
اطالعيه شركت توزيع نيروى برق هرمزگان
 به اطالع هم استانى هاى  عزيز مى رساند با توجه 

به افزايش مصرف برق و باال رفتن بار شبكه و همچنين 
محدوديت ايجاد شده در توليد برق از ساعت 12:30 تا  16 
ديروز(شنبه) ، اين شركت در بازه زمانى يك ساعته  نسبت 

به اعمال قطعى برق در شهرستانهاى بندرعباس، قشم 
و بندرخمير اقدام نموده است.

 لذا از مشتركين محترم خواهشمنديم جهت جلوگيرى از 
خاموشيهاى احتمالى در روزهاى آينده نسبت به صرفه جويى 

در مصرف برق در ساعات اوج مصرف 12 تا 17  اهتمام 
ويژه نمايند.

  روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق هرمزگان
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دكتر سيد حسين داودى :

گزارشى از رفع مشكل 
انتخاب « الفى هاى» رشته 

معارف دربندرعباس 

انتقاد مسئول ورزش بانوان از ضعف 
ورزش همگانى هرمزگان:   

ايستگاه هاى ورزشى زنان امن نيست

معدوم شدن 83 هزار قطعه 
مرغ  آلوده در بستك

فيصل دانش :

در انتخاب شهردار 
به برنامه ها راى خواهم 

داد نه افراد
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به طور جد پيگير حل مشكل مطبوعات استان هستم

نصب 70 دوربين شهرى 
در معابر بندرعباس

آغاز كشت زراعت ذرت دانه اى در منطقه فارغان
3

دكتر درويش نژاد مدير كل فرهنگ و ارشاد هرمزگان :
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بيمارستانى كه سوخت وسفرهاى 
بى نتيجه مسوالن 

ــاهد اتش سوزى در بيمارستان   در هفته گذشته ش
حاجى اباد بوديم.

ــتان كه روزانه پذيراى   تنها مركز درمانى اين شهرس
ــيارى از مراجعان وبيماران از شهرها و روستاهاى  بس
ــوزى موجب  ــروم دور و نزديك بود. اين اتش س مح
ــهايى از اين مركز درمانى و قطعا  ــن رفتن بخش از بي
تجهيزات پزشكى و... شده است و خسارتهاى مادى 
ــت كه  ــت . اين در حالى اس ــادى را وارد كرده اس زي
ــى .تخت هاى  ــديد مراكز درمان ــتان با كمبود ش اس
ــكى مى باشد  ــتانى و تجهيزات و لوازم پزش بيمارس
ــالهاى دراز مسوالن ارشد وميانى خواسته  .در طى س
ــكالت  ــته از تريبونهاى مختلف اين مش ويا ناخواس
ــا تا امروز  ــى را اعالم كرده اند ام ــتى و درمان بهداش
ــز درمانى هرمزگان چه در  ــى بينيم كه هنوز مراك م
شهر بندرعباس وچه در شهرهاى دور ونزديك مجهز 
ــديد نيروى  ــوده ودر اتش بى توجهى و كمبود ش نب
ــوزد.  ــتى درمانى مى س ــانى و تجهيزات بهداش انس
ــمتهايى از اين مركز كه روزانه  حال از بين رفتن قس
ــازى شود  جوابگوى نياز بيماران بوده چه موقع بازس
خودش حديث هفتاد من مثنوى است .كمبود بودجه 
واعتبارات استانى از يك طرف و بى توجهى وعملكرد 
ضعيف مديريت ارشد استان هم ازسوى ديگر نشان 
ــازى  ــى دهد اين مركز به اين زودى ها رنگ بازس م
ــا اطفا به موقع حريق و  ــد ديد .چه بهتر بود ب نخواه
مهار ان از سرايت به قسمتهاى ديگر وخسارات بيشتر 

جلوگيرى مى شد .
ــوالن استانى در سالهاى  اما سفرهاى بى نتيجه مس
ــت وگذار  ــفرها جز گش ــان مى دهد اين س قبل نش
ــوالن و گرفتن عكس يادگارى نتيجه اى  وتفريح مس
براى بندرعباس وهرمزگان نداشته است.چرا كه اين 
سفرها باعث كپى بردارى از مناظر و مصاديق شهرى 
ــهرهاى  ــد بايد امروز هرمزگان زيباتر از ش و... مى ش
عربى حاشيه خليج فارس بود نه بسان شهرى جنگ 

زده و سراسر بى نظمى و خط خطى .
ــهرى و اعضاى شوراى شهر دوره  چرا كه مديران ش
ــت سفرها به كشورهاى مختلف  هاى قبل ازاين دس
ــاق قابل عرضى  ــت هيچ اتف ــتند وبعداز بازگش داش
دراستان نيافتاد وهر روز شاهد عقب رفتن و بلبشوى 
بيشتر در مديريت اجرايى وشهرى استان وبندرعباس 
هستيم. نمونه اش كمبود شديد اعتبار در بخشهاى 
ــرفت پروژه هاى عمرانى و اجراى  دولتى و عدم پيش
ــه نتيجه اش  ــت ك ــتان اس نيمه بند مصوبات در اس
ــردرگمى و بالتكليفى شهروندان است از تغييرات  س
ــاعات كارى گرفته تا قطعى هاى مكرر برق  مكرر س
ــاخته و بى ضابطه ترافيكى در  و اب و قوانين خودس
سطح شهر و دهها مشكل كهنه و فراموش شده ديگر 
كه اگر مديران هربار كه سفر خارجى مى رفتند فقط 
ــرفت ونظم موجود در ان كشورها  يك درصد از پيش
ــتان اين نبود.هنوز  ــى گرفتند امروز وضع اس الگو م
ــتى ابزيان  ــاس فاقد يك مركز عرضه بهداش بندرعب
وبازار ميوه وتره بار بهداشتى و مدرن عليرغم ساخت 
ــنترهاى رنگارنگ در سراسر شهر است.اميد است  س
اين اتش سوزى تلنگرى بر مديران استانى باشد تا در 
مواقع بحران وخطر نسبت به حضور بموقع گروههاى 
ــترش  امدادى ضرب االجل را در نظر گرفته تا از گس
خسارات جلوگيرى نمايند و اين سفرهاى تفريحى يا 
بار مثبت وسازنده اى براى استان داشته و مديران در 
خصوص سفر ودستاوردهايش جواب قانع كننده اى 
براى افكار عمومى داشته باشند نه انكه هنوز هواپيما 
ــته مصاحبه كنند واز پيامدهاى زيبا  بر زمين ننشس
ــخن بگويند.براستى كه  ــفر بى فرجام س ورويايى س

شهروندان را چى فرض كرده ايد ؟!

بنا نبود سفر مقامات بندر به شهر 
بارى ايتاليا باشد

ــر و خواهرخواندگى كه  ــا پاى خواه ــر:  ام  مركزخب
ــانه هم متورم مى  ــد رگ غيرت اهل رس ــط باش وس
ــت يكى  ــات هرمزگانى داش ــود.در حالى كه هي ش
ــت مى  ــاى ايتاليايى در بندر بارى تس ــى عطره يك
ــد هزار و يك  ــتاندار اينجا مجبور ش كرد، معاون اس
ــاورد و توضيح دهد  ــراى هزينه هاى آن بي توجيه ب
كه خواندن خطبه ديپلماتيك خواهرخواندگى چقدر 
ــه اين وصلت ناتمام ماند  ــت دارد، اما حيف ك خاصي
ــى كه براى ما  ــا همين اندك دلخوش ــى ه و ايتالياي
ــغ كردند.البته  ــتاورد بزرگ « بود، را فعال دري «دس
ــته  ــانه ها گزارش داده اند بس ــه كه برخى رس آنگون
ــده  ــت و قرار ش ــوغاتى هاى ايتاليايى در راه اس س
ــازند تا پرونده  ــدا برايمان نيروگاهى بس ميزبانان بع
اين سفر و حرف و حديث هايش همچنان باز بماند.

درد مزمن شهردار سياسى
ــورا  ــر: گفته هاى عضو تازه راى گرفته ش  مركزخب
ــل توجه بود. ــته قاب ــز در ميان اخبار هفته گذش ني

ــيده خود را در قد و  ــن اميرى كه تاكنون كوش آبتي
ــالح طلب معرفى كند،  ــواره يك فعال مدنى و اص ق
ــهردار  ــته «ش ــيده اظهار داش هنوز از گرد راه نرس
ــى برخوردار  ــتوانه جريانهاى سياس آينده بايد از پش
ــى امكان  ــد» و بدون حمايت جريان هاى سياس باش
ــد بود. ــن نخواه ــهردارى ممك ــوق ش ــاع از حق دف

ــايند  ــتر براى خوش هرچند اين ادبيات طنازانه بيش
ــى و بسترسازى براى چنبره  پدرخوانده هاى سياس
ــده  ــهردارى به كار گرفته ش ــاره آنان بر ش زدن دوب
ــخ مى  ــوال هم پاس ــا كاش آبتين خان به اين س ام
ــگاه  ــه تاكنون به جاى دانش ــهردارانى ك داد كه ش
ــى وارد اين  ــگاه هاى سياس ــاى تخصصى از زايش ه
ــانى از خود باقى  ــه كارنامه درخش ــده اند چ گود ش
ــهر زده اند كه در  ــر ش ــته اند و چه گلى بر س گذاش
ــدا كند. ــان ادامه پي ــم نيز بايد راهش ــوراى پنج ش

ــوراى سياسى بهتر  ــهردار سياسى هم به ش البته ش
مى آيد تا شهردار فنى به شوراى تخصصى

آتش زير خاكستر
ــتان كه بايد پناهنگاه امنى براى  مركز خبر : بيمارس
بيماران بوده و از ضريب ايمنى كافى برخوردار باشد 
ــد.هر  ــود به بالى مضاعف جان بيماران تبديل ش خ
ــل مقامات در خصوص علت  ــد تا اظهار نظر كام چن
اين آتش سوزى نمى توان پيشداورى كرد اما برخى 
ــاختمان و  ــا از تغيير در فضاى فيزيكى س زمزمه ه
ناديده گرفتن نقشه تاسيسات پيشرفته فنى حكايت 
ــش ضريب ايمنى  ــود در كاه ــه گفته مى ش دارد ك
ــت.ديگر اينكه ظاهرا در هر كجاى  آن موثر بوده اس
استان آتشى به جان مال و اموال مردم بيفتد، آتش 
ــد. حال مى  ــانى بندرعباس بايد جور آن را بكش نش
ــد يا 500  ــورك باش ــد همين حوالى در آبش خواه
ــيان.البته اگر خودروهاى  كيلومتر آنطرفتر در پارس
ــترهاى آتش  ــد خود را به خاكس ــانى بتوان آتش نش
ــود به مصيبتى  ــا واژگونى ميان راه، خ ــانند و ب برس

جديد تبديل نشوند.
فرجام نامعلوم انتخابات نظام پزشكى

  مركز خبر : انتخابات نظام پزشكى هرمزگان هم در 
ــركت 63 كانديدا در دو شهر  آخرين روز هفته با ش
ــد.حكايت انتخابات  ــاب برگزار ش بندرعباس و مين
ــتان هرمزگان در چند سال اخير به هر نامى  در اس
ــيه و جنجال  ــت ابطال دچار يا با حاش يا به سرنوش
ــت.از انتخابات غرب هرمزگان گرفته  همراه بوده اس
ــوراى  ــى و البته ش تا خانه مطبوعات و نظام مهندس
ــه تاييد اين  ــايد همه اميدها ب ــهر بندرعباس.ش ش
ــت  انتخابات بود كه اين هم بنا به گفته وزير بهداش
ــى در انتظار آن نباشد و چه بسا  ــايد فرجام خوش ش
ــپد كه سرنوشت آن  ــانى آن بچس مهر ابطال بر پيش

هم مى ماند.
هشدار دامپزشكى به مرغدارى ها

ــى در مرغدارى  ــارى تنفس ــيوع بيم ــا توجه به ش ب
ــتك) و در راستاى  ــتان بس هاى غرب استان(شهرس
ــار اين بيمارى به ساير واحد هاى  جلوگيرى از انتش
ــدارى ، توليد كننده گان ملزم به  رعايت نكات  مرغ
ــتى و توصيه كارشناسان  مى باشند.مدير كل  بهداش
ــتان گفت : كانون بيمارى نيو كاسل   دامپزشكى اس
ــتان بستك است بطورى كه 4واحد توليد  در شهرس
ــت.تمام واحد  ــده اين منطقه را در گيركرده اس كنن
ــتان ملزم به رعايت  مسايل  هاى مرغدارى هاى اس

بهداشتى  مى باشند . /

در انتخاب شهردار به برنامه ها راى خواهم داد نه افراد

جهت درج آگهى خود در 
هفته نامه منطقه جنوب 

كشور(( ميراث جرون )) 
تماس بگيريد 

32222596

منتخب مردم بندرعباس در شـوراى 
پنجم با اشـاره به اينكه اعضاى شورا 
بايد به برنامه هـا راى دهند نه افراد، 
گفت:البتـه سـوابق افراد نيـز مهم و 
اساسى است، چرا كه برخى از گزينه 
هايى كه مطرح مى شوند برنامه هاى 
مثبتى دارند؛ اما نمى توانند مجموعه 

بزرگ شهردارى را به پيش ببرند.
ــا پايگاه خبرى  ــل دانش در گفتگو ب فيص
ــى «فرداى هرمزگان» با بيان اينكه  تحليل
ــاتى با حضور منتخبين مردم  اخيرا جلس
ــوراى پنجم به منظور آشنايى اعضا  در ش
با يكديگر برگزار شده است، اظهار كرد:در 
ــن حضور  ــى منتخبي ــات تمام اين جلس
ــث جدى اى  ــه حال بح ــتند و تا ب نداش
پيرامون انتخاب شهردار بندرعباس مطرح 

نشده است.
ــه از آنها  ــرداى ك ــان كرد:اف وى خاطرنش
ــكاندارى شهردارى  به عنوان كانديداى س
ــتر در  ــود بيش بندرعباس نام برده مى ش
ــتند كه البته  ــازى مطرح هس فضاى مج

كامال هم بى اساس نيست، چرا كه از هم 
اكنون برخى گروه ها و طيف هاى مختلف 
ــت ها و انجام البى  در حال برگزارى نشس

در راستاى انتخاب شهردار هستند.
ــى كه  ــد:يكى از داليل ــادآور ش ــش ي دان
ــده منتخبين به طور رسمى به  موجب ش
ــهردار تا به امروز ورود  موضوع انتخاب ش
نكنند؛ بالتكليفى وضعيت تاييد انتخابات، 
ــكالت مربوط به  ــات موجود و مش اعتراض
ــمارى آراء انتخابات بندرعباس بوده  بازش
ــوال خبرنگار  ــخ به س ــت. وى در پاس اس
ــزگان» در خصوص ارزيابى  «فرداى هرم
ــى زاده» در مدت  ــرد «عباس امين عملك
ــاس،  بندرعب ــهردارى  ش دارى  ــكان  س
ــى زاده» خدمات زيادى را در  گفت:«امين
ــازى  ــوزه هاى مختلف از جمله زيبا س ح
ــازى پياده  ــاماندهى و زيباس ــهرى، س ش
روها، ساماندهى فضاى سبز، توجه ويژه به 
ــت ايمنى و پروژه هاى عمرانى ارائه  وضعي
داده، ولى طبيعى است كه همه انتظارات 

مردم و شورا را برآورده نكرده است.
ــوراى  ــردم بندرعباس در ش ــب م منتخ
ــوراى  ــد:از آنجايى كه ش پنجم يادآور ش
ــه ريزى  ــهردارى داراى برنام ــهر و ش ش
مدونى نيست و اصوال شهرداران بر اساس 
ــليقه  و تخصص خود به  عالقه مندى، س
دنبال رفع مشكالت شهرى و توسعه شهر 
هستند، لذا هركس و هر گروهى از منظر 
ــى دارد، در حالى كه  ــرد خوب خود عملك

ــت عملكرد آنها از نظر ديگران  ممكن اس
ايده آل نباشد.

ــه در دوره مديريت  ــان اينك ــش با بي دان
ــى از حوزه ها  ــى زاده» نيز در برخ «امين
ــده و مى بايست دقت نظر  خوب عمل نش
بيشترى مى شد، خاطرنشان كرد:درحوزه 
ــا ضعف  ــده ه ــى پرون ــى و در برخ حقوق
ــه علت آن  ــته كه البت ــود داش هايى وج
ــين بندرعباس بر  ــهردار پيش ــه دوره ش ب
ــال مجموعه  ــا در عين ح ــردد؛ ام مى گ
حقوقى هم براى دفاع از حقوق شهردارى، 
عملكرد مناسبى نداشته است.وى تصريح 
كرد:اكنون مشاهده مى كنيم كه «امينى 
ــى  ــر كارشناس ــات غي زاده» وارث اقدام
«سلطان زاده» شده و مجموعه شهردارى 
ــاى كارها  ــارات ه ــال پرداخت خس در ح
ــان  ايش ــى  كارشناس ــر  غي ــات  اقدام و 
ــرانى، پالژ  ــان اتوبوس ــت؛ پروژه خياب اس
ــان و همچنين  ــازار ماهى فروش بانوان، ب
ــهردارى بخشى  فروش اموال و امالك ش
از اقدامات غير كارشناسى «سلطان زاده» 
ــت كه تا پيش از اين، هيچ شهردارى  اس
ــت به چنين اقدامات غير كارشناسى  دس

نزده بود.
دانش در پايان تاكيد كرد:اميدورام اعضاى 
ــردم را با  ــخ اعتماد م ــوراى پنجم پاس ش
ــهردارى اصلح به دور از شتاب  انتخاب ش
ــهم  ــتن س زدگى و همچنين كنار گذاش

خواهى ها، به نحو شايسته بدهند. /

شـهردارى  ترافيـك  و  حمل ونقـل  هاشـمى،معاون 
بندرعباس:70 دوربين كنترل و نظارت ترافيكى توسـط 
شهردارى در سطح شهر نصب شده اما براى بهره بردارى 
از آن نيازمنـد اعـالم آمادگى و حضـور نيروهاى پليس 

راهور هستيم.
ــهردارى بندرعباس فاز اول  مركز مديريت و كنترل ترافيك ش
آن در سال 94 و فاز دوم آن نيز در سال گذشته به بهره بردارى 

ــوم را برگزار مى كنيم  با  ــال آتى فراخوان فاز س ــيد و در س رس
ــهروندان به اطالعات ترافيكى جهت انتخاب  هدف دستيابى ش
ــهرى، افزايش ايمنى، كاهش  ــير، استفاده بهينه از معابر ش مس
ــك و ايجاد يك  ــى از ترافي ــوخت و آلودگى هاى ناش مصرف س
سيستم مديريت يكپارچه ترافيك اين مهم راه اندازى شده است 
ــدگان متخلف در  ــايى و جريمه رانن دوربين هايى جهت شناس
ــده، اما متأسفانه نيروى مورد نياز اين امر در  تقاطع ها نصب ش
مركز كنترل مستقر نشده است  با اخذ مجوز از شوراى ترافيك 
ــرعت كاه هاى جديد نصب و سرعت گيرهاى فرسوده  استان، س

كه در شهر وجود داشتند، جمع آورى شده است./

«سلطان زاده» يكى از ضعيف ترين شهردارهاى بندرعباس بوده است

تلفن :

    مهر ماه امسـال 50 طرح آموزشى با 145 كالس 
درس در هرمزگان بهره بردارى مى رسد.

به گزارش : باشگاه خبرنگاران جوان  از بندرعباس حميد 
ــعه و تجهيز  ــازى ،توس ــت اداره كل نوس هراتى سرپرس
ــرح ها در 20  ــزگان گفت: زيربناى اين ط ــدارس هرم م

هزار متر مربع است .
ــامل كالس درس،  ــى ش ــرح هاى آموزش ــزود: ط وى اف

نمازخانه و سالن هاى ورزشى است.
ــعه و تجهيز مدارس  ــت اداره كل نوسازى ،توس سرپرس
ــن طرح هاى  ــره بردارى از اي ــزگان گفت: براى به هرم

آموزشى بيش از 21 ميليارد تومان هزينه شده است.
ــاس ، ميناب ،  ــاى بندرعب ــتان ه ــى افزود: شهرس هرات
جاسك و حاجى آباد بيشترين طرح ها را بخود اختصاص 
ــازى ،توسعه و تجهيز  ــت اداره كل نوس داده اند .سرپرس
ــتان هزار و 600 كالس  ــدارس هرمزگان گفت: در اس م
تخريبى وجود دارد كه براى نوسازى مدارس تخريبى به 

بيش از 240 ميليارد تومان اعتبار نياز است ./

توسعه طرح هاى آموزشى 
در هرمزگان

    دكتر درويش نژاد در گفتگو با بستكيه 
گفـت : در خصوص عدم وجود هرمزگان 
در ليست اسـتان هاى كم برخوردار كه 
از سـوى وزارت كشور به وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمى اعالم مى شود پيگير 
موضوع شده ايم تا هرمزگان جزو ليست 
استان هاى كم برخوردار كشور در وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى قرار گيرد .

 مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
ــه اهالى  ــان كرد : ب ــزگان خاطر نش هرم
مطبوعات اطمينان مى دهم كه مشكالت 
ــه مقامات  ــن اداره كل ب ــوى اي آنان از س
ــكاس داده  ــكل انع ــر جهت حل مش باالت
ــمان در جهت  ــده و تمام سعى و تالش ش
ــات خواهد بود   ــكل اهالى مطبوع رفع مش
ــل اطالعيه اى  ــت چند روز قب گفتنى اس

ــوى اداره كل مطبوعات و رسانه هاى  از س
ــالمى  ــاد اس داخلى وزارت فرهنگ و ارش
ــص يارانه به  ــت و تخصي ــى بر حماي مبن
مطبوعات استان هاى كم برخوردار كشور 
در سايت هاى خبرى منتشر شد كه مورد 
اعتراض اهالى مطبوعات استان هرمزگان 
ــام هرمزگان در اين  به دليل عدم وجود ن

ليست قرار گرفت . /

دكتر درويش نژاد مدير كل فرهنگ و ارشاد هرمزگان :
به طور جد پيگير حل مشكل مطبوعات استان هستم

نصب 70 دوربين شهرى در معابر 
بندرعباس
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( پيـاز واره )
  اين روزها هر لينك خبرى كه باز كنى از سير صعودى 

قيمت پياز و اشك خريدارش خبرى مى بينى .
ــت تقارن اين بحران پياز با سالگرد دو سالگى  جالب اس
برجام.در اين مرقومه ميخواهم با خود پياز درددلى كنم 
:پيازجان مى خريمت يك جور اشك مى ريزيم ، پوست 
كنت كه مى كنيم جور ديگر اشكمان را در مى آورى . 
ولى تقصير تو كه نيست اقتضاى وجودت است كه آمده 
اى وسط بازار سياست هاى اقتصادى. ولى هر جور كه با 
تو بودن اشك ريزان راه بيندازد باالخره مقطع زمانيش 
كوتاه هست و تمام مى شود حتى اگرخودت هم يادت 
باشد ما يادمان مى رود. ولى يك پيازهايى با اليه هاى 
تو در تو و بعضا محرمانه سراغ دارم كه نسل هاى بعدى 
ــك بريزند . چشم نوه هاى ما را هم  هم بايد بابتش اش
خواهد سوزاند ، نميدانم پشت سرمان چه خواهند گفت 
ــد ، پياز تو در تويى كه مى  ، چگونه قضاوت خواهيم ش
ــت چشم بدخواهمان را مى سوزاند و اشكش را در  بايس
ــوزاند كه هيچ ، بابتش بايدبنشينيم پاى  مى آورد و نس
ــالگى  ميز طرح دعواى نوه هامان .پيازجان موقع دو س
برجام گل كردى . برجامى كه خيلى از اليه هايش براى 
ما مهر خيلى محرمانه خورد و براى دشمن طبقه بندى 
عادى ، آخرش هم دشمن برايمان تعريف كرد چه بوده 
و بعدها از الى اليه اليه هايش شيرابه داده ها و ستانده 
ــتيمش روى كفه ترازو  هاى خودمان را ديديم و گذاش
.پيازجان وزن ميليون ها تن از تو و هم صنفى هايت به 
گرد پرى از كفه داده هايمان نمى رسيد و كفه ستانده 
ــن تر آمد .روح و  ــته تو پائي هايمان وزنش از وزن پوس
جسم و متن را نقض مى كنند و تحريم حواله مان مى 
دهند و ما نه راه پس داريم نه راه پيش ، اينجاست كه 
اشكمان حاال حاالها بايد دربيايد .پيازجان قراردادها يى 
روى ميز امضاء شده  كه نمى دانم كجا كارش شناسى 
شدكه ردى از آينده نگرى براى امضاى ما نداشت .نفت 
ــرزمينم را توتاليزه كردند و آقاى توتال هم كه  و گاز س
به جهانى شهره بدعهدى است مى گويد اگر ارباب ايراد 
گرفت من نمى توانم روى حرفش حرف بزنم و ما مانده 

ايم و يك دنيا بهت و چشمى كه هنوز مى سوزد .
ــيب ها و بزه ها  ــان اين روزها ولوله ى بحران آس پيازج
ــند2030  را بيا وببين كه چه ربطى مى دهندش به س
ــخه نجات را نگذاشتيد بياوريم پاى سفره  .كه مثال نس
تربيتى زندگيتان ، حاال بكشيد!آخر يكى نيست به اينها 
بگويد نسخه ما را كه هزار و چهارصد سال قبل خدا در 
ــت پيام آورش  ــه القدرى طى نامه اى نورانى به دس ليل
ــد كه من و تو هم با فلسفه اذان و اقامه  اعالم وصول ش
ــش را 17 بار در روز يادآور  ــيديم و عبوديت اش قد كش
مى شويم . حاال چه شده كه نوكيسه هاى استكبار بايد 
ــوزش  ــند صادر كنند و ماخرجش بدهيم به بهاى س س
جسم و جان و آينده...پياز جان درددل زياد است اقتدا 
كه نكنيم به كالم واليت روح و جسم و متن زندگيمان 

اشكش در مى آيد و تا آخر چشممان مى سوزد .   

خطيب جمعه بندرعباس:
آگاهى سياسى و دينى به فرزندان  تان بدهيد

 به جاى 1000 تومان 
500  تومان  بپردازيد

مدينه مرادى

آيا خليج فارس باز هم شاهد پديده 
كشند قرمز مى شود؟

ــج فارس  ــر 1387 در خلي ــه در مه ــن پديده ك اي
ــاهد آن بوديم و گستردگى آن از نفوذ نور به اليه  ش
ــه اين امر موجب كمبود  هاى آب جلوگيرى كرد ك
ــيژن و خفگى موجودات آبزى شد.كشند قرمز  اكس
ــر جهان رخ مى دهد و منابع شيالتى را به  در سراس
شدت تحت تاثير قرار مى دهد.دانشمندان معتقداند 
ــند قرمز به فعاليت هاى انسانى كه  كه افزايش كش
منجر به افزايش مواد مغذى موجود در آب مى شود 
ــهرى  ــن روزها ورود فاضالب ش ــت.كه اي مربوط اس
ــارس براى همه  ــه آب هاى خليج ف ــدون تصفيه ب ب
ــده  مخصوصا براى مردم و صيادان  نگران كننده ش
است.همچنين با ورود فاضالب به خليج فارس، مواد 
ــود.جمعيت  مغذى براى اين جلبك ها تامين مى ش
ــهر بندرعباس روز به روز درحال افزايش است و  ش
ــت،  ــهرى هم در حال افزيش اس متعاقبا فاضالب ش
ــكوفايى جلبك  ــواد مغذى هم براى ش در نتيجه م
ــان داده شده تمام  ــود.با بررسى نش ها فراهم مى ش
ــت، در  ــند قرمز نياز اس ــى كه براى بروز كش عوامل
ــوال اين است: آيا  خليج فارس وجود دارد.اكنون س
ــى هاى بدون تصفيه باز  خليج فارس با ورود آلودگ

هم شاهد كشند قرمز خواهد بود؟
فوزيه جهانگيرى 

 خطيـب جمعـه بندرعبـاس گفت: آنهايـى كه دختر 
دارند، قدر اين دختران تان كه ريحانه هاى زندگى اند، 
بدانند و به فرزندان تان آگاهى سياسى و دينى بدهيد.

 به گـزارش خبرگزارى فـارس از بندرعباس، آيت اهللا 
جمعـه  نمـاز  خطبه هـاى  در  نعيم آبـادى  غالمعلـى 
بندرعبـاس اظهار كـرد: روز جمعه بايـد دغدغه اول 
هر مسـلمانى حضور در صف نماز جمعه باشـد و بايد 
همه مسـلمانان نسبت به حضور در مراسم نماز جمعه 
مصمم باشـند و بدانند كه صواب حضور در نماز جمعه 

از همه نمازها افضل تر است.
ــركت  ــماريد و در آن ش وى افزود: نماز جمعه را محترم بش
ــته باشيد چرا كه خودتان به خوبى مى دانيد كه از  فعال داش
خلوت شدن سنگر نماز جمعه، چه كسى خوشحال مى شود.
ــن كه نماز جمعه خط  ــب جمعه بندرعباس با بيان اي خطي
مقدم مقابله با توطئه هاى فكرى و انحرافى دشمنان بر عليه 

ــكوه  ــت، اضافه كرد: حضور باش ــالمى اس نظام جمهورى اس
ــالمى و  ــه، بيعت با نظام جمهورى اس ــردم در نماز جمع م

ارزش هاى اسالمى و دينى است.
ــرى از خطبه هاى نماز  ــش ديگ ــت اهللا نعيم آبادى در بخ آي
ــور عراق  ــاره به آزادى موصل در كش جمعه بندرعباس با اش
ــور، اهميت اين پيروزى  ــت نيروهاى مردمى اين كش به دس
ــك فتح الفتوح ارزيابى و عنوان كرد: براى غرب  را در ابعاد ي
ديوانه، موصل به عنوان يكى از اصلى ترين مراكز نفتى عراق 
لقمه اى لذيذ بشمار مى رفت و تمركز تروريست هاى داعشى 
بر اين منطقه و تالش براى حفظ آن در همين راستا صورت 
ــور و  مى گرفت اما با همت مرجعيت عظيم دينى در اين كش
ــدن بيش از دو ميليون نفر از مردم اين كشور و با  ــيج ش بس
ــنت و كردهاى عراقى، پيروزى عظيم  همراهى جامعه اهل س

بدست آمد و موصل آزاد شد.
ــراى امنيت، ثبات و وحدت  ــد كرد: آزادى موصل ب وى تأكي

ــود و توطئه  ــيار با اهميت ب ــراق و منطقه نيز بس ــده ع آين
ــت مردم عراق خنثى  ــمنان در اين راه نيز با هم بزرگ دش
شد.نماينده ولى فقيه در هرمزگان با اشاره به نقش مرجعيت 
ــاى عظيم در  ــل و ديگر پيروزى ه ــى در پيروزى موص دين
ــتانى در  ــق نقش آيت اهللا سيس ــا بازخوانى دقي ــه و ب منطق
ــت هاى  ــت تروريس بازگرداندن موصل به خاك عراق از دس
ــان  ــتكبار، خاطرنش ــته به جريان مرتجع منطقه و اس وابس
ــدرت، قدرت روحانيت  ــيع مقتدرترين ق كرد: در جهان تش
ــت و به همين دليل است كه ما تأكيد مى كنيم كه مردم  اس
مراقب حرف زدن درباره روحانيون و علماء باشند و نگذارند 
ــخص نسبت به بدنام كردن جايگاه  كه عده اى با اغراض مش

روحانيت اقدام كنند.
ــنگر شكسته  آيت اهللا نعيم آبادى تصريح كرد: نگذاريم اين س
ــت و عظمت و نقش اين  ــود بلكه تالش كنيم تا بر اهمي ش

سنگر در جامعه افزوده شود./

   مديركل امـور مالياتى هرمزگان گفت: 
108 درصد درآمدهاى مالياتى استان در 
سال گذشته محقق شد كه از اين ميزان 
50 درصد مازاد آن به هرمزگان بازگشت.
ــد از خبرگزارى  ــدى در بازدي ــاكررضا مري ش
ــزگان، ميزان  ــالمى مركز هرم ــورى اس جمه
ــده در سال گذشته را حدود  ماليات وصول ش
ــان اعالم كرد  ــزار و 700 ميليارد توم يك ه
ــال جارى بايد 2 هزار  ــتان در س و افزود: اس

ميليارد تومان درآمد مالياتى كسب كند.
وى با بيان اينكه حدود 7 تا 9 دستگاه وظيفه 
ــتان را بر عهده دارند،  ــب درآمد براى اس كس
ــاى هرمزگان  ــه داد: 90 درصد درآمده ادام
توسط امور مالياتى تامين مى شود. مديركل 

ــت  امور مالياتى هرمزگان اضافه كرد: بازگش
ــروط  ــتان مش 50 درصد مازاد درآمدهاى اس
ــتگاه ها در وصول  ــراى تعهد همه دس به اج

درآمدها است.
* بنگاه هاى اقتصادى مى توانند ماليات خود 

را در طرح هاى عمرانى هزينه كنند
وى در بخش ديگرى از سخنان خود در پاسخ 
ــا در خصوص هزينه  ــئوال خبرنگار ايرن به س
كرد ماليات بنگاه هاى اقتصادى در طرح هاى 
ــام اين كار وجود  ــى گفت: آمادگى انج عمران
دارد و موديان مالياتى و اداره هاى دولتى مى 
توانند با هماهنگى اين اداره كل پول ماليات 

را در طرحهاى عمرانى هزينه كنند.
ــان  مديركل امور مالياتى هرمزگان خاطر نش

ــه پول را در طرح  ــاب اداره اى ك كرد: ذيحس
ــرده بايد واريز  ــتان هزينه ك هاى عمرانى اس
وجه را به حساب اداره متبوع خود تاييد كند.

ــتان ها از اين فرصت  مريدى عنوان كرد: اس
ــم توسعه وجود دارد  كه در قانون برنامه شش
ــروژه هاى عمرانى  ــراى طرح ها و پ براى اج

خود استفاده مى كنند.
ــت: اين برنامه داراى جزييات  وى اظهار داش
ــت كه اداره هاى دولتى و بنگاه  ــترى اس بيش
ــادى مى توانند اطالعات الزم را از  هاى اقتص

اداره امور مالياتى استان كسب كنند.
ــى هرمزگان،  ــركل امور ماليات ــه گفته مدي ب
ــتان با همكارى مردم و رسانه ها در طرح  اس
ــور را با  ــته رتبه دوم كش خود اظهارى توانس

ــب  دريافت حدود 37 هزار خود اظهارى كس
كند.وى موديان مالياتى را شريكان اقتصادى 
اداره امور مالياتى هرمزگان خواند و ادامه داد: 
ــت و  ــذ ماليات به هر قيمتى صحيح نيس اخ
تالش داريم با شناسايى راه هاى فرار مالياتى 
ــتان كاهش  ــان مالياتى اس ــار را بر مودي فش
ــزگان خبرگزارى  هرم ــز  مرك ــس  دهيم.رئي
ــدار اظهار  ــالمى هم در اين دي جمهورى اس
ــتاى وظايف  ــت: اين خبرگزارى در راس داش
ــئوالن  خود و كمك و همراهى با مردم و مس
ــترين اخبار در حوزه  ــته بيش ــال گذش در س
اقتصادى را توليد كرد.خليل تنيده با شاره به 
سابقه وتوانمندى ايرنا در عرصه هاى مختلف 
خبرى افزود: همه تالش اين رسانه كمك به 
مسئوالن براى حل مشكل هاى مردم است تا 
آنان با آرامش به فعاليت هاى خود بپردازند./

50 درصد مازاد درآمدهاى مالياتى به هرمزگان بازگشت

مديرعامـل خانـه مطبوعات 
هرمزگان از برگزارى مراسـم 
بزرگداشـت روز خبرنگار در 

استان خبر داد.
ــى  عموم ــط  رواب ــزارش  گ ــه  ب
ــزگان،  هرم ــات  مطبوع ــه  خان
ــن  ــمى در دومي ــه قاس معصوم
مديره  ــت  هيئ اعضاى  ــت  نشس
ــوان كرد:  ــات عن ــه مطبوع خان
ــت روز خبرنگار  مراسم بزرگداش
ــود  ــزگان برگزار مى ش در هرم
ــم از پيشكسوتان  و در اين مراس
عرصه رسانه، فعاالن و تالشگران 

اين حوزه تجليل به عمل 
مى آيد.

ــان كرد: در مراسم  وى خاطرنش
ــئوالن عالى  ــگار ، مس روز خبرن
ــتان و  ــران كل اس ــه و مدي رتب
در  ــتان  اس ــردم  م ــدگان  نماين
نيز  ــالمى  ــوراى اس ــس ش مجل

حضور خواهند داشت.
ــات  مطبوع ــه  خان ــل  مديرعام
ــدوارم با  ــزود: امي ــزگان اف هرم

همدلى بين اهالى رسانه ، محل 
ــه خبرنگاران  و مامنى براى هم
ــات ايجاد كنيم  در خانه مطبوع
و درحل نمودن مشكالت جامعه 
ــذارى  ــاى تاثيرگ ــانه گام ه رس

برداريم.
ــاره به نقش  ــئول با اش اين مس
ــانه  ــگاه واالى اصحاب رس و جاي
ــل و قدردانى از  اظهاركرد: تجلي
قراردارد  اولويت  در  پيشكسوتان 
ــه تمام  ــراد آين ــه اين اف چرا ك
ــانه  ــتوانه اصحاب رس ــا و پش نم

هستند.
ــى  ويژه  ــات حمايت وى از اقدام
ــك  ــده نزدي ــگاران در آين خبرن
خبر داد و افزود: خانه مطبوعات 
ــه جانبه  ــزگان حمايت هم هرم
ــانه  ــود را از تمامى اهالى رس خ

اعالم مى دارد .
ــتگى  ــجام و همبس قطعا با  انس
ــاى  ، گامه اى  ــانه  ــاالن رس فع
موثرى در جهت پيشبرد توسعه 

استان رقم خواهد خورد./

مديرعامل خانه مطبوعات هرمزگان:

روز خبرنگار باشكوه برگزار 
مى گردد

آغاز كشت زراعت ذرت دانه اى در منطقه فارغان
گروه گزارش : احسان دهقانى

كشـت ذرت بر مبناى الگوى كشت محصوالت  
مى باشـد  بدينگونه كه تعديل كشت تابستانه 
بـر اين مبنا  خواهد بود كـه گياهان هم رقيب 
كشـت ذرت از جمله كنجد با دوره رشد كوتاه 
كـه يك گياه كـم توقع و پر محصول اسـت با 
نيـاز تغذيـه اى و آبى كم مى تـوان در برنامه 
اصالح الگوى كشـت قرار گيرد و همچنين در 
طول فصل زراعى حفظ سـطوح گندم و جو كه 
جزء محصوالت استراتژيك محسوب مى شود 
بيشـتر به عامل بهبود در كشـت پرداخته مى 
شود و توسعه  آن با وجود خشكسالى هاى پى 

در پى كمتر مدنظر قرار گرفته است.
ــاه پرتوقع با نياز آبى  ــا كه گياه ذرت يك گي از آنج
ــيار باالى است  به كشاورزان توصيه   و تغذيه اى بس
ــرار دادن اصالح الگوى  ــده كه ضمن مدنظر ق گردي
ــت با رعايت اصول فنى در  ــبت به كش ــت نس كش
كاشت و آبيارى با روش نوار تيپ از سيستم آبيارى 

تحت فشار استفاده گردد.
ــه فارغان از اواخر  ــت ذرت دانه اى درمنطق - كاش
ــط شهريور ادامه خواهد داشت  تيرماه آغاز و تا اواس
ــه دو صورت چاپرى  ــت اين نوع محصول ب وبرداش
ــط آبان  ودانه اى خواهد بود،كه نوع چاپرى از اواس
ــد مزارع آغاز و نوع  ــطوح قريب به 25درص ماه درس
ــا اواخر دى ماه  ــل آذر ماه آغاز و ت ــه اى از اواي دان

درسطوح75درصد مزارع ادامه خواهد داشت.

ــت شده در مناطق رقم 704  - مهمترين ارقام كش
ــى كه دراين  ــرايط اقليمى خاص ــا توجه به ش كه ب
ــاير ارقام   ــبت به س مناطق وجود دارد رقم فوق نس

ديگر ذرت مستعد كشت خواهد بود .
ــاورزى فارغان  ــاالرپور مسئول جهاد كش پريوش س
سطوح قابليت كشت اين محصول را2060درهكتار 
ــازى زمين  پيش بينى كرد وافزود:عمليات آماده س
ــتفاده از دستگاههاى كم  ــت كه اس به گونه اى اس
ــتر  صورت  ــاى حفاظتى بيش ــورز و خاكورزه خاك
ــاختمان خاك  ــه باعث حفظ س ــد گرفت  ك خواه
ــايش  ــه جويى در وقت و انرژى و كاهش فرس ،صرف
ــه جوئى حداقل  ــردد.و همچنين صرف خاك مى گ
30درصد در هزينه ها و از طرفى ديگر ضمن حفظ 
ــش بهره ورى  را به  ــت موجود در خاك افزاي رطوب

دنبال خواهد داشت.
ــتگاههاى  ــا دس ــت بذر ب ــرد: كاش ــح ك وى تصري
ــود كار و با نياز  ــا ك ــى توام ب ــك و مكانيك پنوماتي

مصرفى بذر در هر هكتار 25كيلوگرم خواهد بود.
ــودن  ــه نب ــطيح و يكپارچ ــدم تس ــان ع وى در پاي
اراضى،كمبود سرمايه گذارى در توسعه محصوالت 
ــاورزى كه نيازمند  سرمايه گذارى هاى بيشتر  كش
ــتائى  ــطح ايس در اين بخش خواهد بود و كاهش س
 EC  ــاورزى ،باال بودن شورى آب آب چاه هاى كش
ــا را از مهمترين  ــور پمپ ه ــرو پمپ ها و موت الكت
ــاورزان منطقه فارغان اعالم  ــكالت موجود كش مش

كرد./
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ــان پايانى ندارد،  ــز در جه ــتين : دو چي آلبرت انش
ــيه هاى انتخابات شوراى شهر  ــر و حاش جهالت بش
ــاهده انتخابات  ــدال :با مش ــون مان ــاس  نلس بندرعب
ــارج دو هزار  ــهر بندرعباس به اهميت ش شوراى ش

تومانى پى بردم. 
ــا گاندى:جهان بداند،  چلومرغ  تاثير به غايت  مهاتم

در انتخابات شوراها دارد.
ــز خان: به جان عزيزت، اگر فقط ده مرد نظير  چنگي
ــتم تمام جهان را فتح  بروبچ اطراف صندوق ها داش
ــود، تصاوير  ــور هوگو: حيرت انگيز ب ــردم. ويكت ميك
ــزرگ  مغلوب چلومرغ و  ــاپى زيبا و بنرهاى ب فتوش
ــكندر مقدونى: دو  ــارج دو تومنى شدند.اس كارت ش
ــد اول باغ هاى معلق  ــا برايم در جهان حل نش معم

بابل دوم انتخابات شوراى شهربندرعباس 
الكساندر دوما، شامش را خورديد شارجش را برديد 

شعارش را ما بدهيم ، زرشك
ــن انتخابات  ــت از اي ــو، خيلى دلم ميخواس پينوكي
ــم رو تازه عمل  ــد كنم، حيف دماغ ــف و تمجي تعري

كردم.
ــارج دو تومنى نظر  ــز : اينكه با يك ش ــز ديكن چارل

انسانى را عوض كنى هنر است نه خلق آثار ادبى
سرآلكس فرگوسن: آفرين به شهردارى بندرعباس ، 

تيم خوبى بسته است.
ــتيم مثل انتخابات آمريكا  واليمير پوتين: قصد داش
دخالتى بكنيم، بعد فهميديم در اين زمينه دست ما 

را از پشت بسته اند.
ملك سلمان: جالبه منم  جزو آدم ها حساب كرديد، 
ــوا داريد ، بزنيد  ــا  اگه محض  اين يخدون ها دع ام

منفجرش كنيد.
كلينت ايستوود: شبيه داستان،  فيلم خوب بد زشت 

شده فقط يه دول كم داره
دى جى فسنقرى: ديگه شام نميدين

لخ
ز ت

طن

سـازمان جهادكشـاورزى  هرمزگان  

تخلفات و پيشنهادات و انتقادات
 در حوزه امور اراضى و ارائه مشاوره 

در مسائل امور اراضى

استفاده غيرمجاز از اراضى واگذارى ملى 
و دولتى

شناسايى اراضى كشاورزى 
رها شده باير و موات

  سخنان قصار در مورد انتخابات 
شوراى شهر بندرعباس

كاظم گلخنى

بهزيستى ياريگر نهادهاى فرهنگى در رفع 
آسيب هاى اجتماعى است

  مديـركل تبليغات اسـالمى هرمزگان 
ياريگـر  بهزيسـتي  سـازمان  گفـت: 
نهادهاي فرهنگي در رفع آسـيب هاي 

اجتماعي است.
حجت االسالم و المسلمين على اكبر انصارى راد 
در گفت وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس 
با ضمن گرامى داشت هفته بهزيستى، اظهار 
ــتى ازجمله نهادى  ــازمان بهزيس داشت: س
است كه تأثير بسزايى در كاهش آسيب هاى 
اجتماعى طيف آسيب پذير جامعه داشته و 
ــى از محروميت زدايى زنان و كودكان  بخش
ــده اين  ــه بر عه ــف جامع ــروم و ضعي مح
ــت و اين  ــده اس ــول ش ــى مح ــاد دولت نه
ــاى فرهنگى در رفع  ــازمان ياريگر نهاده س
پيشگيرى  ــت.وى  اس اجتماعى  آسيب هاى 
ــيب هاى اجتماعى  از معلوليت ها،كاهش آس
ــالمت  ــيب پذير، ارتقاى رفاه، س ــار آس اقش
ــود كيفيت و تحكيم  روانى اجتماعى و بهب
ــازى  ــواده و توانمندس ــان خان ــان و كي بني
ــش، كمك به تأمين  خانواده هاى تحت پوش
حداقل نيازهاى اساسى گروه هاى كم درآمد، 
توسعه و فرهنگ مشاركت و ايجاد احساس 
ــانى  ــق اجتماعى با تكيه بر كرامت انس تعل
ــور  ــه به منظ ــاد جامع ــى آح و هويت بخش
ــداف  ــره را از اه ــان و غي ــازى آن توانمندس
ــالم  ــيس اين نهاد برشمرد.حجت االس تأس
ــاى  ــه كاركرده ب ــن  ــارى راد، همچني انص

ــتى نيز اشاره كرد  فرهنگى سازمان بهزيس
ــازمان بهزيستى كشور در زمينه  و افزود: س
ــيب هاى اجتماعى با  ــا و آس ــع هنجاره رف
ازجمله؛  ــاوره اى  ــاى مش برگزارى كالس ه
مشاوره اى قبل از ازدواج، مركز طرح كاهش 
ــجام خانواده  ــتاى حفظ انس طالق در  راس
ــى طالق،  ــاى منف ــگيرى از پيامده و پيش
آموزش مهارت هاى زندگى، ترويج فرهنگ 
ازدواج و تأمين مسكن و جهيزيه براى اقشار 
ضعيف و معلول جامعه خدمات قابل توجهى 
ــت كه اين گونه  ــور ارائه كرده اس را در كش
ــيده  ــى پوش ــذار بر كس ــاى اثرگ فعاليت ه
ــت.مديركل تبليغات اسالمى هرمزگان  نيس
ــتى به مديركل و  ضمن تبريك روز بهزيس
كاركنان اين مجموعه در استان خاطرنشان 
ــاخت: گرچه اقدات و فعاليت هاى مؤثرى  س
ــوى نهادهاى فرهنگى براى جلوگيرى  از س
ــيب هاى اجتماعى برداشته شده  از بروز آس
ــده در  ــت اما آمار و گزارش هاى ارائه ش اس
ــتان با  ــت كه اس اين زمينه حاكى از آن اس
ــكالت جدى روبرو است و امروز دشمن  مش
ــود را به كار  ــه تمام تالش خ ــن زمين در اي
ــته تا عقائد و باورهاى دينى همه اقشار  بس
ــار كم درآمد و آسيب پذير جامعه  بويژه اقش
ــتا همه ادارات  را تضعيف نمايد، در اين راس
بايد در اين زمينه ياريگر نهادهاى فرهنگى 
ــوند.وى در پايان تصريح  ــند و بسيج ش باش
ــترده  ــرد: موضوع فرهنگ يك بحث گس ك
ــم به فعاليت هاى ادارات  ــت و نبايد چش اس
و نهادهاى فرهنگى دوخت، فرد فرد جامعه 
ــتند و بحمداهللا  ــؤول هس در اين زمينه مس
ــازمان  ــوى س خدمات فرهنگى خوبى از س
بهزيستى در سطح كشور در حال اجراست 

كه شايسته قدرانى است./

مديركل تبليغات اسالمى هرمزگان:

تالش مى كنيم در كمترين زمان بازسازى 
بيمارستان صورت گيرد

دكتر سيد حسين داودى :

در پى تشكيل كميته مديريت   بحران در 
شهرسـتان حاجى آباد ، ترميم و بازسازى 
بخشهاى سوخته بيمارستان حاجى آباد در 

دستور كار دانشگاه قرار گرفت .
دكتر سيد حسين داودى ، رييس دانشگاه 
ــكى در جلسه اضطرارى كه چند  علوم پزش
ــوزى و اطفاء حريق  ساعت پس از آتش س
تشكيل شد گفت : ضمن ابراز تاسف از بروز 
ــيار خوب و به  ــن حادثه ، از مديريت بس اي
ــبكه بهداشت و  موقع همه همكارانم در ش
ــاد  كه موجب نجات  ــتان حاجى آب بيمارس
ــنل شد تقدير و تشكر  جان بيماران و پرس

ــارات  ــاره به اينكه خس مى كنم . وى با اش
ــه و انبار دارويى  ــبتا زيادى به ابني مالى نس
ــده، گفت :  ــكى وارد ش ــزات پزش و تجهي
ــه دليل  ــوزى ب ــبختانه اين آتش س خوش
ــكارى همه  ــوب و هم ــيار خ ــت بس مديري
ــى كنترل و اطفاء  ــاى ذيربط به خوب ارگانه

شد و خسارت جانى نداشت.
رييس دانشگاه به همه اعضاء كميته بحران 
ــروز بايد تمام  ــه از ام ــان كرد ك خاطر نش
ــتان  ــت بيمارس تالش خود را جهت بازگش
ــد و از معاونين  ــل به كارگيرن به حالت قب
ــگاه هم خواست تا ترميم و  و مديران دانش
ــتان را در دستور  ــازى فورى ، بيمارس بازس
ــن كميته مقرر  ــود قرار دهند .در اي كار خ
ــى تخصصى براى  گرديد تيمهاى كارشناس
ــمتهاى مختلف از  ــى و ترميم در قس بررس
ــى ، هتلينگ آغاز به  ــات ، فن جمله تاسيس
ــان دكتر داودى از تالش  ــد .در پاي كار كنن
ــش  آت  - ــدارى  فرمان ــكارى  هم و 
ــترى - نيروى انتظامى - سپاه  نشانيدادگس
و بسيج و هالل احمر و ساير ادارات همكار 

صميمانه تقدير و تشكر نمود./

معـاون  جـاودان؛  غالمعلـى  دكتـر   
پزشـكى  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتى 
در شهرسـتان  بـا حضـور  هرمـزگان 
جاسـك از 2 پـروژه عمرانـى در حال 
بهداشـت پيوشـك و  سـاخت مركـز 

ليردف اين شهرستان بازديد كرد.
ــت  ــبكه بهداش ــى؛ مدير ش ــر ابراهيم دكت
ــن ارائه  ــك ضم ــتان جاس و درمان شهرس
ــروژه هاى  ــوص پ ــات الزم در خص توضيح
ــا زيربناى  ــك ب ــزود: مركز پيوش مذكور اف

310 متر مربع داراى بخش هاى آزمايشگاه 
ــت  ــك و بهداش – اتاق مامايى – اتاق پزش

خانواده و تزريقات و پذيرش مى باشد.
وى ابراز كرد: در راستاى تأمين بخش رفاهى 
ــك و ماما در مركز پيوشك، 2  كاركنان پزش
ــت پزشك و ماما هر كدام با  باب محل زيس
ــاخت      ــاى 120 متر مربع در حال س زير بن
ــت؛ مركز بهداشتى درمانى  است.گفتنى اس
ــرفت فيزيكى به  پيوشك با 95 درصد پيش

زودى به بهره بردارى خواهد رسيد./

  پيشرفت 95درصدى مركز درمانى پيوشك 
جاسك به همراه 2 محل زيست پزشك و ماما

انتخابات نظام پزشـكى در 6 گروه جامعه پزشـكان، داروسـازان، دندان پزشكان، 
مامايى ها، علوم آزمايشـگاهى و ليسـانس هاى پروانه دار شـامل بينايى سـنجى، 

شنوايى سنجى، گفتاردرمانى و تغذيه برگزار شد.
اين انتخابات در دو حوزه بندرعباس و ميناب با 63 داوطلب برگزار شد و پنج صندوق سيار 

نيز براى اين انتخابات در نظر گرفته شد.
ــكى شهرستان بندرعباس به شرح زير  ــاس اسامى برگزيدگان انتخابات نظام پزش بر اين اس
ــماعيل صادقى - دكتر  ــيدى - دكتر مهدى حسنى آزاد - دكتر اس ــت:دكتر على جمش اس
عبدالرضا بشيرزاده - دكتر حميدرضا محبوبى - دكتر نويد جهانى - دكتر منوچهر كمالى 

دكتر مسعود صالحى پور - دكتر مهدى الله زارى-دكتر  سيد محمد ابطحى
دندان پزشكان:دكتر عبدالحميد معنايى - دكتر حميد احمد پور

داروسازان:دكتر مهرداد كنجكاو - دكتر حسين اتحاد
علوم آزمايشگاهيان:دكتر سيد عبداهللا موسوى

ماماها:سهيال مرادى
اعضاء على البدل گروه پزشـكان بندرعباس :1-دكتر فردوس مذنبى 2- دكتر محمود 

حسين پور كوهشاهى 3 - دكتر فرهاد خرمى 
عضو على البدل گروه دندانپزشكى : دكتر عيسى ساالرى 

عضو على البدل گروه داروسازى :دكتر حسين كرمپور ( پزشك )
عضو على البدل گروه مامايى :مريم  ثاقب راى 

عضو على البدل گروه علوم آزمايشگاهيان : دكتر آزيتا مشهدى ابوالقاسمى 
عضو على البدل گروه ليسانسيه پروانه دار : دكتر محمود فداكار ( پزشك ) ./

برگزيدگان انتخابات نظام پزشكى بندرعباس 
معرفى شدند

مديركل تبليغات اسـالمى هرمزگان با 
اشاره به بررسى آسيب هاى اجتماعى 
گفت:خودكشـى  اسـتان  در  موجـود 
يـك پديـده ضـد اجتماعى اسـت كه 
بايدكالبـد شـكافى علمـى و فرهنگى 

شـو  د. 
كل  اداره  ــى  عموم ــط  رواب ــزارش  گ ــه  ب
هرمزگان، حجت االسالم  ــالمى  اس تبليغات 
در  راد  ــارى  انص ــر  على اكب ــلمين  والمس
ــاره به اينكه متأسفانه طى  گفت وگويى با اش
ــاس آمارهاى منتشر  ــال اخير براس چند س
ــى ها به داليل مختلف  ــده، رواج خودكش ش
ــتان هرمزگان نگران كننده  اجتماعى در اس

بوده .
ــده اى كه جزو  ــى پدي  اظهار كرد: خودكش
اجتماعى جامعه  ــيب هاى  آس شخصى ترين 

ــت و متأسفانه برخى از انسان ها مبادرت  اس
ــه انجام آن مى ورزند و نقش ضد اجتماعى  ب
ــت  ــر جامعه خواهد داش ــر منفى ب آن تأثي
ــئله  ــتان ها اين مس ــتر اس و امروزه در بيش
ــتا مى طلبد  ــن راس ــه در اي ــود دارد ك وج
ــى در اين زمينه  ــتگاه هاى فرهنگ همه دس
ــل  ــن معض ــى اي ــه واكاوى و آسيب شناس ب
بپرد   ازند. وى با بيان اينكه خودكشى يكى 
ــت،  ــاى ضد اجتماعى انسان هاس از رفتاره
ــك اگر به درستى با اين  تصريح كرد: بى ش
موضوع مقابله نشود، سالمت جامعه به خطر 
ــى در اين پديده  ــد و واقعيت دردناك مى افت
ــى  ــت كه پيكره اجتماع را متالش نهفته اس
ــكالت  ــوء و زيان بار آن مش مى كند و آثار س
ــا در بر خواهد  ــده اى را براى خانواده ه عدي

ــت.  / داش

خودكشى يك پديده ضد اجتماعى است 
مديركل تبليغات اسالمى هرمزگان:

اميدوارم شهردار آينده بندرعباس 
شهرساز باشد و نه جناح ساز و باندساز!

ــاى موجود در طى  ــا و باندبازى ه ــازى ه   جناح س
ــته در پارلمان شهرى و به خصوص  ــال هاى گذش س
در شهردارى بندرعباس كمر مردم را شكسته است و 

اميدى به آينده شهر بندرعباس نيست. 
ــهم بخشى در  ــهر و س ــوراى ش ــهم خواهى در ش س
شهردارى بندرعباس مردمان اين شهر را خسته كرده 
ــهرى "برتر" هستيم و نه  ــت، ما امروز به دنبال ش اس

شهرى "بدتر"!
آقايان عزيز و منتخبان مردم در پارلمان شهرى!

ــهردار انتخاب كنيد، كه بتواند  ــى را به عنوان ش كس
ــهربندرعباس را خوبى مديريت و زيبا كند، نه اين  ش
كه شهربندرعباس را خسته تر از گذشته نشان دهد.

ــت و  ــوداى سياس ــهردارى را انتخاب كنيد كه س ش
كانديدا شدن را در ذهن خود نپروراند،و تمام رويايش 
ــاب كنيد، كه  ــهردارى را انتخ مجلس ملى نباشد.ش
ــيد نه آقايانى مجلسى! كسى را  ــماها باش مديرش ش
ــه چاله هاى كوچه ها و  ــيرش ب انتخاب كنيد كه مس
ــهرى بخورد، نه اين كه مسيرش فقط  خيابان هاى ش
ــينى باشد. ــهردارى و گاهى هم تهران نش خانه و ش

ــهرى اميدوارم  ــردم در پارلمان ش ــن عزيز م منتخبي
شماها ديگر در تجسس مديريت در ايتاليا نباشيد،اگر 
ــيد  ــد بهترين مدير و وكيل براى مردم باش ميخواهي
ــد تا بدانيد مدير  ــى نهج البالغه را مطالعه فرمائي كم

كيست و حق مردم چيست،! 
           سعيدپيشوايى 

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى هرمزگان:
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ــان پايانى ندارد،  ــز در جه ــتين : دو چي آلبرت انش
ــيه هاى انتخابات شوراى شهر  ــر و حاش جهالت بش
ــاهده انتخابات  ــدال :با مش ــون مان ــاس  نلس بندرعب
ــارج دو هزار  ــهر بندرعباس به اهميت ش شوراى ش

تومانى پى بردم. 
ــا گاندى:جهان بداند،  چلومرغ  تاثير به غايت  مهاتم

در انتخابات شوراها دارد.
ــز خان: به جان عزيزت، اگر فقط ده مرد نظير  چنگي
ــتم تمام جهان را فتح  بروبچ اطراف صندوق ها داش
ــود، تصاوير  ــور هوگو: حيرت انگيز ب ــردم. ويكت ميك
ــزرگ  مغلوب چلومرغ و  ــاپى زيبا و بنرهاى ب فتوش
ــكندر مقدونى: دو  ــارج دو تومنى شدند.اس كارت ش
ــد اول باغ هاى معلق  ــا برايم در جهان حل نش معم

بابل دوم انتخابات شوراى شهربندرعباس 
الكساندر دوما، شامش را خورديد شارجش را برديد 

شعارش را ما بدهيم ، زرشك
ــن انتخابات  ــت از اي ــو، خيلى دلم ميخواس پينوكي
ــم رو تازه عمل  ــد كنم، حيف دماغ ــف و تمجي تعري

كردم.
ــارج دو تومنى نظر  ــز : اينكه با يك ش ــز ديكن چارل

انسانى را عوض كنى هنر است نه خلق آثار ادبى
سرآلكس فرگوسن: آفرين به شهردارى بندرعباس ، 

تيم خوبى بسته است.
ــتيم مثل انتخابات آمريكا  واليمير پوتين: قصد داش
دخالتى بكنيم، بعد فهميديم در اين زمينه دست ما 

را از پشت بسته اند.
ملك سلمان: جالبه منم  جزو آدم ها حساب كرديد، 
ــوا داريد ، بزنيد  ــا  اگه محض  اين يخدون ها دع ام

منفجرش كنيد.
كلينت ايستوود: شبيه داستان،  فيلم خوب بد زشت 

شده فقط يه دول كم داره
دى جى فسنقرى: ديگه شام نميدين

لخ
ز ت

طن

سـازمان جهادكشـاورزى  هرمزگان  

تخلفات و پيشنهادات و انتقادات
 در حوزه امور اراضى و ارائه مشاوره 

در مسائل امور اراضى

استفاده غيرمجاز از اراضى واگذارى ملى 
و دولتى

شناسايى اراضى كشاورزى 
رها شده باير و موات

  سخنان قصار در مورد انتخابات 
شوراى شهر بندرعباس

كاظم گلخنى

بهزيستى ياريگر نهادهاى فرهنگى در رفع 
آسيب هاى اجتماعى است

  مديـركل تبليغات اسـالمى هرمزگان 
ياريگـر  بهزيسـتي  سـازمان  گفـت: 
نهادهاي فرهنگي در رفع آسـيب هاي 

اجتماعي است.
حجت االسالم و المسلمين على اكبر انصارى راد 
در گفت وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس 
با ضمن گرامى داشت هفته بهزيستى، اظهار 
ــتى ازجمله نهادى  ــازمان بهزيس داشت: س
است كه تأثير بسزايى در كاهش آسيب هاى 
اجتماعى طيف آسيب پذير جامعه داشته و 
ــى از محروميت زدايى زنان و كودكان  بخش
ــده اين  ــه بر عه ــف جامع ــروم و ضعي مح
ــت و اين  ــده اس ــول ش ــى مح ــاد دولت نه
ــاى فرهنگى در رفع  ــازمان ياريگر نهاده س
پيشگيرى  ــت.وى  اس اجتماعى  آسيب هاى 
ــيب هاى اجتماعى  از معلوليت ها،كاهش آس
ــالمت  ــيب پذير، ارتقاى رفاه، س ــار آس اقش
ــود كيفيت و تحكيم  روانى اجتماعى و بهب
ــازى  ــواده و توانمندس ــان خان ــان و كي بني
ــش، كمك به تأمين  خانواده هاى تحت پوش
حداقل نيازهاى اساسى گروه هاى كم درآمد، 
توسعه و فرهنگ مشاركت و ايجاد احساس 
ــانى  ــق اجتماعى با تكيه بر كرامت انس تعل
ــور  ــه به منظ ــاد جامع ــى آح و هويت بخش
ــداف  ــره را از اه ــان و غي ــازى آن توانمندس
ــالم  ــيس اين نهاد برشمرد.حجت االس تأس
ــاى  ــه كاركرده ب ــن  ــارى راد، همچني انص

ــتى نيز اشاره كرد  فرهنگى سازمان بهزيس
ــازمان بهزيستى كشور در زمينه  و افزود: س
ــيب هاى اجتماعى با  ــا و آس ــع هنجاره رف
ازجمله؛  ــاوره اى  ــاى مش برگزارى كالس ه
مشاوره اى قبل از ازدواج، مركز طرح كاهش 
ــجام خانواده  ــتاى حفظ انس طالق در  راس
ــى طالق،  ــاى منف ــگيرى از پيامده و پيش
آموزش مهارت هاى زندگى، ترويج فرهنگ 
ازدواج و تأمين مسكن و جهيزيه براى اقشار 
ضعيف و معلول جامعه خدمات قابل توجهى 
ــت كه اين گونه  ــور ارائه كرده اس را در كش
ــيده  ــى پوش ــذار بر كس ــاى اثرگ فعاليت ه
ــت.مديركل تبليغات اسالمى هرمزگان  نيس
ــتى به مديركل و  ضمن تبريك روز بهزيس
كاركنان اين مجموعه در استان خاطرنشان 
ــاخت: گرچه اقدات و فعاليت هاى مؤثرى  س
ــوى نهادهاى فرهنگى براى جلوگيرى  از س
ــيب هاى اجتماعى برداشته شده  از بروز آس
ــده در  ــت اما آمار و گزارش هاى ارائه ش اس
ــتان با  ــت كه اس اين زمينه حاكى از آن اس
ــكالت جدى روبرو است و امروز دشمن  مش
ــود را به كار  ــه تمام تالش خ ــن زمين در اي
ــته تا عقائد و باورهاى دينى همه اقشار  بس
ــار كم درآمد و آسيب پذير جامعه  بويژه اقش
ــتا همه ادارات  را تضعيف نمايد، در اين راس
بايد در اين زمينه ياريگر نهادهاى فرهنگى 
ــوند.وى در پايان تصريح  ــند و بسيج ش باش
ــترده  ــرد: موضوع فرهنگ يك بحث گس ك
ــم به فعاليت هاى ادارات  ــت و نبايد چش اس
و نهادهاى فرهنگى دوخت، فرد فرد جامعه 
ــتند و بحمداهللا  ــؤول هس در اين زمينه مس
ــازمان  ــوى س خدمات فرهنگى خوبى از س
بهزيستى در سطح كشور در حال اجراست 

كه شايسته قدرانى است./

مديركل تبليغات اسالمى هرمزگان:

تالش مى كنيم در كمترين زمان بازسازى 
بيمارستان صورت گيرد

دكتر سيد حسين داودى :

در پى تشكيل كميته مديريت   بحران در 
شهرسـتان حاجى آباد ، ترميم و بازسازى 
بخشهاى سوخته بيمارستان حاجى آباد در 

دستور كار دانشگاه قرار گرفت .
دكتر سيد حسين داودى ، رييس دانشگاه 
ــكى در جلسه اضطرارى كه چند  علوم پزش
ــوزى و اطفاء حريق  ساعت پس از آتش س
تشكيل شد گفت : ضمن ابراز تاسف از بروز 
ــيار خوب و به  ــن حادثه ، از مديريت بس اي
ــبكه بهداشت و  موقع همه همكارانم در ش
ــاد  كه موجب نجات  ــتان حاجى آب بيمارس
ــنل شد تقدير و تشكر  جان بيماران و پرس

ــارات  ــاره به اينكه خس مى كنم . وى با اش
ــه و انبار دارويى  ــبتا زيادى به ابني مالى نس
ــده، گفت :  ــكى وارد ش ــزات پزش و تجهي
ــه دليل  ــوزى ب ــبختانه اين آتش س خوش
ــكارى همه  ــوب و هم ــيار خ ــت بس مديري
ــى كنترل و اطفاء  ــاى ذيربط به خوب ارگانه

شد و خسارت جانى نداشت.
رييس دانشگاه به همه اعضاء كميته بحران 
ــروز بايد تمام  ــه از ام ــان كرد ك خاطر نش
ــتان  ــت بيمارس تالش خود را جهت بازگش
ــد و از معاونين  ــل به كارگيرن به حالت قب
ــگاه هم خواست تا ترميم و  و مديران دانش
ــتان را در دستور  ــازى فورى ، بيمارس بازس
ــن كميته مقرر  ــود قرار دهند .در اي كار خ
ــى تخصصى براى  گرديد تيمهاى كارشناس
ــمتهاى مختلف از  ــى و ترميم در قس بررس
ــى ، هتلينگ آغاز به  ــات ، فن جمله تاسيس
ــان دكتر داودى از تالش  ــد .در پاي كار كنن
ــش  آت  - ــدارى  فرمان ــكارى  هم و 
ــترى - نيروى انتظامى - سپاه  نشانيدادگس
و بسيج و هالل احمر و ساير ادارات همكار 

صميمانه تقدير و تشكر نمود./

معـاون  جـاودان؛  غالمعلـى  دكتـر   
پزشـكى  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتى 
در شهرسـتان  بـا حضـور  هرمـزگان 
جاسـك از 2 پـروژه عمرانـى در حال 
بهداشـت پيوشـك و  سـاخت مركـز 

ليردف اين شهرستان بازديد كرد.
ــت  ــبكه بهداش ــى؛ مدير ش ــر ابراهيم دكت
ــن ارائه  ــك ضم ــتان جاس و درمان شهرس
ــروژه هاى  ــوص پ ــات الزم در خص توضيح
ــا زيربناى  ــك ب ــزود: مركز پيوش مذكور اف

310 متر مربع داراى بخش هاى آزمايشگاه 
ــت  ــك و بهداش – اتاق مامايى – اتاق پزش

خانواده و تزريقات و پذيرش مى باشد.
وى ابراز كرد: در راستاى تأمين بخش رفاهى 
ــك و ماما در مركز پيوشك، 2  كاركنان پزش
ــت پزشك و ماما هر كدام با  باب محل زيس
ــاخت      ــاى 120 متر مربع در حال س زير بن
ــت؛ مركز بهداشتى درمانى  است.گفتنى اس
ــرفت فيزيكى به  پيوشك با 95 درصد پيش

زودى به بهره بردارى خواهد رسيد./

  پيشرفت 95درصدى مركز درمانى پيوشك 
جاسك به همراه 2 محل زيست پزشك و ماما

انتخابات نظام پزشـكى در 6 گروه جامعه پزشـكان، داروسـازان، دندان پزشكان، 
مامايى ها، علوم آزمايشـگاهى و ليسـانس هاى پروانه دار شـامل بينايى سـنجى، 

شنوايى سنجى، گفتاردرمانى و تغذيه برگزار شد.
اين انتخابات در دو حوزه بندرعباس و ميناب با 63 داوطلب برگزار شد و پنج صندوق سيار 

نيز براى اين انتخابات در نظر گرفته شد.
ــكى شهرستان بندرعباس به شرح زير  ــاس اسامى برگزيدگان انتخابات نظام پزش بر اين اس
ــماعيل صادقى - دكتر  ــيدى - دكتر مهدى حسنى آزاد - دكتر اس ــت:دكتر على جمش اس
عبدالرضا بشيرزاده - دكتر حميدرضا محبوبى - دكتر نويد جهانى - دكتر منوچهر كمالى 

دكتر مسعود صالحى پور - دكتر مهدى الله زارى-دكتر  سيد محمد ابطحى
دندان پزشكان:دكتر عبدالحميد معنايى - دكتر حميد احمد پور

داروسازان:دكتر مهرداد كنجكاو - دكتر حسين اتحاد
علوم آزمايشگاهيان:دكتر سيد عبداهللا موسوى

ماماها:سهيال مرادى
اعضاء على البدل گروه پزشـكان بندرعباس :1-دكتر فردوس مذنبى 2- دكتر محمود 

حسين پور كوهشاهى 3 - دكتر فرهاد خرمى 
عضو على البدل گروه دندانپزشكى : دكتر عيسى ساالرى 

عضو على البدل گروه داروسازى :دكتر حسين كرمپور ( پزشك )
عضو على البدل گروه مامايى :مريم  ثاقب راى 

عضو على البدل گروه علوم آزمايشگاهيان : دكتر آزيتا مشهدى ابوالقاسمى 
عضو على البدل گروه ليسانسيه پروانه دار : دكتر محمود فداكار ( پزشك ) ./

برگزيدگان انتخابات نظام پزشكى بندرعباس 
معرفى شدند

مديركل تبليغات اسـالمى هرمزگان با 
اشاره به بررسى آسيب هاى اجتماعى 
گفت:خودكشـى  اسـتان  در  موجـود 
يـك پديـده ضـد اجتماعى اسـت كه 
بايدكالبـد شـكافى علمـى و فرهنگى 

شـو  د. 
كل  اداره  ــى  عموم ــط  رواب ــزارش  گ ــه  ب
هرمزگان، حجت االسالم  ــالمى  اس تبليغات 
در  راد  ــارى  انص ــر  على اكب ــلمين  والمس
ــاره به اينكه متأسفانه طى  گفت وگويى با اش
ــاس آمارهاى منتشر  ــال اخير براس چند س
ــى ها به داليل مختلف  ــده، رواج خودكش ش
ــتان هرمزگان نگران كننده  اجتماعى در اس

بوده .
ــده اى كه جزو  ــى پدي  اظهار كرد: خودكش
اجتماعى جامعه  ــيب هاى  آس شخصى ترين 

ــت و متأسفانه برخى از انسان ها مبادرت  اس
ــه انجام آن مى ورزند و نقش ضد اجتماعى  ب
ــت  ــر جامعه خواهد داش ــر منفى ب آن تأثي
ــئله  ــتان ها اين مس ــتر اس و امروزه در بيش
ــتا مى طلبد  ــن راس ــه در اي ــود دارد ك وج
ــى در اين زمينه  ــتگاه هاى فرهنگ همه دس
ــل  ــن معض ــى اي ــه واكاوى و آسيب شناس ب
بپرد   ازند. وى با بيان اينكه خودكشى يكى 
ــت،  ــاى ضد اجتماعى انسان هاس از رفتاره
ــك اگر به درستى با اين  تصريح كرد: بى ش
موضوع مقابله نشود، سالمت جامعه به خطر 
ــى در اين پديده  ــد و واقعيت دردناك مى افت
ــى  ــت كه پيكره اجتماع را متالش نهفته اس
ــكالت  ــوء و زيان بار آن مش مى كند و آثار س
ــا در بر خواهد  ــده اى را براى خانواده ه عدي

ــت.  / داش

خودكشى يك پديده ضد اجتماعى است 
مديركل تبليغات اسالمى هرمزگان:

اميدوارم شهردار آينده بندرعباس 
شهرساز باشد و نه جناح ساز و باندساز!

ــاى موجود در طى  ــا و باندبازى ه ــازى ه   جناح س
ــته در پارلمان شهرى و به خصوص  ــال هاى گذش س
در شهردارى بندرعباس كمر مردم را شكسته است و 

اميدى به آينده شهر بندرعباس نيست. 
ــهم بخشى در  ــهر و س ــوراى ش ــهم خواهى در ش س
شهردارى بندرعباس مردمان اين شهر را خسته كرده 
ــهرى "برتر" هستيم و نه  ــت، ما امروز به دنبال ش اس

شهرى "بدتر"!
آقايان عزيز و منتخبان مردم در پارلمان شهرى!

ــهردار انتخاب كنيد، كه بتواند  ــى را به عنوان ش كس
ــهربندرعباس را خوبى مديريت و زيبا كند، نه اين  ش
كه شهربندرعباس را خسته تر از گذشته نشان دهد.

ــت و  ــوداى سياس ــهردارى را انتخاب كنيد كه س ش
كانديدا شدن را در ذهن خود نپروراند،و تمام رويايش 
ــاب كنيد، كه  ــهردارى را انتخ مجلس ملى نباشد.ش
ــيد نه آقايانى مجلسى! كسى را  ــماها باش مديرش ش
ــه چاله هاى كوچه ها و  ــيرش ب انتخاب كنيد كه مس
ــهرى بخورد، نه اين كه مسيرش فقط  خيابان هاى ش
ــينى باشد. ــهردارى و گاهى هم تهران نش خانه و ش
ــهرى اميدوارم  ــردم در پارلمان ش ــن عزيز م منتخبي
شماها ديگر در تجسس مديريت در ايتاليا نباشيد،اگر 
ــيد  ــد بهترين مدير و وكيل براى مردم باش ميخواهي
ــد تا بدانيد مدير  ــى نهج البالغه را مطالعه فرمائي كم

كيست و حق مردم چيست،! 
           سعيدپيشوايى 

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى هرمزگان:
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اعزام تيم دو ميدانى مقطع متوسطه اول 
به مسابقات كشورى

ــش آموزى رودان  ــب دو وميدانى دان   تيم منتخ
ــه رقابت  ــتان هرمزگان ب ــده اس ــوان نماين به عن
ــد. به گزارش روبط  ــور اعزام ش هاى قهرمانى كش
ــالمت اداره كل  ــى معاونت تربيت بدنى و س عموم
ــتان هرمزگان عليرضا باقرى  آموزش و پرورش اس
ــت :سى چهارمين دوره  با اعالم اين خبراظهار داش
ــر  مقطع  ــاى قهرمانى دانش آموزان پس رقابت ه
متوسطه اول مدارس كشور در رشته دو و ميدانى 
ــت 96,4,31 به مدت چهار  از مورخ96,4,27 لغاي
روز به ميزبانى استان كردستان و در شهر سنندج 
ــامل  برگزار مى گردد.وى افزود :اعضاى اين تيم ش
6 ورزشكار و دو نفر به عنوان كادر فنى مى باشند 
ــم و مدونى را  ــان تمرينات منظ ــه گفته مربي و ب
ــركت در رقابت ها پشت سر گذاشته است  براى ش
ــم  با توجه به اين ميزان آمادگى حضور  و اميدواري

موفقى در رقابت ها داشته باشند.
كسب كاپ اخالق مسابقات دو و ميدانى 

مدارس كشور توسط تيم هرمزگان
ــوزش  ــالمت آم ــى و س بدن ــت  تربي ــاون     مع
و پرورش هرمزگان از كسب كاپ اخالق مسابقات 
ــط تيم  ــور توس ــگاه هاى كش دو و ميدانى آموزش
ــر داد.به گزارش روبط  دانش آموزى هرمزگان خب
ــالمت اداره كل  ــى معاونت تربيت بدنى و س عموم
ــتان هرمزگان عليرضا باقرى  آموزش وپرورش اس
ــت :تيم دو  ــار داش ــر اظه ــالم اين خب ــن اع ضم
و ميدانى دانش آموزان مقطع متوسطه اول پسران 
ــتان در  ــوان نماينده اس ــتان رودان به عن شهرس
ــور موفق شد  ــابقات دو و ميدانى مدارس كش مس
ــب كند.گفتنى  ــابقات را كس كاپ اخالق اين مس
ــابقات قهرمانى  ــى و چهارمين دوره مس ــت س اس
ــور در رشته دو و ميدانى از  دانش آموزان پس كش
تاريخ 27/4/96 لغايت 30/4/96 با شركت 28 تيم 
و حضور 320  دانش آموز ورزشكار از سراسركشور   
ــنندج  ــهر س ــتان در ش ــتان كردس به ميزبانى اس

برگزار گرديد.
صدرنشينى بانوان پاروزن تايدواتر 

هرمزگان در مسابقات ليگ برتر
  فصل جديد مسابقات ليگ قايقرانى آب هاى آرام 
ــينى پاروزنان تيم تايدواتر  بانوان كشور با صدرنش
ــنا، در پايان  ــزارش ايس ــد.به گ ــزگان آغاز ش هرم
ــت كه در درياچه مجموعه  رقابت هاى هفته نخس
ــد، پاروزنان تيم  ــران برگزار ش ــى آزادى ته ورزش
ــب  تايدواتر هرمزگان مدافع عنوان قهرمانى با كس
ــش كاياك و كانو  ــاز در مواد مختلف بخ 68 امتي
ــدند.تيم هاى مقاومت بسيج با 58  ــين ش صدرنش
ــاز در رده هاى دوم  ــتارگان قوا نيز با 40 امتي و س

و سوم قرار گرفتند.
آذرخش بندرعباس دو-هيئت قم يك

ــرى مقابل هيئت قم  ــال آذرخش با برت تيم فوتس
ــابقات ليگ برتر  ــتين پيروزى خود در مس به نخس

فوتسال كشور دست يافت.
ــابقات هفته چهارم  ــنا، از سرى مس به گزارش ايس
ــاى آذرخش  ــور تيم ه ــال كش ــر فوتس ــگ برت لي
ــته(27 تير)  ــم عصر گذش ــاس و هيئت ق بندرعب
ــالن فجر  ــش از 2 هزار هوادار در س ــور بي در حض
بندرعباس به مصاف يكديگر رفتند و در پايان تيم 
ــورى  آذرخش با گل هاى ميثم خيام و ميثم برمش
ــى با نتيجه دو بر يك  در مقابل تك گل على عباس
ــت يافت.در اين ديدار براى نماينده  به پيروزى دس
ــدى، بهزاد  ــزگان باقرمحمدى، محمد بنى اس هرم
ميرى زاده، سينا احمديان پور، سينا بخشى، ميثم 
ــورى، ميالد چراغى، ميالد قنبر  خيام، ميثم برمش
ــرمربيگرى  زاده، محمد زاهدى و محمد خرم با س
ــراى تيم هيئت  ــاس روز پيكر بازى كردند و ب عب
قم حسن عسكرى وند، على اكبر حسن پور، شهاب 
بشرى دوست، محمد رمضانى محمد برزگرمجتبى 
ــد فراهانى، على  ــى منش، فرهاد فالمرزى، حام ول
شريفى، على عباسى، محمد كرمانى و عابد خسرو 
ــه ميدان رفتند.با  ــا هدايت ابوالفضل ثانى ب بگى ب
ــا 3 امتياز در رده  ــه نماينده هرمزگان ب اين نتيج
ــدون امتياز در قهر جدول  ــم و تيم هيئت قم ب ده

قرار گرفتند./

  معـاون تربيـت بدنـى و سـالمت آمـوزش و 
پـرورش هرمزگان گفت :تمرينات تيم منتخب 
دانش آمـوزى بندرلنگه در رشـته طناب زنى 
پسران در دو مقطع ابتدايى و متوسطه اول در 

بندرعباس آغاز شد.
ــت تربيت بدنى و  ــط عمومى معاون ــه گزارش رواب ب
سالمت اداره كل آموزش وپرورش استان هرمزگان 
ــت :تيم  ــا باقرى با اعالم اين خبر اظهار داش عليرض
ــته  طناب  ــش آموزى بندرلنگه در رش منتخب دان
ــى وچهارمين  ــتان به  س زنى به عنوان نماينده اس
ــابقات قهرمانى دانش آموزان پسر مدارس  دوره مس
كشور در هر دو مقطع ابتدايى و متوسطه اول اعزام 
ــد .به همين منظور تمرينات آماده سازى  خواهد ش

ــت هاى فوق با حضور  ــركت در رقاب خود راجهت ش
ــين غالم زاده مربى  ــان منتخب زير نظر حس بازيكن
ــه كادر فنى تا زمان  ــرده و به گفت ــن تيم آغاز ك اي
ــه مرحله اردويى را پشت خواهد  شروع مسابقات س
ــالمت آموزش و  ــت .معاون تربيت بدنى و س گذاش
پرورش هرمزگان در پايان اظهار اميدوارى كرد اين 
ــا حداكثر آمادگى  ــاى  پيش رو ب ــم در رقابت ه تي
حضور يابد و نماينده شايسته اى براى جامعه دانش 
ــتان هرمزگان باشد .گفتنى  آموزى و فرهنگيان اس
است سى و چهارمين دوره مسابقات قهرمانى دانش 
ــور در رشته طناب زنى از  ــر مدارس كش آموزان پس
ــتان  ــخ 96,5,22لغايت 96,5,26به ميزبانى اس تاري

مازندران در شهر رامسر برگذارمى گردد./

آغاز تمرينات طناب زنى مقطع ابتدايى و متوسطه 
پسران هرمزگان

 محمدناظم الشـريعه سـرمربى تيم 
ملى فوتسال جمهورى اسالمى ايران 
در ميناب اولين دوره كالس توجيهى 
دانـش افزايى با مدرسـى سـرمربى 
تيم  ملى فوتسـال جمهورى اسالمى 
ايران  محمد ناظم الشريعه   و مدرس 
فدراسـيون  فوتبال بـا حضور جعفر 
مقى  رييـس اداره رورزش و جوانان 
ميناب،قاسـم رنجبريـان دبيرهييت 
فوتبال استان هرمزگان، سيدهدايت 
اهللا مظلـوم رييـس هييـت فوتبـال 
ميناب مسيولين كميته هاى فوتسال 
آقايان و بانوان مينـاب ،اعضا هييت 
فوتبـال مينـاب  و با حضـور بيش از 
30شركت كننده مربيان و مسئولين 
باشـگاهها و عالقمندان به اين رشته 
در سـالن اجتماعات فرماندارى ويژه 
مينـاب رو زجمعه 31تيرمـاه برگزار 

شد.
جعفر متقى رييس اداره ورزش و جوانان 

ــك پور خبرنگار  ــاب در گفتگو با  نم مين
ــت  ــرون در ميناب اظهار داش ــراث ج مي
ــاى الزم  ــل هماهنگى ه ــه قب ازدو هفت
ــرمربى تيم ملى فوتسال   جهت حضور س
ــزارى  كالس دانش  ــريعه و برگ ناظم الش
ــتان ،استان  افزايى باهييت فوتبال شهرس
ــورت  ــن روز ص اي ــراى  ب ــيون  و فدراس
ــا حمايت  ــه بحمداهللا ب ــود ك ــه ب پذيرفت
ــتان آقاى  دبير پرتالش هييت فوتبال اس
ــرمربى  رنجبريان اين كالس با حضور س
ــالمى  ــال جمهورى اس ــى فوتس ــم مل تي
ــزار گرديد.متولى ورزش ميناب  ايران برگ
ــال در كشور همه  ــته فوتس ادامه داد رش
ــده و با عالقمندى خاصى در بين  گير  ش
ــى در حال برگزارى  جوانان در هر مقطع
ــوان  ــاب بعن ــتان مين ــد و شهرس ميباش
ــتان هرمزگان بعد  دومين پرجمعيت اس
ــن تمامى  ــته در بي ــاس توانس از بندرعب
ــتان ركوردار برگذارى  ــتانهاى اس شهرس
ــد.همين امر باعث  مسابقات فوتسال باش

ــده بود تا هييت فوتبال شهرستان در  ش
ــن كالس هايى  ــدارك برگزارى اينچني ت
باشد و با هماهنگى با اداره ورزش و جوانان 
ميناب،هييت فوتبال استان و فدراسيون 
ــرمربى تيم ملى  ــتيم س ــال  توانس فوتب
ــال جمهورى ايران را به شهرستان  فوتس
عنوان  ــتان  شهرس ورزش  بياوريم.متولى 
داشت حضور عالقمندان پر شور از بخش 
ــاب در اين دوره از  ــتان  مين هاى شهرس
ــده بود. كالس ها خود باعث دلگرمى ش

ــى و كيفى اين  ــطح كم ــى گفت س متق
ــود و عالقمندان به  ــيار عالى ب كالس بس
رشته فوتسال توانستند بيشترين بهره را 
از اين كالسها و حضور سرمربى تيم ملى 

فوتسال جمهورى اسالمى ايران ببرند.
ــركت كنندگان در كالس  در پايان به ش
ــال مدرك  ــى  دانش افزايى فوتس توجيه
ــوى  س از  كالس  در  ــركت  ش ــى  گواه
ــالمى  ــال جمهورى اس ــيون  فوتب فدراس

ايران اعطا گرديد. /

محمد الشريعه سرمربى فوتسال كشور درميناب  دوره 
توجيهى برگزار مى كند

 مسابقه فوتسال در گورزنگ  به تسا وى رسيد 

گروه گزارش : غالم نمك پور
  فوتسـال واليت شـهيد مردان  و شـهداى گورزانـگ در ديدارى 

نزديك باتساوى 3بر3به تقسيم امتيازات بسنده كردند.
ــتاى حكمى در مقابل هم صف  ــال بسيج گورزانگ و اميد،از روس تيم فوتس
ــود بسيج گورزانگ به پايان  آرايى نمودند كه اين ديدار با نتيجه 2بر1به س
رسيد. مرحونى  از روستاى كردر رضوى با نتيجه 4بر3 از سد بسيج اصحاب 
ــتاى گبرانى با نتيجه4بر3 زسد وحدت گذشت   ــانه عبور كرد . تيم روس رس
ــت با نتيجه5بر3سيب سرخ را  ــه برى كبابى توانس ــم تيم شيش در روز شش
شكست دهد.مصالح ساختمانى كوثر كردر رضوى نيز در اين روز 3بر5ديدار 
خود را در مقابل دهيارى شهيدمردان شهرستان سيريك واگذار نمود.كانون 
عترت حاجى خادمى با گلهاى وحيدصالحى،ميالدفردكريمى2گل در مقابل 
ــاوى رضايت داد. و در  ديدار اخر از روز ششم  ــيج به تس ناحيه مقاومت بس
ــال پيروان ثامن االئمه كردر رضوى توانست با نتيجه  ــابقات تيم فوتس مس

3بر1ازسد تيم فوتسال كالسكه از روستاى زهوكى عبور نمايد./

معاون تربيت بدنى و سالمت اداره كل آموزش وپرورش استان هرمزگان :

 گروه گزارش : غالم نمك پور
در ادامه مسـابقات فوتسـال يازدهمين  دوره 
جشـنواره آسمان هشـتم  اين نتايج  در   روز 

هفتم اين دوره از مسابقات به دست آمد. 
ــتاى  كردر رضوى در  ــال مرحونى از روس تيم فوتس
ــت با  ــهرك المهدى  توانس ديدار با انصارالمهدى ش
ــينى   4گل كه 3گل از اين 4گل را مهرداد على حس
ــرتك زاده  وارد دروازه انصار نمود  و 1گل را جابرس
ــا نتيجه4بر0با  ــدار را ب ــدار اين دي ــت با اقت توانس

پيروزى پشت سر بگذارد.
ــت 4بر1از سد اصحاب رسانه  در اين روز تيم  توانس

عبور نمايد.
ــتاى  ــى در مقابل مدافعين حرم از روس اميد حكم
كردر رضوى نتوانست نتيجه ايى كسب نمايد و اين 

ديدار را با نتيجه1بر4در مقابل حريف واگذار 
ــهيد مردان  ــان واليت ش ــم ميهم ــا تي ــود .و ام نم

ــيريك در  هفتمين روز از اين دوره  ــتان س شهرس
ازمسابقات در مقابل بسيج از روستاى گورزانگ قرار 

گرفت  كه اين نتيجه را 2بر0واگذار نمود.
ــتم مسابقات فوتسال جام آسمان  و اما در روز  هش
هشتم كردر رضوى به دليل حعضرنشدن تيم ناحيه 
ــوى كميته فنى  ــدار از س ــيج اين دي ــت بس مقاوم
ــود پيروان ثامن كردر به ثبت  ــابقات 3بر0به س مس

رسيد.
ــرت حاجى خادمى در مقابل  منتظران از  كانون عت

روستاى مالجماتى به تساوى3بر3رضايت داد.
ــتاى  كنارترش در مقابل شيشه  ــهداى روس تيم ش

برى شهيد،كبابى 6 بر3به پيروزى دست يافت.
ــار دروازه  ــاختمانى كوثر كردر رضوى8ب مصالح س
ــيب سرخ را با گل آشنا كرد كه سهم سيب سرخ  س
ــدار پر گل فقط 1گل بود و اين ديدار با  در اين  دي

همين نتيجه 8 بر1به پايان رسيد./

جشنواره ورزشى آسمان هشتم در ميناب

   مسـئول ورزش بانـوان اداره كل ورزش و جوانان 
هرمزگان گفت: ورزش بانوان هرمزگان از لحاظ زير 
سـاختى وضعيت مطلوبـى دارد اما در حوزه ورزش 
همگانـى هرمـزگان داراى ضعف اسـت چون براى 
از بيـن بردن فقـر حركتى در بانوان نياز اسـت كه 
به ورزش هـاى همگانى و فراغتى بيشـتر پرداخته 

شـو  د.
ــا زمانى  ــيون ه ــاختار فدراس ــحر رضايى افزود: در س س

ــتان ها داده  ــى اس ــه منابع مالى به هيئت هاى ورزش ك
ــت و اين  ــخص نيس ــهم ورزش بانوان مش ــود س ــى ش م
ــليقه  ــخص بودن به مديران اجازه داده مى دهد س نامش

ــد.    ــل كنن اى   عم
ــرانه ورزش در هرمزگان را پايين دانست و تصريح  وى س
كرد: كم رنگ بودن حضور بانوان در صحنه هاى ورزشى 
ــت كه اين  ــرانه پايين ورزش بانوان اس ــى از داليل س يك
ــئولين را براى  ــتفاده مس ــوء اس ــور، اجازه س ــدم حض ع

ــر  ــت و اسپانس ــص منابع به ورزش بانوان داده اس تخصي
ــش تلويزيونى و يا  ــان مالى با بهانه هاى حق پخ و حامي
ــى ضعيف هرگونه همكارى را با ورزش بانوان  برد تبليغات

ــد. ــرده ان ــع    ك قط
ــاره به ديگر مشكالت ورزش بانوان در  ــئول با اش اين مس
ــن و كافى براى ورزش هاى  ــزگان گفت: فضاهاى ام هرم
ــهر وجود ندارد  ــطح ش فراغتى، تفريحى و همگانى در س
ــتگاه سالمتى وجود دارد  و محيط هايى كه به عنوان ايس
ــده  ــراى حضور بانوان در آن تأمين نش ــرايط امنيتى ب ش

ــت. / ا  س

انتقاد مسئول ورزش بانوان از ضعف ورزش همگانى هرمزگان:

 ايستگاه هاى ورزشى زنان امن نيست

«سما» دختر يكه تاز  سوار بر طوفان شد و تاخت
 هم زمان با هفته عفاف و حجاب، مسابقات كورس سواركارى جنوب 
كشـور به ميزبانى هيئت سواركارى شهرسـتان مرودشت با عنوان 

جام عفاف و حجاب برگزار شد .
ــب طوفان از هرمزگان برنده مقام سوم مسابقات كورس  ــما انصارى با اس س
ــابقات 26 سواركار از استان هاى فارس،  سواركارى جنوب كشوردر اين مس
ــروه  جداگانه آقايان و  ــه و بوير احمد در دو گ ــهر، هرمزگان، كهكيلوي بوش
ــركت كردند كه در پايان و در رده آقايان محمد مختارى با اسب  بانوان   ش
شورش از مرودشت به مقام نخست رسيد و محمد آزاد با اسب ساالر از فسا 
و ابوالفضل رستگار از اقليد عنوان دوم و سوم را كسب كردند؛ در رده بانوان 
ــلمى با اسب چلچله از نورآباد ممسنى عنوان نخست را كسب  نيز الهام مس
كرد و ياسن فوالدى با اسب رخش از كازرون و سما انصارى با اسب طوفان از 
استان هرمزگان عناوين دوم و سوم اين مسابقات را به خود اختصاص دادند./



 
حوا دث 6

پل ارتباطى مردم و سازمان دوستان و هموطنان عزيز، براى جلوگيرى از آتش سوزى جنگل ها و مراتع يادمان باشد:

1504
آماده دريافت اخبار آتش سوزى ، تخريب و 

تصرف اراضى ملى ، قاچاق چوب و ... روابط عمومى اداره كل  منابع طبيعى و آبخيزدارى  هرمزگان

 با مشاهده كردن كمترين دود يا آتش سوزى حتما آن را خاموش
 و يا بالفاصله به ماموران   جنگل بانى يا شماره 1504 اطالع دهيم

 دو شنبه  2 مرداد ماه    1396/ شماره  44  / سال  دوم

ــر از عقاب با  ــت كوچك ت ــكارى اس ــارگپه پرنده اى ش س
ــط و تو پُر، سرى كوچك و گرد روى گردنى  جثه اى متوس
ــيار  ــن و دم كوتاه. رنگ پر و بال بس ــت، بال هاى په كلف
متنوعى دارد.سارگپه قلمرو طلب و اغلب تك همسر است 
ــرش با او مى ماند. اين ويژگى  و معموالً تا پايان عمر همس

در پرنده هاى شكارى ايران كم پيش مى آيد
  پراكندگى

ــخصات ظاهرى: اين پرنده، 50 سانتى متر طول دارد.  مش
ــى رنگ تا تيره، با راه راه  ــيار متنوع، ب رنگ پر و بالش بس
عرضى روى دم و نوارى به رنگ تيره ى كمرنگ در انتهاى 
دم ديده مى شود. زير بالها غالبا كمرنگ است و در سطح 
ــم مى خورد. در  ــكمى لكه هاى سفيد فراوانى به چش ش
ــود  زير خم بال ها لكه هاى بزرگ تيره رنگى ديده مى ش
ــت. روتنه قهوه  ــا بدون پر و به رنگ زرد كمرنگ اس و پاه
ــاهپرها قهوه اى  ــوه اى تيره و نوك ش ــگ تا قه اى كمرن
ــياه است. سر و گردنش كوتاه و حالت چثه اش  تيره تا س
ــازروى هاى طوالنى؛ نوك  ــت. هنگام بالب جمع و جور اس
ــاهپرها، رو به باال، تفعر پيد مى كند. و دمش گسترده  ش
ــود. پروازش نستبا سنگين و كند است و گاهى نيز،  مى ش
ــكارهاى  ــا بال زنى مى كند. از ارتفاع پايين، روى ش در ج
ــدگان، جهيده و  ــد خرگوش و گاهى نيز پرن كوچك مانن
ــكار مى كند.به الشه و مردار عالقه دارد و از آنها  آنها را ش
ــن پرنده مانند كاكايى  ــز تغذيه مى كند.صدا: صداى اي ني
ــبيه «پى ى – وو» شنيده مى شود.زيستگاه: اين  ها و ش
ــتزارها  ــده در نواحى جنگلى با درختان پراكنده و كش پرن
ــر برده و روى صخره هاى ساحلى، درختان و اراضى  به س
ــازد نژآد كه خرمايى كمرنگ است.  ناهموار اشيانه مى س
ــيه توليد مثل ى كند.  ــتانها به ايران آمده و در روس زمس
ــبتا فراوان و بومى نواحى جنوبى درياى خزر  در ايران نس
است.حفاظت: اين پرنده در زمره ى پرندگان حمايت شده 
است و چنين به نظر مى رسد كه نياز ى به برنامه ى ويژه 

حفاظتى ندارد.
شناسايى سارگپه پا بلند و سارگپه معمولى

ــاز مى كنيم كه در  ــش را با دوگونه اى آغ ــروع اين بخ ش
ــتر نقاط ديده مى شوند واز طرف ديگر   دوستان كم  بيش
تجربه هم در شناسايى اين دو گونه  معموال آنها را از هم 

اشتباه مى گيرند.
سارگپه پا بلند:

ــارگپه ها كه به دوشكل تيره  بزرگ ترين عضو خانواده س
ــن در ايران ديده مى شود.اما مهمترين كليد هاى  و روش

شناسايى آنها عبارتند از:
1_جثه بزرگ با بال هاى كشيده

2_تيرگى ناحيه خم بال،همچنين حاشيه بال
3_دم بدون نوار هاى عرضى

ــراه با لكه هاى تيره  ــت پرنده هم 4_رنگ تقريبا يك دس
كه در كل روشن تر از سارگپه معمولى ديده مى شود.

5_رنگ تيره ناحيه پهلوهاى پرنده
سارگپه معمولى:

ــارگپه معمولى در ايران زيرگونه هاى مختلفى دارد كه  س
در مرحله اول وارد زيرگونه ها نمى شويم.بطور كلى كليد 

هاى شناسايى اين گونه بصورت زير است:
1_جثه اى كوچك ترو تپل تر از سارگپه پابلند

2_بال ها به نسبت سارگپه پا بلند جمع تر است
3_نوار مشكى مشهود در انتهاى دم

4_تيرگى ناحيه خم بال معموال ديده نمى شود
ــود  5_رنگ پرنده بطور كلى تيره تر از پابلند ديده مى ش

كه همراه با لكه هاى سفيد است./

بز
ت س

حيا

سارگپه

  جنوب كشـور آخر هفته پرحادثه اى 
داشت. 4 كشـته و بيش از 23 مجروح 
در سـه حادثه جداگانه. در نخسـتين 
حادثـه، 19 گردشـگر در رودخانـه دز 

دچار غرق شدگى شدند.
ــون مرگ 2نفر قطعى  ــن حادثه تاكن  در اي
ــده و تالش ها براى يافتن 3 مفقود ديگر  ش
ادامه دارد. دومين حادثه هم پنجشنبه براى 
5نفر ديگر اتفاق افتاد كه بر اثر آن، دو برادر 
كشته و 3نفر ديگر نجات داده شدند، اما اين 
ــوتر در  پايان ماجرا نبود، چراكه كمى آن س
ــتان، انفجار 13 لنج  همسايه شرقى خوزس
ــكله ماهيگيرى  ــوزى گسترده اس و آتش س
ــر را مجروح كرد. ــدر كنگان 10نفر ديگ بن

ــتين حادثه كه پرحاشيه ترين آنها هم  نخس
ــان دز اتفاق افتاد.  ــود، در آب هاى خروش ب
ــتانى در آب هاى  حضور گردشگران خوزس
ــته و 3 مفقود برجاى  ــان دز 2 كش خروش
گذاشت.در اين حادثه كه حوالى بعدازظهر 
ــمال  ــه دره ارواح ش ــنبه در منطق پنجش
ــول رخ داد، 19 طبيعت گرد اهوازى به  دزف
ــوپ در منطقه چال كندى  دليل پارگى تي
غرق شدند. در همان لحظات اوليه، 13نفر 
از حادثه ديدگان توسط مردم محلى نجات 
ــر 2 قربانى اين حادثه هم  پيدا كردند. پيك
ــط يكى از قايق هاى موتورى حاضر در  توس
ــد. اما تالش ها براى  منطقه از آب خارج ش
پيداكردن 4 مفقود ديگر تا ساعت ها بعد با 
ــت.  برخى  حضور عوامل امدادى ادامه داش
ــودن 3 مفقود ديگر اين  ــنيده ها از زنده ب ش
حادثه حكايت دارد.19 گردشگر اهوازى در 
ــنبه به  قالب يك تور طبيعت گردى پنجش
ــون» در شمال دزفول  ارتفاعات «كول خرس
ــاعت پياده روى  رفتند. اين افراد پس از 5س
ــيدند. طبق  در دره ارواح به رودخانه دز رس
ــير از داخل رودخانه  ــى از مس برنامه بخش
ــت.رودخانه اى باريك با شدت  دز مى گذش

ــگران با  ــن گردش ــيار زياد. اي ــان بس جري
ــتفاده از 5 تيوپ كه به وسيله طناب به  اس
ــده بودند، به آب مى زنند. اما  هم متصل ش
ــدت جريان آنها را به  سطح باالى آب و ش
ــد. چند تيوپ  ــير اصلى منحرف مى كن مس
ــگران به داخل  ــود و اين گردش پاره مى ش
ــانس با آنها يار  آب رودخانه مى افتند. اما ش
ــات پيدا مى كنند.  ــود و 13نفر از آنها نج ب
اينها را محمد يكى از بومى هاى اين منطقه 
ــهروند» مى گويد: «ما آن جا بوديم،  به «ش
وگرنه معلوم نبود چه باليى سر آنها مى آمد. 
آب چال كندى در اين فصل از  سال جريان 
ــير چند گرداب  ــديدى دارد. در اين مس ش
ــات پيداكردن از  ــت كه نج عميق هم هس
ــراه يكى از  ــت. من هم ــا غيرممكن اس آنه
ــتانم به نام رضا كنار رودخانه ايستاده  دوس

بوديم. 
ــره بزرگ برخورد كردند و  آنها به يك صخ
در آب افتادند. ما بالفاصله به آتش نشانى و 
ــم، اما تا آمدن نيروهاى  اورژانس خبر دادي
ــر كنيم. رضا با  ــتيم صب امدادى نمى توانس
قايق موتورى به آب زد، با چاقو طناب بين 
ــر از آنها را از  ــا را پاره كرديم، 5نف تيوپ ه
ــم. لبته آنها همگى جليقه نجات  آب گرفتي
داشتند. همكارم جنازه يك زن و مرد جوان 
ــيد. وقتى به كنار  ــم از آب بيرون كش را ه
ــيديم، متوجه شديم چند نفر  رودخانه رس
ــان را به  ــنا بلد بودند، خودش از آنها كه ش
ــانى  ــاندند، بچه هاى آتش نش ــكى رس خش
دزفول هم 3 نفر ديگر را نجات دادند، اما از 
وضع 4نفر ديگر هيچ خبرى نداريم. با توجه 
به شدت جريان آب، آنها بايد چند كيلومتر 
ــودن آنها يك  ــند. زنده ب پايين تر رفته باش
معجزه است.» نيروهاى هالل  احمر حوالى 
ــتفاده از بالگرد موفق به  ــر جمعه با اس ظه
ــايى يكى از مفقودشدگان اين حادثه  شناس

در حاشيه صخره اى اين رودخانه شدند. /

  سـخنگوى كميسـيون قضايى و حقوقى 
مراجـع  تمامـى  موافقـت  از  مجلـس 
توزيـع  پيشـنهاد  بـا  تصميم گيرنـده 
موادمخـدر دولتى با هـدف انقطاع رابطه 
معتـادان و قاچاق چيـان خبر داد و گفت: 
طـرح توزيع مـواد مخدر دولتى مشـابه 

آن چه پيش از انقالب انجام مى شـد.
ــه آخرين  ــاره ب ــالم نوروزى با اش حجت االس
ــالح قانون مبارزه  ــات درباره نحوه اص تصميم
ــر مصوبه  ــرد: بناب ــالم ك ــدر اع ــواد مخ ــا م ب

ــه، درباره كسانى  ــيون در آخرين جلس كميس
ــواد مخدر  ــر جرائم م ــون به خاط ــه هم  اكن ك
ــل، توزيع  ــان حم ــر جرمش ــرر كرديم اگ مق
ــر 100 كيلوگرم  ــا زي ــدارى ترياك ت ــا نگه ي
ــود، يا همين جرائم را درمورد توليد و توزيع  ب
مواد مخدر صنعتى تا مقدار كمتر از 2 كيلوگرم 
يا حمل و نگهدارى آن تا زير 5 كيلوگرم باشد، 
درصورتى كه سوءپيشينه موثر نداشته باشند،

ــك تبديل  ــه ي ــس درج ــه حب ــان ب  اعدامش
ــود./ مى   ش

عمليات نجات در جنوب

   فرمانـدار سـيريك خبـر داد:فرمانـده 
پايگاه دريابانى سيريك حدود ساعت 24 
در  عمليـات تعقيب و گريز با قاچاقچيان 
مشـروبات الكلى و مواد مخـدر  به علت 

واژگونى خودرو به شـهادت رسـيد.
ــات وارده  ــدت جراح ــده وى به علت ش   رانن
راهى بيمارستان خاتم االنبياء (ع) بندرعباس 

ــد  .  ش

ــم انگيز در جاده  ــه دلخراش و غ ــن حادث    اي
اصلى شهرستان سيريك به ميناب در محدود 

ــتاى زيارت اتفاق افتاد. روس
ــام و انقالب  ــرباز نظ ــييع اين س ــم  تش مراس
ــا حضور نماز گزاران اهل  ــد از نماز جمعه ب بع
تسنن و تشيع  از مسجد جامع فكرى به سمت 
مسجد صاحب الزمان(عج)  بندر سيريك برگزار 

ــو د./ مى ش

" مرگ دلخراش پسر در 
مقابل چشمان وحشت زده 

مرگ دلخراش پسر در مقابل چشمان 
وحشت زده پدر

در  سـاله   45 مـرد  يـك   
شرق جاسـك كه به همراه 
بـراى  21 سـاله اش  پسـر 
خود  شـترهاى  شناسـايى 
به داخـل خور شـهر نو در 
حـال عبـور بـود بـه علت 
عـدم آشـنايى به فن شـنا 
غرق شـد و مرگ دلخراش 
اين پسر در مقابل چشمان 
وحشـت زده پـدر ناگهانى 

رخ داد.
اظهار  بخشدار مركزى جاسك 
ــدگى  ــرد: يك مورد غرق ش ك
ــهر نو در تاريخ 27  در خور ش

ــد. تيرماه گزارش ش
ــرد غرق  ــان اينكه ف وى با بي
هشدان  ــتاى  روس اهل  ــده  ش
ــزى اين  ــش مرك ــع بخ از تواب
ــت، افزود: مرد  ــتان اس شهرس
ــام  ــه  ن ــاله اى ب ــوان 21 س ج

ــن حادثه به  مراد نظرى در اي
ــايى  شناس براى  پدرش  اتفاق 
به داخل خور  ــترهاى خود  ش
ــور بودند  ــهر نو در حال عب ش
ــنايى به  ــدم آش ــه علت ع و ب
ــمان  ــنا در مقابل  چش فن ش

ــد. ــت زده پدر غرق ش وحش
ــى گفت:  ــى ميرزاي ــن عل حس
دريايى  ــروى  ني ــى  غواص تيم 
ــالع از اين حادثه  ارتش با اط
ــل وقوع  ــود را به مح ــورا خ ف
ــاندند و پس از تالش هاى  رس
ــاعت بعد  فراوان حدود يك س
ــتند پيكر بى جان جوان  توانس
ــرون  ــده را از آب بي ــرق ش غ

ــند. بكش
ــتاى  روس ــت،  اس ــى  گفتن
ــدان» در 15 كيلومترى  «هش
ــرق  ش در  ــزى  مرك ــش  بخ

ــك قرار دارد./ جاس

 موافقت مراجع نظام با طرح توزيع مواد 
مخدر دولتى

فرمانده پايگاه مرزبانى سيريك به شهادت 
رسيد

مدير كل دامپزشـكى استان هرمزگان از 
معدوم شدن بيش از 83 هزار قطعه مرغ 
در چهار واحد مرغدارى بسـتك به علت 
شـيوع بيمارى نيوكاسـل مرغ هاى آلوده 

خبـر داد.
ــاره  ــد جانباز در جمع خبرنگاران با اش  محم
ــل  ــيوع بيمارى نيوكاس ــه به علت ش به اينك
ــزار قطعه مرغ  ــاى آلوده بيش از 83 ه مرغ ه
ــتك معدوم شد،  در چهار واحد مرغدارى بس
ــى  ــل بيمارى حاد ويروس اظهار كرد: نيوكاس
ــان ندارد. ــرايتى به انس ــت كه س در طيور اس

ــش كانون بيمارى  وى با بيان اينكه اكنون ش
ــايى شده است،  ــتان بستك شناس در شهرس
ــيون، وجود مسئول فنى در  افزود: واكسيناس
ــرل رفت وآمد  ــى، كنت مرغدارى ها، حصاركش
افراد و لوازم مرغدارى ها از اصول اصلى و مهم 
در كنترل بيمارى نيوكاسل است.وى در پايان 
ــاره به اينكه هرمزگان بيش از چهارصد  با اش
ــان كرد: امسال  مرغدارى فعال دارد، خاطرنش
ــك  ــتك، ي ــتان بس ــدارى شهرس در 73 مرغ
ــده  ميليون و 600 هزار قطعه جوجه ريزى ش

ــت . ا س

معدوم شدن بيش از 83 هزار قطعه مرغ  آلوده 
در بستك



 
حوا دث 6

پل ارتباطى مردم و سازمان دوستان و هموطنان عزيز، براى جلوگيرى از آتش سوزى جنگل ها و مراتع يادمان باشد:

1504
آماده دريافت اخبار آتش سوزى ، تخريب و 

تصرف اراضى ملى ، قاچاق چوب و ... روابط عمومى اداره كل  منابع طبيعى و آبخيزدارى  هرمزگان

 با مشاهده كردن كمترين دود يا آتش سوزى حتما آن را خاموش
 و يا بالفاصله به ماموران   جنگل بانى يا شماره 1504 اطالع دهيم

 دو شنبه  2 مرداد ماه    1396/ شماره  44  / سال  دوم

ــر از عقاب با  ــت كوچك ت ــكارى اس ــارگپه پرنده اى ش س
ــط و تو پُر، سرى كوچك و گرد روى گردنى  جثه اى متوس
ــيار  ــن و دم كوتاه. رنگ پر و بال بس ــت، بال هاى په كلف
متنوعى دارد.سارگپه قلمرو طلب و اغلب تك همسر است 
ــرش با او مى ماند. اين ويژگى  و معموالً تا پايان عمر همس

در پرنده هاى شكارى ايران كم پيش مى آيد
  پراكندگى

ــخصات ظاهرى: اين پرنده، 50 سانتى متر طول دارد.  مش
ــى رنگ تا تيره، با راه راه  ــيار متنوع، ب رنگ پر و بالش بس
عرضى روى دم و نوارى به رنگ تيره ى كمرنگ در انتهاى 
دم ديده مى شود. زير بالها غالبا كمرنگ است و در سطح 
ــم مى خورد. در  ــكمى لكه هاى سفيد فراوانى به چش ش
ــود  زير خم بال ها لكه هاى بزرگ تيره رنگى ديده مى ش
ــت. روتنه قهوه  ــا بدون پر و به رنگ زرد كمرنگ اس و پاه
ــاهپرها قهوه اى  ــوه اى تيره و نوك ش ــگ تا قه اى كمرن
ــياه است. سر و گردنش كوتاه و حالت چثه اش  تيره تا س
ــازروى هاى طوالنى؛ نوك  ــت. هنگام بالب جمع و جور اس
ــاهپرها، رو به باال، تفعر پيد مى كند. و دمش گسترده  ش
ــود. پروازش نستبا سنگين و كند است و گاهى نيز،  مى ش
ــكارهاى  ــا بال زنى مى كند. از ارتفاع پايين، روى ش در ج
ــدگان، جهيده و  ــد خرگوش و گاهى نيز پرن كوچك مانن
ــكار مى كند.به الشه و مردار عالقه دارد و از آنها  آنها را ش
ــن پرنده مانند كاكايى  ــز تغذيه مى كند.صدا: صداى اي ني
ــبيه «پى ى – وو» شنيده مى شود.زيستگاه: اين  ها و ش
ــتزارها  ــده در نواحى جنگلى با درختان پراكنده و كش پرن
ــر برده و روى صخره هاى ساحلى، درختان و اراضى  به س
ــازد نژآد كه خرمايى كمرنگ است.  ناهموار اشيانه مى س
ــيه توليد مثل ى كند.  ــتانها به ايران آمده و در روس زمس
ــبتا فراوان و بومى نواحى جنوبى درياى خزر  در ايران نس
است.حفاظت: اين پرنده در زمره ى پرندگان حمايت شده 
است و چنين به نظر مى رسد كه نياز ى به برنامه ى ويژه 

حفاظتى ندارد.
شناسايى سارگپه پا بلند و سارگپه معمولى

ــاز مى كنيم كه در  ــش را با دوگونه اى آغ ــروع اين بخ ش
ــتر نقاط ديده مى شوند واز طرف ديگر   دوستان كم  بيش
تجربه هم در شناسايى اين دو گونه  معموال آنها را از هم 

اشتباه مى گيرند.
سارگپه پا بلند:

ــارگپه ها كه به دوشكل تيره  بزرگ ترين عضو خانواده س
ــن در ايران ديده مى شود.اما مهمترين كليد هاى  و روش

شناسايى آنها عبارتند از:
1_جثه بزرگ با بال هاى كشيده

2_تيرگى ناحيه خم بال،همچنين حاشيه بال
3_دم بدون نوار هاى عرضى

ــراه با لكه هاى تيره  ــت پرنده هم 4_رنگ تقريبا يك دس
كه در كل روشن تر از سارگپه معمولى ديده مى شود.

5_رنگ تيره ناحيه پهلوهاى پرنده
سارگپه معمولى:

ــارگپه معمولى در ايران زيرگونه هاى مختلفى دارد كه  س
در مرحله اول وارد زيرگونه ها نمى شويم.بطور كلى كليد 

هاى شناسايى اين گونه بصورت زير است:
1_جثه اى كوچك ترو تپل تر از سارگپه پابلند

2_بال ها به نسبت سارگپه پا بلند جمع تر است
3_نوار مشكى مشهود در انتهاى دم

4_تيرگى ناحيه خم بال معموال ديده نمى شود
ــود  5_رنگ پرنده بطور كلى تيره تر از پابلند ديده مى ش

كه همراه با لكه هاى سفيد است./

بز
ت س

حيا

سارگپه

  جنوب كشـور آخر هفته پرحادثه اى 
داشت. 4 كشـته و بيش از 23 مجروح 
در سـه حادثه جداگانه. در نخسـتين 
حادثـه، 19 گردشـگر در رودخانـه دز 

دچار غرق شدگى شدند.
ــون مرگ 2نفر قطعى  ــن حادثه تاكن  در اي
ــده و تالش ها براى يافتن 3 مفقود ديگر  ش
ادامه دارد. دومين حادثه هم پنجشنبه براى 
5نفر ديگر اتفاق افتاد كه بر اثر آن، دو برادر 
كشته و 3نفر ديگر نجات داده شدند، اما اين 
ــوتر در  پايان ماجرا نبود، چراكه كمى آن س
ــتان، انفجار 13 لنج  همسايه شرقى خوزس
ــكله ماهيگيرى  ــوزى گسترده اس و آتش س
ــر را مجروح كرد. ــدر كنگان 10نفر ديگ بن
ــتين حادثه كه پرحاشيه ترين آنها هم  نخس
ــان دز اتفاق افتاد.  ــود، در آب هاى خروش ب
ــتانى در آب هاى  حضور گردشگران خوزس
ــته و 3 مفقود برجاى  ــان دز 2 كش خروش
گذاشت.در اين حادثه كه حوالى بعدازظهر 
ــمال  ــه دره ارواح ش ــنبه در منطق پنجش
ــول رخ داد، 19 طبيعت گرد اهوازى به  دزف
ــوپ در منطقه چال كندى  دليل پارگى تي
غرق شدند. در همان لحظات اوليه، 13نفر 
از حادثه ديدگان توسط مردم محلى نجات 
ــر 2 قربانى اين حادثه هم  پيدا كردند. پيك
ــط يكى از قايق هاى موتورى حاضر در  توس
ــد. اما تالش ها براى  منطقه از آب خارج ش
پيداكردن 4 مفقود ديگر تا ساعت ها بعد با 
ــت.  برخى  حضور عوامل امدادى ادامه داش
ــودن 3 مفقود ديگر اين  ــنيده ها از زنده ب ش
حادثه حكايت دارد.19 گردشگر اهوازى در 
ــنبه به  قالب يك تور طبيعت گردى پنجش
ــون» در شمال دزفول  ارتفاعات «كول خرس
ــاعت پياده روى  رفتند. اين افراد پس از 5س
ــيدند. طبق  در دره ارواح به رودخانه دز رس
ــير از داخل رودخانه  ــى از مس برنامه بخش
ــت.رودخانه اى باريك با شدت  دز مى گذش

ــگران با  ــن گردش ــيار زياد. اي ــان بس جري
ــتفاده از 5 تيوپ كه به وسيله طناب به  اس
ــده بودند، به آب مى زنند. اما  هم متصل ش
ــدت جريان آنها را به  سطح باالى آب و ش
ــد. چند تيوپ  ــير اصلى منحرف مى كن مس
ــگران به داخل  ــود و اين گردش پاره مى ش
ــانس با آنها يار  آب رودخانه مى افتند. اما ش
ــات پيدا مى كنند.  ــود و 13نفر از آنها نج ب
اينها را محمد يكى از بومى هاى اين منطقه 
ــهروند» مى گويد: «ما آن جا بوديم،  به «ش
وگرنه معلوم نبود چه باليى سر آنها مى آمد. 
آب چال كندى در اين فصل از  سال جريان 
ــير چند گرداب  ــديدى دارد. در اين مس ش
ــات پيداكردن از  ــت كه نج عميق هم هس
ــراه يكى از  ــت. من هم ــا غيرممكن اس آنه
ــتانم به نام رضا كنار رودخانه ايستاده  دوس

بوديم. 
ــره بزرگ برخورد كردند و  آنها به يك صخ
در آب افتادند. ما بالفاصله به آتش نشانى و 
ــم، اما تا آمدن نيروهاى  اورژانس خبر دادي
ــر كنيم. رضا با  ــتيم صب امدادى نمى توانس
قايق موتورى به آب زد، با چاقو طناب بين 
ــر از آنها را از  ــا را پاره كرديم، 5نف تيوپ ه
ــم. لبته آنها همگى جليقه نجات  آب گرفتي
داشتند. همكارم جنازه يك زن و مرد جوان 
ــيد. وقتى به كنار  ــم از آب بيرون كش را ه
ــيديم، متوجه شديم چند نفر  رودخانه رس
ــان را به  ــنا بلد بودند، خودش از آنها كه ش
ــانى  ــاندند، بچه هاى آتش نش ــكى رس خش
دزفول هم 3 نفر ديگر را نجات دادند، اما از 
وضع 4نفر ديگر هيچ خبرى نداريم. با توجه 
به شدت جريان آب، آنها بايد چند كيلومتر 
ــودن آنها يك  ــند. زنده ب پايين تر رفته باش
معجزه است.» نيروهاى هالل  احمر حوالى 
ــتفاده از بالگرد موفق به  ــر جمعه با اس ظه
ــايى يكى از مفقودشدگان اين حادثه  شناس

در حاشيه صخره اى اين رودخانه شدند. /

  سـخنگوى كميسـيون قضايى و حقوقى 
مراجـع  تمامـى  موافقـت  از  مجلـس 
توزيـع  پيشـنهاد  بـا  تصميم گيرنـده 
موادمخـدر دولتى با هـدف انقطاع رابطه 
معتـادان و قاچاق چيـان خبر داد و گفت: 
طـرح توزيع مـواد مخدر دولتى مشـابه 

آن چه پيش از انقالب انجام مى شـد.
ــه آخرين  ــاره ب ــالم نوروزى با اش حجت االس
ــالح قانون مبارزه  ــات درباره نحوه اص تصميم
ــر مصوبه  ــرد: بناب ــالم ك ــدر اع ــواد مخ ــا م ب

ــه، درباره كسانى  ــيون در آخرين جلس كميس
ــواد مخدر  ــر جرائم م ــون به خاط ــه هم  اكن ك
ــل، توزيع  ــان حم ــر جرمش ــرر كرديم اگ مق
ــر 100 كيلوگرم  ــا زي ــدارى ترياك ت ــا نگه ي
ــود، يا همين جرائم را درمورد توليد و توزيع  ب
مواد مخدر صنعتى تا مقدار كمتر از 2 كيلوگرم 
يا حمل و نگهدارى آن تا زير 5 كيلوگرم باشد، 
درصورتى كه سوءپيشينه موثر نداشته باشند،
ــك تبديل  ــه ي ــس درج ــه حب ــان ب  اعدامش

ــود./ مى   ش

عمليات نجات در جنوب

   فرمانـدار سـيريك خبـر داد:فرمانـده 
پايگاه دريابانى سيريك حدود ساعت 24 
در  عمليـات تعقيب و گريز با قاچاقچيان 
مشـروبات الكلى و مواد مخـدر  به علت 

واژگونى خودرو به شـهادت رسـيد.
ــات وارده  ــدت جراح ــده وى به علت ش   رانن
راهى بيمارستان خاتم االنبياء (ع) بندرعباس 

ــد  .  ش

ــم انگيز در جاده  ــه دلخراش و غ ــن حادث    اي
اصلى شهرستان سيريك به ميناب در محدود 

ــتاى زيارت اتفاق افتاد. روس
ــام و انقالب  ــرباز نظ ــييع اين س ــم  تش مراس
ــا حضور نماز گزاران اهل  ــد از نماز جمعه ب بع
تسنن و تشيع  از مسجد جامع فكرى به سمت 
مسجد صاحب الزمان(عج)  بندر سيريك برگزار 

ــو د./ مى ش

" مرگ دلخراش پسر در 
مقابل چشمان وحشت زده 

مرگ دلخراش پسر در مقابل چشمان 
وحشت زده پدر

در  سـاله   45 مـرد  يـك   
شرق جاسـك كه به همراه 
بـراى  21 سـاله اش  پسـر 
خود  شـترهاى  شناسـايى 
به داخـل خور شـهر نو در 
حـال عبـور بـود بـه علت 
عـدم آشـنايى به فن شـنا 
غرق شـد و مرگ دلخراش 
اين پسر در مقابل چشمان 
وحشـت زده پـدر ناگهانى 

رخ داد.
اظهار  بخشدار مركزى جاسك 
ــدگى  ــرد: يك مورد غرق ش ك
ــهر نو در تاريخ 27  در خور ش

ــد. تيرماه گزارش ش
ــرد غرق  ــان اينكه ف وى با بي
هشدان  ــتاى  روس اهل  ــده  ش
ــزى اين  ــش مرك ــع بخ از تواب
ــت، افزود: مرد  ــتان اس شهرس
ــام  ــه  ن ــاله اى ب ــوان 21 س ج

ــن حادثه به  مراد نظرى در اي
ــايى  شناس براى  پدرش  اتفاق 
به داخل خور  ــترهاى خود  ش
ــور بودند  ــهر نو در حال عب ش
ــنايى به  ــدم آش ــه علت ع و ب
ــمان  ــنا در مقابل  چش فن ش

ــد. ــت زده پدر غرق ش وحش
ــى گفت:  ــى ميرزاي ــن عل حس
دريايى  ــروى  ني ــى  غواص تيم 
ــالع از اين حادثه  ارتش با اط
ــل وقوع  ــود را به مح ــورا خ ف
ــاندند و پس از تالش هاى  رس
ــاعت بعد  فراوان حدود يك س
ــتند پيكر بى جان جوان  توانس
ــرون  ــده را از آب بي ــرق ش غ

ــند. بكش
ــتاى  روس ــت،  اس ــى  گفتن
ــدان» در 15 كيلومترى  «هش
ــرق  ش در  ــزى  مرك ــش  بخ

ــك قرار دارد./ جاس

 موافقت مراجع نظام با طرح توزيع مواد 
مخدر دولتى

فرمانده پايگاه مرزبانى سيريك به شهادت 
رسيد

مدير كل دامپزشـكى استان هرمزگان از 
معدوم شدن بيش از 83 هزار قطعه مرغ 
در چهار واحد مرغدارى بسـتك به علت 
شـيوع بيمارى نيوكاسـل مرغ هاى آلوده 

خبـر داد.
ــاره  ــد جانباز در جمع خبرنگاران با اش  محم
ــل  ــيوع بيمارى نيوكاس ــه به علت ش به اينك
ــزار قطعه مرغ  ــاى آلوده بيش از 83 ه مرغ ه
ــتك معدوم شد،  در چهار واحد مرغدارى بس
ــى  ــل بيمارى حاد ويروس اظهار كرد: نيوكاس
ــان ندارد. ــرايتى به انس ــت كه س در طيور اس

ــش كانون بيمارى  وى با بيان اينكه اكنون ش
ــايى شده است،  ــتان بستك شناس در شهرس
ــيون، وجود مسئول فنى در  افزود: واكسيناس
ــرل رفت وآمد  ــى، كنت مرغدارى ها، حصاركش
افراد و لوازم مرغدارى ها از اصول اصلى و مهم 
در كنترل بيمارى نيوكاسل است.وى در پايان 
ــاره به اينكه هرمزگان بيش از چهارصد  با اش
ــان كرد: امسال  مرغدارى فعال دارد، خاطرنش
ــك  ــتك، ي ــتان بس ــدارى شهرس در 73 مرغ
ــده  ميليون و 600 هزار قطعه جوجه ريزى ش

ــت . ا س

معدوم شدن بيش از 83 هزار قطعه مرغ  آلوده 
در بستك
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داستان دنباله دار
مـن     زنـده ام 

 گروه گزارش : مرتضى پيروى منش
باپيگيرى بسيج رسانه براى رفع مانع ثبت 
نام دانش آموزان پايه دهم انتخاب « الف « 
دختردر شاخه نظرى رشته معارف دغدغه 
خانـواده ها بزودى برطرف ميشـود،  اراده 
مسوالن نظام آموزشى شهرستان  واستان 
هرمـزگان جهـت برطرف شـدن مشـكل 
زيرسـاخت وثبـت نـام در رشـته معارف 

اسالمى  شاخه نظرى جدى است.
ــته معارف  ــتان رش ــا دبيرس جعفرپورمديرتنه
ــالمى  اس ــات  تبليغ ــازمان  س ــه  ب ــته  وابس
ــه متقاضى نداريم  ــهربندرعباس گفت؛ اينك ش
ــاوران  ــه برخى ازمش ــت. اينك قابل قبول نيس
ــته  ــران درس خواندن دررش ــن ومدي ومعلمي
ــا ااينكه صدرا دانش  ــارف آينده اى ندارد وي مع
آموزانى را نيز كه شرايط هم داشته باشند نمى 
پذيرد وازاين قبيل برچسب هاى منفى درست 
نيست . جالب اينجاست كه براى متوسطه اول 
ــتيم  ما بيش از300تا چهارصد نفرمتقاضى داش
ــه افكاردانش  ــيارى هم ازهمان عزيزانى ك وبس
ــطه دوم منحرف مى كنند  ــوزان را درمتوس آم

مشوق حضوردرصدرا بوده اند.
ــطه دوم داشته  صدرا درآزمونى كه براى متوس
ــركت كننده درآزمون  ــا برابرظرفيتش  ش ده ه
ــتقبال نمى كنند  ــته اينكه خانواده ها اس داش
درست نيست شايد تشويق درمدارس براى اين 
موضوع ورشته بعضا منفى است ليكن متقاضيان 
فراوانى براى درس خواندن  درمدرسه داريم اما 
ــت ما رتبه 267  امكانات وفضايمان محدود اس
شاخه نظرى كه باالترين بوده دراستان داشتيم.

كمكى كه ما ميتوانيم داشته باشيم وبا مسولين 
ناحيه يك هم صحبت شده اينست كه با اينكه 
آزمون ورودى  ومصاحبه صدرا به اتمام رسيده 
ــكل دانش آموزان  اما راه حلمان جهت رفع مش
عزيزى كه تازه هدايت تحصيلى خودرا دريافت 
ــته معارف  ــت اولى دختررش ــرده اند و اولوي ك
ــركت درآزمون مجددى است كه  نيزهستند، ش
ــهريورماه ازكتاب هاى پايه نهم  ما نيمه اول ش
ــمانى، عربى.زبان انگليسى.ادبيات  پيام هاى آس

.رياضى مى گيريم مى باشد.
ــرورش ناحيه  ــينى مديرآموزش وپ ــيد حس س
بندرعباس نيز درپاسخ به پيگيرى بسيج رسانه 
ــولين مربوطه وحتى  ــت؛ با مس ــا عنوان داش ه
استان جهت رفع مشكل رايزنى شده واميدواريم 
ــردد و بتواند دغدغه  ــكل بزودى حل گ اين مش
ــى چون   ــرف نمايد مدارس ــواده ها را برط خان
ــب كبرى.مرضيه و مهديه  ــاهد .حضرت زين ش
ــارف  موارد  ــته مع ــز درحال حاضر براى رش ني
پيشنهاى جهت معارف است كه اميدواريم روند 

موفقيت آميزباشد .
دغدغه اولويت داران شـاخه نظرى، رشته 

معارف برطرف مى شود
ــدروزى ازاعالم اولويت هاى تحصيلى دانش  چن
ــطه دوم) مى گذرد و  ــوزان پايه دهم (متوس آم
دراين مدت بسيارخانواده ها كه مشتاقانه درپى 
انتخاب دبيرستانى درشاخه نظرى رشته معارف 
بودند كه متاسفانه درسطح استان  پنج مدرسه 
ــه  ــك دختران ــاس ي ــتان دربندرعب (دو دبيرس
ــه دررودان به همين  ــرانه. دومدرس ــك پس وي
ــتان دخترانه هم درميناب  ترتيب ويك دبيرس
وچقدرسخت است براى بسيارى ازخانواده هاى 

ــترنداريم.نبايد گفت بازاردين  ــم درآمد) بيش ك
كساد است تعطيل مى باشد چراكه هنوزبسيارند 
مديران ومشاوران ومسوالنى كه دغدغه اين مهم 
ــوان توجيه كرد كه  ــد ليك چگونه مى ت را دارن
بازاردين تعطيل نيست دراين بحث نمى گنجد 
ــون به دنبال يك مطالبه ديگرى وعزم جدى  چ
ــرورش ناحيه دو ويك، براى  مديران اموزش وپ

رفع مشكل هستيم.
به اينكه چه قوانينى براى چنين مدارس وابسته 
ــال كارى نداريم.چه  ــود دارد هم فع ــم نيزوج ه
حرف هايى نيزبراى تضعيف اين رشته ونداشتن 
ــاوران  بازاركاروآينده دانش آموزان ازبرخى مش
ــه برخى ازخانواده ها ودانش آموزان  ومديران ك
ــه به ما گفتند باز به آنهاكارى نداريم وهزاران  ك

مورد ازاين جورمصداق ها.
ــت كه واقعا شهربندرعباس  ــله جدى اينس مس
ــته باشد كه ازسال  ــتان معارف داش يك دبيرس
ــده وهم  ــه وتخريبش داده ش ــم تخلي 88 حك
ــترداد آنرا  ــهردارى درخواست اس اكنون هم ش
ــد ومديران آموزش وپرورش وسازمان  كرده باش
تبيلغات به يك راه كارعملياتى نرسيده باشند؟

ــال  ــا درچند س ــن روند واقع ــه اي ــا ادام ــا ب آي
ديگرمتقاضى براى اين رشته داريم؟

ــطح كمى  ــن وضعيت تعدادپذيرش س آيا با اي
ــراى جامعه چند هزارنفرى  دانش آموز30 نفرب
ــرفت چنين رشته هايى كه انقالب ما  مانع پيش

برمبناى آن شكل گرفته مى باشد؟
ــدل 18 كه تنها  ــرط مع با آزمون مصاحبه وش
ــتان صدرا ى موفق هم درزمينه تربيت  دبيرس
ــتان انجام ــوى دراس ــش آموزعلمى و معن دان

 مى دهد همه اين چند صد نفرپذيرش خواهند 
شد؟ جواب منفى است

ــدراى هرمزگان داراى رتبه بين 5 تا7 ازبين  .ص
ــت  ــوررا داراس ــطح كش ــتان درس 140دبيرس
ــوزان را ثبت نام بكند  ونميتواند همه دانش آم
اما فقط همين يك مدرسه بايستى به اين مهم 

بپردازند ديگرمدارس نميتوانند؟
ــا باالترين رتبه  ــش آموزانى موفق ب  وجود دان
ــتان مختص صدرا بوده  ــاخه نظرى دراس درش
ــاختمانى كه ازسال 88 حكم  ــت با س اين درس
تخريب وتخليه آن صادرشده بايد چه كاركرد؟ 
ــده واگرهمچنان اينگونه  ــواده ها درآين آيا خان
ــدان خود را به  ــد ميتوانند فرزن ــيرادامه ياب مس
مدرسه اى كلنگى با همه قابليت علمى ومعرفتى 
حتى دارد، تشويق كنند؟ قطعا خيروتبعات اين 

نه يعنى افزايش بزهكارى ها.
واقعا حق اين رتبه حق اين پويايى

ــژه  ــا امتيازوي ــى وصده ــى وروان ــاط روح ونش
ــهربندرعباس كه با  ــتان وش ــاى اس ــدرا ه ص
ــور  ــركارخانم جعفرپ ــيارعالى س ــت بس مديري
ــاختمان قديمى وكلنگى  ــود يك س اداره ميش
ــواب هرآدم  ــت ؟ ج ــرف ما اينس ــد ح مى باش
ــد.بايد كارى صورت بگيرد  ــى نه مى باش منصف
ــى گفت  ــه خواهرجعفرپورم ــى موقتى.البت حت
ــم كه هزينه  ــن 4هزارمترمربعى داري ــك زمي ي
ــم و اگرخيرين پاى  ــع نيازداري ــاخت مجتم س
كاربيايندبسيارارزشمندخواهد بود.قول هايى هم 

بنياد بركت داده ...
پيگيرى هاى خبرنگار ما ازروز دوشـنبه تا 

روزشنبه 31 تيرماه96؛
ــاخت مكان  اقداماتى كه درخصوص نبود زيرس

و سرگردانى خيل عظيمى ازپدران ومادران كه 
بايستى عالرغم ميلشان بعلت تعدادكم ظرفيت 
ــته معارف  ــه اى كه رش ــا مدرس ــرش تنه پذي
ــران دارد درمرحله  ــاص دخت ــاس خ دربندرعب
ــرح ذيل توسط رسانه بدون نگاهى  اول كاربه ش
ــى ناديده نگرفتن تالش وزحمات  تخريبى وحت

مسوالن انتشارمى يابد.
ــدن االن نيزفقط به جهت  ــانه اى ش انتشارورس
ــت كه با تالش مديران آموزش  رفع دغدغه اس
ــله دانش  ــال زياد رفع مس ــه احتم ــرورش ب وپ
ــم كه يا  ــطه پايه ده ــوزان دوره دوم متوس آم
ــت دارن  ــته معارف آوردن،دوس به تنهايى رش
ــته آن را آورده اند.  ــته معارف بخوانند ورش رش
ــان  برخى پدران ومادران مى خواهند فرزندانش
درفضاى بسيارعالى دبيرستان معارف باشد كه 
هم ازحيث رتبه علمى ومعرفتى نشان داده كه 
ــت .و..  اميد كه توانسته باشيم خانواده  ممتازاس
ــان وحتى  ــان حضورفرزندانش ــى كه خواه هاي
ــت را ازسرگردانى  خودفرزندان دراين فضاهاس

خارج كنيم.ان شاءا..
ــه  ــه ب ــه؛ مراجع ــه مديرمدرس ــه اول ب مراجع
مديرمدرسه وراهنمايى ومشاوره بسيارارزشمند 
ازوى كه باعث شد با چند دانش آموز كه رشته 
معارف ازجمله رشته هاى شاخه نظرى اولويت 

اولشان شده بود صحبت بكنم وآغازكار..
مراجعه دوم خبرنگار به بسيج فرهنگيان ودانش 
ــاس  آموزى بود؛ اين مطالبه جهت تلنگر وحس
ــد دركنارصدها  ــه من ــن طيف دغدغ كردن اي
ــى و  ــوالن نظام آموزش دغدغه مند مدير ومس
مطالبه از آنها جهت كمك به رفع مسله وشفاف 
ــى با تنى چند  ــازى موضوع كاروتماس تلفن س
ــان دراين زمينه صورت پذيرفت كه  ازكارشناس

به ادامه كاركمك نمود..
مراجعه سوم به حوزه بسيج دانش اموزى ناحيه 
ــن عزيزان نيز با مديريت  دو ومطالبه بود كه اي
ــيد  محترم آموزش وپرورش ناحيه دو جناب س
حسينى  وپيگيرى بسيارارزشمند ايشان دراين 

زمينه  كه كاررا به درستى به پيش بردو...
ــطه ناحيه دو  ــارم به معاون متوس مراجعه چه
آم.پ ويكى ازكارشناسان  متوسطه سركارخانم 
ــناس  ــى بود كه بگذريم زياد مخاطب ش رييس
ــود وطفره ميرفت اما بازكارمان به پيش رفت  نب

وتوضيحات كاملى ازعزيزان بدست آمد و...
مراجعه پنجم به همكاران روابط عمومى ادارات 
آموزش وپرورش ناحيه دو ويك بندرعباس بود 
كه اميدواريم بتوانند مصاحبه هايى كه دغدغه 
ــته معارف  مردم را ازحيث اولويت اولى هاى رش
ــطه  ازمديران آموزش وپرورش ومعاونين متوس
ــن زمينه نگاه  ــانند ودراي ــالع مردم برس به اط

فراسازمانى داشته باشند.
ــالمى  ــازمان تبيلغات اس ــم به س مراجعه شش
ــه اش يعنى صدرا  ــتان دختران ــه تنها دبيرس ك
(صدرا وضعيت علمى ومعرفتى بسيارعالى دارد 
ــتاق درس خواندفرزندش  وهرپدرومادرى را مش
درچنين محيط علمى مى كند اماچه ساختارى 
ــن وضعيت   ــتان دراي ــكان دبيرس ــه م بوده ك
ــوزرا مى تواند  ــقف دانش آم ــراردارد واين س ق
جذب كند باهمه توجيهات جمعا مشكل فضا و 
زيرساختش حل نشده است و عين جايگاه ارائه 
وشيوه بروز تدريس علمى و معرفتى نشده است 
ــد به حراست  ــانى ش .) به دفترمدير اطالع رس

ــه وتبيين موضوع  ــازمان تبليغات نيز مراجع س
صورت گرفت.

ــتان صدرا وابسته به  مراجعه هفتم مديردبيرس
ــازمان تبليغات اسالمى سركارخانم جعفرپور  س
ومجموعه معلمينش كه انصافا خروجى مثبتى 
ــه درآينده  ــواالتى ك ــته ودارند رفتم وبا س داش
درصورت نياز انتشارمى يابد درد ودل هاى اين 
ــنيديم كه درجاى خود  بزرگواران پرتالش را ش

مفصل پوشش رسانه اى مى شود.
ــى وتربيتى  ــتى مديرومجموعه آموزش  به راس
ــط دغدغه تربيتى  ــتى همچنان فق صدرا بايس
ــته باشند نه غصه هزينه  و تدريس معارف داش
ــت  ــوال اينجاس ــكل ديگرس مكان وصدها مش

وظيفه آموزش وپرورش چيست؟ 
وظيفه سـازمان تبليغات اسـالمى استان 

وبندرعباس چيست؟
ــا وخوددانش آموزان عالقه  وظيفه پدر ومادره

مند به رشته معارف چيست؟
وظيفه رسانه واصحاب رسانه درپرداختن به اين 
موضوعات اصيل ومورد نيازالبته بدون تخريب به 
چه مقدارواندازه اى است؟  قطعا كم كارى شده 
ــد هايى بوجود آمده  هرچند درحال حاضر امي

است كه اميدواريم به نتيجه برسد.
ــتم مجددابا مدير آموزش وپرورش  مراجعه هش
ــينى. دوباره مشورت با  ــيد حس ناحيه دو آقا س
مديرچند مدرسه  وچندكارشناس وكارمند نظام 

آموزشى بود
ــك ازكاركنان روابط  ــورت با ي مراجعه نهم مش
عمومى سازمان تبليغات .روابط عمومى آموزش 
وپرورش ناحيه يك خواهرناهيد آزادى. وروابط 
ــانه و  ــه دو. برخى ازمديران رس ــى ناحي عموم
ــله بود  ــانه جهت كمك به اين مس ــاالن رس فع
ــتند.  ــت وكمك كننده داش ــى تفكرمثب وهمگ

آمادگى ذهنى ايجاد شد.
مراجعه دهم دادى زاده معاون متوسطه اداره كل 
بود كه با هماهنگى رييس دفترمديركل آموزش 
وپرورش استان جناب هاشمى صورت گرفت؛ به 
سراغ معاون متوسطه اداره كل آموزش وپرورش 
ــش  ــتان رفتيم جناب دادى زاده. وكارشناس اس
جناب خوشبخت كه پس از صحبت هاى فراوان 
متوجه شديم مى شود براى كمبود فضاى صدرا 
ديگرمدارس را به كمك طلبيد. مراجعه يازدهم 
بسيج رسانه خودمديركل بودند جناب هاشمى 
ــته با خنده هاى سراسر مهربانى  همچون گذش
ــتوراتى دادن  پس از گوش دادن به مطالبه دس
ــون مديركل  ــردد چ ــم محقق گ ــه اميدواري ك
خوديك رسانه اى هستند متنى ازمطالبه برخى 
پدرومادرها درفضاى مجازى رو ديده بود وبه ما 
ــتورات الزم  اين موضوع را مطرح كردند وازدس

جهت برطرف شدن مشكل سخن گفت.
ــت كه اين يك  ــانه ها براين باوراس ــيج رس بس
ــت پيگيرى بكند  ــيوه ى درس ــه را به ش دغدغ
ــزان پرتالش  ــد وتالش هاى عزي وتخريب نكن
آموزش وپرورش استان ازراس تا سطح مدرسه 
ــا نگاهى مثبت به  ــا اين نگرش ب ــد ديد ب را باي
ــينى مدير  ــكل اميدواراست.حس ــع اين مش رف
ــا ادراه كل هم  ــه دو ت ــرورش ناحي ــوزش وپ ام

پيگيرى مى كرد وشخصا وى را دراداره كل 
ديدم وگفت ان شاءا.. درست ميشه وهمين امرباعث 

نوشتن متن تشكرگونه است./

گستره توزيع : هرمزگان ،بوشهر،فارس،كرمان،سيستان و بلوچستان

صاحب امتياز و مديرمسئول : فروغ مسلم زاده

مدير اجرايى : فرشته مسلم زاده

آدرس  :  بندرعباس /چهارراه مرادى / ساختمان آرين 
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1 ) روزنامه نگار ما از پذيرش هرگونه پاداش مادي براي پيش برد مقاصد خصوصي مغاير 
با مصالح عمومي، خودداري مي كند.

ــار و تهديد براي انتشار مطالب يا تغيير محتويات  2 ) روزنامه نگار ما از قبول هرگونه فش
آنها، خودداري كرده و از خط مشي عمومي رسانه و اصول شرافت حرفه اي خويش تبعيت 

مي كند.
ــتقالل و حاكميت ملي، نظم و امنيت عمومي و مصالح  3 ) روزنامه نگار ما با احترام به اس

همگاني از اصول شرافت حرفه اي خويشتن تبعيت مي كند.
ــن ارزش هاى مورد نظر و قطعى روزنامه  ــت حد اعتدال و ميانه روى از مهمتري 4 ) رعاي
سبحان است . روزنامه سبحان تالش مى كند حسن ارتباط و تعامل معقوالنه خود را با همه 
گروه ها و جريانات سياسى كه در كشور رسمًا و قانونًا مورد پذيرش هستند را حفظ نمايد.

ــنن قومي و ملي، اخالق  ــگار ما به اصول ديني و معتقدات مذهبي، آداب و س 5) روزنامه ن
حسنه و عفت عمومي احترام مي گذارد و از گرايش به تبعيض خصومت آميز 
ــويق و تحريك به جنگ تجاوزكارانه نسبت به  در اين زمينه ها و همچنين تش

كشورهاي ديگر خودداري مي كند.

هفته نامه   منطقه اى  ( فرهنگى -  اجتماعى )

نماينده  شهرستان ميناب : غالم نمك پور

مصاحبه شبكه نيل با دكتر احمد طيب؛ شيخ االزهر شريف 
ــيخ الزهر به اين مقام مصوب شد . وى متولد 1946 ميالدى در مناطق  ــمين ش   به عنوان چهل شش
ــادات و از نسل امام حسن مجتبى (ع) است و در ده سالگى وارد مدارس  ــت و جزو س جنوب مصر اس
ــانس را در رشته عقايد و فلسفه در سال 1969 و فوق ليسانس را در سال 1971 و  ــد و ليس ازهرى ش
ــتاد در همان دانشگاه مشغول تدريس شد .  او  ــال 1977 از االزهرگرفت و به عنوان اس دكترا را در س
ــگاه سوربن فرانسه گذرا ند . در سال  ــى از تحصيالت دكترا خود را در تدوين پايان نامه در دنش بخش
2002 ميالدى مفتى كشور مصر شد و يك سال و چند ماه  منصب مفتى مصر را بر عهده داشت . در 
سال 2003ر ئيس دانشگاه االزهرا گرديد و اخيرا هم به عنوان شيخ االزهر معرفى شد . دكتر الطيب از 
منعقدان وحدت امت اسالمى و همكارى تشيع و تسنن است وى در اولين مصاحبه خود به عنوان شيخ 
االزهر اظهار داشت : يكى از پايه هاى اعتقادى و محكم االزهرمو ضوع اعتدال ، حد وسط بودن  و حفظ 
وحدت امت اسالمى است دكتر طيب ، تدريس فقه اماميه در دانشگاه االزهر را مشروع مى داند و على 
رغم نگاه مثبت و واقع بينانه اى كه به شيعه دارد و به خاطر اطالع از مبانى علمى قوى و اصالت مكتب 
ائمه اهل بيت (ع) معتقد به وحدت اهل سنت با شيعه و مفيد بودن تدريس فقه اهل بيت (ع) در االزهرا 

و جوامع فقهى اهل سنت است.

گزارشى از رفع مشكل انتخاب « الفى هاى» رشته معارف دربندرعباس 

ادامه دارد 

 نويسنده : معصومه اباد 
ــتم يك دامن   ــه هر ضرب زورى بودتوانس ب
ــد و على  ــار احم ــم و كن ــرخ آبى بپوش س

بنشينم 
ــبانه روز ادامه  جشن ختنه سورن هفت ش
ــا دامن هاى  ــر ه ــت و تا ان زمان پس داش
ــتند. بعد از آن من  ــان را به تنداش قرمزش
ــن دامن ها  ــى كردم اي ــدت ها فكر م تا م
ــت و به اين خاطر  ــن و سرور اس دامن جش
ــمى بود ، انتظار داشتم  هروقت جاى مراس
ــند . توى آن هفت  ــن قرمز بپوش همه دام
روز از گوشت و جيگر گوسفندى كه قربانى 
ــر ها را تقويت مى كردند ولى  شده بود پس
ــتند مثل گذشته بازى و  آن ها نمى توانس
شيطنت كنند . دامن هاى قرمز تنگ ، مانع 
از جست و خيزشان مى شد و آن ها را خانه 

نشين كرده بود .
ــينى در  ــر تقدير پاداش اين خانه نش به ه
ــلمانى و  ــرور مس ــن و س بخش پايانى جش
ــن بود كه در يك عصر بهارى  مردانگى ، اي

كه هواى آبادان كه هنوزم دم بهارى 
ــت ، آقا بچه ها را داخل ميدان بزرگ  داش
جلو محله جمع كرد تا معركه ناصر پهلوان 

را تماشا كنند.
ــش را پهن كرد. تمام  ــاط پهلواني او هم بس
ــت و  كوچك و بزرگ   بچه ها از ريز و درش
ــش دانگ  ــتند و ش دور تا دورش مى نشس
ــتى  ــان را جمع مى كردن تا تردس حواسش
ــاره كند و  ــود، زنجير پ ــروع ش ــاى او ش ه

ماشين از روى سينه او رد شود.
همه آرزو داشتند مثل ناصر پهلوان باشند.

ــال تحصيلى باهم  من و احمد وعلى يك س
ــى آنقدر  ــتيم .كتاب هاى درس فاصله داش
ــت به دست مى شد ، كه وقتى به على  دس
ــگ رو رفته بود  ــيد كلمات همه رن مى رس
ــم و با يك نهار  ــو ما بعد از ظهرى بودي عم

مختصر راهى مدرسه مى شديم .
ــل خانه دور مى  ــى از تير رس نگاه اه وقت
ــرش  ــديم احمد كيف ما دو تا را روى س ش
ــرد عرب را  ــت و ادا زنان دور گ ــى گذاش م
ــر مثل باد  ــى آورد . احمد كيف به س در م
ــير خانه  مى دويد و ما به دنبال او تمام مس
ــرس از زمين خوردن  ــه را بدون ت تا مدرس
مى دويديم .طورى كه وقتى به مدرسه مى 
رسيديم حدود ده دقيقه روى كيفمان مى 
افتاديم و نفس نفس مى زديم .اسم دبستان 
ــر راه مدرسه آن ها  ــتى بود و س من مهس

قرار داشت .
ــه پرت  ــرا همان دم در مدرس آنها كيف م
ــه فكر  مى كردند و مى رفتند . اوليا مدرس
ــه مى دوم .  ــوق مدرس مى كردند من به ش
ــت خروج از  ــوق وق غافل ازاين كه اينم ش

مدرسه بيشتر بود.
ــف هايمان را  ــه احمد كي ــا اين تفاوت ك ب
ــر كوچه به دستمان مى داد و مثل بقيه  س
ــديم . آقا ما را بد  بچه ها راهى خانه مى ش
ــه موقعه كه خسته  عادت كرده بود . هميش
از مدرسه بر مى گشتيم او را مى ديديم كه 

جلو در خانه ايستاده .

تيراژ :   5000 نسخه
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