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رئيس  بيمه گري و درآمد  استان هرمزگان :

پرداخت حقوق و مزایای 
بازنشستگان دغدغه 

نمایندگان است
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وزیر ارشاد:

  نگاه نهادهای صنفی
 به واقعی تر شدن اقدامات 

کمک می کند
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مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان :
 در 9 شاخص عضو 

استان های برتر کشوری 
هستیم

شهردار ميناب در گفتگو با ميراث جرون : 

جوان��ان  و  ورزش  کل  مدی��ر 
اس��تان هرم��زگان گف��ت : در 
س��ال گذش��ته بی��ش از 265 
م��دال  ط��ا نق��ره و برن��ز در 
مسابقات قهرمانی کشور توسط 
هی��ات های فعال و باش��گاه ها 
با هم��کاری مربیان به دس��ت 

آوردیم   .
ب��ه گ��زارش خبر ن��گار میراث 
 : ، »دانش��ور«  گف��ت  ج��رون 
همچنین در سال گذشته بیش از 
190 مورد میزبانی مسابقات در 

22رشته مختلف داشتیم .
از  130نف��ر  وی،   گفت��ه  ب��ه 
ورزش��کاران ب��ه اردو تیم ملی 
دعوت بودند ک��ه  36نفر عضو 
ثاب��ت تی��م مل��ی هس��تند که 
در رش��ته ه��ای مختل��ف مثل 
قایقرانی، ش��نا ، هندبال، کاراته، 
فوتس��ال،  بس��کتبال،  ووش��و، 
وچن��د تیروکم��ان   ش��طرنج، 

 رش��ته دیگ��ر عضو تی��م ملی 
هستند .

وی  خاطر نشان کرد :بر اساس 
ارزیاب��ی  که از ط��رف وزارت 
ورزش و جوان��ان صورت گرفته 
اس��تان  عض��و   در9ش��اخص 
های برتر کش��وری هس��تیم که 
نش��ان دهن��ده ای��ن اس��ت که 
ای��ن چن��د  در  اس��تان  ورزش 
 سال ، رش��د قابل توجهی داشته

 است .

وی  در ادام��ه  عن��وان ک��رد: 
ارق��ام  و   آم��ار  اس��اس  ب��ر 
ورزش  توس��عه  ش��اخص  در 
همگان��ی و روس��تایی ،خیری��ن 
ورزش ی��ار آم��وزش کارکنان ، 
 آموزش هیات های  ورزش��ی و 
باش��گاه ه��ا ،جش��نواره ش��هید 
رجایی، بیمه ورزش��ی و ورزش 
بان��وا ن جزءاس��تان ه��ای برتر 
هستیم و جایگاه باالیی در کشور 
داری��م .وی  تاکید ک��رد :  طی 
5س��ال گذشته بیش از 65سالن 
چن��د منظوره و اس��تخر ش��نا  ، 
زمین چمن طبیعی  گل بزرگ و 
گل کوچک و اس��تادیوم ورزشی 
 در شهرس��تان های پارس��یان ،
، بن��در خمی��ر  آب��اد،   حاج��ی 

 بن��در لنگ��ه ،  قش��م ، بن��در 
عب��اس، رودان ،مین��اب  ،بندر 
 جاسک،  س��یریک و بشاگرد به 

بهره برداری رسیده است .
وی به پروژه ه��ای هفته دولت 
اش��اره کرد و گف��ت :  در هفته 
دولت امس��ال 9س��الن ورزشی  
منظ��وره  درشهرس��تان  چن��د 
، لنگ��ه  بن��در   ،  پارس��یان  

 بندر خمیر ، بندر عباس ،جاسک، 
س��یریک و بش��اگرد با اعتباری 
 بال��غ ب��ر 8 میلیارد توم��ان به 

بهره برداری رسیده است .
مدیر کل ورزش و جوانان استان 
هرمزگان گفت :در سال گذشته 
ورزش��کار  43ه��زار  از  بی��ش 
س��ازمان یافته داشتیم و نسبت 
به س��ال 94 ، پنج هزار نفر رشد 
داش��تیم و بر اس��اس  شا خص 
جمعی��ت شهرس��تان وکمکهای 
خیرین و بیش��ترین آمار  را در 

شهرستانهای هرمزگان داریم .
دانش��ور با بیان اینکه در س��ال 

کس��ب  م��دال   260 گذش��ته 
در  : ک��رد  عن��وان   کردی��م، 

 ارزیاب��ی های��ی که  از س��وی 
وزارت ورزش و جوان��ان  انجام 
شده اس��ت ، اس��تان هرمزگان 
بر اس��اس ش��اخص بر گزاری 
م��دال،   کس��ب    ، مس��ابقات 
 بیمه ورزش��ی و س��ر کش��ی به 
شهرس��تان ها  رتبه 15 ام را در 

کشور کسب کرده است .
ب��ه گفته وی ،44هیات اس��تانی 
داریم  شهرس��تانی  و380هیات 
هزین��ه  قان��ون  براس��اس   و 
طری��ق از  ه��ا   هی��ات 

 » خودیاری« که هر هیات باید 
 یک اسپانس��ر داش��ته  باش��د و

ورزش  اداره  ه��ای  »کم��ک 
وجوانان« که در س��ال گذش��ته 
بی��ش از پانصد میلی��ون تومان 
به هیات ورزش��ی کمک کردیم 
و  امس��ال از مح��ل اعتب��ارات 
مل��ی و اس��تانی و م��اده 180و 
،تمل��ک دارایی  200  مالی��ات 
اس��تانی ، وزارت نف��ت بیش از 
 30 میلیارد تومان اعتبار مصوب 
داش��تیم . وی در خاتمه با بیان 
اینک��ه 85 پروژه  ورزش��ی نیمه 
تمام داریم ،اظهار داش��ت :  اگر 
30 میلیارد ریال اعتبار به حوزه 
پیدا  تخصی��ص  اس��تان  ورزش 
 کند، بخش زیادی از پروژه ها به 

بهره برداری می رسد  .

مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان :

در 9 شاخص عضو  استان های برتر کشوری  هستیم
گروه گزارش/ ميراث جرون

هفته نامه

تنها اميدم داشتن 
شهری سبز و 

آسمانی آبی است

غیرت هرمزگان 
جوشید !
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 برای دیدن عمق فاجعه
به میناب  سفر کنید

صفحه2 را بخوانيد
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فرزانه مسلم زاده

عصر چامه در بندرعباس
برای اولین بار به مناسبت روزملی شعروادب فارسی 
،نشس��تی باحضورش��اعران هرمزگانی تحت عنوان 

»عصرچامه« برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارش��اد 
اسالمی،دوشنبه گذشته به مناسبت روز شعر وادب 
فارس��ی به همت انجمن ش��عر وترانه اس��تان  برای 
اولین بارنشستی باحضور شاعران استان تحت عنوان 
» عص��ر چامه«در کاف��ه رامی بندرعب��اس  برگزار 
شد.س��امان س��ایبانی مس��ئول انجمن ش��عر استان 
گفت:  این دورهمی صمیمانه شروعی برای برگزاری  
نشست های  مستقل و تخصصی در حوزه ی ادبیات، 
به خصوص ش��عر است و طبق برنامه ریزی انجمن 
به زودی نشس��ت هایی درباره ی ش��اعران نامدار، 
بزرگ و تاثیر گذاری چون  حافظ،شاملو، اخوان ثالث 
وف��روغ فرخزاد نیز برگزار خواهدش��د.وی در ادامه 
افزود؛ فعالیت های انجمن ش��عر و ترانه ی اس��تان 
هرمزگان همواره به دور از خط کش��ی ها و یارکشی 
ها انجام می شود و این انجمن در کنار فعالیت هایی 
مانند برگزاری نشس��ت ها و کارگاه های آموزش��ی  
در فعالیت ه��ای اجتماعی و عام المنفعه کماکان به 

صورت مستقل به کار خود ادامه خواهد داد.
مرادی در جمع بازنشستگان کشوری:

پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان 
دغدغه نمایندگان است 

نماین��ده م��ردم در مجلس گف��ت :بایدق��دردان 
بازنشستگان کشوری باش��یم ویکی از دغدغه های 
نمایندگان حقوق و مزایایی اس��ت که باید به آنان 
اختصاص یابد . مرادی افزود: اگر نتوانیم همه حقوق 
و مزای��ای این عزیزان را پرداخت نماییم اما س��عی 
کردیم برای بازنشس��تگانی که تس��هیالتی استفاده 
کرده بودند ،دولت  س��ود دیرکرد وخسارت تاخیر 
را ببخش��د که بعدا متوجه شدیم که دولت نیمی را 
اجرا ونیم دیگ��ر را اجرا نمی کند. وی گفت: انتظار 
بازنشستگان این اس��ت که شان و کرامتشان حفظ 
ش��ود وباید نمایندگان و تمام مس��ئوالن برای رفع 
مشکالت این قش��ر و دغدغه بیکاری فرزندانشان 
برای همیش��ه چاره ای بیاندیشند. عضوکمیسیون 
انرژی مجلس گفت: بارها ،خدمت تمام مسئوالن و 
استاندار اعالم نمودم چرا باید دراین استان جوانان ما 
بیکار باشند و ظرفیتهای اشتغال به آنان تعلق نگیرد.

حتی در نطقهای مجلس هم براین مهم بسیار تاکید 
کردم ومجددا می گویم نرخ بیکاری در استان باالی 
30درصد است . دراستانی چون هرمزگان که دریا 
و نفت و گاز و بندر دارد واقعا زیبنده مردم نیس��ت 
که جوانانش بیکار باش��د. وی افزود:با تغییراتی که 
دراس��تان صورت گرفته انتظار داریم که با حضور 
استاندار جدید وپیگیری های ایشان مشکالت و عقب 
ماندگیهای استان را جبران نماییم.اصرار و پافشاری 
داریم که دراین دوره مدیریت اجرایی اس��تان باید 
مشکالت مردم و اشتغال و معیشت مردم حل شود. 
چرا که این همه مشکل و عقب ماندگی برازنده مردم 

نجیب و صبور هرمزگان نیست .
فرماندار قشم: 

 تقویت خانواده آینده کشور
 را تضمین می کند 

 فرمان��دار شهرس��تان قش��م گفت: اگ��ر بخواهیم 
 کش��ور در عرص��ه ه��ای مختل��ف موفق ش��ود

 و در حوزه های فرهنگ، اجتماع، تولید و اش��تغال 
 و حت��ی امنیت کمترین نگرانی را داش��ته باش��یم، 
بس��یج  خان��واده  بنی��اد  تقوی��ت  ب��رای   بای��د 

شویم. 
به گ��زارش روابط عمومی فرمانداری شهرس��تان 
قشم،علیرضا نصری اولین حرکت در مسیر استحکام 
خانواده را آموزش و آگاهی بخشی ذکر کردو گفت: 
برای پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی نیازمند 
آموزش، مشاوره، ارتقا سالمت روان و توانمند سازی 

خانوده ها هستیم.
وی گفت: کمیسیون امور بانوان و خانواده فرمانداری 
و س��ازمان منطقه آزاد با بهره گیری از تشکل های 
 غی��ر دولتی، هم��کاری ادارات و نهادهای مس��ئول 
ده ها س��مینار، همایش، دوره آموزش��ی، نشس��ت 
آموزش��ی و کارگاه در زمین��ه های ح��ل تعارض، 
نقش زن و مرد در خانواده، خانواده و زندگی س��الم،  
 بهداش��ت سالمندان را در سراس��ر شهرستان اجرا 

کرده است.
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ارش��اد  و   وزی��ر فرهن��گ 
اسالمی گفت: نگاه نهادهای 
صنف��ی کم��ک می کن��د تا 
ن��گاه ه��ا از داخ��ل و خارج 
با یکدیگر ترکیب ش��ده و 

اقدامات واقعی تر شوند.
ایرنا،  به گ��زارش خبرن��گار 
سیدعباس صالحی در نشست 
هم اندیش��ی با اهالی چاپ و 
نش��ر اظهار امی��دواری کرد 
فرصت��ی فراه��م ش��ود تا در 
حیطه فرهنگ و هنر به معنای 
عام و در حوزه چاپ و نش��ر 
به طور خاص، اتفاقات بهتری 

رخ دهد.
وی افزود: آشنایی چهار ساله 
من ب��ا فضای چاپ و نش��ر 
به دلیل حض��ور در معاونت 
فرهنگ��ی وزارت ارش��اد این 
فرص��ت را ایج��اد می کند تا 
بت��وان در ای��ن دوره جدی��د 
 در ح��وزه چ��اپ و نش��ر با 
تالش بیشتر کارها را به جلو 

برد.
صالحی ادامه داد: این دومین 
بار است که از حوزه معاونت 
فرهنگی وزارت ارشاد، فردی 
در مق��ام وزارت قرار گرفته 
اس��ت، وقتی مسئولیتی شکل 
می گی��رد باید با تم��ام توان 
بخص��وص در ح��وزه کتاب، 

این امانت مردمی را شایسته 
و بایسته حفظ کرد.

وزی��ر ارش��اد با بی��ان اینکه 
ش��ناخت چهار س��اله اش از 
این حوزه، فرصت خوبی است 
تا مس��ائل با س��رعت بیشتر 
حل ش��ود ادام��ه داد: از این 
فرص��ت می ت��وان در جهت 
ارتقای برخ��ی خدمات و کم 
 رنگ شدن پاره ای مشکالت

 بهره مند شد.
وی با اش��اره به رویکردهای 
چهار ساله گذشته در معاونت 
فرهنگ��ی وزارت ارش��اد قول 
داد ای��ن رویکردها با تقویت 

مضاعف دنبال شود.
ب��ه گفت��ه وی تغییر ش��یوه 

مصرف یارانه و واگذاری امور 
به صنفها به ق��وت خود باقی 

خواهد بود.
 اولین گفت و گوی جمعی 
وزیر ارش��اد با تشکل های 

صنفی 
وزی��ر ارش��اد ب��ا اش��اره به 
فعالی��ت هایی چ��ون کاهش 
هزین��ه های باالس��ری تولید 
فرهنگی، معافیت کتابفروشی 
ها و طرح های حمایتی مانند 
عیدانه کتاب، برخی اصالحات 
س��اختاری در این حوزه ها را 

برشمرد.
 وی ب��ا بیان اینک��ه همه این

 نگاه های رویکردی تک تک 
در آینده مورد توجه جدی تر 

ق��رار می گیرد، اضافه کرد: با 
توجه به آش��نایی من با حوزه 
چاپ و نشر امیدواریم با همت 
مضاعف، حرکت در این مسیر 
را ادام��ه دهیم و ب��ا توجه به 
فرص��ت هایی ک��ه در اختیار 
است آنها را به خدمت گیریم.

صالحی با بیان اینکه نخستین 
گف��ت وگوی جمع��ی خود با 
نهادها را به تشکل های صنفی 
نش��ر اختصاص داده اس��ت، 
گف��ت: دلیل این مس��اله آن 
اس��ت که عضوی از خانواده 

نشر هستم.
وی با تاکید بر واگذاری امور 
به صن��ف با ه��دف کوچک 
ش��دن دولت و کم کردن بار 
از دوش آن، اف��زود: ت��الش 
خواهم کرد ب��اری را از دوش 
صنف ب��ردارم و باری بر دل 

آنها نگذارم.
وزی��ر ارش��اد با بی��ان اینکه 
صندل��ی ه��ا به انس��ان، علم 
و دانای��ی مطل��ق نم��ی دهد 
خ��ود را نیازمند دریافت ایده 
ه��ا و نظ��رات دانس��ت و از 
 تش��کل های صنفی خواست

 ت��ا با همدل��ی، هم��کاری و 
 هم افزایی مش��کالت بر سر

  راه ای��ن ح��وزه را مرتف��ع 
کنند .

انتظارات جوانان از  استاندار 
هرمزگان

 جوان��ان هرمزگان��ی سراس��ر از آم��ال و آرزو
 می باش��ند و استان هرمزگان ، قطب اقتصادی 
کشور لقب گرفته است و لیکن سهم این جوانان 
از این قطب اقتصادی بسیار ناچیزاست و بعضا 

بی بهره هستند .
هرمزگان یک اس��تان اس��تراتژیک و سراس��ر 
از ظرفیته��ای بالقوه اقتصادی و مهم می باش��د 
و ی��ک جوان بوم��ی هرمزگانی چه س��همی از 
صنایع مهم چون پاالیش��گاه ه��ای نفت و گاز ، 
توانی��ر ، صنایع فوالد و آلومینیوم و بنادر عظیم 
 ش��هید رجایی و باهنرک��ه دراین اس��تان واقع 
ش��ده اند را دارد .جوان��ان هرمزگانی از جناب 
" همتی " اس��تاندار جدید انتظ��ار دارند هر چه 
س��ریعتر فکری به حال اش��تغال جوانان بومی 
اس��تان کنند و س��همیه ای را برای اس��تخدام 
جوانان هرمزگان در صنایع بزرگ استان درنظر 
بگیرند و جلوی سرازیرشدن نیروهای اتوبوسی 
کار از اس��تانهای دیگر به هرم��زگان را بگیرند 
و جوانان بیکار بومی اس��تان را در اولویت قرار 

دهند .
جناب آقای " همتی "

ش��ما که مشاورارش��د " رحمانی فضلی " وزیر 
کش��ور هس��تید ، بالطب��ع به مراتب بیش��تر از 
استانداران  گذشته استان می توانید به فکر چاره 
حل معضالت پیش روی اشتغال جوانان باشید .

فقر و بیکاری در هرمزگان بیداد می کند و این 
موضوع زیبنده جوانان هرمزگانی نمی باشد لذا 
از جنابعالی انتظار داریم ب��رای بیکاری جوانان 
چاره ای بیاندیشید .استانداران گذشته هرمزگان 
همیش��ه آمار بیکاری را بیان کردند و قول رفع 
آن را دادند و به آن عمل نکردند و اگر وضع به 
همی��ن منوال ادامه پیدا کند ،جوانان بیکار برای 
رفع مش��کالت زندگی به سمت اعتیاد کشیده 
می ش��وند.بیکاری و نیاز به استقالل مالی باعث 
ش��ده اس��ت که جوانان برای از بین بردن فقر 
مال��ی ،به انجام هر نوع کار ض��د هنجار و ضد 

ارزشی تن دهند .
به اذعان اکثر کارشناس��ان ، بیکاری مهم ترین 
عام��ل بروز آس��یب های اجتماع��ی در جوانان 
هرمزگانی اس��ت و همچنین بیکاری در جوان، 

احساس پوچی و بیهودگی را تشدید می کند.
اس��تان هرمزگان با وج��ود ظرفیت های کالن 
اقتصادی و کیلومترها م��رز آبی به جای ایجاد 
زمینه اشتغال جوانان و پویایی اقتصادی ، شاهد 
آمار قابل مالحظ��ه ای از جمعیت جوان بیکار 
است که بخش اعظمی از آنها در مناطق محروم 

و دور افتاده قرار گرفته اند.
ب��ه گفته احمد م��رادی نماینده مردم ، اس��تان 
هرمزگان پایتخت اقتصادی کشور است اما این 
لف��ظ هیچ دردی از مردم درمان نکرده اس��ت، 
بیکاری جوانان از مرز 30درصد گذش��ته است 
وبه تع��داد خانواده های تحت پوش��ش کمیته 
امداد امام )ره( و حاش��یه نشینی افزوده شده و 
روس��تاها در حال تخلیه هستند ، فقر و بدبختی 

کمر مردم استان را خم کرده است.
آمار بیکاری در هرم��زگان بیش از 30 درصد 
اس��ت که موجب می شود تا جوانان این استان 
پر درآم��د برای تامین معاش خ��ود مجبور به 
همکاری با سوداگران مرگ و حمل مواد مخدر 
ش��وند و در نهایت تبعات شوم آن گریبان گیر 

خانوادهایشان می شود.
"" جادری "استاندارگذش��ته هرمزگان نیز گفته

 ب��ود : از معضالت جمهوری اس��المی بیکاری 
و روند رو به رش��د آن اس��ت  وتمام دولت ها 
قول کاهش بیکاری را داده اند اما فرصت های 
اشتغال به حد مطلوب نرسیده و تنها عامل آن 

عدم گرایش به سمت تولید است.
بر همگان واضح و مبرهن می باش��د که جوانان 
اگر مش��غول به کار بودن��د معضالت اجتماعی 

استان کمتر بود.
رس��یدگی به ام��ور جوانان بی��ش از هر مورد 
دیگر در اس��تان حیاتی تر می باشد و نگاه ویژه 

مسئولین را برای رفع آن می طلبد .

    اس��تاندار پرحاش��یه هرم��زگان که 
چهارسال س��کان مدیریت هرمزگان 
را بدس��ت گرفته ب��ود و طی مدیریت 
پر حاش��یه اش درگی��ری و توهین به 
دو نماین��ده مجلس وقهر آش��تی های 
متع��ددی ب��ا مدی��ران دس��تگاهها در 
کارنامه اش داش��ت ، مراسم تودیعش 
هم با سخنان غیرواقع به حاشیه کشیده 

شد.
دوش��نبه گذش��ته آیین تودیع ومعارفه 
ج��ادری در حالی برگزار ش��د که اجازه 
سخنرانی به نمایندگان مجلس داده نشد 
و بزرگنمایی اقدامات انجام نشده ویا نیمه 
کار رهاش��ده واکنش یکی از نمایندگان 
مجلس را موجب شد .آمارهایی که طی 
چهار س��ال در هرمزگان فقط از س��ایت 
رس��می اس��تانداری هرم��زگان و تعداد 
انگشت شمار رسانه های وابسته ودولتی 
به گوش ش��هروندان رس��ید و  باردیگر 
ج��ادری در مراس��م تودیع��ش برآنها 
اصرار ورزید وسعی داشت کارنامه تهی 
و خاکس��تری اش را ش��فاف جلوه دهد . 
هرچند اذهان بیدار و وجدانهای روش��ن 
هرمزگانیها هرگز قصور وکوتاهی مدیریت 
اجرایی اس��تان را در بسیاری از زمینه ها 
فراموش نک��رده ونخواهن��د کرد.تودیع 
جادری در حالی برگزار شد که دو نماینده 
ولی فقیه اهل سنت و تشیع هرمزگان و 
تعدادی نماینده مجلس زبان به تعریف 
وتمجید از وی گش��ودند وبه سنت همه 
جلسات اداری ونمادین بساط به به و چه 
چه براه انداختند ویا بعضا سکوت کردند 

تا مبادا خاطری ازرده شود و یا .....
اما زبان گویای هرمزگان که طی یکسال 
گذشته بنای مطالبه گری وپرسشگری را 
در استان وخصوصا میان جامعه دانشگاهی 
و تحصیل کرده گذاشته ،سکوت را جایز 
ندانس��ت و ترجیح داد بج��ای تعریف 
وتمجید بخاطر کارهای نکرده اس��تاندار 
وقت از حقوق از دس��ت رفته هرمزگان 

دادسخن بگوید.
مرادی نماد غیرت و صالبت مردان غیور 

هرمزگان اس��ت که آمار بیکاری باالی 
 سی درصد را برای پایتخت اقتصادی روا 
نمی دارد و سهم بومیان را از صنایع استان 

اخراج و بیکاری نمی داند.
اخ��راج و بیکاری کارگران ومهندس��ان 
هرمزگانی چیزی نیس��ت که وجدانهای 
بیدار نس��بت به آن بی توجه باش��ند و 
افزایش افراد تحت پوشش کمیته امداد 
در هرم��زگان نش��ان می ده��د فقر در 
پایتخت اقتصادی کش��ور پیش��تاز تر از 

عدالت وثروت است.
ای��ن نماینده بی حاش��یه ک��ه در تمامی 
نطقه��ای پیش از دس��تور مجل��س داد 
از حق��وق از دس��ت رفت��ه هرم��زگان 
 وهرمزگانیها و ران��ت خواریهای کالن و 
ب��ی عدالتی در سیس��تم اداری و فس��اد 
اداری در هرم��زگان فری��اد زده وبارها 
وزرای مربوطه و ش��خص رییس دولت 
را مخاطب قرار داده اس��ت در حالی که 
وقتی ب��رای صحبت بنابه دالیلی برایش 
در نظ��ر نگرفت��ه و یا ش��اید  ب��ه دلیل 
واهمه از افش��اگری های این نماینده در 
حضور  وزیر کش��ور بود بناچار از جایش 
بلند ش��د و بدون هیچگونه مالحظه ای 
کارنامه جادری را ضعیف خواند .اقدامی 
که تاکنون از س��وی  هیچ مقام مسئولی 
بنا به مالحظ��ات اداری ودوس��تانه رخ 
نداده و همچنان باس��کوت وخاموش��ی 
خ��ود مهرتاییدی بر عقب ماندگی و فقر 
هرمزگان در عین دارایی وثروتهای فراوان 
زده اند. امروز غیرت هرمزگان جوشید و 
مطالبات پنهان مردم از زبان فردی گفته 
شد که بنا به سوابق سیاسی و شغلی سالها 
با مشکالت استان درگیر بوده و شناخت 
و احاطه کاملی بر اس��تان وحوزه انتخابیه 
اش دارد.حواشی استانداری هرمزگان طی 
چهارسال گذشته ودخالتهای بیجا اطرافیان 
جادری در امور سیاسی اقتصادی فرهنگی 
و... نش��ان داد ک��ه وی اقتدار ومدیریت 
ب��رای س��کانداری هرم��زگان  را  الزم 
نداشت و اعتراضات نمایندگان مجلس 
و بعضا نارضایتی مدیران دس��تگاهها هم 

بدلی��ل البی گ��ری ودخالت ه��ای بیجا 
وجانبداری به ناحق  معدود افراد بجایی 
نرس��ید .در اثبات این گفت��ه به قهر ده 
 ماهه جادری با آموزش وپرورش بعنوان 
کلیدی ترین دس��تگاه تربیتی و فرهنگی 
موجب وقفه وعقب ماندگی در سیس��تم 
آموزش��ی وجذب اعتبارات الزم ش��د و 
مورد دوم قهر یکساله با دستگاه بهداشت 
ودرمان هرمزگان هم موجب مشکالتی 
در این سیستم شد که باز هم دود ندانم 
 کاریها و واگذاش��تن امور مهم استان به 
عده ای منفعت طل��ب ودخالتهای بیجا 
در امور اس��تان به چش��م ش��هروندان 
هرمزگان رفت.واکنش مرادی نسبت به 
بزرگنمایی وسخنان کذب جادری دفاع 
قاطعانه از حقوق از دست رفته هرمزگان 
ب��ود و قاطعی��ت باید گفت متاس��فانه 
هرمزگان چهار سال عقبگرد کرد وچهار 
 س��ال از رس��یدن به نقطه مطلوبش دور 
راس  در  ف��ردی  ام��روز  .ام��ا  ش��د 
 مدیریت اس��تان قرار گرفته که س��وابق

 اجرایی اش نش��ان می دهد در بررسی 
ونظارت  تخلفات و کم کاریها یدطوالیی 
دارد و هنوز برای اظهار نظر در خصوص 
عملکرد ایش��ان زود اس��ت اما یکی دو 
سخنرانی ایشان نشان می دهد نوع نگاه 
ورویکردش نسبت به هرمزگان متفاوتر از 

دیگران است .
مردم استان که امروز مطالبه گری را از 
فرزن��د غیور هرمزگان آموخته اند دیگر 
نس��بت به تبعیض وبی عدالتی در تمام 
س��طوح س��کوت نمی کنند ، شهروندان  
خواسته های بحق وقانونی از صدر تاذیل 
دارند ومهمترینش اش��تغال ورفع بحران 
بیکاری علیرغم صنایع محور و دریامحور 

بودن هرمزگان است.
امیدواریم اس��تاندار جدی��د هرمزگان با 
قاطعیت وتوانمندی الزم کش��تی به گل 
نشس��ته هرمزگان  را به ساحل مقصود 
رسانده و برای کوتاه کردن دست چپاول 
گ��ران بیت المال و  برق��راری عدالت و 
برابری در هرم��زگان از تمام تجربیات 
گرانقدرش مایه بگذارد تا چهارسال اینده 
نام نیک و خاطره خوش��ی از ایشان برای 

هرمزگان باقی بماند .

غیرت هرمزگان جوشید !

وزیر ارشاد:

 نگاه نهادهای صنفی به واقعی تر 
شدن اقدامات کمک می کند
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گروه گزارش: غالم نمک پور
مهندس » عباس رییسی« شهردار جوان و توانمند 
میناب، توانست از خطوط قرمزعبور نماید و بعنوان 
ش��هردار شهر میناب ازسوی ش��ورای اسالمی تازه 
روی کار آم��ده بعنوان ش��هردار میناب یک دوره 

چهار ساله را به نام خود به ثبت برساند.
یکه تازبودن بودن مهندس رییس��ی تنها به همین جا 
ختم نمی ش��ود؛ او توانس��ت با اکثری��ت مطلق آرای 
اعضای شورا ش��هر میناب، این سمت را از آن خود 
نماید.اتفاقی که با وجود فضای به اصطالح سیاس��ی 

شهر میناب رخدادی بی سابقه بود.
میراث جرون:  چطور ش��د که تصمیم گرفتید، 

شهردار شوید؟
ش��هردار: می خواس��تم کمبودهایی که خودم با آنها 
دست  و پنجه نرم کردم، نسل های بعد از من نداشته 
باشند. نمی خواس��تم همش��هریانم و کودکان شهرم 
بدون داشتن حداقل ترین  امکانات رفاهی، اجتماعی  
بزرگ ش��وند. اینجا بیش��تر  مردم بخاطر مشکالت 

معیشتی  افسرده هستند. 
مهن��دس جوان ش��هر م��ا که س��کان دار دس��تگاه 
عریض و طویل ش��هرداری ش��هر میناب ش��ده بود 
گفت:کمبودهای بس��یاری داریم طرح جامع شهری 
به کندی درحال پیش��رفت اس��ت. جایی نداریم که 
زن��ان و مردان بتوانند به  راحت��ی در آن قدم بزنند. 
یک قلع��ه تاریخی داری��م که نماد میناب اس��ت و  
سال هاس��ت بازسازی نش��ده و با تمام تالشی که در 
احیا و بازس��ازی آن صورت گرفت��ه هنوز خیلی کار 

دارد .
 ش��هر میناب بیش از ۶0000 نفر جمعیت دارد اما 
روزانه  از روس��تاهای اطراف جمعیت زیادی  برای 
ف��روش محص��والت تولیدی خ��ود وارد این ش��هر 
می ش��وند بخصوص پنج ش��نبه بازار میناب که برند 
شهرستان در استان است و این جمعیت شناور باعث 
ایجاد سد معبر و ترافیک شهری در شهر میناب شده 
است . من می خواس��تم کاری کنم که این مشکالت 

مرتفع شود، بنابراین تصمیم گرفتم شهردار شوم.
میراث ج��رون: ابتدا که فکر شهردارش��دن در 
ذهن ش��ما جرقه زد، با چ��ه چالش های درونی 

روبه رو بودید؟
ش��هردار: من مدت ۱۵سال می باش��د که کارمند 
 ش��هرداری ب��ودم و پس��ت ه��ای مختلف��ی را در 
حوزه های مختلف ش��هرداری عه��ده دار بودم و از 
نزدیک با چالش ها و مشکالت پیش رو شهر میناب  
رو برو بودم وقتی که آخرین ش��هردار ش��هر میناب 
مهندس داش��ی جان بازنشس��ته ش��دند با پیشنهاد 
شورای سابق ش��هر میناب بعنوان سرپرست موقت 
ش��هرداری منصوب ش��دم تا  انتخابات ش��وراهای 
اسالمی شهرو روستا مطرح شد و همین دلیلی شد تا 

تجربه خود را به محک بگذارم.
 اما واقعا نمی دانس��تم که من می توانم شهردار شوم 

و مدیری��ت کنم یا خیر. با انبوهی از این س��ئواالت 
رو ب��رو بودم. در ای��ن میان توکلم به خ��دا بود که 
در این میان خان��واده ام نیز  از من حمایت نمودند. 
بعضی وقت ها بودکه ناامید می ش��دم اما  خانواده ام 
به من امید می دادند. اعضای  س��ابق شورای شهر به  
خصوص رئیس ش��ورا جناب آقای زائری  هم از من 

حمایت خوبی نمودند.
میراث جرون: شما  ورزشکار هستید و در رشته 
پرورش اندام مشغولید و همین امر باعث شد 
که به مدت ۸سال دو دوره۴ساله بعنوان رییس 
هیئت پرورش اندام شهرستان میناب در عرصه 
ورزش هم کارنامه قاب��ل قبولی را ازخود برجا 
بگذارید . آیا فک��ر می کردید که روزی بتوانید 
مس��ئولیت شهرداری ش��هر خودتان را برعهده 

بگیرید؟
شهردار:آن سال ها همیشه به نحوه اداره  شهرمیناب 
توسط شهرداری توجه می کردم. چگونگی اداره شهر 
مین��اب ب��ا آن بافت قدیمی همیش��ه م��ورد توجه 
م��ن بود. من جزو کس��انی بودم ک��ه از همان اوایل 
آغازکارم در شهرداری می خواستم  به شهرم خدمت 
کنم و محرومیت های اینجا بس��یار آزار م می داد اما 
می خواستم برای برداش��تن این محرومیت ها تالش 

نمایم.
میراث جرون:  : برای خیلی ها عجیب اس��ت که 
چطورشورای جدید شهر میناب با توجه به آغاز 
کار با توجه به محدودیت های موجود نسبت به 

شما به  عنوان شهردار رای داد؟
ش��هردار : به  نظرم شورای شهر در راستای اهداف 
خود به  وجود یک ش��هردار همراه، خالق و توانا نیاز 
داش��ت. من برنامه های مش��خصی را برای ش��هرم 
داشتم. جوان گرایی و پیشرفت و توسعه شهر میناب 
و تعامل با شورای شهر در همه عرصه های مدیریتی 
ش��هرداری از مهم ترین اهدافم بود. تقویت اندیش��ه 
ش��ورایی و مشورتی، اس��تفاده از نخبگان جوان و در 
نهایت برنامه محوربودن را به عنوان عنصر مفقوده در 
تمام عرصه های مدیریت ش��هری الزم در مجموعه 
ش��هرداری میناب می دانستم. از سوی دیگر معتقدم 
که ش��ورای ش��هر هوش��یارانه پی برده است که راز 
موفقیت  ش��هر ما مین��اب در گرو  همدلی و وحدت 
اس��ت و دریافته اند که سرنوش��ت ش��ان به گونه ای 
پیچیده با سرنوش��ت همه  ما گره خورده اس��ت. به 
همی��ن دلیل ب��ا اکثریت مطلق آرا  توس��ط اعضای 
محترم ش��ورای اسالمی ش��هر میناب به این سمت 
انتخاب ش��دم؛ انتخابی که با توجه به فضای استان و 

بافت سنتی شهر میناب بی سابقه بوده است.
میراث جرون : مردم هم از این انتخاب حمایت 

کردند؟
شهردار : بله، خوشبختانه اکثر مردم از این انتخاب 
استقبال نمودند که لطف مردم خوب شهرم را نسبت 
به این حقیرمی رساند به خصوص مورد حمایت امام 
جمعه محت��رم میناب قرار گرفتم.  به  نظرم س��ابقه  
حضورم در ش��هرداری  مین��اب در اعتماد مردم  و 

اکثریت مسئولین به من بسیار موثر بود.
میراث جرون: حقوق ش��هروندی را بعنوان یک 

شهردار چگونه می بینید؟
ش��هردار :  با توجه به حقوق مس��لم شهروندی در 
قانون اساسی دنبال احقاق حقوق از دست  رفته مردم 
ش��هرم  بودم. می خواس��تم مردم ، این قشر محروم  

به خودب��اوری و تکامل برس��ند. امی��دوارم که این 
حرکت ش��روعی برای تمام مردم و جوانان زادگاهم  
شهرس��تان میناب باشد و آنها بتوانند نقش بیشتر و 
بهتری را از مطالبه گری قانونی برای ساخت آرمان 

شهر درجامعه ایفا نمایند.
 دوس��ت دارم همراه ب��رادران  و همش��هریان خود 
درس��اختن بنیادهای اقتصادی، فرهنگی، سیاس��ی و 
اجتماعی و ورزشی  بکوشم. یادمان نرود، سال ها پیش 
زمان��ی که پدرانمان و برادرانمان در روس��تاها برای 
امرار معاش بر س��ر زمین های کشاورزی می رفتند، 
م��ادران و دختران نیز چ��ه در کارهای خانه داری و 
چه در امور کش��اورزی و دامداری دوش��ادوش آنها 
بودند. امیدوارم با انتخاب من به عنوان شهردار شهر 
میناب، بتوانم با اتحاد و هم فکری و حمایت شورای 
ش��هر میناب آن چیزی را که لیاق��ت مردم میناب 

است را به آنها اهدا نماییم.
می��راث جرون : ش��ما در این م��دت با برخورد 

نامناسبی روبه رو نشده اید؟
رییس��ی:  در این م��دت با هیچ برخورد نامناس��بی 

مواجه نشده ام. 
می��راث جرون: نظرتان در باره حضور زنان در 

جامعه چیست؟
ش��هردار مین��اب:  به نظ��رم پس از اینک��ه ما  به 
س��وی شهرنش��ین قدم برداش��تیم ، زنان و دختران 
م��ا  به مرور زم��ان از صحنه ام��ور اجتماعی خارج 
و خانه نشین ش��دند. مردمان شهر میناب ، مردمان 
فهیمی هستند. آنها با انتخاب شورایی متفاوت، روح 
تازه ای در کالبد این شهر تاریخی دمیدند. این مردم 
درس اس��تواری را از تاریخ  پرب��ار مردم خونگرم و 
دوست داشتنی مردم میناب  و درس تالش و تکاپو 
را با حضور در تمامی عرصه های انقالب چه پیش و 
چه بعد ازانقالب و درس نوعدوستی و صداقت را از 

اجدادشان آموخته اند.
میراث جرون: بنابراین، به نظر ش��ما این انتخاب 
را می توان س��رآغازی برای بازنگری در نظام 

مردساالری شهرمیناب دانست؟
ش��هردار : بله، این انتخاب می تواند سرآغازی باشد 
برای خودب��اوری  جوانان مطالبه گر میناب در نظام 

مردساالری و تقویت حقوق و نقش اجتماعی آنان.
 می��راث ج��رون : در ای��ن  مدتی،ک��ه ش��هردار 
ب��وده ای��د ، برخ��ورد ارباب رج��وع  و پرس��نل 

شهرداری با شما چگونه بوده است؟
ش��هردار : برخورده��ا خیل��ی خوب ب��وده در حال 
حاض��ر پرس��نل ش��هرداری ک��ه همه از هم��کاران 
پرتالش بنده هس��تند همه و همه به این جانب لطف 
و محبت دارن��د. ارباب رجوع هایی که در این مدت 
به ش��هرداری آمده ان��د، خیلی برخورده��ای خوبی 
داش��ته اند. فکر نمی کردم که م��ردم به این خوبی از 

من استقبال نمایند.
می��راث جرون : تا کنون چه برنامه هایی را اجرا 
نم��وده اید؟ از برنامه هایی که برای اجرای آنها 

انتخاب شدید؟
ش��هردار : شهر  میناب با مشکالت بسیاری روبه رو 
است. راه اندازی و توس��عه زیرساخت های فرهنگی، 
ورزش��ی، رس��انه ای، اجتماعی و هنری را در اولویت 
برنامه ه��ای ش��هرداری ق��رار داده ام. می خواهم از  
جوانان در اجرای فعالیت های شهری استفاده  نمایم. 
طرح های��ی هم برای اوقات فراغت جوانان ،نوجوانان 

بزرگساالن وپیشکسوتان  در 2 حوزه آقایان و بانوان  
دارم. م��ن خدمتگزار مردم ش��هر  میناب هس��تم و 
می خواهم ش��رایط مناسب ش��هری را برای سالمت 
جس��می و روحی آنها با حمایت همکاران پرتالش��م 
در مجموعه ش��هرداری،میناب و تمامی دستگاههای 

دولتی و غیر دولتی را در شهر میناب ایجاد نمایم.
از آنجا که زنان قش��ر آس��یب پذیر جامعه هستند و 
بخش اشتغال زنان تاکنون نادیده گرفته  شده است، 
می خواهم ش��رایط مناسب کاری را برای آنها فراهم  
نمایم. برای مثال، هیچ اقدامی برای زنان دستفروش 
انجام نشده است. دستفروش��ی یک زن یعنی مرگ 

تدریجی او که از س��ر ناچاری به دستفروش��ی روی 
آورده اس��ت. من می خواهم این خأل ه��ا را برطرف 

کنم.
میراث ج��رون : و حاال حس ش��ما به عنوان یک  

شهردارچیست؟
ش��هردار :  تنها امیدم داشتن شهری سبز و آسمانی 

آبی است.
هفت��ه نامه می��راث ج��رون ، آرزوی موفقیت برای 
شهردار بومی و جوان دلسوز مینابی و همه همکاران 

وی را ازدرگاه خداوند بزرگ دارد.
 ش��هردار جوان ش��هر میناب گوش��ه ای از عملکرد 

مجموعه شهرداری شهر میناب نیز را اعالم  نمود:
عملیات زیرس��ازی کوچ��ه های محل��ه ۱-مغیری 
 و آم��اده نم��ودن زی��ر س��ازی  کوچ��ه ه��ا جهت

 آسفالت.
2-رن��گ آمیزی خط عابرپیاده س��طح ش��هر وبلوار 

خلیج فارس
3-پیش��رفت عملیات جدول گذاری و پیاده س��ازی 

خیابان ساحلی شمالی.
۴-پیش��رفت عملیات ج��دول گ��ذاری و بلوارخلیج 

فارس محله پشته علی آباد.
۵-آغازعملیات بهس��ازی وبتن ریزی  کوچه۹۷بلوار 

امام خمینی)ره( ومسجدزینبیه)س(
خیاب��ان  آس��فالت  جه��ت  ۶-آغازقیرپاش��ی 
 کمربن��دی حدفاص��ل بهش��ت زه��را  تا بل��وار آل 

محمد)ص( 

تنها امیدم داشتن شهری سبز و آسمانی آبی است

 شهر میناب بیش از ۶۰۰۰۰ نفر 
 جمعیت دارد اما روزانه 

 از روستاهای اطراف جمعیت زیادی  
برای فروش محصوالت تولیدی خود 
وارد این شهر می شوند بخصوص پنج 
شنبه بازار میناب که برند شهرستان 
در استان است و این جمعیت شناور 

باعث ایجاد سد معبر و ترافیک 
شهری در شهر میناب شده است. 
من می خواستم کاری کنم که این 
مشکالت مرتفع شود، بنابراین 

تصمیم گرفتم شهردار شوم

در تحمل نکردن وجود ناپاکی و آلودگی همه مسئولیم 
درجامعه 

محرومیت های شهرم همیشه من را آزار می دهد

عباس رییسی شهردار میناب در گفتگو با میراث جرون : 
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بنده شهروند منطقه ای از شهر هستم 
که به آن گلشهر می گویند ، ولی من 
اینگونه تصور نمی کنم که گلشهر به 
باشد  پراز سردرگمی  و  نامنظمی  این 
در خیابان ما آگهی هایی بر در و دیوار ها چسبیده 
وباعث  برده است  بین  از  را  نمای خیابان  و  شده 

بدجلوه دادن خیابان می شود.
این  سنگین  ترافیک  و  شهری  منظر  شلوغی   
و...  گرد  دوره  دستفروشان  حضور  و  منطقه 
گلشهر  دیگر  گلشهر  که  است  شده   باعث 

نباشد .
بودن  ترانزیتی  به  توجه  با  سالم،  با 
استان هرمزگان و شهر بندرعباس چرا 
با کمبود جایگاه نفت گاز)گازوئیل( در 
سطح شهر بندرعباس مواجه هستیم؟ 
رانندگان مینی بوس باید مسافت زیادی را جهت 

تهیه سوخت طی نمایند.
سوال  امر  مسئولین  از  لطفا  سالم، 
یا  مسکن)رهن  قیمت  بفرماییدچرا 
اجاره(  در بندرعباس باال است و حق 
کمیسیون زیادی بنگاه داران) مشاورین امالک( از 

مردم می گیرند.
قدیم  بافت  محالت  شهروند  من   
مسئولین  چرا  هستم،  بندرعباس 
محیط  بهداشت  به  نسبت  شهرداری 
ما اهمیت نمی هند و گنداب فاضالب ها بعضا در 
کوچه ها رها می شوند و موجب مریضی کودکان 

ما می شود.
با  روزانه  که  هستم  شهروندی  بنده 
تاکسی تردد می کنم .چرا تاکسی های 
شهر بندرعباس مجهز به دستگاه کارت 
راحتتر  مسافران  تا  شوند  نمی  خوان 
بتوانند تسویه حساب کنند وکمتر با راننده درگیر 
شوند. روزانه دوسه مورد پیش می آید که راننده 
درگیر هم  با  خورد  پول  نداشتن  بخاظر   ومسافر 

 می شوند و اعصاب همه بهم  می ریزد. 
بر  نظارتی  چرا  بگویم  خواستم  می   
فروشی  بستنی  های  مغازه  از  بعضی 
اسکوپ  یک  ها  جا  بعضی   ، نیست 
بستنی را سه هزار تومان می فروشند 
یعنی یک لیوان بستنی می شود ۹هزار تومان . آخر 

گرانفروشی هم حد وحسابی دارد . چرا دستگاههای 
متولی برخورد نمی کنند؟

مهم  اصلی  شهروندی  حقوق  رعایت 
اجتماعی  زندگی  در  گذار  وتاثیر 
رعایت  کمتر  متاسفانه  که   است 
از  بسیاری  که  هستیم  شاهد  شود.  می 
رعایت را  خود  همسایه  حقوق   همسایگان 

 نمی کنندویا در رانندگی سعی داریم حق همه را زیر 
 پا بگذاریم . رسانه ها دراین خصوص فرهنگسازی

 نمایند. 
بهسازی  نیازمند  فروشان  ماهی  بازار 
فصل  دراین   . است  ساماندهی  و 
سراسر  ای  دهنده  آزار  و  بد  بوی  میگو  صید 
را  فروشان  ماهی  وبازار  بندرعباس  ساحل 
سریعتر  چه  هر  مسئوالن  لطفا   . است  فراگرفته 
مهم  بسیار  که  بازار  این  ساماندهی  به  نسبت 
اقدام  را  شهروندان  بهداشت  در  تاثیرگذار   و 

نمایند. 
بنده شهروندی هستم که از بوی تعفن 
ها گالیه  رها شده در جوی  فاضالب 

دارم .
بازگشایی  فصل  شدن  نزدیک  به  توجه  با   
شهرداری، مسئولین  لطفا   مدارس 

س�ازمان جهادکش�اورزی  هرمزگان  

 تخلفات و پیشنهادات و انتقادات
 در حوزه امور اراضی و ارائه مشاوره 

در مسائل امور اراضی

استفاده غیرمجاز از اراضی واگذاری ملی 
و دولتی

شناسایی اراضی کشاورزی 
رها شده بایر و موات

    رئی��س  بیم��ه گري و 
درآمد  اس��تان هرمزگان 
گفت : تا ب��ه امروز 103  
ه��زار نفر تحت پوش��ش 

بیمه سامت هستند .
به گزارش خبرنگار میراث 
ج��رون ، "مظف��ر  زارعي"  
عنوان کرد :  تعداد افرادی 
ک��ه تح��ت پوش��ش بیمه 
س��المت قرار دارن��د ، به 
صورت ماهان��ه به دالیلی 
مثل ازدواج  ، شاغل شدن 
و ف��وت  تغییر مي کنند و 
بیمه آنها باطل مي شود  .

وی اظهار داشت : سیستم  
ما هوش��مند ش��ده اس��ت 
 ، اح��وال  ثب��ت  ادارات  و 
 ، اجتمایي  تامین  س��ازمان 
نیروه��اي مس��لح  به هم 
متصل می باشند و کساني 
که زیر پوش��ش بیمه های 
دیگر هستند  را نمي توانیم   

بیمه کنیم . 
به گفته این مس��ئول ، ما با 
تمام موسسه های درماني ، 
دانشگاهي  هاي  بیمارستان 
هاي  مط��ب  وخصوص��ي، 
عموم��ي ، تخصصي و فوق 
تخصص��ي ، رادیول��وژي و 
آزمایشگاه ها در استان که 
بیش از 60 درصد نیز می 

باشند ، قرارداد داریم .
رئیس بیمه گري و درآمد 

اس��تان هرمزگان در پاسخ 
ب��ه اینکه اتب��اع بیگانه هم 
می توانند از خدمات بیمه 
س��المت اس��تفاده کنند ، 
گفت : رئی��س بیمه گري 
و درمان وزارت کش��ور با 
هماهنگ��ي س��ازمان ملل ، 
تعدادي از اتباع  بیگانه را 
که شامل  کردند  مشخص 
تابعیت افغان��ي ، هندي و 

عراق  می باشند .
"مظف��ر  زارع��ي"   عنوان 
کرد : تا ب��ه امروز 76 نفر 
افغاني داش��تیم که  تبع��ه 
تحت پوشش بیمه سالمت 
ق��رار گفتن��د و هن��دي و 

عراقي نداشتیم .
 وي خاط��ر نش��ان ک��رد: 
ش��امل  س��المت  بیم��ه 
دندانپزشکي هایي می باشد 
که با آن ها قرارداد  داریم 
اکثر دندانپزش��ک ها  ولي 
مش��تري خ��اص خ��ود را 
دارند و نی��ازي به قرارداد 

با ما ندارند .
وي  بی��ان کرد :  معتادین 
هم جزء بیمه ش��دگان ما 
هس��تند و م��ي توانند هر 
چه زود تر با شناس��نامه و 
کارت مل��ي به مراکز بیمه 

سالمت اقدام کنند . 
این مس��ئول با بیان اینکه 
بیماران خاص ، سرطاني و 

HIV دفتر چه هاي  نشانه 
دار دارن��د ،اف��زود :   یک 
س��ري خدمات رایگان به 
این بیماران تعلق مي گیرد 
.رئیس بیمه گري و درآمد 
اس��تان هرمزگان گفت: ما 
41 دفتر پیش��خوان طرف 
ق��رارداد داریم ک��ه از این 
تعداد 38  تا فعال هس��تند 
و 3 تا از دفاتر هم به همین 

زودي فعال مي شوند .

 زارعي خاطر نش��ان کرد:  
اتب��اع خارجه ب��ه صورت 
ساالنه بایستی به ازای هر 
نفر چهار صدو پنجاه  هزار 
تومان ح��ق بیمه پرداخت 

کنند .
وي در ادام��ه عنوان کرد 
روس��تایي  بیم��ه  ب��راي   :
خدماتی را در نظر گرفتیم 
ک��ه در ه��ر روس��تا یک 
آم��وزش  همیارس��المت 

دهی��م و ک��ه ای��ن همیار 
بایستی امین مردم باشد و 
بتواند به مردم کمک کند .

 : داش��ت  تصری��ح  وي 
از  بیمه س��المت  صندوق 
خرداد س��ال 93  استارت 
تشکیل آن زده شده است 
و   هدف از تش��کیل بیمه 
سالمت این  است که هیچ 
کس بدون دفتر چه نباشد 
و  ه��ر ایراني بایس��تی به 
اجبار به همان صورت که 
شناس��نامه دارد ، دفتر چه 

هم داشته باشد .
خصوص  در  مس��ئول  این 
المثنی ها  دفترچ��ه ه��ای 
عن��وان کرد :  ب��راي دفتر 
چ��ه المثني ، طب��ق قانون 
عم��ل مي کنیم و پروس��ه 
این  س��المت  بیمه  قانونی 
اس��ت که بع��د از یک ماه 

دفتر چه صادر شود . 
 وي ب��ا بیان اینک��ه آمار 
دفتر چه ص��ادره خارج از 
نوب��ت در س��ال 3 درصد 
است ، خاطرنش��ان کرد : 
افرادي  ک��ه دفتر چه آن 
ها گم ش��ده است و تحت 
درم��ان هس��تند ب��ا نامه 
پزش��ک ، دفتر چه المثني 
آنه��ا  زودت��ر ص��ادر می 

شود . 
وی در ادام��ه افزود :بیمه 

س��المت  تلفن گوی��ا  نیز 
تعوی��ض دفتر چه  ب��راي 
دارد  و  دفت��ر چ��ه را ت��ا 
درب من��زل  ش��خص مي 
برن��د و ای��ن برنام��ه ب��ه 
صورت��ی می باش��د که از  
انج��ام مي  طریق س��ایت 
ش��ود ول��ی متاس��فانه در 
اس��تان ما یک سیستمی را 
اجرا کردیم که در خواست 
تلفني دفترچ��ه و بردن به 
درب منزل بیمه شده را با 
هزینه  ای��اب و ذهاب باال 
حس��اب ک��رد و یک دفتر 
چه ایی را که به درب خانه 
بیمه شده می برد  15 الي 
20 ه��زار توم��ان هزین��ه 
دارد که  به صرفه نیس��ت 
و طرف ق��رارداد هم قبول 
نمي کند و ما هم امکانات 

ارسال دفترچه را نداریم .
   به گفته وی ، تنها چیزي 
که س��از مان در اختیار ما 
ق��رار داده اس��ت  این می 
باش��د که ما مي توانیم از 
طریق سایت درخواست را 
بگیریم ،چاپ کنیم و ارسال 
بر عهده خود شخص است 
. وی در پای��ان، میانگی��ن 
تعوی��ض و تمدید دفترچه 
را به صورت س��االنه  بین 
18 ت��ا 20 ه��زار عن��وان 

داشت .

رئیس  بیمه گري و درآمد  استان هرمزگان :

103  هزار نفر تحت پوشش بیمه سالمت هستند 

فراخوان بيست و ششمين اجالس سراسری نماز
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خان��ه ج��ودوی شهرس��تان مین��اب  افتتاح 
آموزش ج��ودوي ش��هرمیناب   ش��د.مرکز 
روبروی موتور فروش��ی س��هرابی شیخ آباد 

میناب رسما افتتاح شد.
به گزارش خبر نگار ما، مجید س��هرابی دبیر 
هئیت جودو شهرستان میناب در گفتگو با خبر 
نگار ما در شهرس��تان میناب بیان نمود:رشته 
جودو در شهرستان میناب بخصوص در شهر 
مین��اب  از عالقمندان بس��یاری  برخورد دار 
بود که  چون مکان  مناسبی و ویژه ایی  برای  
این رش��ته وجود نداش��ت عالقمندان به این 
رشته روی به رش��ته های  رزمی های  فعال 

در میناب آورده بودند .
س��هرابی که خود از عالقمن��دان به ورزش و 
رشته های رزمی می باشد چندین سال را در 
رش��ته کونگ فو در شهرستان فعالیت نموده  
که طی این س��الها توانسته کمربندهای سفید 
تا مش��کی  از کیو9 تا کیو 1  ،سفید زرد سبز 
آبی قهوه ای  زرد کیو 9 و کیو 8 ، سبزکیو7 و 
کیو 6 ، آبی کیو 5 ،کیو4 ،قهوه ای کیو3 ، کیو 
2 ، مشکی کیو 1  ودان 1 تا دان 8 مشکی از 
دان 9 س��فید و قرمز دو رنگه ودان 10 قرمز  
را اخ��ذ نماید ، به خبر نگار ما گفت:   بعد از 
 راه ان��دازی  هئیت جودو در شهرس��تان  که 
ریاس��ت آن ب��ه دوس��ت و ب��رادر خوب و 
عالقمن��د به ورزش  خ��ودم » محمد کاملی« 
مس��ئول تربیت بدنی سپاه میناب محول شده 
بود و با فراخوان ، عالقمندان به این رش��ته از 
س��وی تربیت بدنی سپاه میناب در تنها سالن   
ورزشی  سپاه میناب در شهرک المهدی  این 
رشته و با حمایت س��رهنگ کشاورز  رئیس 
هئی��ت جودو اس��تان و اداره ورزش و جوانان 
شهرس��تان میناب سطح ش��هر و شهرستان 

میناب جذب  رشته مورد عالقه خود شدند.
»س��هرابی«  در ادامه اظهار داشت:طی همین 
مدت کم از راه اندازی این رش��ته  در میناب  
ج��ودو کاران  مینابی زیر نظر مربیان مجربی 
که با حمایت و هماهنگی هئیت  شهرس��تان 
و اس��تان جهت آموزش  دان��ش آموزان این 
رش��ته  به میناب  می آمدن��د و عالقمندان   
جودو را  تحت آموزش های روز  این رش��ته 
قرار دادند که نتیجه این همت و تالش حضور 
جوانان عالقمند مینابی  به  رش��ته جودو در 
مسابقات  استانی و کشوری و کسب مقام های 

در خور توجه در رشته جودو بود.
س��هرابی که خود یک��ی از خیری��ن  ورزش 
یار  شهرس��تان می باش��د و در  برنامه های 
عام المنفعه  در شهرس��تان ب��ه یاری ورزش  

شهرس��تان آم��ده بی��ان نمود:ب��ا پیش��نهاد  
 سرهنگ کشاورز رئیس هئیت جودو استان و 
حمایت ه��ای ریاس��ت  پرتالش و دلس��وز 
این هئیت مس��ئولیت  دبی��ری هئیت جودو 
شهرس��تان را ب��ه اینجانب س��پردند که در 
همین راس��تا ما  در تالش  هس��تیم تا جایگاه 
 این رش��ته را ک��ه از عالقمندان  مس��تعدی

 در شهرس��تان برخ��وردار می باش��د را ارتقا 
دهیم.

وی ابراز داش��ت: ب��ه برکت اس��تقرار نظام 
جمهوری اس��المی، در اس��تان و  شهرس��تان 
مین��اب   ش��اهد احداث زمین و س��الن های  
ورزش��ی متع��ددی  در مناط��ق روس��تایی 
شهرستان  هستیم و در همین عرصه شهرستان 
میناب توانسته با حمایت مسئولین دلسوز زیر 
ساختهای  ورزشی شهرستان را برای  نمایان 
 کردن  اس��تعداد ه��ای ورزش��کاران  مینابی 
گام های  موثری را  بردارند. دبیرهئیت جودو  
میناب اظهار داشت : یکی از برنامه های این 
هئیت  حمایت از جامعه ورزش��ی  بخصوص  
رشته جودو می باش��د  و یکی از برنامه های  
اصلی  مدیران اجرایی این هئیت می باش��دو 
امیدورای��م  با اختصاص بودجه الزم توس��ط 
کمیته برنامه ریزی شهرستان و همکاری اداره 
ورزش و هیئت جودوی اس��تان  ما شاهد  به 
بهره برداری رس��یدن  خانه های   تکواندو  و 
کاراته نیز در شهرستان باشیمو مجید سهرابی  

دبیر هیئت جودوی شهرس��تان میناب اظهار 
کرد: هیئت جودو شهرس��تان از سال 91 و با  

کمترین امکانات راه اندازی شد.
وی ادامه داد: ورزشکاران مینابی  به ویژه در 
رش��ته های رزمی و انفرادی همواره رتبه های 
بس��یار خوبی در س��طح اس��تان هرمزگان را 
توانس��ته اند  کسب نمایند و با  تجربه  درون 
اس��تانی  ورزش��کاران مینابی  در این رش��ته 
توانس��ته اند نتای��ج خوبی  را در مس��ابقات  
کش��وری  به دس��ت بیاورند ک��ه این مطلب 
توانایی و استعداد  ورزش��کاران مینابی را در 
رشته  جودو  می رساند که با همین تجهیزات 
و امکانات اندک توانس��ته اند بهترین بازدهی 
را در رشته جودو کسب نمایند و  ما امیدواریم  
ب��ا راه اندازی خانه جودو  شهرس��تان میناب  

شاهد  ارتقا ء وزش  جودو شهرستان باشیم.
س��هرابی یادآور ش��د: با توجه به اس��تعداد 
جوانان مینابی  در  رش��ته  جودو و راه اندازی  
خانه جودو  میناب، تعداد 50 عالقمند به این 
رشته از نونهاالن تا بزرگساالن  با بهره جستن 
از اس��اتید مج��رب در حال فعالیت هس��تند 
ک��ه امیدواریم والدین و خان��واده های مینابی  
فرزندان خود را به سمت و سوی خانه جودو 

هدایت نمایند.
دبی��ر هیئ��ت ج��ودوی شهرس��تان  میناب 
گفت:متاس��فانه  ع��دم حضور اسپانس��ر در 
شهرس��تان و مشکالت مربوطه از عوامل سد 

راه و پیشرفت جودوی شهرستان می باشد .
 وی اف��زود: خانواده های میناب��ی  می توانند  
ب��ا حمایت ه��ای  ان��دک خود در شناس��ایی 
اس��تعدادهای نهفته ورزشکاران هیئت جودو 

میناب  را یاری نمایند.
این خیر ورزشی  عنوان نمود:هدف ما خدمت 
 ب��ه جامعه ورزش��ي اس��ت. اگر م��ا فعالیت

 مي کنیم براي رشد و گسترش ورزش است. 
ازاینک��ه مربیان  مجرب��ی در کنار این هئیت 
 در ش��هر و شهرس��تان مین��اب  م��ا را یاری 
م��ی نماین��د و ب��ا یکدلی و صمیمی��ت براي 
ارتقاءای��ن رش��ته درح��ال فعالیت  هس��تند 

خوشحالیم.

وي ادام��ه داد: ج��ودوي شهرس��تان میناب 
از  پتانس��یل باالی��ي برخوردار می باش��د که  
توانس��ته خود را  با همین زمان کم در استان  
ب��ه اثبات رس��انده  واگر بتوانی��م کاروتالش 
خ��ود را دو چن��دان نمایی��م   ، م��ي توانی��م 
ازآن به بهترین ش��کل درجهت رش��د جودو  
 شهرس��تان میناب در استان و کشور استفاده

 نماییم. 
س��هرابی با اش��اره به تاس��یس خان��ه جودو 
شهرستان میناب  بیان نمود: این مرکز براي 
رش��ته  ورزش��ی  و رزمی جودوتاسیس شده 
وهرکس که اهل کار وفعالیت در این رش��ته 

می باشد ، اینجا جایگاه اوست .
وی گف��ت: مربی��ان وهنرجویان ج��ودو باید 
ازاین امکانات و س��رمایه گذاري بیش��ترین 
بهره را ببرند وامیدوارم هئیت جودو اس��تان 
و اداره ورزش و جوان��ان شهرس��تان میناب  
و  ام��ر ورزش   در کن��ار دیگ��ر دلس��وزان 
رشته  جودو چون گذشته ما را یاری و حمایت 

نمایند.
مرکزآم��وز ج��ودوي شهرس��تان میناب به 
پیشنهاد هئیت  جودو  و با مساعدتهاي مجید 

سهرابی دبیر هئیت جودو تاسیس شد. 
س��هرابی گفت: در کنار هم��ه ظرفیتهایی که 
در راستای خودس��ازی جوانان در شهرستان 
میناب وجود دارد  امیدواریم با ورود  خیرین 
در  بح��ث ورزش در شهرس��تان مین��اب  و 
استفاده از قابلیتها و ظرفیتهای فراوان ورزشی  
فعالیته��ای ورزش��ی ام��کان و فرصتی برای 
نوجوان��ان و جوانان ایج��اد خواهد نمود  تا  با  
تمرین  و در کنار هم بودن ، کنارهم آموختن 
، کن��ار هم زندگی کردن ، با هم فکر کردن ،با 
ه��م ورزش کردن و با ه��م زندگی کردن را 

تجربه نمایند.
وی افزود: بنظر م��ن حمایت از ورزش ثواب 
کمی نیس��ت، وظیف��ه دولتم��ردان و مدیران 
شهرس��تان میناب  کمک به توسعه و تقویت 
ورزش اس��ت و هم��ه وظیفه داری��م که در 
کنار تمام ماموریته��ا و تکالیفی که الزاما باید 
انج��ام دهی��م از ظرفیت فوق الع��اده ورزش 
در راس��تای خودس��ازی و س��الم سازی روح 
 و جس��م جوانان مینابی  حداکثر اس��تفاده را 

ببریم.
دبیر هئیت جودو شهرس��تان میناب در پایان 
از هفت��ه نامه می��راث جرون که ب��ا ورود به  
امر ورزش و شناس��اندن چنی��ن مکانهایی به 
دلس��وزان  ورزش و خیرین  گام بر می دارد ، 

قدردانی نمود .

با کمک خیر ورزشکار ؛

 نخستین خانه جودوی میناب 
 راه اندازی شد

گروه گزارش / نمک پور

درخشش ورزشکاران رودانی در مسابقات قهرمانی ووشو کشور 

به گزارش روابط عمومی اداره 
جوان��ان شهرس��تان  و  ورزش 
رودان مسابقات ووشو قهرمانی 
چ��وان  ل��وان  س��بک  کش��ور 
لغای��ت   22 تال��و(  و  )س��اندا 
24 ش��هریورماه ب��ا ش��رکت 
300 ورزش��کار از 16 استان 
در هم��ه رده ه��ای س��نی  در 
س��الن ورزشی دانش��گاه آزاد 
شهرس��تان میب��د اس��تان یزد 

برگزار گردید.
تی��م منتخب اس��تان هرمزگان 

از  ورزش��کار   7 از  متش��کل 
 10 و  بندرعب��اس  شهرس��تان 
ورزش��کار از شهرس��تان رودان 
در این رقابتها حضور داشتند که  
توانس��تند  7 مدال طال ، 3 نقره 
و 8 مدال برنز کسب نمایند که  
ورزشکاران رودانی دربخش تالو 
این رقابت ها  خوش درخشیدن 
و 14 م��دال  رنگارنگ برای تیم 

منتخب استان کسب نمودند.
علی برزگر مس��ئول سبک لوان 
چ��وان اس��تان هرم��زگان بیان 

نمود مس��ابقات در سطح باالیی 
برگ��زار گردید با توجه به اینکه 
ورزش��کاران ما از امکانات کافی 
توانستند مقام  نبودند  برخوردار 
های خوبی در این رقابتها کسب 
نماین��د وی همچنی��ن  از اداره 
شهرس��تان  جوان��ان  و  ورزش 
رودان و  هم��ه کس��انی که در 
اعزام تیم همکاری الزم داشتند 

تشکر و قدردانی نمود.
اس��امی نفرات برتر تیم منتخب 

استان
بخش ساندا:

نونهاالن-    سعید ش��ریفی -طال 
بندرعباس

-ط��ال   کوه��ی  پش��ت  طاه��ا 
نونهاالن- بندرعباس

امی��د غالمی- برن��ز نونهاالن - 
بندرعباس

عم��اد مش��ک آب��ادی- برن��ز  
نونهاالن- بندرعباس

بخش تالو:
حمی��د زمانی- ی��ک طال و یک 

برنز  نوجوانان -رودان
مهدی رس��تمی-یک طال و یک 

برنز  نوجوانان -رودان
جواد س��توده فر-یک طال و یک 

نقره  نوجوانان- رودان
ی��ک  عبداله��ی-   احمدرض��ا 
ط��ال و ی��ک برن��ز نونه��االن                 

-رودان
جاسم زمانی- طال  نوجوانان -

 رودان
علیرضا ارچی��ن- نقره نوجوانان 

- رودان
حمیدرضا ارچین-نقره  نوجوانان 

- رودان
اس��ماعیل حس��ن صفات- برنز 

جوانان -  رودان
وحی��د س��هراب پ��ور  - برن��ز 

نوجوانان-رودان
حمیدرض��ا بش��کاردانی-  برنز 

نونهاالن   -رودان
غالم��ی               :امی��د  سرپرس��ت 

مربی : سعید شریفی   

برگزار همایش کوه پیمایی 
خانواده در کوهستان پارک 

پنجه علی
به مناس��بت هفت��ه دف��اع مقدس، 
خان��واده  کوه پیمای��ی  همای��ش 
در کوهس��تان پ��ارک پنج��ه علی 

بندرعباس برگزار شد.
به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان 
ش��هرداری  ورزش��ی  و  فرهنگ��ی 
بندرعب��اس، همز مان ب��ا هفته دفاع 
مقدس از سلسله برنامه های ورزشی 
سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری 
کوه پیمای��ی  همای��ش  بندرعب��اس 
خانواده در کوهس��تان پ��ارک پنجه 

علی بندرعباس برگزار شد.
این کوه پیمایی با حضور خانواده های 
بندرعباس��ی از مجموع��ه فرهنگ��ی 
ورزشی دوراهی ایسینی بندرعباس تا 

زیارتگاه پنجه علی برگزار شد.
در پای��ان مس��یر پی��اده روی برای 
ش��رکت کنندگان در ای��ن همای��ش 
برنامه ه��ای موس��یقی و طنز به اجرا 
درآمد و ب��ا برگزاری مس��ابقات از 
شرکت کنندگان با اهدا جوایز تقدیر 

به عمل آمد.

پس از شهادت امام حسین )ع(  در محرم سال 
61 هجری قمری، این ماه برای ش��یعیان به ماه 
عزا تبدیل شده و امامان معصوم)ع(  و شیعیان 

به برگزاری عزا در این ماه همت  ورزیده اند.
ام��ام رضا)ع(  فرم��ود: ))چون م��اه محرم فرا 
می رس��ید، کس��ی پدرم را خن��دان نمی دید و 
اندوه و حزن پیوس��ته بر او غالب می شد تا روز 
عاشورا. آن روز، روز مصیبت و حزن و گریه او 
 بود و می فرمود: امروز روزی اس��ت که حسین 

)علیه الّسالم( شهید شده است((
با تمام ش��دن ایام عید بزرگ سعید غدیر خم 
 عی��د امامت و والی��ت، بوی محرم به مش��ام 
می رس��د، از خیابان های اط��راف، کوچه های 
 ش��هر، مس��اجد، هی��ات ه��ا، تکای��ا، منبرها و 
حس��ینیه ها که عب��ور می کنید ش��اهد جنب 
 و ج��وش جوان��ان و نوجوان��ان و بزرگس��االن 
 می ش��وید که در ح��ال نصب پارچ��ه، علم و 
آماده س��ازی فضای خیمه اباعبداهلل می باشند، 
پای درد و دلش��ان که می نش��ینید می گویند 
آمده ایم برای مراس��م اربابمان امام حسین)ع( 
 خادم باش��یم و پذی��رای مهمانان آقا باش��یم،

 می گویند ما از بچگی پای روضه بزرگ شدیم 
و ما امام حسینی شده ایم.

واقعا افتخار می کنم به مادران کش��ورم که از 
بچگی ما را با عش��ق و مهر امام آشنا کرده اند 
و محبت این خان��دان عصمت و طهارت را در 

دل ما نهاده اند.
بعض��ی  از نوجوانان می گفتند: یادمان می آید 
بچه که بودیم مادرم پیراهن مش��کی به تنمان 
م��ی ک��رد و با خود م��ا را به هی��ات می آورد 
از هم��ان موقع دیگر نتوانس��تیم از این خاندان 
جداش��ویم و دل بکنی��م، واقعا هی��ات آرامش 

خاصی برایمان دارد.
ای��ن روز ها که دیگر چیزی تا ش��روع ماه عزا 
و مات��م فرزن��د آخری��ن پیامبر خ��دا حضرت 
محمد)ص( نمانده اس��ت چه ش��وری در جای 
جای ش��هرم برپاس��ت، به قول شاعر اهل بیت 
علی زمانیان که می گوید: اصاًل حس��ین جنس 
غم��ش ف��رق مي کند/ ای��ن راه عش��ق پیچ و 
 خمش فرق مي کند* اینجا گدا همیشه طلبکار
  م��ي ش��ود/اینجا ک��ه آم��دي کرم��ش فرق

 مي کند.
واقعا به وفور می شود حس کرد که حسین)ع( 
جن��س غمش فرق می کند، دیگ��ر پرچم امام 
حس��ین)ع( عالم گیر شده است و در هر گوشه 
از جه��ان می توانی صدای حس��ین حس��ین را 
 بش��نوی و چه خوب صدایی اس��ت این نوا که 
می گوید: این حس��ین کیس��ت ک��ه عالم همه 
دیوانه اوس��ت/ این چه شمعیس��ت که جان ها 

همه پروانه اوست.

 اصاًل حسین)ع( جنس غمش 
فرق مي کند

مهدی حاجی زاده



حوادث  6

پل ارتباطی مردم و سازمان دوستان و هموطنان عزیز، برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد:

1504
آماده دریافت اخبار آتش سوزی ، تخریب و 

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

 حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله اتش باعث انقراض نسل آنان
 و آتش سوزی درختان می شود 

چهارشنبه  29شهریور ماه    1396/ شماره  51  / سال  سوم

 کشف 400 کیلوگرم تریاک 
در بندر لنگه

 فرمانده دریاباني هرمزگان از کشف 400کیلوگرم 
تریاک ازیک دس��تگاه خودرو توسط ماموران خبر 
داد .  س��رهنگ »علي میرشمسي« در گفت و گو با 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس، در تش��ریح این خبر، 
اظهارداش��ت: در پی دریافت خبری مبني بر اینکه 
تع��دادي از توزیع کنندگان مواد مخدر قصد دارند 
مقادیري مواد را به وس��یله یک دس��تگاه خودروي 
وانت پراید به شهرس��تان بندرلنگ��ه  منتقل کنند، 
شناسایي و دستگیري س��وداگران مرگ در دستور 

کار مرزبانان بندر لنگه قرار گرفت.
وی افزود: مرزبانان پاس��گاه مرزي دریایي »مقام« 
پایگاه دریابان��ي بندرلنگه با انجام گش��ت زني در 
مح��ور ورودي و کنترل خودروه��اي در حال تردد 
، خودروي مذکور را شناس��ایي و به راننده دس��تور 
ایست دادند، اما راننده بی اعتنا به دستور ماموران 
اقدام به فرار کرد و همراه با سرنش��ینان با استفاده 
از تاریک��ي ش��ب از محل متواري شدند.س��رهنگ 
میرشمس��ي با اش��اره به همکاري عوام��ل انتظامي 
بندرلنگه با مرزبانان در این عملیات، اذعان داشت: 
ماموران در بازرس��ي از خودروي رهاش��ده ، 400 
کیلوگ��رم تریاک با لفافه که به طرز ماهرانه اي در 

خودرو جاساز شده بود، کشف کردند.

کشف 550 کیلوگرم تریاک و هالکت 
دو سوداگر مرگ

گروه ناج��ا –فرمانده دریابانی اس��تان هرمزگان از 
کشف 550 کیلوگرم تریاک و هالکت دو سوداگر 

مرگ توسط ماموران دریابانی جاسک خبرداد.
 س��رهنگ  »عل��ی میر شمس��ی« در گف��ت و گو با 
خبرن��گار پایگاه خبری پلیس در تش��ریح این خبر، 
اظهارداش��ت: مأموران پایگاه دریاباني جاسک حین 
گشت زنی به یک فروند شناور مشکوک شدند و به 

آن دستور ایست دادند. 
وي اف��زود: دریابانان پس از ب��ي توجهی به فرمان 
ایس��ت وتیر ان��دازی قاچاقچی��ان با آنه��ا درگیر 
ش��دند که در این عملیات،  عالوه بر کش��ف 550 
کیلوگ��رم تریاک و مقادیری س��الح و مهمات، دو  
نفر از س��وداگران مرگ به هالک��ت و یک نفر نیز 
دستگیر شد.فرمانده دریابانی استان هرمزگان گفت: 
دریابانان این فرماندهي با ایماني راس��خ و چشماني 
بیدار، همواره به عنوان یک مانع مستحکم در برابر 
متجاوزان، اشرار و قاچاقچیان، موجب ثبات امنیت و 

آرامش در مرزهاي دریایی کشور هستند .
 کشف بیش از 2تن مواد مخدر

 در هرمزگان
 فرمانده انتظامي اس��تان از کش��ف دو تن و 222 
 کیل��و انواع مواد مخدر طي چن��د عملیات جداگانه 

خبر داد.
  س��ردار »عزیزاله ملکي« در گفت و گو با خبرنگار 
پای��گاه خب��ري پلیس،گف��ت:در راس��تاي مقابله با 
قاچاقچی��ان مواد مخ��در ، پلیس اس��تان با تالش 
ش��بانه روزي و اقدامات فن��ي و اطالعاتي طي یک 
هفته گذشته، پنج طرح مقابله با سوداگران مرگ را 
اج��را کرد.وي افزود: این طرح ها با همکاری پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اس��تان ،یگان تکاوری و پلیس 
شهرس��تان هاي بندرلنگه و جاس��ک اجرا  که طی 
آن 17 دس��تگاه خودرو توقیف و 57 متهم دستگیر 
ش��دند.این مقام انتظام��ي تصریح ک��رد: با تالش 
ماموران طی این مدت دو تن و 222 کیلو انواع مواد 
مخدر ش��امل یک تن و 985 کیل��و تریاک و237 
کیلو حشیش کش��ف شد.سردار ملکي با هشدار به 
خانواده ها از ش��هروندان خواس��ت تا براي کاهش 
تبعات اجتماعي ناش��ي از مواد مخدر، پلیس را در 

دستگیري قاچاقچیان یاري کنند.

تاه
کو

ث 
واد

ح

ج��رم  وق��وع  از  پیش��گیری  مع��اون 
دادگستری استان هرمزگان  در آستانه 
بازگش��ایی مدارس ازاس��تقرار س��امانه 
یکپارچه نظام مراقب��ت اجتماعي دانش 
آم��وزان در مدارس  اس��تان هرمزگان 

خبر داد.
به گ��زارش خبرنگار ما ،  علیرضا احمدی 
من��ش مع��اون اجتماعی و پیش��گیری از 
وقوع جرم دادگس��تری اس��تان هرمزگان 
ب��ه مناس��بت ای��ام بازگش��ایی مدارس 
ازاستقرار س��امانه یکپارچه نظام مراقبت 
اجتماع��ي دان��ش آم��وزان در م��دارس  
اس��تان هرم��زگان خب��ر داد و در ادام��ه 
اظهار داش��ت: نظ��ام مراقب��ت اجتماعي 
دان��ش آموزان  ب��ا نام اختص��اری پروژه 
نماد مبن��ی بر طراحی مجموع��ه ای نظام 
یافت��ه از خدم��ات و برنامه ه��ا، ش��امل 
توانمندس��ازی  آم��وزش،  غربالگ��ری، 

و حمای��ت ه��ای روان��ی– اجتماع��ی به 
منظور مراقب��ت دانش آم��وزان در برابر 
رفتار هاي پرخطر، آس��یب های اجتماعی و 
 جرائم  از طری��ق مداخله به موقع و موثر

 می باشد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
ش��د:  ی��ادآور  هرم��زگان  اس��تان  کل 
دس��تگاههای عضو ائت��الف نظام مراقبت 
اجتماعی دانش آموزان اداره کل آموزش 
و پرورش، معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگس��تری، سازمان مدیریت 
و برنام��ه ری��زی ، اداره کل بهزیس��تی، 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی، کمیت��ه امداد 

حضرت ام��ام خمینی)ره(، نیروی انتظامی، 
اداره کل تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی و 
 س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت ام��ام)ره( 

می باشند.
 وی همچنین خاطرنش��ان ک��رد: از جمله 
اهداف ش��اخص در پروژه نماد شناس��ایی 
نوجوانان در معرض بزه و ارتکاب جرم و 
مداخله به هنگام ، بدون جدا سازی ایشان 
از محیط مدارس ،همچنین اس��تقرار نظام 
پای��دار ارائه خدمت و حمای��ت از دانش 
آم��وزان نیازمندی ک��ه از چرخه دریافت 
خدم��ات به هر بهانه ای ب��از مانده اند با  
توانمندسازی و همکاری همه دستگاههای 

مرتبط بین بخش��ی با محوریت مدرسه  و 
استقرار نظامي براي سالمت اجتماعي نسل 

آینده  کشور می باشد.
 احمدی منش در خاتمه تصریح کرد: هم 
افزای��ي منابع و برنامه هاي دس��تگاهها و 
نهادهای دخیل و بسیج ظرفیت مشارکت 
 مردم��ي و خی��ران براي اج��رای طرح از

 گام های��ی اس��ت که می بایس��ت به آن 
توجه شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان  :

استقرار سامانه یکپارچه نظام مراقبت 
اجتماعي دانش آموزان در مدارس 

   رئی��س پلی��س فت��ا نی��روی انتظام��ی 
هرم��زگان به م��ردم هش��دارداد: مردم 
نس��بت به تعویض رمزه��ای کارت عابر 
بانک به ص��ورت دوره ای اق��دام نمایند 
و نس��بت به زدن رمز در فروش��گاه های 
مختلف خودشان اقدام کنند چون برخی 
از فروش��گاه ها با گذاش��تن تراشه های 
الکترونیکی در دستگاه های کارت خوان 
اقدام به کاهبرداری و سرقت از حساب 

افراد نموده اند.
سرهنگ دوم ستاد »علی اصغر اسفندیاری« 
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
نیروی انتظامی اس��تان هرمزگان در گفت 
و گ��وی اختصاصی با خبرن��گار هفته نامه 
آفتاب جنوب گفت: از مهمترین وظایف ما 
ایج��اد امنیت برای افراد در فضای مجازی 
و رس��یدگی به جرائم می باش��د وهرگونه 
جرمی که در فضای مجازی و ش��بکه های 
اجتماعی انجام ش��ود پس از دس��تورمقام  
قضایی ،مرجع رسیدگی به آن مجموعه ما 

می باشد.
افتخ��اری ، با اش��اره ب��ه این ک��ه جرائم 
اقتص��ادی از مهمتری��ن جرائ��م در حوزه 
س��ایبری می باش��د بیان ک��رد: مهمترین 
جرائم در حوزه س��ایبری، جرائم اقتصادی 
می باشد که شامل برداشت های اینترنتی 
ای،  رایان��ه  کالهب��رداری  مج��از،  غی��ر 
 مزاحمت ه��ا و ایجاد تهدی��د و اخاذی به

 واسطه رد و بدل کردن تصاویر در گروه ها 
و کانال های مختلف صورت می گیرد و در 
این امر متاس��فانه بانوان در معرض خطر و 

تهدیدات بیشتری قرار دارند.
وی با اش��اره به دسترس��ی غی��ر مجاز به 

داده ه��ا و نفوذ به تلگ��رام، ایمیل و دیگر 
ش��بکه های اجتماعی افزود:در سال جاری 
متاس��فانه با انتشار بیش��تر فضای مجازی 
و س��رعت اینترن��ت در اس��تان هرمزگان 
جرائمی مانن��د مزاحمت ها، هتک حرمت، 
از بین بردن حیثیت افراد، تهدید و اخاذی 
از این راه رش��د یافته اس��ت که متهمان با 
هشیاری کاشناسان پلیس فتا در دام قانون 

گرفتار می شوند
رئی��س پلیس فتا نیروی انتظامی هرمزگان 
تصریح ک��رد: در بحث جرائ��م اقتصادی 
متاس��فانه توجه و دقت کافی نداشتن افراد 
در پرداخ��ت ها و خریده��ای اینترنتی به 
درگاه بانک مرجع و عدم مش��اهده عالئم 
امنیت��ی در صفحه نمای��ش باعث به وقوع 
پیوستن کالهبرداری و برداشت از حساب 

افراد می شود.
وی ب��ه مردم هش��دارداد: مردم نس��بت 
ب��ه تعویض رمزه��ای کارت عابر بانک به 
ص��ورت دوره ای اق��دام نمایند و نس��بت 
ب��ه زدن رمز در فروش��گاه ه��ای مختلف  
 خودش��ان اق��دام کنن��د چ��ون برخ��ی از

 فروش��گاه ه��ا ب��ا گذاش��تن تراش��ه های 
الکترونیکی در دس��تگاه ه��ای کارت خوان 
اقدام به کالهبرداری و س��رقت از حساب 

افراد نموده اند.
در متاس��فانه  ک��ه  ای��ن  اب��راز  ب��ا   وی 

 کالهب��رداری ها س��طح آگاه��ی برخی از 
مردم پایین می باشد یاد آورشد: متاسفانه 
کالهب��رداری از طری��ق کارت ب��ه کارت 
در س��طح کش��ور فراوان بوده اس��ت  اما 
خوشبختانه در سطح اس��تان کاهش یافته 
اس��ت ومردم عزیز اس��تان باید بدانند که 

ب��ه پیامک ها و تلفن هایی که افراد س��ود 
ج��و ب��ه بهانه ه��ای مختلف م��ی زنند تا 
هزینه برنده ش��دن در مس��ابقه یا هر چیز 
دیگ��ری برای آن ه��ا واریز ش��ود نیاز به 
 دادن کل اطالعات حس��اب نمی باش��د و

 اگ��ر در ه��ر مس��ابقه ای برن��ده ش��ده 
 باش��ید ، فق��ط ش��ماره کارت را ارس��ال

 نمایند.
رئی��س پلیس فتا نیروی انتظامی هرمزگان  
ادامه داد: معموال این چنین کالهبرداری ها 
در روزه��ای تعطیل و خارج از وقت اداری 
می باش��د که اف��راد دسترس��ی راحت به 
مراجع قانونی و بانک ها نداش��ته باشند، از 
جمله این برداشت ها می توان به برداشت 
مبال��غ چون 700 ، 55 و 18 میلیون تومان  
در ماه های اخیر اشاره نمود  که به صورت 
اینترنت��ی و کارت به کارت جابه جا ش��ده 

است.
افتخاری خاطرنش��ان ک��رد: اعتماد بی جا 
در ش��بکه های اجتماعی متاس��فانه آسیب 
 ه��ای ف��راوان و جب��ران ناپذی��ری را ب��ه 
خان��واده ه��ا وارد کرده اس��ت، در یکی از 
پرون��ده ه��ا دختربچه 10 س��اله از طریق 
دوس��تی با شماره ای ناش��ناس که خود را 
به عنوان دختر جوانی معرفی کرده اس��ت، 
دختربچ��ه 10 س��اله اقدام ب��ه رد و بدل 
کردن تصاویر ش��خصی و خصوصی خود و 
مادرش به این شماره نموده و بعد از مدتی 
فرد که پس��ری 15 ساله بوده است  ،اقدام 
به اخاذی نمود که با هوش��یاری پدر دختر 
و شکایت نس��بت به دستگیری یک تیم 3 
نفره که پس��رهای 15 و 16 ساله بوده اند ، 

اقدام شد و همگی دستگیر شدند.

دختربچه 10 ساله در دام سودجویان فضای مجازی

 جرائم اقتصادی از مهمترین جرم ها 
در حوزه سایبری

 
سرهنگ محمد رستمی فرمانده  نیروی 
انتظام��ی میناب  در گفتگ��و با خبرنگار 
میراٍث  جرون در این شهرس��تان  بیان 
داش��ت : با تاش ش��بانه روزی مأموران 
انتظامی و انجام کار اطاعاتی در اجرای 
طرح ارتق��اء امنیت اجتماع��ی و مبارزه 
با پدیده ش��وم قاچ��اق کاال  3   میلیون 
و چه��ار صد و 92 نخ س��یگار قاچاق با 
مارک خارجی در این شهرستان کشف  

و ضبط گردید.
فرمان��ده انتظام��ی مین��اب با اش��اره به 
کش��ف 231 ع��دد پتوی خارج��ی بیان 
داشت:نیروهای س��اعی  انتظامی  مبارزه 
ب��ا کاالی قاچاق  در  شهرس��تان میناب   
موفق به کش��ف و ضبط 231 عدد پتوی 
خارجی، 2 هزار و س��یصدو 18 قلم لوازم 
آرایش��ی و ص��د  و 10 عدد چتر خارجی 

شدند.

رستمی اظهار داشت: ارزش ریالی کاالی 
مکشوفه از سوی نیروی انتظامی 4 میلیارد 

ریال برآورد شده است.
وی اذعان داشت: کاالهای کشف شده در 
یک منزل مسکونی بصورت دپو در بندر 
کرگان شهرس��تان میناب کشف گردیده 

است .
باالترین مقام انتظامی  شهرس��تان میناب 
اظهار داشت : در عملیات  کشف و ضبط  

کس��ی دستگیر نش��ده اس��ت و کاالهای 
قاچاق کش��ف شده جهت س��یر مراحل 
قانونی و تش��کیل پرون��ده به یگان منتقل 
گردیده است .سرهنگ رستمی  در پایان  
از شهروندان مینابی  خواست در صورت 
اطالع از هرگون��ه فعالیت های اقتصادی 
غیرقانون��ی، مرات��ب را در س��ریع ترین 
زمان ممکن از طریق تلفن 110 به پلیس 

شهرستان اطالع دهند.

کشف 3 میلیون نخ سیگار قاچاق در میناب
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1 ( روزنامه نگار ما از پذيرش هرگونه پاداش مادي براي پيش برد مقاصد خصوصي مغاير با مصالح عمومي، خودداري 
مي کند.

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

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

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

مورد پذيرش هستند را حفظ نمايد.
5( روزنامه نگار ما به اصول ديني و معتقدات مذهبي، آداب و س��نن قومي و ملي، اخالق حس��نه و عفت 
عمومي احترام مي گذارد و از گرايش به تبعيض خصومت آميز در اين زمينه ها و همچنين تشويق و تحريک 

به جنگ تجاوزکارانه نسبت به کشورهاي ديگر خودداري مي کند./

هفته نامه   منطقه  جنوب کشور  ) فرهنگی -  اجتماعی (

  Telegram:    09303375549                    

تيراژ :   5000 نسخه
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 آمارهایی که جابجا
خوانده شد

از  خیلی  شاید   
عزیز  خوانندگان 
رتبه  کسب  از 
اول هرمزگان در 
مقاومتی  اقتصاد 
  ۹۵ سال  در  که 
با  آمد،  بدست 

خبر هستید .
 خبری بسیار جذابی که آقای جادری 
بر  تصدی  زمان  در  اسبق  استاندار 
استانداری مدام در نشست های رسانه 
بدان و  را ذکر  ها آن  و همایش   ای 

 می بالید، اما موضوع مهم  این است 
ادارات  توسط  رتبه  این  کسب  که 
بود  نیامده  بدست  استان   دولتی 
بسیج  مجاهدت  و  تالش  با  بلکه 
سازندگی هرمزگان محقق شده بود !!

تالش  با  هرمزگان  سازندگی  بسیج 
زیادبخشی از کشاورزی نیمه جان را 
در دورترین نقاط استان احیا و بارور 
کرد وبه کار آفرینی بها داد و حمایت 

کرد.
حمایت  با  هرمزگان  سازندگی  بسیج 
زودبازده  کوچک  بنگاههای  از 
کار  و  کسب  رونق  باعث  اقتصادی 
از روستاییان مناطق محروم  بسیاری 
این  اساسی  سوال  اما  شد،  هرمزگان 
است که استانداری و مدیران دولتی  

چه نقشی در این توفیق داشته اند؟
 آیا این توفیق را می توان به دولت 

نسبت داَد؟!
 البته باید به مدیران ارشد دولت در 
استان متذکر شد که اقتصاد مقاومتی 
فقط نصب چند بیلبورد یا نوشتن چند 
مطبوعات  در  چندمی  دسته  مقاله 
نحوه  از  مقاومتی  اقتصاد  نیست، 
از  بهینه  استفاده  یا  مصرف  صحیح 
خدمات مختلف شروع و  تا جذب و 
تشویق سرمایه گذار بخش خصوصی، 
احیای صنعت های بومی ، تشویق به 
خرید اجناس ایرانی و تجدید مشاغل 
از دست رفته و حتی الگو برداری از 
را  نو  های  انرژی  ارزان  های  روش 

شامل می شود.
استان  در  دولت  مدیران  به  باید   
آمارهای  از  پرهیز  با  که  متذکر شد 
همیشه جالب روی کاغذ عمال نشان 
باعث  هایی  حوزه  چه  در  که  دهند 
و  اند  بوده  مقاومتی  اقتصاد  توفیق 
خیری مهم  این  از  مردم  آیا   اینکه 

 دیده اند!
شفاف تر اینکه توفیق بسیج سازندگی 
نخست  رتبه  کسب  در  هرمزگان 
و  بگذاریم  کنار  را  مقاومتی  اقتصاد 
بخواهیم  استان  در  دولت  مدیران  از 
اقتصاد  توفیقات  زمینه  در  آماری 
آیا  راستی  به  کنند!  اعالم  مقاومتی 

توفیقی می ماند؟ 
طوالنی،  سواحل  داشتن  با  هرمزگان 
اقتصادی  توان  و  ارزشمند  منابع 
گرفتن  الگو  صورت  در  تجاری   و 
تواند  می  سازندگی   بسیج  توفیق  از 
این  در  را  آوردها  دست  بزرگترین 
محرومیت  رفع  و  اشتغال  ایجاد 
بیشتر  رفاه  باعث  و  آورد  بدست 
مردم بخصوص ساکنان نقاط محروم 
استان شود. امید که  مدیریت جدید 
الگو  با  و  بغض  و  حب  بدون  استان 
گیری از مجاهدت این عزیزان باعث 
 خدمت بیشتر و رفاه مردم هرمزگان

 شویم.

   
شهر  باید  را  بندرعباس    
که  شهری   . نامید  زمین  بی 
پادگان  و  فرودگاه   وجود  با 
های نظامی در شرق و غربش، 
های  تپه  و   مقابل  در  را  دریا 
ماهورهای بزرگ و کوچک را 
پشت سر دارد، بطوریکه راهی 

برای توسعه بیشتر ندارد.
   شهرداری امروزه برای توسعه 
کمبود  مهم  مشکل  با  شهری 
از   ، است  شده  روبرو  زمین 
نظیر  دیگری  مشکالت  طرفی 
وسیع  های  بافت  به  رسیدگی 
 ، سبز  فضای  کمبود  و  فرسوده 
مراکز فرهنگی و باغ شهر شرایط 
را سخت تر کرده  به نحوی که 
این  از  کدام  هر  شدن  اجرایی 
شهر  سعادت  ،همان  طرحها 
محسوب می شود، در این میان 
هر چه قدر هم طرح های جانبی 
شهری اجرا کنیم تا روشن شدن 
بافت  هکتار  هشتصد   تکلیف 
بی در پیکر که به نوعی خاری 
در چشم شهر است، ره به جایی 

نخواهیم برد.
که  اینجاست  بزرگتر  درد  
امتیاز  اولین  بندرعباس امروزی 
برای جذب سرمایه گذار یعنی 
زمین را در اختیار ندارد و شهر 
به صورت عرضی و  مدتهاست 
شده  واقع  بست  بن  در  طولی 

است.
در حقیقت بندرعباس دهه چهل 
در  هایش  پادگان  که  شمسی 
قرار  شهری  محدوده  از  خارج 
تاریخ  به دست  باید  را  داشتند 
که  است  این  واقعیت  سپرد، 
چندین  وجود  با  امروزی  شهر 
هوایی،  و  دریایی  نیروی  پادگان 
و  توان  عمال  زندان  و  فرودگاه 
تحرکی برای پویایی ندارد، دهها 
هکتار زمین شهر در اختیار تیپ 
یگان  دیگر  و  زندان  تفنگداران، 
نیز   شهر  غرب  است،  نظامی 

ناوگان  اختیار  به طور کامل در 
نیروی دریایی است، شرق  یکم 
ختم  هوایی  پایگاه  به  نیز   شهر 
می شود ، حال در نظر بگیرید با 
این کمبود زمین ، توسعه شهری 

به کجا ختم می شود؟
که  نظامی  های  یگان  جمله  از 
دارد  اختیار  در  زیادی  زمین 
دریایی  نیروی  تقنگداران  تیپ 
می  نظامی  یگان  این  است. 
هایش  زمین  واگذاری  با  تواند 
بندرعباس را صاحب  بزرگترین 
شهر  باغ  یا  و  فرهنگی  مرکز 

نماید .
در  نظامی  مرکز  این  زمانی 
این  امروزه  اما  بود  حاشیه شهر 
وسط  در  بزرگ  بسیار  پادگان 
اینکه  است.  گرفته  قرار  شهر 
منتقل  شهر  حاشیه  به  پادگان 
به  ارزشمند  بسیار  زمین  این  و 
باغ  و  فرهنگی  مرکز  بزرگترین 
دشواری  امر  شود  مبدل  شهر 

نیست.
با  گفتگو  در  قبل  سال  چند 
بندرعباس  نمایندگان  از   یکی 
این  انتقال  موضوع  مجلس،  در 
پادگان به میان آمد، وی اجرای 

پیگیری  به  منوط  را  طرح  این 
نیروهای  کل  ستاد  رضایت  و 
از  بعد  کرد.گویی  عنوان  مسلح 
که  ساحلی  کمربند  طرح  ایجاد 
از اقدامات بسیار اثر گذار دوران 
بود  آرامی  شهردار  مدیریتی 
دیگر آن چنان میل و همتی در 
مسئوالن ارشد شهری و استانی 
مهم  تحول  یک  ایجاد  برای 

شهری دیده نشده است.
به  پادگان  یک  انتقال  واقعا  آیا 
بزرگترین  ایجاد  و  شهر  حاشیه 
باغ شهری در بندرعباس امری 

محال و شاق است !! 
امر  این  است،  خیر  جواب 
در  و  است  سابقه  به  مسبوق 
دورانی که آقای آرامی شهردار 
واحد  چندین  بود  بندرعباس 
نشستند  عقب  از ساحل  نظامی 
که  ساحلی  نوار  ایجاد  باعث  و 
افتخاری برای جذب گردشگر و 

زیبایی شهر است، شدند.
از سویی با خروج لشگر ۹2زرهی 
از شهر اهواز و انتقال به پادگانی 
خروج  و  سوسنگرد  جاده  در 
تبریز  شهر  از  پیاده   2۱ لشگر 
مشابه  طرح  اجرای  به  میتوان 

در بندرعباس نیز  امیدوار بود، 
اهواز  در  این طرح  اجرای  البته 
ولی  کشید  درازا  به  دهه  یک 
هنوز  موضوع  بندرعباس  در 
بصورت جدی هم مطرح نشده 
به حدی که دانشگاه را در جاده 
میناب ساختند تا سربازمان در 
دانشجو  دختران  و  باشد  شهر 
باشند.در همین  سرگردان جاده 
معاون  دانش  فیصل  پیوند 
با  گفتگو   در  شهر  شورای 
به  پادگانها  انتقال  دریا  خبرنگار 
قابل  را  بندرعباس  شهر  بیرون 
که  افزود  و  دانست  پیگیري 
طریق  از  بایستی  موضوع  این 
نمایندگان مجلس پیگیري شود.

تاکنون دو پادگان بزرگ نظامی 
از شهر اهواز و تبریز خارج شده 
اند و امکان توسعه شهری بیشتر 
در این دوشهر بزرگ مهیا شده 
بر  عالوه  بندرعباس  است.در 
نظامی  پادگان  چندین   ، زندان 
در شهر مستقر هستند که لزوما 
انتقال آنها به خارج از شهر طبق 
معظم  مقام  فرمایش  و  قانون 

رهبری اجرا شدنی است.
  در ادامه این گزارش موضوع 

انتقال پادگان ها به خارج از شهر 
مرادی  احمد  با  را  بندرعباس 
مجلس  در  بندرعباس  نماینده 
در میان گذاشتیم وی درجواب 
بیان داشت: یک ماده قانونی از 
سالها قبل مجلس تصویب کرده 
خارج  شهرها  از  پادگانها  که 
وزیران  هیات  مصوبه  و  بشوند 
بوده است و درحال حاضر  هم 
آمادگی  این  مسلح  نیروهای 
اما  شوند  جابجا  که  دارند  را 
توانایی  مالی  ازنظر  دولت چون 
پرداخت پول به اینهارا ندارد از 

این مسئله خودداری می کند.
پول  و  جدی  عزم  دولت  اگر   
مصوبان  براساس  باشد  داشته 
مجلس و هیات وزیران این امر 

امکان پذیر است.
منصور  با  را  سوال   همین   
دوران  در  که  مردی  آرامی، 
با پیگیری  تصدی بر شهرداری 
های طوالنی یگان های نظامی را 
مجبور به عقب نشینی از ساحل 
امروزی  ساحلی  کمربند  و  کرد 
یادگار اوست، در میان گذاشتیم، 
شدن  محقق  درنگ  بدون  وی 
دانست  عملی  را  مذکور  طرح 
و افزود: اجرای این طرح کامال 
به  نیاز  البته  است  امکانپذیر 
نظامي  فرماندهان  با  هماهنگي 
مشترک  ستاد  تأیید  و  استان 

ارتش مي باشد.
باید منتظر ماند، چه  در خاتمه 
زمانی طرح انتقال پادگان ها از 
بصورت جدی  بندرعباس  شهر 
استاندار  آیا  شود،  می  مطرح 
توسعه  برای   هرمزگان  جدید 
امر  این  پیشگام  استان  مرکز 
نمایندگان  آیا  شد،  خواهد  مهم 
جدی  بصورت  بندرعباس 
کرد،   خواهند  دنبال  را  موضوع 
بندرعباس  که  نرود  یادمان 
اگر  و  ندارد  توسعه  فضای 
بگذاریم  دست  روی  دست 
سراغمان به  شهری   توسعه 

 نمی آید.

بندرعباس و رویای توسعهگروه گزارش : کاظم گلخنی

  
استاندار جایش  در جایگاه  "جادری"    
با  و  رفت  استاندار  سپرد.  همتی  به  را 
ساکنان  اما  برد  شیرین  خاطرات  خود 
را  صبور هرمزگان حالوت حضور وی 

نچشیدند.
 اما اینک نوبت "همتی " است تا بلندی 
همت اش را برای انسان های شایسته 
مردمانی  دهد.  نشان  سرزمین  این 
مند  دغدغه  و  داشتنی  نجیب،دوست 
به  مطالبات  که  هستند  دیار  این  در 
با  سخن  روی  نخست  دارند.  حقی 
رئیس جمهور است ، کسی که از تدبیر 
سخن گفت و امید داد اما در پایتخت 
محقق  موضوع  این  ایران،  اقتصادی 
پیش  های  سال  در  امیدواریم  نشد.اما 

اصطالح   به  و  امید  و  تدبیر  دولت  رو 
های  محبت  ،پاسخ  طلبان  اصالح 
مردمان سختکوش هرمزگان را به نیکی 
جدید،  استاندار  جناب  سپس  بدهند. 
شما به استانی آمده اید که دل های پر 
درد و سینه های پر راز و ناگفته های 
ناجور  وصله  اینکه  ابتدا  دارند،  زیادی 
پیشانی  از  را  قاچاقچی  و  محرومیت 

هرمزگان بردارید.
 دوم اینکه در بازی سیاسی پا به توپ 
نشوید که غفلت کنید چرا به هرمزگان 

نخبگان،  با  اینکه  سوم  اید.  آمده 
پیشینیان  مثل  جوانان  و  فرهیختگان 
با دو چشم نگاه نکنید. بیکاری معضل 
علت  به  زیرا  است  استان  این   اساسی 
بی لیاقتی مدیران و مسئوالن قبلی، سهم 
برابر  دو  از  بیش  بومیان  غیر  اشتغال 

بومیان است. 
بزرگ  معضل  نیز  آب  کمبود  بحران 
باران  کم  و  گرم  جغرافیای  این  دیگر 
به  فاجعه،  عمق  دیدن  برای  است. 
شهر  دومین  کنم،  می  دعوتتان  میناب 

کنید.  سفر  استان  قدیمی  و  پرجمعیت 
محیطی  زیست  مشکالت  ها،  فروچاله 
و آغاز تخلیه 30 روستا این شهرستان، 
نزدیک  از  باید  که  است  دردی 
باغات  شده،  تخریب  طبیعت  ببینید. 
غصه  میناب  مردم  و  هستند   غمگین 

دارند.
که  است  الزامی  هم  بندرعباس  برای   
آب شیرینکن  و فاضالبش در اولویت 
اول باشد. برای بندر لنگه، می بایست 
ساخته  ابتدا  مناسبی  دسترسی  جاده 
ویژه و همت  توجه  شود. جزیره هرمز 
عالی می خواهد. کالم را کوتاه می کنم 
فروپاشی  :اعتیاد،  گویم  می  مختصرا  و 
بیداد  اینجا  بیکاری  و   ها   خانواده 

می کند.

به قلم : غالم نمک پور
 برای دیدن عمق فاجعه، به میناب 

سفر کنید



  مراس��م آغاز عملیات اجرایی دبس��تان  ش��ش 
کاس��ه شهدای بانک ملی هاش��م آباد هرمزگان 
با حضور عبداهلل آبسواران مدیر امور شعب بانک 
ملی )هرم��زگان( مدیرکل آم��وزش و پرورش ، 
سرپرس��ت اداره کل نوس��ازی ، توس��عه و تجهیز 
م��دارس اس��تان ، فرمان��دار و مس��ئولین محلی 

شهرس��تان حاجی آباد برگزار ش��د . 
    ب��ه گزارش خبرنگار م��ا ،مهندس نوید احمدی 
سرپرس��ت اداره کل نوس��ازی ، توس��عه و تجهیز 
مدارس هرمزگان در این مراس��م با گرامیداش��ت 
س��الروز تاسیس بانک ملی  و قدردانی از مشارکت 
ای��ن بانک در احداث فضای آموزش��ی گفت :340 
فض��ای آموزش��ی تخریبی داری��م که بای��د برای 
بازس��ازی آنه��ا تمهی��دات الزم اندیش��یده ش��ود 
وهرچن��د ب��رای آغاز س��ال تحصیل��ی 140کالس 
درس اس��تاندارد با همت خیرین مدرس��ه س��از و 

همراه��ی دولت آماده و تقدیم دانش آموزان عزیز 
در سراس��ر اس��تان هرمزگان ش��ده اس��ت . 

سرپرس��ت اداره کل نوس��ازی ، توس��عه و تجهیز 
مدارس هرمزگان با اش��اره به پروژه های آموزشی 
قاب��ل بهره برداری تا مهرماه 1396در شهرس��تان 
حاج��ی آباد اف��زود : در این شهرس��تان 17پروژه 
با زی��ر بنای 7815مت��ر مربع با اعتب��اری بالغ بر 
13میلی��ارد ریال ب��ه بهره برداری رس��ید ه و می 

رس��د . 
مهندس احمدی با ارائه مش��خصات پروژه دبستان 
6کالس��ه  روس��تای هاش��م آب��اد اظهار داش��ت : 
دبس��تان فوق الذکر  در زمره مدارس تخریبی قرار 
دارد که بصورت مش��ارکتی با بانک ملی ، عملیات 
اجرایی آن آغاز ش��ده اس��ت . این فضای آموزشی 
در زمینی به مساحت 2000متر مربع ،با 385 متر 
مربع فضای آموزش��ی ، 250متر مربع دیوار کشی 

و دارای س��رایداری ، سرویش بهداشتی و آبخوری 
اس��ت .

وی با قدردانی از خیرین مدرس��ه ساز بر ضرورت 
ادام��ه مش��ارکت آنان ب��ه منظور تحق��ق عدالت 
آموزشی تاکید کرد و گفت : مشارکت بانک ملی را 
در امر مدرسه سازی ارج می نهیم و امیدواریم این 

حرکت خیرخواهانه همچنان تداوم داش��ته باش��د . 
عبدال��ه آبس��واران مدیر ام��ور ش��عب بانک ملی 
)هرمزگان ( در این مراس��م گفت : انجام امور خیر 
برگ برنده انس��انهای خیر اس��ت و ما با تمسک به 
فرمان الهی در این امر خیر مشارکت کردیم . مدیر 
امور ش��عب بانک ملی )هرمزگان (در ادامه افزود : 
بان��ک ملی به عنوان یک موسس��ه اقتصادی ،ضمن 
فعالی��ت در بحث تولی��د دارد ،در امور خیر خاصه 
مدرسه سازی مشارکت دارد . اولین مدرسه بانک 
ملی در هرمزگان در بش��اگرد احداث شد و دومین 

آن در حاجی آباد  در دس��ت اجراست  که هر دو 
بنام ش��هدای بانک ملی مزین اس��ت .و امیدواریم 

 این پ��روژه نی��ز  در موعد مقرر به به��ره برداری
 برس��د  .

آبس��واران با اش��اره به جایگاه آم��وزش و پرورش 
اظه��ار داش��ت  : معتقدی��م آم��وزش و پ��رورش 
ش��اکله جامعه اس��ت و همه نیروها و منابع انسانی 
جامعه، محصول نظام تعلیم و تربیت هس��تند . فلذا 
مشارکت در امر مدرسه سازی در حقیقت توجه به 
جایگاه رفیع این نهاد می باش��د .هرچند بانک ملی 
در احداث دو مس��جد نیزدر هرمزگان مش��ارکت 
دارد اما ثواب مدرس��ه س��ازی از س��اخت مسجد 
کمتر نیس��ت و امیدوارم این رون��د همچنان تداوم 

داش��ته باش��د .
حمید جهانگیری فرماندار حاجی آباد نیز از اجرای 
5مدرسه خیرساز در این شهرستان خبرداد و ابراز 
امیدواری کرد تعامل و مش��ارکت نوسازی مدارس 
ب��ا خیرین موجب انگیزه بیش��تر آن��ان در احداث 

مدارس جدید در این شهرس��تان ش��ود . 
پ��رورش  و  اس��ماعیلی مدی��ر آم��وزش  حس��ین 
شهرس��تان حاجی آباد گفت : به لطف خداوند ، این 
مدیری��ت تمهیدات الزم برای آغاز س��ال تحصیلی 

جدید فراهم اس��ت .
 وی افزود : تا پایان شهریورماه امسال کار مرمت و 
مقاوم سازی هفت واحد آموزشی به اتمام می رسد. 
مدیر آموزش و پرورش شهرس��تان حاجی آباد در 
ادامه خاطر نش��ان کرد : تعداد 10 واحد آموزشی 
دیگ��ر نیز در قالب طرح هج��رت3 رنگ آمیزی و 
مرمت ش��د.مدیر آموزش و پ��رورش همچنین از 
س��اخت 12واحد آموزشی توس��ط خیرین مدرسه 
ساز و اداره کل نوس��ازی ،توسعه و تجهیز مدارس 
خبر داده وگفت: از این تعداد 7واحد آموزش��ی در 
ش��هریور و مهر امس��ال  به بهره ب��رداری خواهد 

رس��ید .

گزارش  چهارشنبه   29 شهریور ماه  1396/ شماره    51    / سال  سوم8

عملیات اجرایی دبستان شهدای بانک ملی هاشم آباد آغاز شد

   برای آغاز سال تحصیلی
  14۰کالس درس استاندارد

 با همت خیرین مدرسه ساز و همراهی 
 دولت تقدیم دانش آموزان

 عزیز در سراسر استان شده است .
در  شهرستان حاجی آباد 17پروژه با 
زیر بنای 7815متر مربع با اعتباری 

بالغ بر 13میلیارد ریال به بهره برداری 
رسیده است   

مشارکت بانک ملی را در امر مدرسه سازی ارج می نهیم و امیدواریم این حرکت خیرخواهانه همچنان تداوم داشته باشد 


