوده که 
ف��رد از یک خال قانونی و بدون نظارت برای س��وداگری، 
آمار غیرواقع��ی ارایه می دهد درحالیکه هیچ گونه فعالیتی 

صورت نمی گیرد ولی سوخت براحتی دریافت می کند.
با وجود اینکه سوخت طی فرایندی و با هزینه فراوانی تولید 
می ش��ود ولی بدلیل ارزان بودن و ارزان فروش��ی نسبت به 
حفظ و حراس��ت آن جدیت ص��ورت نمی گیرد و افرادی 
که باید ناظر باشند به وظیفه خود عمل نمی کنند لذا انتظار 
بازنگری در نظارت ها و س��همیه ها از مس��ئوالن ذیربط می 

رود.

میراث جرون
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کارگروه تعیین خط شیتیل!

وحید حاج سعیدی//
خدا  میرزا  ایرج  که  است  درست 
دو  و  حرف  یک   « گفته  بیامرز 
گفتن  و  نهاد  الفاظ   ، زبانم  بر  حرف 
آموخت« ولی یک عده چنان گمان 
زدن  حرف  برای  اگر  که  کنند  می 
به  مربوط  عضله  چند  همان  فقط 
تارهای  و  بیاندازند  کار  به  را  تکلم 
ارتعاش  به  ببخشید  بلرزانند  صوتی را 
جاری  سخن  و  است  تمام  دربیاورند 
می شود! غافل از اینکه قبل از سخن 
و  کرد  اندیشه  مقداری  باید  گفتن 
هم  را  بدن  اعضای  سایر  عضالت 
کرد  درگیر  گفتن  سخن  فرایند  در 
هایی  پاتیل  روز  دو  نشویم  مجبور  تا 
رویکرد  با  را  سیما  و  صدا  قسطی 
دستان  در  کنم؟!  چه  کنم؟!  چه 
تکذیب،  تکنیک  از  و  بگیریم  مان 
همگام سازی  و  برش  تحریف، 
استفاده  کردم  شوخی  یا  و  کلمات 

و  نویس  داستان  هربرت  ولز  کنیم! 
این عزیزان  به  انگلیسی خطاب  شاعر 
گفته: »یا درست حرف بزن یا عاقالنه 
سکوت کن!«  اما داستان از چه قرار 

است؟
از  قبل یکی  پنهان چندی  از شما چه 
اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
که  شیرینی  و  رشوه  تفاوت  درباره 
به  می شود  بدل  و  رد  ادارات  در 
خبرنگار برنا گفت: »اعتقاد من بر این 
باشد  پُرمالت  اگر  شیرینی  که  است 
ندارد  تفاوتی  و  است  یکی  رشوه  با 
یا  شیرینی  جعبه  یک  فردی  اگر  اما 
 1 تا  تومان  هزار    ۵۰۰ معادل  مبلغی 
و 2 میلیون تومان پرداخت کند، تنها 
همانطور  می شود  محسوب  شیرینی 
که شخصی به خانه کسی می رود و به 
اندازه بضاعت خود هدیه می دهد. او 
مبلغ های  افرادی  اینکه  اما  داد:  ادامه 
1۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومانی در ادارات 

محسوب  رشوه  می کنند،  بدل  و  رد 
می شود«. ) به نقل از تابناک(

داستان،  این  از  بعد  ایشان  چند  هر 
و  کردند  شوخی  که  فرمودند  اعالم 
ولی  است  رشوه  هم  ریال  یک  حتی 
باز  را  شوخی  سر  ایشان  که  حاال 
فال  به  را  باب  فتح  این  باید  کردند 
نیک گرفت و داستان رشوه را آچار 

کشی کرد!
جدیدی  پدیده  رشوه  امر  حقیت 
به  دارد.  تاریخ  در  ریشه  و  نیست 
تار  و  پود  تا  اعتصامی»  پروین  قول 
. گر   .  . رباست  و  از رشوه  جامه اش 

درهمی دهند، بهشتی طمع کنند
با  مبارزه  فلذا   ... داستان  باقی  و   »
رشوه به راحتی مبارزه با قاچاق کاال 
و  سکه  نرخ  کشیدن  پائین  و  ارز  و 
نیست!  بورس  بازار  تنظیم  و  خودرو 
مختصر گرفتاری هایی دارد. چرا که 
مجازات  تکلیف  مجازات،  قانون  در 

قانونگذار  و  است  مشخص  رشوه 
کرده  اعالم  را  آن  مجازات  صریحاَ 
رشوه  اینجاست  مشکل  اما  است؛ 
به شیرینی داده و گویا  جای خود را 
هنوز برای شیرینی، انعام بچه ها، پول 
و  ها  بچه  شاگردونی  عیدی،  چایی، 
... مجازاتی درنظر گرفته نشده است!

سیری  و  اشتها  میزان  چون  طرفی  از 
 ) خور  مرتشی)رشوه  جماعت 
ماجرا  پیچیدگی  بر  نیست  مشخص 
گاهی  جایی  تا  شود  می  افزوده 
هم  موجودی  تمام  پرداخت  اوقات 
چاره ساز نیست. به قول خاقانی » هر 
چه اندوختم این طایفه را رشوه دهم« 
پیش  تا کجا  به  کار  باالخره  ببینیم  تا 

می رود!
شدن  فتح  به  عنایت  با  حال  ای  علی 
تعیین  و  رشوه  مقوله  در  باب شوخی 
خط فقر و ضریب جینی و ... پیشنهاد 
شیتیل  خط  تعیین  کارگروه  شود  می 

شود  اندازی  هم   راه  رشوه  خط  یا 
تجارب  از  استفاده  با  دوستان  این  و 
نظیر  خواری،  رشوه  پدیده  بزرگان 
صبح  ایشان  اذناب  و  طبری  اکبری 
تا  کنند  تعیین  را  مظنه رشوه  به صبح 
خلق اهلل بابت بردن یک جعبه شیرینی 
پرمالت نزد مدیر و رئیس بانک و ... 
بانک هم  سین جین نشوند و مدیران 
در  شیرینی  جعبه  درب  کردن  باز  از 

خانه شوکه نشوند!
دوستان  برخی  که  آنجا  از  ضمن  در 
دلنوشته  و  طنز  ما  جدی  های  نوشته 
های طنز ما را جدی فرض می کنند 
به  متهم  را  ما  و  نویسند  می  و جوابیه 
از  کنند،  می  اساس  و  پایه  بی  نقد 
را  ها  نوشته  ژانر  تعیین  بعد  به  این 
بیل  گذاریم.  می  مخاطبان  عهده  بر 
کافی  است،  نخورده  کمرتان  به  که 
نوشته  ژانر  تا  کنید  دقت  کمی  است 

ها دست تان بیاید!

به قلم وحید حاج سعیدی//
سرد  و  دانا  بزی  با  مفاخره  و  مناظره  به  نامداران  شیوه  به  پراید  روزی 
بسیاری  از  »من  نسنجیده گفت:  و  و گرم چشیده روزگار مشغول شد 
وران،  پیشه  کارمندان،  برزگران،  مرکب  من  برترم...  تو  از  جهات 
کارگران، عصاران، عطاران، بزازان، فرهنگیان و حتی برخی هنرمندانم! 
در  نیست!  من  گانه   ۸۵ استانداردهای  گذراندن  یارای  را  فورد  و  بنز 
کمتر از 2۵ ثانیه میلیون ها دستگاه از من پیش فروش می شود. در تست 
کرش از زانتیا بهتر جواب داده ام. با وجود من مسافرت ها چند برابر 
شده و با چند روز تعطیلی، جاده های شمال در قرق هم کیشان من قرار 
می گیرند. مدل های گوناگون من افتخار صنعت خودروسازی است. 
تولید می کنند.  مرا  هنوز  متوقف شده،  تولید من  اینکه خط  با وجود 
مافیایی از من حمایت می کند، که حتی نمایندگان مجلس و دولتمردان 

و وزارت صنعت در برابر آن توان رویارویی ندارند!
وقتی فخر فروشی های مذبوحانه پراید تمام شد، بز به آرامی سر بلند 
کرد و نگاهی به درهای بدون زه و هیکل قناص و زهوار در رفته پراید 
افکند و گفت: »با من َجدل می کنی؟ ننگ من است با محاسنی که دارم 

به هرزه دارایی های تو پاسخ دهم«!
که  چرا  است  سنگینی  شرمساری  برایم  ندهم  پاسخ  تو  به  اگر  باری 
تو  که  اند  گفته  هایشان  نشینی  شب  و  ها  افسانه  در  پارسی  مردمان 
خودرویی هستی که در تصادفات به چند قسمت نامساوی تقسیم می 
شوی و گاهاً پلیس راهور در گزارش صحنه تصادف از تشخیص تعداد 
سرنشینان کشته شده تو عاجر مانده و تنها به عبارت خودروی پراید با 
حداقل یک سرنشین بسنده کرده است! در سرعت زیاد چون پر کاهی 
لولیان در جاده معلق می زنی!  از جا کنده می شوی و و چون طایفه 
دزدان و طراران در کسری از ثانیه ترا بریابند و ترمز ترا به اندازه افسار 
چهار پایی اعتبار نیست! وقتی مرا به بازار برای فروش برند، کسی بابت 
تو  قیمت  از  کسی  هیچگاه  ولی  نکند  سرزنش  را  خریدار  من  قیمت 

راضی نیست و همگان معتقدند به یک صدم این قیمت نیرزی!
با این حال از من بشنو که با افتخار برای آزادگان کفش چرمینم، برای 

پادشاهان و محافظان شان کمربند و دستکش... از مشک من برای حمل 
آب در صحرا استفاده می شود. صحرانشینان سفره صبحانه را از پوست 
آرایش  من  گوشت  از  را  مهمانی  بزرگ  های  سفره  و  سازند  می  من 
و  با عزت  مرا  پوست  اصالح سر و صورت،  برای  دهند!پادشاهان  می 
احترام به گردن می آویزند و از جلد من نامه و طومار درست می کنند 
از  شاهانه  سفید  پیراهن  نگارند!  می  آن  بر  پیمان  و  کتاب  و  و حساب 
پشم من است و از کرک من برای کنیزان لباس می بافند! پرستندگان 
اهورا مزدا بر پوست من وضو گیرند. چنگ، بربط، تنبور و سایر آالت 
موسیقی از پوست من ساخته می شود. قرن هاست که از شیر بدون پالم 
من پنیر پروبیوتیک، دوغ گرمادیده، ماست پر چرب همزده ، فله فرادما 

تهیه می کنند و برای کاخ های شاهی از تغلیظ دوغ من کشک زرد می 
سازند.مرا توان چرا در کوه های خوش آب و هوا است و از گیاهان 
تازه می خورم و از چشمه های آب سرد می نوشم، ولی سفر با تو در 
جاده کفی و هموار نیز ناگوار و حادثه ساز است!  حال تو با  این احوال 
با ساختار  و سه خروار وزن،  سیلندر خطی ۸ سوپاپ  و چهار  پریشان 
جلوبندی ضعیف و ساده، داشبورد خشک و بی روحت، رینگ پیستون 
بی کیفیت، خاموش کردن  های زیاد و ناگهانی، ریپ زدن موتور، خفه 
کردن های مکرر و استارت نزدن و ... با من به مفاخره برخاسته ای؟! شرم 
بر تو و خط تولیدت باد... پراید خجل شد و با سرافکندگی دور شد؛ بز 

نیز سرافرازانه و پیروزمندانه به کوه و صحرا روان شد! 

مفاخره بُز و پراید!
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ایران درگیر شوک های بی سابقه تکرار تجربه تلخ پیام رس��ان های داخلی برای ش��بکه ملی اطالعات سم اس��ت
اقتصادی

عض��و هیئت علمی دانش��گاه ی��زد گفت: در 
حال حاضر ش��وک نفتی برای درآمد کشور، 
بح��ث کرونا برای مردم که در مواجهه با آن 
بس��یاری از نیروی کاری کشور شغل خود را 
از دس��ت داده اند و همچنین ش��وک ارزی و 
تورم ناش��ی از آن به اقتصاد کشور وارد شده 

است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری 
از ی��زد؛ کاظ��م ی��اوری عضو هیئ��ت علمی 
دانش��گاه یزد درنشس��ت کانون تفکر اقتصاد 
یزد گفت: بس��یاری از معضالت اقتصادی و 
ش��رایط به وجود آمده در استان یزد مربوط 
به مس��ائل کشوری اس��ت البته در عین حال 
نم��ی توان موردهای خاص اس��تان را نادیده 

گرفت.
وی ب��ا تاکی��د بر ش��وک های بی س��ابقه به 
اقتص��اد، گف��ت: در حال حاضر ش��وک نفتی 
برای درآمد کش��ور، بحث کرونا برای مردم 
که در مواجهه با آن بسیاری از نیروی کاری 
کش��ور ش��غل خ��ود را از دس��ت داده اند و 
همچنین ش��وک ارزی و تورم ناشی از آن به 
اقتصاد کش��ور وارد شده است. اما این شوک 
ها، متقارن نیس��تند و هم��ه جامعه را به یک 

شکل تحت تاثیر خود قرار نمی دهند.
ی��اوری اظه��ار داش��ت: مس��یر کش��ور به 
س��متی اس��ت که نباید به فکر سیاست های 
Market Friendly برای اقتصاد باشیم 
و برای اص��الح آن نباید از این سیاس��تهای 
بازارمح��ور اس��تفاده کنی��م. ش��یوه مکانیزم 
قیمت که واقعا کنترل آن از دس��ت ما خارج 
اس��ت، راه حل عبور از این ش��رایط و بحران 

موادغذایی است.

 معرفی باشگاه های بیلیارد
 در شهر بندرعباس

باش��گاه دارتوپ خیابان دانشگاه 
بین دانشگاه 13 و 15 ساختمان 
ترینو طبقه 09305297982-7 

محمد رضا اذان.
****
باشگاه خلیج فارس 

میثم ارداتی
09145678963

****
باشگاه بیلیارد ایت)8(

آدرس: چهارراه دانش��گاه مابین 
بانک کشاورزی وموسسه کوثر

تلفن: 09361454959
****

باشگاه ورزشی ناین )9(
مدیر روزبه ناجیان 

انتهای آزادگان روبروی  آدرس: 
هخامن��ش،  جن��ب  زیباش��هر 
س��اختمان نی��کان نب��ش کوچه 

چهلم طبقه زیرین 
تلفن: 33315795
09121007983

رئیس پژوهش��کده گیاهان دارویی دانش��گاه یاس��وج گفت: 
کهگیلویه و بویراحمد با داشتن دو هزار و ۲۰۰ گونه گیاهی 

یکی از منطق غنی جهان به شمار می رود.
به گ��زارش خبرگزاری علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد 
عزیز اهلل جعفری رئیس پژوهش��کده گیاهان دارویی دانشگاه 
یاسوج در نشست فعاالن اقتصادی با سفیر و رایزن بازرگانی 
اتریش با اش��اره به اش��تراکات فرهنگی میان ملت ایران و 
اتری��ش گف��ت: کهگیلویه و بویراحمد به دلی��ل غنای تنوع 

زیستیگیاهی معادل یک چهارم اروپا گونه گیاهی دارد.
عض��و هی��ات علمی دانش��گاه یاس��وج عنوان کرد: اس��تان 
کهگیلویه و بویراحمد با داشتن دو هزار و ۲۰۰ گونه گیاهی 
در مقابل ۸ هزار گونه گیاهی اروپا یکی از مناطق غنی جهان 

محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از گونه های گیاهی استان 
کهگیلویه و بویراحمد به نام گیاه شناس��ان اتریشی نام گذاری 
شده گفت: استان علی رغم اینکه یک چهارم هزارم مسافت 
اروپا را دارد اما ۶۰ درصد اروپا گونه گیاهی در اختیار دارد.
جعفری ابراز امیدواری کرد س��فر سفیر و رایزن اتریش به 
کهگیلوی��ه و بویراحمد موجبات ص��ادرات گونه های گیاهی 

استان به اروپا را فراهم کند.
رئیس پژوهش��کده گیاهان دارویی دانشگاه یاسوج همچنین 
ابراز امیدواری کرد این س��فر موجب تحقیقات مشترک در 
زمینه گیاه شناس��ی و گیاهان دارویی بین دو کشور را میسر 

کند.

میراث جرون

یک کارش��ناس بهداش��ت در م��ورد چرایی ب��ی تفاوت 
ب��ودن برخ��ی اف��راد از خطرآفرین ب��ودن کرونا گفت: 
درگیری ها و مش��کالت متعدد زندگی و اقتصادی باعث 
ش��ده حفظ جان و س��المت در برابر کرونا را از یادشان 

برود و به اولویت های بعدی ش��ان تبدیل ش��ود.
دانی��ال فرهیخته در گفتگو ب��ا خبرنگار خبرگزاری علم و 
فناوری در جهرم با اشاره به اینکه با وجود اخبار متعدد 
از اس��تانها که پیک سوم کرونا شروع شده باز هم شاهد 
کاه��ش رفتارهای خود مراقبتی توس��ط مردم هس��تیم، 
گفت: مردم مرگ و بیماری را برای همس��ایه می دانند 

و چ��ون بیمار نش��ده اند و یا به فرم خفی��ف کرونا گاها 
گرفتار ش��ده اند، خود را در معرض خطر نمی دانند.

وی با اش��اره به اینک��ه برخی عدم ابتالیش��ان را نتیجه 
رفتارهای بهداش��تی ش��ان نمی دانند و تص��ور می کنند 
اصال مبتال نمی ش��وند و متاسفانه رفتار بهداشتی را کنار 
می گذارن��د، افزود: از دیگ��ر دالیل آنها این اس��ت که 
یک بار مبتال ش��ده اند و تص��ور می کنند دیگر کرونا به 

سراغش��ان نمی آید در نتیجه بی تفاوت می ش��وند.
این کارش��ناس بهداش��ت با اش��اره به اینک��ه این افراد 
ب��ه اخبار کرون��ا و وضعیت ناراحت کنن��ده مراجعین به 

بیمارس��تانها عادت کرده ان��د و هیچ جدیتی در توجه به 
خودمراقبتی ندارند، خاطرنش��ان ک��رد: آنها چون مبتال 
نشده اند، درگیر شایعات مجازی شده اند و خطرافرینی 

کرون��ا را رد م��ی کنن��د.
فرهیخت��ه تصریح کرد: درگیری ها و مش��کالت متعدد 
زندگی و اقتصادی باعث ش��ده حفظ جان و س��المت در 
برابر کرونا را از یادش��ان برود و به اولویت های بعدی 

ش��ان تبدیل ش��ود.

یک کارشناس بهداشت:

چرا با وجود خطرآفرین بودن کرونا باز هم همگان بی تفاوت می شوند؟

رئی�س پژوهش�کده گیاه�ان داروی�ی 
دانشگاه یاسوج عنوان کرد

کهگیلویه و بویراحمد 
یکی از مناطق غنی 

جهان در زمینه گیاهان 
دارویی

س��عیدی مدرس س��واد رس��انه و ش��بکه های اجتماعی 
گف��ت: ش��بکه مل��ی اطالع��ات از تقوی��ت موتوره��ای 
جس��تجوگر گرفت��ه تا س��رعت و پهن��ای بان��د باید در 
ابت��دای ش��روع حداقل ه��ای اینترنت کنونی کش��ور را 
داش��ته باشد، تا بساط بهانه از جلو افرادی هم که با این 

اتفاق س��از مخالف می زنند هم برچیده ش��ود.
حمی��د س��عیدی م��درس س��واد رس��انه و ش��بکه های 
اجتماع��ی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری 
از ی��زد؛ گفت: فض��ای مجازی؛  بیش��تر از آنکه مجازی 
باش��د، حقیقتی اس��ت  که امروزه بر همه جوانب زندگی 
امروز مردم تنیده شده است. ش��بکه عنکبوتی و پیچیده 
ای که دور ذهن، احس��اس و رفتار طعمه خود تنیده می 
ش��ود و نهایتا او را به فنا ونیس��تی س��وق می دهد، البته 
غافل نش��ویم که به گفته رهبر معظ��م انقالب »اینترنت 
یک��ی از نع��م بزرگ الهی اس��ت، اما در عی��ن حال یک 
نقم��ت بزرگ ه��م هس��ت؛یعنی یک چاق��وی دو دم و 

خطرن��اک.«
سعیدی افزود:  در این دنیای هزار توی مجازی، هر چه 

قدر هم برای مقابله با حربه های دش��من تالش ش��ود و 
با همه ولنگاری هایی که به ارمغان آورده اس��ت مبارزه 
شود، س��ودی ندارد زیرا زمین فضای مجازی در اختیار 
م��ا نیس��ت. باید به اجبار در زمین دش��من بازی کرد و 
همین زمینه بس��یاری از آس��یب ها را فراهم کرده است 

و در آخر این ش��بکه عنکبوت��ی نتیجه ای که می خواهد 
را می تواند از این  کارزار برداش��ت کند.

مدرس س��واد رسانه در پاسخ به این سوال که برای در 
امان ماندن از آسیب های فضای مجازی چه باید کرد؟ 
بیان داش��ت: پاس��خ این موضوع را حضرت امام خامنه 
ای چند س��ال پیش به شورای عالی فضای مجازی ابالغ 
کردند و آن هم راه اندازیی ش��بکه ملی اطالعات است.

 س��عیدی با بیان اینکه انحصار و منفعت طلبی ها از یک 
س��و و عقب ماندگی های خواسته یا ناخواسته ای که به 
برکت نبود ش��بکه ملی اطالعات نصیب مردم ش��ده هر 
روز ضرورت وجود  یک ش��بکه اطالعات مستقل، ایمن 
و کارب��ردی را نمایان تر می کند تاکید کرد: موضوعات 
سیاس��ی مانن��د تبلیغ��ات انتخاباتی با نرفتن انگش��ت بر 
روی دکم��ه فیلترینگ! این مهم را از ریش��ه خش��کانده 

اس��ت.

مدیرکل دامپزش��کی استان یزد با اش��اره به کاهش دمای استان گفت: هوای سرد، 
شرایط مساعدتری را برای ماندگاری و انتقال ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

ایجاد می کند.
علی فاتحی نیا مدیرکل دامپزشکی استان یزد در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری علم 
و فناوری یزد با اش��اره به کاهش دمای استان گفت: هوای سرد، شرایط مساعدتری 
را برای ماندگاری و انتق��ال ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ایجاد می کند؛ لذا 

مرغداران باید ضوابط بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند.
وی تاکید کرد: هرگونه بی توجهی از س��وی مرغداران، زمینه را برای ورود ویروس 

به واحد و اشاعه آن در استان و در نتیجه بروز خسارات اقتصادی فراهم می کند.
فاتحی نیا  اظهار داشت: ویروس آنفلوانزا قدرت انتقال از طریق باد را دارا است. لذا 
باید به سمپاش��ی واحدهای مرغداری پس از وزش باد توجه ویژه داش��ت. همچنین 
ضدعفون��ی کفش ی��ا چکمه و تعویض لباس قبل از ورود به هر س��الن مرغداری از 
ن��کات مهم دیگر برای پیش��گیری از درگیری واحدهای مرغ��داری به این بیماری 

می باشد.
وی تص��ری کرد: مرغداران همچنین باید در خرید  اقالم مورد نیاز مرغداری دقت 
ک��رده و ضمن تهیه دان از مراکز معتبر، مکان مناس��ب جهت نگهداری این مواد را 
فراهم کنند تا سایر پرندگان آزاد پرواز، که ممکن است دارای بیماری باشند؛ قابلیت 

دسترسی به آن را نداشته باشد.
وی بیان داشت: یکی دیگر از راه های انتقال ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از 
طریق خرید و فروش مرغ از فروش��ندگان دوره گرد است. مردم می بایست ضمن 
خودداری خرید از فروشندگان غیرمجاز در صورت مشاهده موارد تخلف دامپزشکی 

را از وجود مراکز فرورش غیرمجاز مطلع کنند

مدیرکل دامپزشکی استان یزد:
آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در کمین است

عضو هیات علمی دانش��گاه یزد گفت: ما در تولید نگاهمان به تامین کاال و خدمات اس��ت ولی در 
بازاریابی باید هدف ما رضایت مش��تری باش��د با این وجود کارآفرینان و تولید کنندگان ما بر روی 
کیفیت تولید تمرکز کرده و از کارکرد بازاریابی غافل شده اند.دکتر سید محمد طباطبایی نسب عضو 
هیات علمی دانش��گاه یزد در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری یزد عنوان کرد: تعاریف 
مختلف��ی از بازاریابی وجود دارد اما اگر بخواهیم به زبان س��اده بیان کنیم بازاریابی مدیریت روابط 

سودآور با مشتریان است.
وی افزود: در واقع باید تمرکز بر گونه مشتریان یا بازار هدف در صدر توجهات بنگاه های اقتصادی 
قرار بگیرد. همچنین اس��تمرار و بقای س��ازمان ها و بنگاه های تولیدی و رشد آنها باید بر دو پارامتر 

نوآوری و بازاریابی تطبیق داشته باشد.
طباطبایی نسب بیان داشت: ما در تولید نگاهمان به تامین کاال و خدمات است ولی در بازاریابی باید 
هدف ما رضایت مش��تری باش��د با این وجود کارآفرینان و تولید کنندگان ما بر روی کیفیت تولید 
تمرکز کرده و از کارکرد بازاریابی غافل شده اند. به همین دلیل هم می بینیم که به عنوان مثال کاشی 
های بسیار با کیفیت در استان یزد تولید می شود که شاید میانگین قیمت آن کمتر از ۵۰ هزار تومان 
باشد ولی نمونه های مشابه آن در کشور تا ۱۵۰ هزار تومان هم به فروش می رسد. مسلما کیفیت 
تغییری نکرده و این نشان دهنده بی توجهی به مشتریان، بازاریابی و برندسازی است. در نتیجه این 

محصول علی رغم کیفیت خوب ارزش افزوده ناچیزی برای استان به دنبال دارد.
وی اظهار کرد: استان یزد سابقه خوشنامی و همچنین جهانی شدن را دارد اما اینها به تنهایی استمرار 
موفقیت را تضمین نمی کند. اگر محافظه کاری در فضای سازمانی و کسب قدرت حاکم باشد تولید 
آسیب جدی می بیند.طباطبایی نسب تاکید کرد: مدیریت اگر از تزریق ایده های جدید به سازمان 

جلوگیری کند کم کم موفقیت های فعلی را نیز از دست می دهد.
 وی گفت: بازاریابی پدیده ای اس��ت که معلول رقابت اس��ت. بعد از این که رقابت ش��کل گرفت 
بازاریابی نیز مورد توجه قرار گرفت و از گرایش به تولید، محصول گرایی، بازاریابی و نهایتًا بازاریابی 
اجتماعی پدید آمد.این استاد دانشگاه ابراز داشت: باید به دنبال رقابت در کسب و کار باشیم. رقابت 

باعث می شود که صنعت استان توانمند شود و همزمان مشتری راضی و مرفه باشد.

کارآفرینان از کارکرد بازاریابی غافل شده اند
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پل ارتباطی مردم و سازمان دوستان و هموطنان عزیز، برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد:

1504
آماده دریافت اخبار آتش سوزی ، تخریب و 

تصرف اراضی ملی ، قاچاق چوب و ... روابط عمومی اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری  هرمزگان

احترام به طبیعت احترام به زندگیست و مرگ هر بوته سبز به منزله نفس   
گرم زمین است که در زمین میشکند 

یک نامه رنگی داری – 
سالم آدم رنگی جان حالت 

چطوره؟
یک نامه رنگی داری – سالم آدم رنگی 

جان حالت چطوره؟
این روزهای سخت و کرونا شاید باعث 
شده باشه حس کنی دیگه قدرتی برای 
ادام��ه دادن نداری. ش��اید فکر کنی به 
تم��ام آرزوه��ات، و اون ه��ا رو خیل��ی 
دور ببین��ی. اما میخوام ب��رات بگم که 
زندگی اونقدر هم س��خت نیست. کنار 
تمام چیزهایی که ما شبانه روز دنبالش 
هس��تیم و اسمش رو گذاشتیم دستاورد 
یا موفقیت یک زندگی خیلی قشنگ در 

جریانه که همین حاالست.
میخوام برات بگم که اگر با خودت فکر 
می کنی چرا اینجای زندگیت اونطوری 
که میخوای نیس��ت و مثال آرزو داری 
فالن ش��غل رو بدس��ت بیاری یک روز 
حتما بدستش میاری یا اگر فکر می کنی 
الیق عش��ق بیش��تری بودی و نداریش 
حتما یک روز دنیا آدمی رو س��ر راهت 
میذاره، اما تو به هر مرحله که برسی باز 
هم میبینی چیزه��ای دیگه ای میخوای 
پس شاید این اسمش خوشبختی نباشه.

خوش��بختی همین االن توست که داری 
برای خواسته هات تالش می کنی پس 
فک��ر نکن حتم��ا باید در ج��ای خاصی 
ق��رار بگیری که طعم زندگی رو با تمام 

وجودت حس کنی.
 ارزش زندگ��ی خود تو هس��تی، جدا از 
تمام چیزهایی که بدست میاری. همین 
لحظه و همین حاال سعی کن زندگی رو 
با تمام وج��ودت لمس کنی. خودت رو 
با تمام اشتباهاتت دوست داشته باش و 
فکر نکن باید حتما به مرحله ای برس��ی 

تا الیق دوست داشته شدن باشی.
 س��بک زندگی خودت رو داشته باش و 
اجازه نده هیچ بایدی از بیرون زندگیت 
تو رو نق��د بکنه. کافیه خ��ودت بدونی 
چه داس��تانی رو داری ب��رای زندگیت 
می نویس��ی و براش ت��الش کنی. پس 
بخن��د و امیدوار ب��اش چون زندگی هم 
به��ت لبخند میزنه و تو رو به آرزوهات 

میرسونه.

پاییزت رنگارنگ 

بز
ی س

رژ
ان
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همراهان عزیز:
مطالب و پیشنهادات خود را 

برای ما ارسال کنید
email.aftabjonobnews@gmail.com

امروز هم تموم شد قهرمان. 
تم��ام ت��الش هایی ک��ه کردی ت��ورو چند قدم به س��مت 
آرزوهات نزدیک تر کرده و حاال، این شب پاییزی تو رو در 
آغوش میکشه تا تمام مشغله های ذهنیت رو فراموش کنی 
و از ساعات پایانی قبل از خواب لذت ببری. ما هم میخوایم 
با ش��عری از اُزدمیر آصف تو رو ب��ه آرامش دعوت کنیم. 
راس��تی، دوست داریم با این والپیپر بهت یادآوری کنیم که 

تو یک آدم رنگی هستی.

خبر خوب امروز 

روز زیبای پاییزیت بخیر

فصل زیبا و خوش رنگ پاییز باالخره از راه رسیده و قراره مدتی مهمون شهر ما باشه. این صبح ها آسمون کمی دیرتر 
از قبل روشن میشه، اما تو زودتر از خواب بلند میشی تا به پاییز پشت پنجره سالم کنی.

صبح رنگی ات بخیر. روزها و فصل ها دارن از کنارمون رد میشن و به ما یادآوری می کنن که روزهای بهتری در راه 
هست و داریم قدم به قدم به آرزوهامون نزدیک تر میشیم. هر روز یک فرصت دوباره به تو هدیه میده، کافیه روبان 
هاش رو باز کنی و ازش استفاده کنی. این هم هدیه امروز ماست تا تو رو برای یک روز خوب همراهی کنیم. حسی که 

از این مطلب گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. توانایی های تو نامحدودن.

خبرهای خوب بخوانیم 

میراث جرون
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1 ( روزنامه نگار ما از پذيرش هرگونه پاداش مادي براي پيش برد مقاصد خصوصي مغاير با مصالح عمومي، خودداري 
مي کند.

2 ( روزنامه نگار ما از قبول هرگونه فش��ار و تهديد براي انتش��ار مطالب يا تغيير محتويات آنها، خودداري کرده و از 
خط مشي عمومي رسانه و اصول شرافت حرفه اي خويش تبعيت مي کند.

3 ( روزنامه ن��گار م��ا با احترام به اس��تقالل و حاکميت ملي، نظم و امنيت عمومي و مصالح همگاني از اصول ش��رافت 
حرفه اي خويشتن تبعيت مي کند.

4 ( رعايت حد اعتدال و ميانه روی از مهمترين ارزش های مورد نظر و قطعی روزنامه ميراث جرون اس��ت . روزنامه 
ميراث جرون تالش می کند حس��ن ارتباط و تعامل معقوالنه خود را با همه گروه ها و جريانات سياس��ی که در کشور 

رسمًا و قانونًا مورد پذيرش هستند را حفظ نمايد. 
5( روزنامه نگار ما به اصول ديني و معتقدات مذهبي، آداب و سنن قومي و ملي، اخالق حسنه و عفت عمومي احترام 
مي گ��ذارد و از گراي��ش به تبعيض خصومت آميز در اين زمينه ها و همچنين تش��ويق و تحريک به جنگ تجاوزکارانه 

نسبت به کشورهاي ديگر خودداري مي کند./

هفته نامه   منطقه  جنوب کشور  ) فرهنگی -  اجتماعی (
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تیراژ :   5000 نسخه
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کروه گزارش- میراث جرون- 
 نزدیک به ۶ماه است که استان هرمزگان همچون دیگر 
ویروسی  با  نابرابر  و  سخت  جنگی  در  کشورمان  نقاط 
مرگبار به نام کرونا به سر می برد و آسیب های فراوانی 
است. آمده  وارد  منطقه  این  بر  جنگ  این  نتیجه  در 

هرچند تجمع در برخی مراسم های شادی وعزا کاهش 
هرمزگان  در  عزا  وصاحبان  نوعروسان   ودامادو  یافته 
پذیرفته اند که به جای دعوت از اقوام وخویشان برای 
چینین مراسمی ، هزینه آن را صرف امور خیریه از قبیل 
کمک های مومنانه به افراد نیازمند کنند ولی هنوز عده 
ای نسبت به این بیماری بی تفاوت هستند ودر تجمع 
از  بهداشتی  های  پروتکل  به  توجهی  وآمد  رفت  و  ها 
قبیل ماسک زدن  و فاصله اجتماعی نمی کنند.از سویی 
بهداشت و درمان، سرپرست  نیروهای  از دست دادن 
خانوار، کودک، جوان ، مسوول، که هر کدام در بطن خود 
آسیب های اجتماعی و روحی بسیاری برای جامعه به 
دنبال دارد و از سویی دیگر رکود اقتصادی که در نتیجه 
امنیت و آرامش جامعه را درگیر  تواند  تداوم آن می 
با ویروس کشنده کرونا در  اثرات شوم جنگ  از  کند، 
هرمزگان است که البته این آسیب ها مختص این استان 
نبوده و تمام مناطق درگیر با کووید ۱۹ با این آسیب ها 
دست به گریبان هستند.هرمزگان که در ابتدای شیوع 
ویروس کرونا در کشور در وضعیت آرام و سفید قرار 
داشت، در نتیجه بی توجهی عده ای از مردم به یکی 
با  البته  که  تبدیل شد  کشور  در  کرونا  های  کانون  از 
گذشت زمان و تالش بسیار نیروهای بهداشت و درمان 
این وضعیت کنترل شده و به مرحله هشدار رسید.اما 
پس از رسیدن به مرحله هشدار، باز هم عده ای غول 
کرونا و مرگبار بودن آن را فراموش کردند و باز هم 
ابتال رساندند که  نظر  از  قرمز  به مرحله  را  هرمزگان 
این وضعیت نیز باز با تالش مدافعان سالمت و اعمال 
شدیدتر محدویت های کرونایی، کنترل و در حال حاضر 
به مرز هشدار رسیده و البته تا رسیدن به این مرحله 

چهار نفر از مدافعان سالمت این استان شهید شدند.
براساس آخرین آمار اعالم شده از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان تا روز ۱۸ مردادماه ۵۲۹ فوتی قطعی 
ناشی از ابتال به کرونا در این استان ثبت شده که این 

آمار بسیار تلخ و ناراحت کننده است.
آنچه این روزها به دغدغه بسیاری از مردم تبدیل شده، 
افزایش  بازگشت دوباره هرمزگان به وضعیت قرمز و 
شمار مبتالیان است که با توجه به سابقه برخی ها در 

این استان در بی توجهی به پروتکلهای بهداشتی، چندان 
این نگرانی پربیراه نیست و متاسفانه در این میان برخی 
در  کاذب  امیدهای  با  تیترهایی  زدن  با  ها  رسانه  از 
خصوص کنترل کرونا ، این روند بی توجهی را شدت می 
بخشند.در حالی که مردم باید بدانند وضعیت هشدار در 
هرمزگان همچون راه رفتن بر روی لبه تیغ است که با 
کوچکترین اشتباه می تواند زخمی عمیق و بزرگ برای 

این استان به ارمغان آورد.
کیش ، قشم، بندرلنگه در وضعیت قرمز

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه هم 
اکنون این استان از نظر ابتال به کرونا در وضعیت هشدار 
قرار دارد، گفت: خوشبختانه با رعایت بیشتر پروتکلهای 
به  و  عبور  قرمز  وضعیت  از  مردم  سوی  از  بهداشتی 

مرحله هشدار رسیدیم.
داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  به  فرشیدی  حسین  دکتر 
البته این وضعیت در صورت بی توجهی دوباره برخی 
ها به پروتکلهای بهداشتی تداوم نخواهد داشت و مجدد 

شاهد شیوع باالی کرونا در استان خواهیم بود.
وی افزود: در پنج ماه و نیم گذشته بیش از ۱۰ هزار 
بیمار کرونایی در استان هرمزگان بستری شدند که ۹۰ 

درصد با بهبود شرایطشان مرخص شدند.
تنها  هرمزگان  استان  در  اکنون  هم  کرد:  تصریح  وی 
بندرلنگه قرمز  وضعیت شهرستان های کیش، قشم و 
پارسیان،  میناب،  بندرعباس،  شهرستان های  است، 
شهرستان های  نارنجی،  وضعیت  در  رودان  و  جاسک 
زرد  وضعیت  در  بندرخمیر  و  آباد  حاجی  بستک، 
وشهرستان های سیریک، بشاگرد و بوموسی در وضعیت 

سفید شیوع کرونا قرار دارند.
 کاهش ۲۹ درصدی بیماران کرونایی در هرمزگان

بیشتر  چه  هر  رعایت  بر  تاکید  با  مسوول  مقام  این 
و  اصناف  کارکنان،  مردم،  توسط  بهداشتی  پروتکلهای 
دیگر بخش ها، گفت: در مدت ۱۴ روز گذشته شمار 
نسبت  استان ۲۹ درصد  در  کرونایی  بیماران  پذیرش 

به زمان مشابه در هفته های قبل کاهش داشته است.
فرشیدی ادامه داد: کاهش این بیماران نوید خوبی برای 
استان هرمزگان در خصوص کنترل کرونا است که البته 
باز هم تاکید می کنیم تنها در صورت رعایت پروتکلهای 

بهداشتی این وضعیت به ثبات می رسد.
وی ادامه داد: هفته گذشته ۱۰ تخت آی سی یو جدید 
شهید  بیمارستان  در  بندرعباس  تخت های  ظرفیت  به 
محمدی اضافه شد و در شهرستان ها نیز مشکلی در این 

زمینه وجود ندارد.رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
هشدار داد: اگر مردم در زندگی روزمره خود نسبت به 
رعایت موارد پیشگیرانه از جمله رعایت بهداشت فردی 
تجمع  از  پرهیز  و  اجتماعی  ،فاصله گذاری  اجتماعی  و 
اجتناب نکنند قطعا در آینده جامعه دچار فاجعه انسانی 

ناشی از سرایت فزاینده این ویروس خواهد شد.
استفاده از ماسک در هرمزگان بیش از ۹۰ است

در  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
استان  در  بهداشتی  نامه  های  شیوه  رعایت  خصوص 
گفت: خوشبختانه با اطالع رسانی های بسیار و نظارت 
های باال، رعایت این شیوه ها نامه در استان به نسبت 
ماه های قبل بهتر شده و هم اکنون استفاده از ماسک در 

هرمزگان به باالی ۹۰ درصد رسیده است.
بررسی  براساس  داد:  ادامه  پور  حسین  محمود  دکتر 
های به عمل آمده حدود ۷۵ درصد مردم حفظ فاصله 
فیزیکی و برگزار نکردن مراسم ها را رعایت کرده اند که 
این شاخص نیز باید برای رسیدن به وضعیت ثبات در 
کنترل کرونا، بهبود یابد.وی تاکید کرد: اگر مردم مجبور 
به حضور در جاهای شلوغ هستند باید با جدیت تمام 
شیوه نامه های بهداشتی را رعایت و هر لحظه ویروس 
بهداشتی  کنند.معاون  احساس  خود  نزدیک  را  کرونا 
ما  همه  داشت:  ابراز  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
باید یاد بگیریم که با ویروس کرونا زندگی کنیم، زیرا که 
این ویروس تا کشف یک درمان و واکسن قطعی برای 

مقابله با آن، همچنان میهمان ما است.
احتمال ابال به کرونا در پمپ های بنزین باالست

پمپ  از صحبتهای خود  دیگری  پور در بخش  حسین 
های بنزین را از مکان هایی عنوان کرد که احتمال ابتال 

به کرونا در آنجا باال است.
وی تصریح کرد: از نیروهای مشغول در پمپ بنزین ها 
می خواهیم که شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند 
در  را  بهداشتی  نکات  رانندگان  که  باشند  مراقب  و 

سوختگیری رعایت کنند .
این مقام مسوول هشدار داد:در صورتی که شیوه نامه 
به پمپ  این مکان ها رعایت نشود  بهداشتی در  های 
بنزین های متخلف هشدار داده می شود و در صورت 

لزوم تعطیل خواهند شد.
به کرونا، کنترل  بیماران مشکوک  مراجعه دیگرهنگام 
بیماری را سخت می کندسخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان در خصوص آخرین وضعیت بیماران کرونایی 
بستری در مراکز درمانی استان، گفت: در حال حاضر 

۲۸۴ نفر مبتال به کووید ۱۹ بستری هستند که از این 
نظر  ویژه تحت  مراقبت های  نفر در بخش  شمار ۷۶ 
هستند.دکتر فاطمه نوروزیان اظهار داشت: حال ۲۹ نفر 
از شمار افراد بستری در بخش مراقبت های ویژه، وخیم 
است که متاسفانه یکی از دالیل این وخیم بودن، مراجعه 
مردم  از  باشد.وی  می  درمانی  مراکز  به  هنگام  دیگر 
روزهای  همان  در  کرونا  به  ابتال  صورت  در  خواست 
اولیه  و دریافت درمان  ویزیت، مشاوره  نخست جهت 
و انجام اقدامات الزم تشخیصی به مراکز خدمات جامع 
صورت  در  زیرا  کنند،  مراجعه  بیمارستانها  و  سالمت 
دست  از  را  موثرتر  درمان  فرصت  دیرهنگام  مراجعه 
می دهند و با درگیری وسیع تر ریه، درمان و بهبودی 

سخت تر خواهد شد.
عالیم ابتال به کرونا

ماه  اواسط    »۱۹ »کووید  به  موسوم  کرونا  ویروس 
دسامبر )۲۴ آذر( در شهر ووهان واقع در مرکز چین 
گزارش شد ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام 
برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ 
دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی ماه ۹۸( به صورت رسمی 

شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد.
بهداشت  جهانی  سازمان  کل  مدیر  آدهانوم  تدروس 
چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانسی خبری تاکید 
کرد که اگرچه واژه »همه گیر« )pandemic( به دلیل 
استفاده  مورد  دقت  بدون  نباید  دارد  که  حساسیتی 
قرار گیرد اما ارزیابی های این سازمان ویروس کرونا را 

»همه گیر جهانی« شناسایی و اعالم می کند.
متخصص بیماری های عفونی مجتمع آموزشی درمانی 
پیامبر اعظم )ص( بندرعباس و معاون آموزشی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان در خصوص عالیم ابتال به کرونا 
گفت: همانگونه که بارها گفته شده، تب، گلودرد، سرفه، 
تنگی نفس، اختالالت بویایی و چشایی، کوفتگی بدن و 
است. کرونا  به  ابتال  عالیم  مهمترین  جمله  از  سردرد 

براساس  اما  کرد:  تصریح  آزاد  حسنی  مهدی  دکتر 
تحقیقات جدید ، در برخی بیماران مبتال عالمتی از تب 
برخی  پوستی ظاهر شده و حتی در  نبوده و مشکالت 
ویروسی  بیماری  با  کرونا  همزمانی  شاهد   ، بیماران  از 
زونا هستیم.وی با بیان اینکه این ویروس جدید و هنوز 
افزود:  رفتار و عالیم آن به طور کامل شناخته نشده، 
در برخی از بیماران مبتال ، کرونا خود را با اختالالت 
گوارشی، اسهال و حتی گاهی بیماری های چشمی نشان 

داده است.
این متخصص بیماری های عفونی با اشاره به اینکه این 
بیماری ممکن است دستگاه سیستم اعصاب مرکزی را 
درگیر کند، ادامه داد: تعدادی از بیماران کرونایی دچار 
سکته های مغزی و قلبی می شوند که نتایج تحقیقات 
مشخص کرده این بیماری ها هم می توانند بر اثر ابتال 

به کرونا بروز کرده باشند.
نامه های  بیشتر شیوه  بر رعایت هر چه  تاکید  با  وی 
بهداشتی به ویژه زدن ماسک ، گفت: افراد بدون عالمت 
کرونا  به  ابتال  اولیه  مراحل  در  دارای عالیم خفیف  یا 
می توانند در انتشار این ویروس نقش داشته باشند به 
همین دلیل استفاده از ماسک در مکان های عمومی بویژه 
مکان های سربسته که امکان حفظ فاصله فیزیکی مشکل 
است، در کاهش انتقال کرونا موثر است.این متخصص 
بیماری های عفونی با تاکید بر پرهیز افراد از استفاده 
مجدد از ماسک های یکبار مصرف، بیان داشت: افراد 
باید قبل از استفاده از ماسک دستهای خود ضدعفونی 
کرده و ماسک را به گونه ای روی صورت قرار دهند 
که کامل دهان و بینی آنها را پوشش داده و مماس با 
پوست صورت باشد و ماسک مرطوب را باید حتما با 

ماسک جدید جایگزین کنند.

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 

یک لحظه غفلت و تداوم مرگبار کرونا در هرمزگان .................
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1 ( روزنامه نگار ما از پذيرش هرگونه پاداش مادي براي پيش برد مقاصد خصوصي مغاير با مصالح عمومي، خودداري 
مي کند.

2 ( روزنامه نگار ما از قبول هرگونه فش��ار و تهديد براي انتش��ار مطالب يا تغيير محتويات آنها، خودداري کرده و از 
خط مشي عمومي رسانه و اصول شرافت حرفه اي خويش تبعيت مي کند.

3 ( روزنامه ن��گار م��ا با احترام به اس��تقالل و حاکميت ملي، نظم و امنيت عمومي و مصالح همگاني از اصول ش��رافت 
حرفه اي خويشتن تبعيت مي کند.

4 ( رعايت حد اعتدال و ميانه روی از مهمترين ارزش های مورد نظر و قطعی روزنامه ميراث جرون اس��ت . روزنامه 
ميراث جرون تالش می کند حس��ن ارتباط و تعامل معقوالنه خود را با همه گروه ها و جريانات سياس��ی که در کشور 

رسمًا و قانونًا مورد پذيرش هستند را حفظ نمايد. 
5( روزنامه نگار ما به اصول ديني و معتقدات مذهبي، آداب و سنن قومي و ملي، اخالق حسنه و عفت عمومي احترام 
مي گ��ذارد و از گراي��ش به تبعيض خصومت آميز در اين زمينه ها و همچنين تش��ويق و تحريک به جنگ تجاوزکارانه 

نسبت به کشورهاي ديگر خودداري مي کند./
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کروه گزارش- میراث جرون- 

:آینده ای درخشان در انتظار پرورش ماهی در 
قفس در بندرلنگه

از  یکی  به عنوان  قفس  در  ماهی  پرورش  پروژه 
شیاتی  فعالیت  ارزیابی  شاخص های  مهم ترین 
است و این طرح مهم ترین پروژه اقتصاد مقاومتی 

شیات است.
شغل پرورش ماهی مانند هر حرفه دیگری نیاز 
باشد.  می  کافی  دانش  و  مهارت  و  تخصص  به 
نگهداری و پرورش ماهی در قفس بحث جدیدی 
بپردازیم.  آن   به  خواهیم  می  امروز  که  است 
از آب دریا،  بخشی  از قفس  استفاده  با  واقع  در 
از اطراف و کف  را  سراب، آب پشت سد و… 
چشمه  با  توری  مثل  مختلفی  ابزارهای  توسط 
در آن محیط  و  کنند  های مختلف محصور می 
محصور، ماهی پرورش می دهند. برای اولین بار 
ماهی  موقت  نگهداری  برای  قفس  از  ماهیگیران 
می  استفاده  فروش(  برای  شدن  آماده  زمان  )تا 
است  جدیدی  روش  قفس،  در  پرورش  کردند. 
که در سالهای اخیر در نواحی ساحلی بکار برده 

می شود.
در این روش ماهی درون یک قفس یا سبد قرار 
می گیرد و آب به صورت آزاد بین منبع آبی و 
قفس در جریان است و در دریا رهاسازی شده و 
با استفاده از مزایای آب دریا به صورت مرتب 
دهندگان  پرورش  توسط  آنها  نیاز  مورد  غذای 

تأمین و در مدت معینی برداشت می شوند.
)cage fish(مزایای پرورش ماهی در قفس

– سهولت کار نسبت به استخر های خاکی و بتونی 
چه در احداث و چه در اجرا.

– هزینه سرمایه گذاری کم تر و تولید بیشتر در 
واحد سطح.

– استفاده اصولی از منابع آب های طبیعی و نیمه 
طبیعی با توان تولید پایین.

و  کم  سطح  یک  در  ماهیان  کردن  محصور   –

ماده  به  انرژی  تبدیل  و  تر  کم  انرژی  مصرف 
بیشتر.

امکان توسعه بیشتر و قابلیت جابجایی راحت   –
تر.

نتیجه  در  و  زنده  و  طبیعی  غذای  از  استفاده   –
کیفیت گوشت باالتر.

تامین بچه ماهی، نیاز اولیه
پرورش ماهی در قفس، اوایل دهه ۸۰ مطرح شد 
این  به ۱۰ سال هنوز  از گذشت قریب  اما پس 
پروژه ها در سطح پایلوت بوده و شکل تجاری و 

انبوه به خود نگرفته است.
تامین  این طرح  از  مهمترین مشکل بهره برداری 
تکثیر  مراکز  اینکه  به  توجه  با  است؛  بچه ماهی 
وجود  کشورمان  در  دریایی  ماهیان  پرورش  و 
ندارند، طرح های پایلوت پرورش ماهی در قفس 
استانهای  در  که  پروژه ها  این  و  نبوده  اقتصادی 
خوزستان، هرمزگان و بوشهر در حال انجام است، 

به تراز اقتصادی نرسیده است.
درحالی که وزیر جهاد کشاورزی سال گذشته بر 
این طرح در  از اجرای  اولیه خوب حاصل  نتایج 
جنوب کشور تاکید و اظهار کرده بود:» پرورش 
جامعه  حمایتی  طرح های  از  قفس  در  ماهی 
صیادان در دریای شمال و سواحل جنوبی کشور 
است و با نهایی کردن نتایج این طرح پایلوت از 
این طرح را در دریای خزر و  سال ۹۱ می توان 

خلیج فارس و دریای عمان عملیاتی کرد«.
هزینه ساخت قفس

می  را  دارید  نیاز  پرورش  برای  که  هایی  قفس 
توانید بر اساس نیاز و توان مالی در اندازه های 
مختلف تهیه کنید، اما در حال حاضر قفس های 
مرسوم برای این کار، قفس های ۱۶ تا ۲۰ متری 
یا  و  چوب  اتیلن،  پلی  از  ها  قفس  جنس  است. 
یا مربع  و  به صورت گرد  ها  فوالد است، قفس 
در کشور خودمان ساخته می شوند که هر کدام 
از آن ها را با تورهای ضد شکار و تورهای ریزی 
که مانع از خروج ماهی ها می شوند می پوشانند و بعد 

از مونتاژ کردن آن ها در کنار ساحل، به وسلیه ی 
گیرند.  می  قرار  داخل آب  های مخصوص  لوله 
هر قفس شانزده تا بیست متری توانایی پرورش 
سی تن ماهی را دارد اما این قفس های پرورش 
چیزی  ها  آن  از  یک  هر  و  دارند  باالیی  قیمتی 

حدود ۱۴۰ میلیون تومان هزینه دارد.
تعداد قفس های پرورش ماهی در ایران

سرمایه  فعالیت  از  شده  اخذ  آمار  آخرین  طبق 
گذاران بخش خصوصی در زمینه پرورش ماهی 
در قفس، هم اکنون نزدیک به ۲۰۰ قفس دریایی 
در مجموع آبهای شمالی و جنوبی کشور با اخذ 
مجوز نسبت به پرورش ماهی شروع به فعالیت 
و  صوف  های  گونه  ایران  جنوب  در  اند.  کرده 
شانک در قفس پرورش داده می شوند و در آبهای 
و  مازندران  گلستان،  استان  سه  در  خزر  دریای 
کپور،  دریایی  ماهیان  پرورش  به  نسبت  گیان 
آزاد، خاویاری و قزل آال توسط سرمایه گذاران 

بخش خصوصی پرورش داده می شود.
سود حاصل از پرورش ماهی در قفس

این شیوه به دلیل مواد غذایی  پرورش ماهی به 
مورد نیاز و هزینه ی خرید و نگهداری قفس ها، 
جزو کارهایی به حساب می آید که با سرمایه ی 
زیاد باید شروع شود؛ اما در همان یک سال اول 
را  توجهی  قابل  سود  سرمایه،  برگشت  بر  عاوه 
هم به شما می رساند. زمان کامل پرورش در هر 
دوره بین شش تا هفت ماه است و بعد از پایان 
این دوره، ماهی ها را می توانید از قفس و تورها 
کنید.  عرضه  خود  هدف  بازار  به  و  کنید  خارج 
برای  مناسب  وزن  با  ایران  در  ماهی  هر  قیمت 
شروع پرورش حدود یک میلیون تومان است که 
این قیمت با توجه به نوع و نژاد آن باال و پایین 

می  شود.
معاون آبزی پروری شیات هرمزگان  هم دراین 
در  قفس   در  ماهی  پرورش  افزود:   خصوص 
یک دهه اخیر با استقبال خوب صیادان و ساحل 
نشینان روبرو شده است گفت: هرمزگان با تاش 

و اقدامات صورت پذیرفته در زمینه توسعه طرح 
های پرورش ماهی در قفس هرمزگان در سطح 
کشور پیشتاز بوده و سرمایه گذاری های متعددی 

در این صورت گرفته است.
ماهیان  پرورش  افزود:  بارانی  مسعود  مهندس 
دریایی در قفس عاوه بر کمک به حفظ ذخایر 
سرمایه  مناسب  فرصت های  از  یکی  آبزیان، 
شدت  به  که  است  شیات  حوزه  در  گذاری 
شرایط  در  ویژه  به  دولت  های  حمایت  نیازمند 

امروز کشور است .
انجام  دست  در  و  موجود  های  ظرفیت  وی 
در  ویژه  به  استان  قفس  در  ماهی  پرورش 
شهرستان های بندرلنگه، قشم ،سیریک و جاسک 
قطب  به  استان  تبدیل  برای  محوری  و  ویژه  را 

پرورش ماهی کشور و منطقه خواند
بر   بالغ  از  برخورداری  با  لنگه  بندر  شهرستان 
از  قفس  در  ماهی  تولید  ظرفیت  تن  ۶۰هزار 
دریایی  ماهیان  تولید  زمینه  در  باالیی  پتانسیل 
برخوردار است و این شهرستان در آینده  نزدیک 
از  یکی  شده  واگذار  های  ظرفیت  اندازی  راه  با 

قطب های تولید ماهیان دریایی خواهد بود .
سهم ۸۵ هزار تنی قشم برای تولید ماهی در قفس 

تا پایان برنامه ششم
آزاد  منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیات  مدیر 
برای  قشم  تنی  هزار   ۸۵ سهم  به  اشاره  با  قشم 
تولید ماهی در قفس تا پایان برنامه ششم توسعه 
سازمان  مدیرعامل  که  ویژه ای  نگاه  با  گفت: 
طرح های  توسعه  زمینه  در  قشم  آزاد  منطقه 
مرتبط با حوزه شیات و پرورش ماهی در قفس 
این بخش در جزیره  دارد زمینه رونق و توسعه 

قشم بیش از پیش فراهم شده است.
حوزه  در  فعال  شرکت   ۱۶ اینکه  بیان  با  وی 
پرورش ماهی در قفس از سال ۹۳ به این عرصه 
ورود کردند، تصریح کرد: مراحل واگذاری زمین 
در  است،  آغاز شده  از سال ۹۴  واحدها  این  به 
ظرفیت  با  واحدها  این  از  یکی  نیز  حاضر  حال 
تولید ۲ هزار تن در سال به بهره بردار رسیده و تا 
پایان سال سه شرکت دیگر می توانند قفس های 
تولید خود را آغاز  اندازند و  خود را به آب بی 

کنند.
آزاد  منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیات  مدیر 
توسعه  نیازهای  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  قشم 
از  ماهیان  بچه  تولید  دریا  در  ماهی  پرورش 
ماهیان با ارزش خوراکی است، خاطرنشان کرد: 
قشم  آزاد  منطقه  کشاورزی  و  شیات  مدیریت 
مشترک  طرح های  انجام  در  همکاری  آماده 
توسعه تکثیر و پرورش ماهیان دریایی و استفاده 
دریایی  ماهیان  تکثیر  روز  فن آوری  توسعه  از 

است.
پایان می توان گفت پرورش ماهی در قفس  در 
عاوه بر اشتغال جامعه صیادی در آبزی پروری 
موجب کاهش برداشت از ذخایر طبیعی آبزیان 
می شود و نقش موثری در حفظ این ذخایر خواهد 
طبیعی  ذخایر  حفظ  اهمیت  منظور  به  و  داشت 
آبزیان دریایی، یکی از برنامه های اولویت دار این 
طرح مشارکت تعاونی های صیادی در اجرای آن 

است.

پرورش ماهی در قفس 
از رویا تا واقعیت

میراث جرون

میراث جرون
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