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استاندار هرمزگان تاکید کرد؛ 

حق انتخاب مردم هرمزگان ؛ 

روغن پالم بخورند یا تب 
مالت بگیرند

گزارش میراث جرون از یک خیابان

22 بهمن ؛ خیابانی با طعم 
فالفل 
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با حضور سردار دانشمند ؛

 از ایثارگران آلومینیوم 
المهدی تقدیر شد

8

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

استان های برتر کشوری 
هستیم

شهردار بندرعباس خبرداد ؛

اطالعیه 

هفته نامه

بهره برداری از فاز 
نخست مجموعه 

تفریحی گردشگری 
ساحلی سورو
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حمیدرضا مسعودی رزمنده دفاع مقدس 
درگفت وگوبا میراث جرون:

بنی صدرعامل اصلی کمبود 
 تجهیزات نظامی  در جنگ 

بود

اینستاگرام :

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی هرمزگان شناسه آگهی:  88570

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش 
افزوده : 

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
دوره تابستان96 از طریق سامانه www.evat.irحداکثر تا 

15 مهرماه سالجاری می باشد./ 

قائم مقام سازمان دانش آموزی وزارت آموزش 
واژگونی  حادثه  مصدوم   4 گفت:  پرورش  و 
بیمارستان  در  حاضر  حال  در  داراب  اتوبوس 
از  تعدادی  همراه  به  که  برند  می  سر  به 
فعال  سانحه،  این  دیده  آسیب  آموزان  دانش 
گزارش  ندارند.به  را  مدرسه  در  امکان حضور 
در  علیگو  محمود  خلیج فارس،  منطقه  ایسنا، 
دانش آموزان  جسمانی  وضعیت  خصوص 
واژگونی  حادثه  در  هرمزگانی  مصدوم دیده 
واژگونی  حادثه  پی  در  گفت:  داراب  اتوبوس 
کشته  نفر   ۹ هرمزگانی  دانش آموزان  اتوبوس 
و 34 نفر مصدوم شدند که در حال حاضر 4 
هستند  بستری  بیمارستان  در  مصدومین  نفر  

که تعدادی از آن ها نیز به علت شکستگی در 
ناحیه پا امکان حضور در مدرسه را ندارند.وی 
افزود:  ۲ دانش آموز قطع عضو از ناحیه دست 
و پا،  ۲ آسیب دیده شدید از ناحیه صورت و 
از مصدومان  نخاع،  قطع  به  نفر مشکوک  یک 
بدحال این سانحه بودند که مورد عمل حراجی 
دانش آموز  یک  حاضر  حال  در  گرفتند.  قرار 
تا  باقیمانده  نفر   4 و  مرخص  عضوی  قطع 
بیمارستان  در  کامل،  بهبود  روند  از   اطمینان 
به سر می برند.قائم مقام سازمان دانش آموزی 
کرد:  خاطرنشان  پرورش  و  آموزش  وزارت 
و  نخاع  به  ضربه  سینه،  قفسه  شکستگی 
زینب  مصدومیت  جمله  از  دنده ها  شکستگی 

به  بود که  اتفاق  این  از حادثه دیدگان  شعبانی، 
بهبودی  به  نسبت  آسیب دیدگی   علت شدت 
با  اما خوشبختانه  نگرانی داشتیم  اش، احساس 
شده  انجام  جراحی های  و  درمانی  پیگیری های 
این  در  نخاعی  ضایعه  امکان  درصد   ۷۰ تا 
به   درمانی  بحث  درصد   3۰ و  رد  دانش آموز 
کرد:  عنوان  یافت.وی  اختصاص  فیزیوتراپی 
دانش  حامل  اتوبوس  واژگونی  حادثه  حین  در 
آموزان داراب، محدثه ذاکری از ناحیه صورت، 
کاسه چشم، گونه ها و فک به شدت دچار آسیب 
شد که در حال حاضر با اعمال جراحی  پوست 
 و زیبایی، در وضعیت مطلوبی از درمان به سر 

می برد. 

قائم مقام سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش:

4 دانش آموز حادثه واژگونی اتوبوس همچنان در بیمارستان هستند

عدم  حمایت از نفر اول مسابقات بین المللی آکواریوم پلنت ژاپن  :              

وعـده حمایت دادند ، اما...
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فروغ  مسلم زاده

سردار ترابی زاده دردیدار با استاندار 
هرمزگان: 

دغدغه  ما رفع محرومیت زدایی است
همتی  فریدون  با  دیدار  در  زاده  ترابی  سردار 
استاندار هرمزگان ا زاعالم آمادگی همه جانبه 
و  مردم  مشکالت  رفع  جهت  سپاه  و  بسیج 
خبر استان  سراسر  در  زدایی  محرومیت   رفع 

داد.
سپاه  فرمانده  ترابی  پاسداررضا  دوم  سرتیپ 
حضور  با  هرمزگان  السالم  علیه  سجاد  امام 
دغدغه  مهمترین   ، هرمزگان  دردفتراستاندار 
را رفع مشکالت مردم استان  عنوان نمود و 
باعث  که   هراقدامی  از  وسپاه   بسیج  گفت: 
به  وکمکی  برطرف  مردم  مشکالت   شود 
دریغ  باشد  زمینه  دراین  اجرایی  های  دستگاه 
همه  رفع  ما  دغدغه  که  چرا  کرد   نخواهد 
و  محرومیت  ورفع  هرمزگان  مردم  مشکالت 

فقر است.
اعالم  و  اقدام  این  افزود:  زاده  ترابی  سردار 
و کمک  زدایی  محرومیت  درراستای  آمادگی 
به ارتقا فر هنگ و آموزش های الزم به مردم 
این  به  مربوط  استان   اجرایی   های  ودستگاه 
بسیج  و همیشه  نبوده  قبل  و دوره های  دوره 
وسپاه خود را ازبطن مردم می داند وسعی داریم 
در کارگروههای تخصصی خانه نخبگان و بسیج 
علمی و بسیج سازندگی بسیاری از مشکالت را 
به بحث و بررسی بکشانیم تا راه کاری عملی 
پیدا  استان  های  دغدغه  رفع  برای  اجرایی   و 

کنیم .
شدیم  موفق  امسال  گفت:ازابتدای  زاده  ترابی 
دهها طرح تحقیقاتی و پژوهشی را در راستای 
تحلیل و بررسی مشکالت پیدا و پنهان استان 
بسیج  علمی  کارگروههای  در  و  شناسایی 
اساتید  و  نظران  صاحب  تا  بگذاریم  نقد   به 
فناوری  و  دانش  ارائه  با  مختلف  های  حوزه 
های روز راهکارهای برون رفت از بسیار ی از 

مشکالت را ارائه کرده اند .
بازسازی و رنگ آمیزي مدارس 

شهرستان سیریک در طرح هجرت
   مدارس شهرستان سیریک به همت بسیج 
آمیزی  رنگ  هجرت  طرح  در   سازندگی 
شد .به گزارش خبرنگار میراث جرون ، کریمی 
با  بسیج سازندگي شهرستان سیریک  مسئول 
مدارس  آمیزی  رنگ  و  بازسازي  خبر  اعالم 
بسیجیان   از  تعدادي  گفت:  این شهرستان  در 
قالب  در  شهرستان  این  آموزان  دانش  و 
بازسازي  به  روز   1۰ مدت  به  هجرت   طرح 
شهرستان  این  مدارس  آمیزي  رنگ    و 

پرداختند.
وي اظهار امیدواري کرد: با انجام فعالیت هاي 
جهادي در ایام تابستان کلیه مشکالت فیزیکي 
مرتفع  محروم  مناطق  در  مدارس  عمراني  و 

گردد. 
با  بسیج سازندگي شهرستان سیریک  مسئول 
اردوهاي جهادي در جهت توسعه  اینکه  بیان 
تصریح  مي شود  انجام  اماکن  سایر  و  مدارس 
کرد: این فعالیت هاي بزرگ در یک نگاه کالن، 
و  علمي  اعتالي  و  رشد  مسیر  در  بلند  گامي 
فرهنگي کشور است. کریمی با بیان این موضوع 
که دانش آموزان حاضر در این اردوها از حضور 
 ، می کنند  رضایت  ابراز  در طرح های هجرت 
یادآور شد: دانش آموزان بارها ابراز خرسندی 
حضور  اردوها  این  در  که  کرده اند  رضایت  و 
خود  محرومان  به  کمک  از  غیر  به  و  دارند 
تجربه و مهارتی را برای آینده کسب کرده اند.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه دانش آموزان 
بسیجِی از اقشار مختلف و از طبقات مختلف 
اجتماعی در این اردوهای جهادی حضور پیدا 
می کنند و با تجربه حضور در جمع همساالن 
قدردان   ، جدید  تجربیات  کسب  ضمن 
دستاوردهای  می شوند.کریمی  خود  داشته های 
اردوهای جهادی را در گام نخست خودسازی 
گفت:  و  دانست  سازندگی  آن  از  پس  و 
و...  همدلی  همکاری،  روحیه  اردوها  این  در 
برای  تمرینی  حقیقت  در  و  می رسد  اوج  به 
آینده  برای  آموزان  دانش  مسئولیت پذیری 

است./
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   رزمنده ۸ س��ال دفاع مقدس استان 
هرمزگان اظهار داشت: دفاع مقدس 
ما، دفاع تن در برابر تانک های رژیم 
بعثی عراق و دیگر کش��ورهای حامی 
و پش��تیبان ای��ن رژیم منح��وس بود، 
رزمندگان ما واقعا از نظر تس��لیحاتی 
و ل��وازم ابتدایی دچار مش��کل بودند 
که عامل اصل��ی آن بنی صدر ملعون 
بود، اگر توکل و توس��ل رزمندگان و 
ش��هدای ما نبود، نمی توانستیم تا این 
ح��د دفاع نماییم و ایس��تادگی و عزم 

راسخ از خود نشان بدهیم.
حمیدرضا مس��عودی رزمنده ۸ س��ال 
دفاع مقدس استان هرمزگان، در گفتگو 
با خبرنگارهفته نامه میراث جرون ضمن 
گرامی داش��ت هفته دفاع مقدس گفت: 
در س��ال 13۶1 از طرف بس��یج سپاه 
شهرستان حاجی آباد جهت نام نویسی 
برای حضور در جبه��ه اقدام نموده که 
پس از سازماندهی با نیروهای استان از 
مسجد امام بندرعباس به سمت جبهه 
های حق علیه باط��ل در گردان 4۲۲، 
لش��کر 41 ثاراهلل اس��تان اعزام شدیم.

رزمنده ۸ س��ال دفاع مقدس هرمزگان 
ضمن اش��اره به احساس نمودن تکلیف 
ش��رعی جه��ت حضور خ��ود در جبهه 
ه��ای حق علیه باطل بیان داش��ت: در 
آن زمان من به عنوان دانش آموز دوم 
دبیرستان احساس تکلیف شرعی نموده 
و ب��ه ندای امام راحل)ره( لبیک گفته و 

با دوس��تان خود پا ب��ه عرصه جدیدی 
از زندگی خ��ود نهادیم.وی در رابطه با 
حضور مقتدرانه رزمندگان و فرماندهان 
دفاع مق��دس افزود: اگ��ر نبود حضور 
مقتدرانه فرماندهان و رزمندگانی چون 
حاج قاس��م س��لیمانی ها و ... جنگ ما 
به گونه ای دیگر رق��م می خورد، دفاع 
مقدس ما، دفاع تن در برابر تانک های 
رژیم بعث��ی عراق و دیگر کش��ورهای 
حامی و پشتیبان این رژیم منحوس بود، 
رزمندگان ما واقعا از نظر تس��لیحاتی و 
ل��وازم ابتدایی دچار مش��کل بودند که 
عامل اصلی آن بن��ی صدر ملعون بود، 
اگر توکل و توسل رزمندگان و شهدای 
ما نبود، نمی توانس��تیم تا این حد دفاع 
نماییم و ایستادگی و عزم راسخ از خود 
اشاره  بدهیم.مس��عودی ضمن  نش��ان 
به روحی��ه گرفتن رزمن��دگان با نوای 
حاج صادق آهنگ��ران تصریح کرد: در 
عملی��ات ها مداحی ه��ای حاج صادق 
آهنگران ج��ان دوباره ای به رزمندگان 
می اف��زود و با قدرت و روحیه بس��یار 
باال به س��مت دشمن بعثی حرکت می 
کردند، جوانان بسیجی با جان فشانی ها 
و از خودگذش��تگی ثابت کردند دشمن 
بعثی ما هیچ غلطی نمی تواند انجام دهد.

رزمنده ۸ س��ال دفاع مقدس هرمزگان 
در رابط��ه با درس گرفتن از ش��هداء، 
الگو و شاخص قراردادن رفتار و کردار 
آنان بیان کرد: حضور در نمایشگاه هفته 

دفاع مقدس یاد و خاطره و جانفش��انی 
ه��ای رزمندگان و ش��هداء را برای من 
و امث��ال من زنده می کند، نس��ل جوان 
ما باید از این دس��تاوردها، رش��ادت ها، 
جانفش��انی ها و از خودگذش��تگی های 
رزمندگان اس��الم درس بگیرند و یکی 
از ش��هدا را ب��ه عنوان الگو و ش��اخص 

سرلوحه کار و زندگی خود نمایند.
وی در پایان ضمن اشاره به این آمریکا 
هیچ غلطی نمی تواند انجام دهد توصیه 
کرد: از هموطنان عزیز می خواهم ادامه 
دهنده راه شهدا باش��ند و رهبر فرزانه 
انق��الب ام��ام خامنه ای عزی��ز را تنها 
نگذارند و از نظام و کش��ور تا پای جان 
دف��اع نمایند و بدانند که کش��ور های 
مس��تکبر در راس آن ه��ا آمریکا هیچ 
غلطی نمی توانند انج��ام دهند و پرچم 
ای��ن نظام به دس��تان حضرت صاحب 

الزمان)عج( خواهد رسید.

 هرمزگان
 سرزمین فرصت ها است اما....

به گفته جناب اس��تاندار هرمزگان ، این استان 
س��رزمین فرصتهاس��ت وب��ه همی��ن دلیل هم 
فرصت س��وزی های زیادی دراین آب و خاک 
تاکن��ون صورت گرفته اس��ت . هیچکس منکر 
وجود معادن ، ذخایر نفت وگاز و کش��اورزی و 
بن��ادر هرمزگان که هر کدام به تنهایی ظرفیتی 
عظیم و درامدزا در حوزه اقتصادی هس��تند اما 
مردمان خونگرم ونجیب این دیار تاکنون سهم 

خود را از این منابع نگرفته اند . 
فرص��ت س��وزیهایی که طی س��الهای متمادی 
صورت گرفته هرمزگان را درمقایس��ه با سایر 
اس��تانهای همجوار هم عقب نگه داشته تا جایی 
که امروز مردم سراسر هرمزگان حتی برای یک 
انفلونزای س��اده هم ترجیح می دهند راهی یزد 
و فارس بش��وند چرا که امکان��ات و تجهیزات 
بهداشتی و درمانی و کادر درمانی در هرمزگان 

را کافی و مورد اعتماد نمی دانند. 
بس��یاری از جوانان بوم��ی و تحصیلکرده بنا به 
دهها دلیل واهی و سیاسی کاری ها از اشتغال در 
صنایع که حق مسلم شان است محروم شده اند  
. درحوزه دریایی هم وضع بسیار دردناک است 
با دارا بودن بنادر و گمرگ وخطوط کش��تیرانی 
بازه��م از جداول آماری و اس��تانداردهای دنیا 
عقب هس��تیم .دریا که خود منبع رزق و روزی 
است این روزها بانی نگرانی و استرس صیادان و 
پیله وران شده است. سهمیه ته لنجی که به سایر 
استانهای جنوبی تعلق می گیرد علیرغم قولهای 
جن��اب نوبخت در دولت قبل تاکنون این وعده 
محقق نشده است . درحوزه آموزشی و علمی نیز 
وضعیت نامناس��ب و دارای کاستی های زیادی 
اس��ت . این روزها هنوز دانش آموزان و والدین 
بدنبال کتابهای درس��ی کتابفروش��ی های شهر 
را زی��رو رو می کنند وبناچار س��فارش کتابهای 
اموزش��ی را از استانهای دیگر می دهند چرا که 
سهمیه هرمزگان تمام شده است. هنوز مدارس 
کپری و فرس��وده در ش��رق اس��تان به اذعان 
نماینده محترم ش��رق وجود دارد که ا زدوران 
مدرس��ه ایشان هم فرس��وده تر است اما ظاهرا 
بودجه و اعتباری برای بازسازی مدارس استان 
وجود ندارد و بحران اب از سالهای قبل در اینجا 
بیداد می کند و طرح محرم تاکنون به بندرلنگه 
نرس��یده و مردمان این دیار در بی آبی و قطعی 
های مکرر و س��همیه بندی بسر می برند و در 
ش��رق هم اوضاع بس��یار وخیم تر است .سفره 
های زیرزمینی ته کش��یده و بحران فروچاله ها 
در مین��اب هر لحظه جان ومال ش��هروندان را 
تهدید می کند . اری هرمزگان سرزمین فرصت 
ها و فرصت س��وزی هایی اس��ت که از سالهای 
دور مدیران ارش��د ومیانی و حتی نمایندگانش 
برآن دامن زده اس��ت با س��کوتهای معنادار و 
مصلحت اندیش��ی هایی که هیچگاه برای مردم 

سودو منفعتی نداشته و ندارد. 
فرصت هارا برای غریب��ه ها و میهمانان فراهم 
می کنیم اما برای خودمان و جوانان و استعدادها 
و نخبگان مان تقریبا س��همی درنظر نمی گیریم 
واگر قرار برسهم خواهی باشد انها که به قدرت 
وصل و نزدیکترند حتما و البد سهم های کالن 
می برند و عامه مردم در فقر و بدبختی خودباید 

بسوزند و بسازند.
ام��روز با حضوراس��تاندار جدی��د در هرمزگان 
وبدست گرفتن س��کان مدیریت اجرایی مردم 
انتظار دارند که تحوالت و تغییرات چشمگیری 
در اس��تان اتفاق یافتد که منش��ا خیر و آرامش 
برای شهروندان بشود نه آنکه بازهم بی تفاوتی 
و بی توجهی به وضعیت مردم و س��هم خواهی 
س��طوح اول ق��درت از مناب��ع و فرصت های 

هرمزگان .
امیداس��ت جناب اس��تاندار محت��رم هرمزگان 
با بررس��ی همه جانبه موانع و مش��کالت پیش 
روی توس��عه اس��تان ، در حوزه ه��ای مختلف 
از مش��اورینی توانمند و کارامد و دلس��وز برای 
ش��ناخت بیش��تر مس��ایل به��ره ببردوبع��داز 
چهارسال خاطره خوشی از خود برای هرمزگان 

برجا بگذارند.  /

 

استاندار هرمزگان گفت: انرژی و وقت 
بیش��تری را به حوزه اقتصاد اختصاص 

خواهم داد.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی 
در نشس��ت ب��ا فعاالن اقتص��ادی حوزه 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با بیان 
اینکه تالش خواهیم شرایط فعالیت های 
اقتصادی در مس��یر بهبودی قرار گیرد، 
عن��وان کرد: مدیران اس��تان باید بخش 
خصوصی را محور بدانند و شرایط را برای 
فعالیت های بخش خصوصی سهل کنند.

وی ادام��ه داد: ام��روز مناب��ع و بودجه 
دولتی محدود اس��ت و باید تالش کنیم 
با تش��ویق بخش خصوصی، این بخش را 
برای مشارکت گسترده در فعالیت های 
اقتصادی ترغیب کنیم.استاندار هرمزگان 

افزود: با توجه ب��ه اهمیت تحقق اقتصاد 
مقاومتی و ت��الش رئیس جمهوری برای 
پاس��خگویی به مطالبات مردم که بخش 
عم��ده آن در حوزه اقتصاد و معیش��ت 
مردم و ایجاد اش��تغال است، بنده تالش 
بیشتری را در این راستا در استان خواهم 
داشت و شخصا امور را به طور جدی در 
حوزه اقتصادی مدیریت و نظارت خواهم 
کرد و انرژی و وقت بیش��تری را به این 

بخش اختصاص خواهم داد.
همتی ب��ا تاکید بر اینکه بای��د با اولویت 
بندی روی مسائل فعاالن اقتصادی تمرکز 
کنی��م، تصریح کرد: فع��االن این عرصه 
ضمن مطرح کردن مسائل و مشکالت، 
راهکار رفع مشکالت هم پیشنهاد دهند 
تا فضای کسب و کار با نشاط و پویا شود.

وی اقتصاد را مسئله اصلی دولت و کشور 
دانس��ت و بیان داش��ت: دولت پشتیبان 
فعاالن اقتصادی است و امروز نیاز توسعه 
اقتصادی جزء اولویت های اصلی کشور 
اس��ت و بر این اس��اس فعاالن اقتصادی 
از جایگاه مهمی برخوردار هس��تند تا در 
جبهه اقتص��ادی امور را به پیش ببرند و 
قدرت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 

ارتقا یابد.اس��تاندار هرمزگان با تاکید بر 
اینکه حضور نمایندگان بخش خصوصی 
در تمامی جلس��ات حوزه اقتصادی الزم 
و ضروری است، اظهار داشت: شرایط به 
گونه ای است که ما مدیران باید مستقیما 
وارد میدان ش��ویم و از پ��روژه ها بازدید 
کنیم.همتی اضافه کرد: دولت می خواهد 
بس��تر را برای فعاالن اقتص��ادی فراهم 
کند و دس��تگاه های اداری باید دس��ت 
تولیدکنن��دگان را بگیرند و آنها را کمک 

کنند و یاری دهند.
وی گفت: در هرمزگان تالش خواهم کرد 
ارتباط نزدیکی با تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتص��ادی برقرار کنم و با تالش ش��بانه 
روزی شرایط رونق کسب و کار در استان 

را فراهم می کنیم.
استاندار هرمزگان تاکید کرد: هرمزگان 
کارکردهای ملی بسیاری دارد که این امر 
نش��ان دهنده توانمندی این استان است 
و اولویت با حل مس��ائل مردم هرمزگان 
اس��ت و در فعالی��ت های اقتص��ادی و 
اش��تغالزایی مردم هرمزگان در اولویت 
قرار دارند و باید از نیروهای این استان در 

چنین فعالیت هایی استفاده کرد.

حمیدرضا مسعودی رزمنده دفاع مقدس درگفت وگوبا میراث جرون:

بنی صدرعامل اصلی کمبود تجهیزات وتسلیحات نظامی در جنگ بود

   مدیرکل دامپزشکی استان هرمزگان از مردم و هیئت های 
مذهبی خواس��ت در ایام عزاداری، دام های نذری خود را در 

کشتارگاه ها ذبح کنند.
به گزارش ایس��نا، منطقه خلیج فارس، محم��د جانباز در جمع 
خبرنگاران افزود: مردم و هیئت های مذهبی، به علت خطر انتقال 
بیماری های مشترک دام و انسان دام های خود را در کشتارگاه ها 
با نظارت گروه های دامپزشکی استان ذبح کنند.وی اضافه کرد: 
3۰ گروه ثابت و سیار دامپزشکی در استان بر ذبح دام ها نظارت 
دارند.مدیرکل دامپزش��کی اس��تان هرمزگان بیان کرد: مردم 
هرمزگان دام های نذری خود را از کشتارگاه های مجاز که مورد 
نظارت اداره کل دامپزش��کی استان است، خریداری کنند و در 

هنگام ذبح دام از دستکش، ماسک و چکمه استفاده کنند.جانباز 
همچنین از مردم خواس��ت به علت خطر ابتال به بیماری تب 
کریمه کنگو از رفتارهای پرخطر مانن��د مالیدن خون دام های 
نذری به س��ر و صورت خود پرهیز کنند.مدیرکل دامپزشکی 
هرمزگان خاطرنش��ان کرد: ش��هروندان برای نظارت بر ذبح 
دام ه��ا می توانند با ش��ماره تلف��ن 1۵1۲ و 33۶۶۲3۹۶ اداره 
کل دامپزشکی استان هرمزگان نیز تماس بگیرند.وی در پایان 
گفت: در جهت ارتقای کیفیت بخشی سطح بهداشت و سالمت 
گوشت در اس��تان هرمزگان تأکید فراوانی شده است و تمامی 
 کارکنان کشتارگاه های سطح استان نسبت به این موضوع واقف 

هستند.

استاندار هرمزگان:

انرژی و وقت بیشتری را به حوزه اقتصاد اختصاص  می دهم

دام های نذری در کشتارگاه ها ذبح شوندمدیرکل دامپزشکی هرمزگان : 
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گروه گزارش : میراث جرون 
    انته��ای بل��وار 22بهم��ن در فضایی 
معطر به بوی انواع فست فودها و فالفل 
ها ترافیک س��نگین ان��واع خودروها را 
رقم زده اس��ت . ان��واع خودروهای ملی 
و گران قیمت و مش��تریانی با تیپ های 
مختلف نش��ان می دهد که ش��هروندان 
به ای��ن غذاهای آم��اده و محلی ارادت 

خاصی دارند. 
ب��ا طع��م  خیاب��ان ۲۲بهم��ن خیابان��ی 
فالف��ل غروبه��ای هر روز هفت��ه میزبان 
ش��هروندان و مشتریانی اس��ت که برای 
خرید این غ��ذای خوش��مزه و محلی در 
 این خیابان قدیمی شهر بندرعباس صف 
می کشند . مشتری عمده این دکه ها هم 
جوانانی هس��تند که عصرها و شبانگاهان 
خ��ودرا با طعم فالفل آبادان می س��ازند 
و صدای ش��وخی ها و خنده هایش��ان تا 

چندمتر انطرفتر هم می رود .
فالفل داغ آبادان 

فالف��ل غذایی جنوبی با طع��م تند و داغ 
ودرس��ت ش��ده از نخ��ود خ��ام و ادویه 
های معطر و زمان تولید وس��رخ ش��دن 
سریع همیش��ه طرفداران زیادی داشته و 
دارد . اگ��ر یکبار این غذای خوش��مزه را 
امتحان کرده باش��ید قطعا مشتری دایمی 
وپروپاقرص��ش خواهید ش��د ب��وی عطر 
خوش فالفل ت��ا چندمتر انطرفتر هم می 
رود و هر رهگذری را بسمت خود جذب 
می کند . دک��ه هایی رنگارنگ ردیفی دو 
ط��رف خیاب��ان سراس��ر را فراگرفته اند 
و جلوی ه��ر دکه میزو چن��د صندلی به 
انتظار مش��تریان مانده اند . انقدر ازدحام 
واستقبال زیاد است که میزها هرگز خالی 
نمی ش��وند و بایدبرای نشستن و سفارش 

دادن چند دقیقه ای در صف ایستاد.
ای��ن خیابان قدیمی وپرخاطره برای خیلی 
ازپ��دران وپدربزرگها حال و هوای خاصی 
دارد خصوص��ا درماه های محرم وصفر و 
روزهای تاسوعا وعاشورا چرا که ساکنان 
ان عمدتا ش��هروندان خونگرم خوزستانی 
هستند و مراس��م عزاداری و دسته جات 
س��ینه زنی هایشان بس��یار قابل توجه و 
دلنش��ین اس��ت . نذری های خوش عطر 

وخوش��مزه عربه��ا هم معروف اس��ت و 
در روزهای تاس��وعا وعاش��وا بسیاری از 
شهروندان جهت شرکت در مراسم سینه 
زنی و عزاداری ای��ن مهاجران به خیابان 
۲۲بهم��ن امده تا س��همی در ع��زاداری 
سیدالش��هدا داش��ته باش��ند و در پایان 
مراسم هم با غذای نذری که عمدتا قیمه 

است پذیرایی می شوند. 
شغلی پردرآمد و حالل

فروش فالفل هم این روزها برای خودش 
ش��غل محس��وب می شود وبس��یاری از 
جوان��ان و ش��هروندان ازاین راه کس��ب 
درآم��د می کنن��د و زندگی خ��ودرا می 
گذرانن��د و به گفته یکی از فروش��ندگان 
خ��دارو ش��کر درآمد خوب��ی دارد . علی 
ک��ه اصالتا خوزس��تانی اس��ت در یکی از 
شرکتهای وابسته به بندر شهید رجایی تا 
س��اعت 4بعدازظهر مشغول به کار است 
واز ساعت ۷ غروب وسایل فالفل را تهیه 
و آماده کرده و تا س��اعت 1۲-یک نیمه 
شب مش��غول فروش می باشد. علی می 
گوید: ش��بهای جمعه و تعطیل بعضا نان 
و مواد فالفل ک��م می آورم و مجبور می 
شوم دکه را تعطیل کنم . متاسفانه نیروی 
کمکی هم ندارم و دس��ت تنهاهس��تم اما 
خداروشکر فروش در بیشتر مواقع خوب 
است و کم خرجی برای زندگی چهارنفره 
مان می باش��د . حس��ینی یک��ی دیگر از 
فروش��ندگان فالفل دراین خیابان قدیمی 
شهر است که گفت: همه چی خوب است 
خداروشکر راضی هستیم مردم هم خیلی 
خ��وب رفت��ار میکنند و مش��تریان ثابت 
هم داری��م ؛ بعضا مردم برای مراس��م و 
میهمانی هایش��ان هم سفارش فالفل می 
دهند س��عی می کنیم بهداش��ت و نکات 
س��المتی را بش��دت رعایت کنیم تا هم 
اداره بهداشت از ما ایراد نگیرد و خدایی 
ناکرده مش��تریان خ��ودرا هم ازدس��ت 
ندهیم. فروش خوب اس��ت هرچند اینجا 
تعداد زیادی دکه فروش فالفل هست و 
به قولی بورس فالف��ل آبادان در خیابان 
۲۲بهمن بندرعباس اما فروش��مان خوب 
اس��ت و راضی هس��تیم.دوطرف خیابان 
سرتاس��ر این دکه ها در سایزها ورنگهای 

مختلف خودنمایی می کنند و مش��تریان 
ه��م صف کش��یده اند و کمت��ر دکه ای 
را می بینی که مش��تری نداش��ته باشد . 
فضایی معطر به طعم وبوی فالفل و انواع 
فس��ت فودهایی که جوان��ان و نوجوانان 
عم��ده مش��تری ان هس��تند .هرچند این 
کار از بسیاری از مشاغل کاذب و پرخطر 
بهتر و س��المتر اس��ت ام��ا در چگونگی و 
چرایی ایجاد و رواج این ش��غل با ش��رایط 
بهداش��تی یا غیربهداش��تی که با سالمت 
مردم س��روکار دارد حرفهای زیادی باقی 
مانده اس��ت. این عزیزان زحمت کش هم 
بای��د نان بخورند و چرخ زندگی ش��ان را 
بچرخانند درس��ت ، س��المت وبهداشت 
ش��هروندان هم گزینه اولی تری است که 

نباید به اغماض گرفته شود .
30تیرتهران و22بهمن بندرعباس

در ش��هرتهران خیابان 3۰تیر هم خیابانی 

است با طعم انواع غذاهای ایرانی و ترکی 
و دکه های زیبا و شکیلی که متحدالشکل 
با طراحی مناسب در فضایی زیبا و برگرفته 
از رس��تورانهای ترکی و اروپایی در راسته 
خیابان وجنب بوس��تان معلم همه روزه از 
ساعت 1۰صبح تا پاس��ی از شب پذیرای 
شهروندان با انواع غذاهای خانگی و فست 
و فود و ... می باش��د . ایکاش شورای شهر 
بندرعب��اس ه��م  ازاین م��کان بازدیدی 
داش��ته باش��دو برای ارائه خدمات بهتر و 
بهداش��تی و رفاه حال فروشندگان فضایی 
مناسب و دکه های شکیل و متحدالشکلی 
را دراختیارشان بگذارد تا مردم با فراغت 
خاطر بیش��تری ازاین فضا بهره مند شده 
و عالوه بر جاذبه ه��ای غذایی  این مکان 
به یکی از جاذبه های گردش��گری ش��هر 

بندرعباس هم تبدیل شود ./

22 بـهمن ؛ خـیابانی با طعم فـالفل 

درآراستن جان انسانها به زیور نیکی و زینت پاکی همه مسئولیم 

فروش فالفل هم این روزها برای خودش شغل محسوب می شود وبسیاری از جوانان و شهروندان ازاین راه کسب درآمد می کنند 

ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان 

ت
اش

دد
یا

 برخورد دزد وپلیسی جواب 
نمی دهد ..

محمد رضا زائری روحانی وروزنامه نگار 

حجاب به عنوان یک پوشش روحانی نمادی برای 
حفظ هویت زنان دربرابرآسیب های اجتماعی به 
شمار می آید و بانوان ایرانی با حفظ این پوشش 
برای  از خطراتی که در جامعه  را  توانندخود  می 
آنها وجود دارد حفظ کنند. امروز که بی حجابی 
و بدحجابی به انوان معضلی در جامعه مطرح شده 
دالیل آن را باید در نبود فرهنگسازی صحیح از 
سوی رسانه ها از جمله رادیو تلویزیون ومطبوعات 
برای  باعث شده که  جست وجو کرد.این عوامل 
انتظامی  نهادهای  پای  ناهنجاری  این  با  برخورد 
برای برخورد با بی حجابی باعث شده سختگیری 
ها و محدودیت هایی در سطح جامعه احساس شود 
ابتدا هیچ رویکردی  از  این دارد که  از  نشان  که 
دوراز  به  و  سروصدا  بی  مقابله  برای  مشخصی 
برخوردهای انتظامی وفیزیکی با این پدیده سنجیده 
نشده است همین امر منجرشده تا مسئوالن با بی 
حجابی به شکل پادگانی برخورد کرده ودست به 
تفکیک جنسیتی دانشگاه بزنند که در ارتباط باید 
حجابی  بی  نگرفت  صورت  داشت  وجود  حجاب 
بعضی زنان باعث شده تا دیگران زنان که حجاب 
خود را رعایت می کنندنیز از سوی مردان مورد 
آزار واذیت قرار گیرند این امر هم به دلیل همتن 

نبود فرهنگسازی نامناسب در این حوزه است.
هیچ   حجاب  مابرای  جامعه  در  متاسفانه 
که  شده  باعث  واین  نگرفته  انجام  فرهنگسازی 
خشک وتر باهم بسوزند.نباید با معضل بی حجابی 
و بدحجابی به صورت دزد وپلیس برخورد کرد. 
چرا که این برخورد باعث می شود زمتنی که فرد 
ندارد  وجود  گری  کنترل  انگار  شود  می  متوجه 
امردربیشترموارد  بگذارداین  کنار  را  حجاب خود 
مدتی  یا  همیشه  برای  که  است  افرادی  مصدق 
کوتاهی به خارج از کشور می روند وآنجا حجاب 
را کنار می گذارندحجاب موضوعی فرهنگی است 
که باید از طریق فرهنگسازی وآموزش درخانواده 
برای دختران  به شکل صحیح  را  ها وجامعه آن 
تعریف وتبیین کرد اولین مهارت از مهارت هایی 
که دختران باید بیاموزند مهارت  باور خود وحفظ 
می  باعث  موضوع  این  است  شخصیت  وتقویت 
شود تافرد بتواند به یک مرزبندی دقیق ودرست 
ها  حریم  وقتی  برسد.  مخالف  خودوجنس  بین 
باشجاعت  بانوان  شود  تعریف  درست  درجامعه 
راپیدامیکنندواین  درجامعه  حضور  حق  بیشتری 
بانوان  که  درجامعه  شده  تلقین  نادرست  تفکر 
می  تحریک  را  مردان  فیزیکی  شرایط  دالیلی  به 
ومنجربه  هستند  خطرناک  موجودی  و  کنند 
میان  از  شوند  می  اجتماعی  های  آسیب  بروز 
حجابی بی  سمت  به  ما  زنان  اگر  رود   می 

بوده که در  ها  تقصیر خودما وخانواده  اند  رفته   
محافظت از آنها کوتاهی کرده ایم چرا که بانوان این 
جامعه درهمین جامعه اسالمی ودر میان خانواده 
هایی که داعیه مسلمان بودن را دارند رشدکرده 
اند .امروز با توجه به ضرورتی که در جامعه ایجاد 
شده تمام نهاد های مسئول وغیرمیئول برای مقابله 
با بی حجابی روش های مختلفی را در نظر گرفته 
اند که برخی فعالیت ها نه تنها نتیجه مثبت نداشته 
خنثی  حداقل  یا  منفی  کامال  نتیجه  یادارای  بلکه 
کننده فعالیت های دیگری است سخن آخر اینکه 
تا یک راهبرد عملیاتی واجرایی در سیاستگذاری 
های فرهنگی برای حجاب شکل نگیرد کار موازی 
وتکراری برای برخورد با بی حجابی ادامه خواهد 
راهبرد  یک  با  حجاب  تامین  سیاست  وبه  یافت 

منطقی در جامعه درست نخواهیم یافت.

   بمناس��بت هفته دفاع مقدس در مراس��می با حضور 
ایثارگ��ران، جانب��ازان، آزادگان و خان��واده معظ��م 
ش��هدای شاغل در شرکت آلومینیوم  المهدی و هرمز 

جنوب از این بزرگواران تقدیر شد.
ابتدا سردار دانشمند مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران 
ش��رکت با تبریک بمناسبت هفته دفاع مقدس زنده نگاه 
داشتن یاد و خاطره ایثارگران، جانبازان، آزادگان و شهدای 
گرانقدر را وظیفه ای بزرگ  برش��مرد. وی هش��ت سال 
دفاع مقدس را سراس��ر گنجینه دانست و ابراز امیدواری 
کرد: با تبعیت از فرمایشات رهبر معظم انقالب و  تحقیق 
و پیگی��ری در زندگ��ی ایثارگران و ش��هدا و رش��ادتهای  
بزرگواران عرصه دفاع مقدس، آنرا سراسر چراغ هدایت 
برش��مرد و حرکت در مسیر راه این بزرگواران را رسالت 
همه م��ا دانس��ت.درادامه نصوری مدیر عامل ش��رکت 

المهدی و هرمز جنوب گفت:  همه ما وامدار رش��ادتها و 
دالوریهای عزیزان ایثارگر، جانباز، آزاده و ش��هید هستیم 
و آث��ار و برکات دفاع مق��دس را میتوان در زندگی همه 

ما مش��اهده کرد.ایشان جنگ تحمیلی را نه جنگ قومی و 
قبیله ای، بلکه نبرد برای حفظ ارزشها و اصل ظلم ستیزی 
دانس��ت.تفکر گمراه  همیشه بوده و هست و خواهد بود و 
در هر برهه به اشکال مختلف خود را نمایان می کند که ما 
باید با پیروی از فرمایشات رهبر معظم انقالب و حرکت 
در مسیر شهدا هوشیار تر از همیشه باشیم. نصوری تالش 
در س��نگر تولید را با ارزش و تاثیر گزار دانست و از همه 
پرس��نل خواست تا با تالش در سنگر تولید به خودکفایی 
کشور عزیزمان ایران کمک کنیم. مدیرعامل المهدی خود 
را در همه حال خدمتگزار پرسنل و در مسیر احقاق حقوق 
انها دانست و گفت: تمام تالش ما در جهت رضایت ورفاه 
پرس��نل می باش��د. در ادامه با اهدای هدایایی از پرسنل 
ایثار گر و خانواده معظم شهدا، شاغل در شرکت تقدیر و 

تمجید بعمل آمد ./

با حضور سردار دانشمند؛ از ایثارگران آلومینیوم المهدی تقدیر شد

 مقایسه خـیابان سی تیر تهران و عرضه غذا در عکس پـایین 
و خیابان 22بهمن بندرعباس در عکس باال 



گزارش  چهارشنبه  5 مهر ماه    1396/ شماره  52  / سال  سوم4

ما
ی  ش

د ا 
ص

شور حسینی در دل  مردم غوغا کرده 
هر  محرم  که  این  به  توجه  .با  است 
ساله تکرار می شود و مردم به یاد امام 
حسین هر سال که می گذرد بیشتر شور حسینی در 
دل شان می افتد. دو هفته مانده به محرم مساجد 
سیاه پوش می شوند و خود را برای ماه خدا آماده 
می کنند . علم شویی در روز اول محرم یک مراسم 
سنتی است که هر ساله این کار را انجام می دهند  
از شب اول تعزیه خوانی شروع می شود.هر ساله 
به تعداد  هیات ها اضافه می شود.پیروجوان ،زن 
امام  وبرای  دارند  تکایا حضور  و  هیاتها  مرددر  و 
حسین عزا می گیرند اما چه بود است که دراین 
ایام به فکر نیازمندان و فقر هم باشیم. افراد زیادی 
در همسایگی مساجد و تکایا گرسنه می خوابند و 
حتی شرم اجازه نمی دهد که برای گرفتن غذای 
نذری هم به مساجد وتکایا بیایند چه خوب است 
بانیان نذر و نذورات دراین روزهای حسینی فقرا را 
هم دریابند  سهمیه نذری آنهارا به هر شکلی که 
صالح می دانند کنار بگذارند چرا که اول همسایه 

بعد خانه . 

بندرعباسی هستم   من یک شهروند  
که برای سند گرفتن خانه ام دو سال 
است  هر روزبه اداره  ثبت اسناد می 
روم .   بعد از دو سال هنوز هیچ خبری نیست  و 
کار ما انجام نشده از مسئولین تقاضا دارم  پیگیری 
کنند وبه درخواست شهروندان در خصوص گرفتن 

سند ملکی مساعدت الزم را انجام دهند.

داری  مسئولین شهر  از  ، سوالی  سالم 
بندرعباس  دارم  که چرا خیابان های 
هیچ وقت سالم نیست و هر روز یک 
خیابان را درست می کنندویکی دیگر را حفاری .؟

سالم ؛  پارک بانوان ششصد دستگاه  
ورزشی  وسایل  از  بعضی  بندرعباس 
ونیازمند  است  خراب  آن   وبازی 
تعمیرات می باشد. از مسئولین تقاضا 

دارم به این موضوع رسیدگی کنند
بنده یک سر اشپزهستم وبه سوسیس  
هایم  هموطن  از  نمیزم.  لب  کالباس 
هم تقاضا دارم سوسیس و کالباس را 
از برنامه غذایی خود حذف کنند. با 
توجه به این که  اشپزی یک طب سنتی است و غذا 
درست کردن  یک تفریح بسیار خوب و ارامش 
است  ها  چند مدتی  ایرانی  زائقه    . است  بخش 
که عوض شده و  مردم بیشتر به طرف غذا های 
خارجی وفست فود می روند ولی خدا را شکرکم 
کم افکار عمومی آگاه شده و مردم ترجیح می دهند 
غذاهای سالم مصرف کنند.از همه مردم می خواهم 
که برای حفظ سالمتی خود و خانواده شان غذای 

سالم مصرف کنند.

سالم ؛ در فرودگاه بندرعباس شاهد 
ورودی  ابتدای  کیوسکی  هستیم 
ماشینی که  ازای هر  وبه  اند  گذاشته 
وارد می شود چه یک دقبقه چه نیم ساعت مبلغ 
13۰۰ تومان از هر راننده دریافت می کنند . می 
کجا  و  بابت چیست  پول  این  اوال  بپرسم  خواستم 
کشور  شهرهای  سایر  در  چرا  ؟  شود  می  هزینه 
شاهد چنین اقدامی نیستیم و فقط در بندرعباس این 
وضعیت ادامه دارد و چرا مسئوالن ترتیبی اتخاذ نمی 
کنند که خودروهایی که برای پیاده نمودن مسافر 
وارد محوطه می شود دیگر نیازی به پرداخت پول 
ورودی نداشته باشد . این واقعا ظلم به مردم است 
کرده  سکوت  خصوص  دراین  شهر  شورای  چرا   .
را  شهر  شورای  دامن  بزرگتری  هرچند مشکالت 
گرفته که فرصت رسیدگی به این مشکل را ندارند.

سـازمان جهادکشـاورزی  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

گروه گزارش : میراث جرون
  نف��ر اول مس��ابقات آکواریوم 
لن��ت ADA ژاپ��ن در ایران در 
س��ال 2017 از بی مهری و عدم 
حمایت مس��ئولین گالیه کرد و 
ب��ه خبرنگار ما گفت: با توجه به 
کس��ب رتبه اول در ایران و رتبه 
398 در جه��ان متاس��فانه هیچ 
نهاد و دستگاهی از بنده حمایت 
نک��رده اس��ت . ضمن تش��کر از 
برنام��ه ش��و بندر ط��ی مصاحبه 
ای که  درعید غدیر امس��ال در 
این برنامه داشتم  وعده حمایت 
داده ش��د ولی تا کن��ون با توجه 
ب��ه مراجعات مک��رر هیچ گونه 
حمایت��ی از طرحهای��م ص��ورت 
نگرفته و درب اتاق مس��ئولین به 

روی بنده باز نشده است.
مهندس محمدامین حس��ین زاده 
نفر اول مس��ابقات آکواریوم پلنت 
ADA ژاپ��ن در ایران در س��ال 
2017 در گفتگ��و اختصاص��ی با 
خبرن��گار هفته نامه میراث جرون 
گف��ت: متول��د 1365 در ش��هر 
بندرعب��اس می باش��م و رش��ته 
تحصیل��ی ام مهندس��ی تکنولوژی 

نرم افزار کامپیوتر است .
تنگ ماهی جرقه ایده آکواریوم 

بود
اغاز ش��روع طرح وای��ده هایم در 
خصوص آکواری��وم لنت از خرید 
تنگ ماهی برای س��فره عید نوروز 
ب��ود. بعد از آن با درس��ت کردن 
آکواریومی کوچک در صدد تزئین 
و چیدمان دکوراس��یون برای آن 
بودم که با جس��تجو در اینترنت با 
انواع گیاهان آکواریومی آشنا شدم 

و اقدام به خرید آنها کردم .
هزینه های آکواریوم لنت زیاد 

است
مهندس حسین زاده اظهارداشت: 
باتوج��ه به ع��دم اش��نایی بانحوه 
نگه��داری و مراقب��ت از گیاهان  
خس��ارت  متحم��ل  آکواریوم��ی 
زیادی ش��دم ک��ه آکواریوم های 
متع��ددی را تعویض ک��ردم و با 
جستجوهای مجدد در اینترنت با 
نحوه نگهداری و اجرای مسابقات 
آکواریوم پلنت آش��نا شدم و خود 
را ب��رای رقابت دراین مس��ابقات 

آماده کردم.
وی افزود: این مس��ابقات از س��ال 
2000 در کش��ور ژاپ��ن برگ��زار 
می ش��ود که بنیانگ��ذار آن آقای 
تاکاش��ی آمانو صاحب کارخانه و 
محصوالت ) ADA ( است و این 
کارخانه، مس��ابقات را به صورت 
بین المللی در ژاپن برگزار می کند. 
کشور ایران از سال 2012 تاکنون 
در این مس��ابقات ش��رکت کرده 
است ورقبای ایرانی  نتوانسته بود 
ند تابحال رتبه زیر هزار را دراین 
دوره از مس��ابقات کسب نمایند.

رتب��ه 398 توس��ط اینجان��ب در 
بین 2065 طرح پذیرفته شده در 

جهان است.
نفر اول مس��ابقات آکواریوم پلنت 
ADA ژاپ��ن در ای��ران در س��ال 
2017 بیان کرد: این مسابقات بین 
اکواریوم ه��ای 40 لیتر تا 3 هزار 
لیت��ر برگزارمی گ��ردد. آکواریوم 
 پلن��ت هم��ان آکواری��وم گیاهی

 است.
 آکواریوم��ی گیاه��ی ب��ه صورت

ریشه ای یا به صورت خزه بر روی 

درخت و سنگ در آب شیرین به 
کار می رود . 

PH مناسب آب 
 5/5 PH ای��ن آب بای��د دارای 
تا 6/8 و س��ختی آب 70 تا 150 
باشد تا گیاه بتواند به رشد طبیعی 

ادامه دهد.
در  متاس��فانه  داد:  ادام��ه  وی 
بندرعباس به دلیل عدم توجه به 
آب آشامیدنی س��ختی آب روی 
600 اس��ت ک��ه باید ب��ا چندین 
مرحل��ه تصفی��ه س��ختی آب را 

کاهش دهیم.
گیاهان��ی در ای��ران وج��ود دارد 
ک��ه این جان��ب در س��اخت این 
آکواریوم استفاده نکردم و گیاهانی 
از کش��ورهای مال��زی ، تایلن��د و 
لهس��تان به دلیل تحریم از طریق 
واس��طه خری��داری نم��ودم زیرا 
محیط زیس��ت به ما اج��ازه وارد 
کردن ای��ن گیاه��ان را نمی دهد 
به همی��ن دلیل با هزین��ه گزافی 
نمودم. مهندس حسین  خریداری 
زاده افزود: برای آکواریوم مد نظر، 
در حدود 37 میلیون بدون در نظر 
گرفتن هزینه های نیروی انس��انی 
هزینه نموده ام.اندازه این آکواریوم 
1متر و 60 س��انتی متر در عرض 
 1متر و ارتفاع آن 60 س��انتی متر

 می باش��د ک��ه گنجایش آب آن 
1000 لیت��ر اس��ت و در ه��ر 3 
هفته یکبار بای��د حدود 300 لیتر 
آب در آن جابه جا شود و در این 
آکواری��وم از ح��دود 30 نوع گیاه 
اس��تفاده ش��ده که هزینه گیاهان 
استفاده در این آکواریوم ارزانترین 
آن چمن کف آکواریوم اس��ت که 
همیانتوس کوبا نام دارد و هر تکه 

آن به اندازه 5×5 س��انتی متر 20 
ه��زار تومان و گرانتری��ن گیاهان 
آن ب��ه ان��دازه یک بند انگش��ت 
خزه های��ی بوده که بر روی چوبها 
استفاده شده و به قیمت 200 هزار 

تومان خریداری شده است.
مدت زمان راه اندازی آکواریوم

وی اضاف��ه کرد: مدت زمان برای 
راه ان��دازی ای��ن آکواریوم پلنت 
برای ش��رکت در مس��ابقات یک 
سال اس��ت تا گیاهان بتوانند رشد 
کنند و به حد نصاب امتیازت الزم 
در مس��ابقات برسند. اما تمام کار 
را در 5 ماه با س��ختی ورنج فراوان 
انجام دادم که این رتبه را کس��ب 

نمایم.
مهندس حسین زاده از نحوه امتیاز 
بندی این مس��ابقات گفت: امتیاز 

مسابقات به سایز 
آکواری��وم،   آکواری��وم، چس��ب   
شفافیت آب آکواریوم، ماهی های 
به کار رفته، چیدمان دکور، منظره 
طبیعی ساخته ش��ده، نوع و رنگ 
آن ه��ا  را در بر م��ی گیرد. نوع 
المپ های )فتوسنتز( به کار رفته 
جهت رش��د گیاه��ان، المپ های 
مهتابی به  قیمت 150 هزار تومان 
می باشد که تعداد 16 عدد المپ 
اس��تفاده کرده ام تا بتوانند محیط 
طبیعی را برای رشد گیاهان فراهم 

کنم.
امی��د به گش��ایش دره��ای اتاق 

مسئوالن
نفر اول مس��ابقات آکوریوم پلنت 
ADA ژاپ��ن در ای��ران در س��ال 
2017 در م��ورد ب��ی مه��ری و 
عدم حمایت مس��ئولین بیان کرد: 
با توجه به کس��ب رتب��ه نفر اول 

در ای��ران و رتب��ه 398 در جهان 
متاس��فانه هیچ نهاد و دستگاهی از 
بنده حمایت ننموده است و وعده 
حمایت داده ش��ده که تا کنون با 
توج��ه ب��ه مراجعات مک��رر هیچ 
گونه حمایتی صورت نگرفته است  
امیدوارم انشااهلل درب اتاق آنان به 

روی بنده گشوده شود.
ب��ه متاس��فانه  داد:  ادام��ه   وی 

 بومی های اس��تان بهاء داده نمی 
ش��ود. در حالی که بن��ده کارمند 
المه��دی  آلومینی��وم  ش��رکت 
هرمزگان هس��تم و رشته کاریم با 
فعالیتم در زمینه آکواریوم مربوط 
نمی شود و با توجه به سختی ها و 
موانعی که در سر کارم وجود دارد، 
فقط به خاطر عالقه ای که به استان 
و کشورم دارم این فعالیت را انجام 
 داده ام که این بی مهری ها باعث

 دلسردی من شده است. 
حس��ین زاده با اش��اره به ارس��ال 
دعوت نام��ه از کش��ور ژاپن یاد 
اور ش��د: از ژاپ��ن دعوت نامه ای 
برایم ارسال کرده اند جهت تقدیر 
در مس��ابقات اما ب��ه دلیل عدم 
 حمای��ت مس��ئولین و ب��اال بودن 
 هزینه های سفر نمی توانم به این سفر

بروم. از دیگر مشکالت عمده، نبود 
وس��ایل مورد نیاز در هرمزگان و 
حتی برخی در ایران می باشد که 
 بنده با واسطه با قیمتهای باالیی از

 کش��ورهای خارج��ی خری��داری 
کرده ام.

لن��ت  آکواری��وم  ط��راح  ای��ن 
خاطرنش��ان کرد: این فعالیت ها 
را در طول5 س��ال با وام و حقوق 
کارمندی خود جهت س��رافرازی 
کش��ور ایران و اس��تان هرمزگان 
انج��ام داده ام در صورتی که می 
توانس��تم همی��ن هزین��ه را برای 

خانواده و فرزندم بکنم.
اش��تغال زای��ی پیام��د س��اخت 

اکواریومهاست
عن��وان زاده  حس��ین   مهن��دس 

 ک��رد : طرح من س��ال آینده من 
آم��اده اس��ت و م��ی توان��م قول 
 دهم ک��ه ایران به رتب��ه 2 رقمی 
می رس��د اما متاس��فانه به دلیل 
عدم حمایت هیچ کاری نمی توانم 

انجام دهم.
وی با اشاره به ایجاد شغل توسط 
پ��رورش  و  آکواری��وم  س��اخت 
گیاه��ان در بندرعب��اس یاد آور 
ش��د: ش��هرداری می تواند جایی 
را بم��ا اختص��اص ده��د  و برای 
این کار جهت تاس��یس نمایشگاه 
آکواریوم آب ش��ور و ش��یرین و 
گیاه��ی مانن��د ش��هر اصفهان که 
 ای��ن اق��دام را انج��ام داده اند و

 ماه��ی ه��ای خلی��ج ف��ارس را 
پ��رورش م��ی دهن��د و موج��ب 
ش��ده ف��راوان  زای��ی   اش��تغال 

 است . 
ب��ه جرات م��ی توان��م بگویم که 
گیاه��ان  پرورش��گاه  ایج��اد  ب��ا 
آکواریومی هم م��ی توان موجب 
اشتغال زایی و کار آفرینی جوانان 

را فراهم نمود./

عدم  حمایت از » محمد امین حسین زاده« نفر اول مسابقات بین المللی آکواریوم پلنت ژاپن  :              

 وعـده حمایت دادند، اما در اتاق مسئولین
 به رویم بسته است 

 به جرات می توانم بگویم که با ایجاد پرورشگاه گیاهان آکواریومی هم می توان موجب اشتغال زایی
 و کار آفرینی جوانان را فراهم نمود
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اس��تان  جوان��ان  و  ورزش  مدی��رکل      
هرمزگان گفت: این دستگاه بیش از وظایف 
خود در قابل برطرف کردن مشکالت مالی 
تیم فوتسال آذرخش بندرعباس عمل کرده 
اس��ت و اکن��ون ایجاب می کند مؤس��س و 
مدیرعام��ل ای��ن باش��گاه در جه��ت بهبود 
شرایط گام بردارند و تنها چشم انتظار کمک 

سایر نهادها نباشند.
غالمعلی دانش��ور در گفت وگو با ایس��نا ، در 
خصوص مش��کالت پی��ش رو تیم فوتس��ال 
آذرخش بندرعباس جه��ت ادامه حضور در 
مسابقات لیگ برتر کش��ور، افزود: همان طور 
که در اساس��نامه این باشگاه آمده است، این 
باش��گاه خصوص��ی و مؤس��س و مدیرعامل 
وظیفه تهیه منابع مالی را باید بر دوش بکشند 
و دس��تگاه ورزش و جوان��ان در این خصوص 

وظیفه ای را بر عهده ندارد.
وی بابیان اینکه بنده به عنوان یک مدیر بومی 
و دلس��وز در خصوص تیم فوتسال آذرخش 
بندرعباس خ��ود را متعهد ب��ه پیگیری حل 
مشکالت این تیم می دانم، تصریح کرد: اداره 
کل ورزش و جوانان استان هرمزگان علی رغم 
تمامی مشکالت در این مدت بیش از وظیفه 
خود پیگیر مشکالت تیم آذرخش بوده است.

دانشور ادامه داد: تاکنون بیش از 4 جلسه در 
خصوص مش��کالت تیم آذرخش بندرعباس 
با اس��تاندار س��ابق هرمزگان برگزار شد که 
دریکی از جلس��ات تمامی صنایع و بنگاه های 

اقتص��ادی کالن اس��تان حاض��ر و متعهد به 
کمک مالی به این تیم شدند.مدیرکل ورزش 
و جوانان استان هرمزگان با اشاره به اینکه در 
جلسه ای روز گذشته)دوم مهرماه( در حضور 
اس��تاندار جدید هرمزگان مشکالت تیم های 
حرفه ای ورزش هرم��زگان ازجمله آذرخش 
بندرعب��اس را مط��رح و خواس��تار حمایت و 
دس��تورات الزم مقام عالی دولت در اس��تان 
ش��دم، عنوان کرد: تاکنون از تعهدات صنایع 
اس��تان مبلغ یک صد میلیون تومان به حساب 

اداره کل ورزش و جوانان استان واریز شد که 
مبلغ 85 میلیون تومان آن به حس��اب باشگاه 
آذرخ��ش بندرعب��اس منتق��ل و 15 میلیون 
 توم��ان باقیمان��ده تا چن��د روز آین��ده واریز

 می شود.
دانش��ور بابی��ان اینک��ه مبل��غ قابل توجهی با 
رایزنی صورت گرفته از س��وی استانداری و 
یک��ی از نهادها جهت حمایت از تیم آذرخش 
بندرعباس  به حساب ش��هرداری  بندرعباس 
واریزش��ده اس��ت، افزود: بر پایه صحبتی که 

با ش��هردار بندرعباس داشتم واریز این مبلغ 
به حساب آذرخش نیاز به مصوبه شورای شهر 
بندرعب��اس دارد تا این مبلغ در س��ه مرحله 
به حس��اب این باشگاه واریز ش��ود که تمامی 
ای��ن موضوع نیاز به پیگیری های مؤس��س و 

مدیرعامل باشگاه دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان هرمزگان با 
اشاره به اینکه تا جایی که این دستگاه اجرایی 
توانس��ته کارها را پیگیری کرده است اما باید 
مس��ئوالن باش��گاه هم گام��ی در جهت رفع 
مشکالت بردارند، خاطرنشان کرد: نباید تنها 
چشمداشت مسئوالن باشگاه آذرخش به اداره 
کل ورزش و جوانان اس��تان باش��د بلکه خود 
باید برای پیگیری نهایی نیز وارد عمل شوند.

وی بابیان اینکه معاون ورزشی خود را مأمور 
پیگی��ری وصول مطالب��ات باقیمانده صنایع و 
بنگاه های اقتصادی استان کرده ام، اضافه کرد: 
امی��دوارم این مطالبات هم نی��ز در آینده ای 
نزدیک وصول و در جهت حل مشکالت این 

تیم به کار آید.
دانش��ور در پای��ان ضمن تقدیر از اس��تاندار 
جدی��د هرمزگان در ن��گاه حمایتی از ورزش 
و تیم ه��ای ورزش��ی، تصریح ک��رد: امیدوارم 
صنایع و بنگاه های اقتصادی اس��تان از طریق 
پرداخت مالیات و یک درصد س��هم ورزش 
نی��ز به مدد تیم های حرفه ای ورزش بیایند تا 
شاهد نتیجه گیری و نشاط در جامعه ورزشی 

استان هرمزگان باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان:

بـیش از وظیفه خود در قبال 
آذرخش بندرعباس عمل کرده ایم

تیم ش��طرنج منابع طبیعی س��یریک با 2 باخت و 
کسب 1 امتیاز در رده شانزدهم جدول رده بندی 
قرار گرفت.تیم ش��طرنج منتخب بخش رودخانه 
با 2 باخت و کس��ب 0.5 امتی��از در رده هفدهم 
ج��دول رده بن��دی ق��رار گرفت.در ش��روع دور 
دوم عل��ی اصغ��ر اصغری مس��ول روابط عمومی 
هیات طی س��خنانی ضمن تقدیر از کلیه رس��انه 
های گروهی بخصوص صدا و س��یما و با اشاره به 
حمایت نشریات استانی و کشوری با انتشار اخبار 
و تصاویر و مصاحبه با قهرمانان ش��طرنج اس��تان 
از ش��طرنجبازان و خانواده های آنان درخواس��ت 
نمود چ��ون حمایت ی��ک جاده دو طرفه اس��ت 
لذا ش��طرنجبازان نیز با خرید نس��خه های چاپی 

نشریات با افزایش تیراژ از آنان حمایت نمایند.
همچنین حسین احمدی س��رخونی رئیس هیات 
ش��طرنج اس��تان از روند اجرای مسابقات در دور 

دوم بازدید نمودند.

شطرنج دانشگاه آزاد ب صدرنشین 
هفته اول مسابقات لیگ شطرنج 

هفته اول مسابقات لیگ شطرنج استان هرمزگان 
با ش��رکت 17 تیم به س��رداوری داور بین المللی 
شهرام س��االری و داوری فاطمه سرافراز شکوهی 
در خانه شطرنج بندرعباس از جمعه 31 شهریور 
ماه 96 آغاز ش��د و102 نفر از ش��طرنجبازان که 
78 نفر از آنان دارای ریتینگ بین المللی ش��امل 
 یک اس��تاد بزرگ و یک اس��تاد فی��ده در قالب 
تیم های دانش��گاه آزاد ب – دانش��گاه آزاد ج – 
منتخب جوان��ان هیات – منتخب بانوان هیات – 
نایبند – ش��رکت گاز اس��تان – فرزندان پاالیش 
نفت – کمان س��ازه – آلومنی��م المهدی – فوالد 
هرم��زگان – نخ��ل رودان – ش��هدای تخ��ت – 
منتخب بخش رودخان��ه – قصر فردوس میناب 
– کنعان میناب – منتخب سیریک و منابع طبیعی 
س��یریک در این مسابقات به رقابت می پردازند.

این مسابقات بصورت دوره ای و ریتد برگزار می 
شود و نتایج آن جهت تاثیر در ریتینگ بین المللی 
بازیکنان به فدراس��یون جهانی شطرنج ارسال می 
شود.هفته اول این مسابقات در دو دور برگزار شد 
که :دور اول صبح جمعه 31 ش��هریورماه برگزار 
شد و این نتایج بدست آمد  تیم شطرنج دانشگاه 
آزاد ب در مقابل تیم ش��طرنج ش��هدای تخت با 
نتیجه 4 بر 0 به پیروزی رس��ید.تیم شطرنج نخل 
رودان در مقابل تیم ش��طرنج آلومنیوم المهدی با 
نتیجه 4 بر 0 به پیروزی رس��ید.تیم شطرنج قصر 
فردوس میناب در مقابل تیم شطرنج شرکت گاز 
اس��تان با نتیجه 3.5 بر 0.5 به پیروزی رسیدتیم 
ش��طرنج دانش��گاه آزاد ج در مقابل تیم شطرنج 
منتخب سیریک با نتیجه 4 بر 0 به پیروزی رسید.

تیم ش��طرنج نایبند در مقابل تیم شطرنج منتخب 
بخش رودخانه با نتیجه 4 بر 0 به پیروزی رسید

تیم ش��طرنج کنعان میناب در مقابل تیم شطرنج 
منابع طبیعی سیریک با نتیجه 3 بر 1 به پیروزی 
رسید.تیم شطرنج منتخب بانوان هیات در مقابل 
تیم شطرنج فرزندان پاالیش نفت با نتیجه 2.5 بر 
1.5 به پیروزی رسید.تیم شطرنج منتخب جوانان 
هیات در مقابل تیم ش��طرنج ف��والد هرمزگان با 
نتیجه 3 بر 1 به پیروزی رسید.تیم شطرنج کمان 
س��ازه در این دور از مسابقات استراحت بود.دور 
دوم عصرجمعه 31 ش��هریورماه برگزار شد و این 
نتایج بدست آمد:تیم شطرنج دانشگاه آزاد ب در 
مقابل تیم ش��طرنج کنعان میناب با نتیجه 3.5 بر 
0.5 به پیروزی رس��ید.تیم ش��طرنج نخل رودان 
در مقابل تیم ش��طرنج نایبن��د با نتیجه 3 بر 1 به 
پیروزی رسید.تیم ش��طرنج قصر فردوس میناب 
در مقابل تیم شطرنج کمان سازه با نتیجه 3  بر 1 
به پیروزی رس��ید.تیم شطرنج دانشگاه آزاد ج در 
مقابل تیم شطرنج منتخب بانوان هیات با نتیجه 3 
بر 1 به پیروزی رسید.تیم شطرنج منتخب جوانان 
هیات با تیم شطرنج  آلومنیوم المهدی با نتیجه 2 

بر 2 به تساوی رسید
تیم ش��طرنج  شهدای تخت در مقابل تیم شطرنج 
منابع طبیعی سیریک با نتیجه 4 بر 0 به پیروزی 

رسید. 

 شطرنج منابع طبیعی سیریک 
در جدول قرارگرفت 

عضو شورای شهر بندرعباس گفت: با توجه به بحران 
اقتص��ادی و در خواب آلودگی صنایع و س��ایر ارگانها 
وضعیت ورزش اس��تان هرمزگان در ش��رایط مطلوبی 

قرار ندارد.
 به گزارش خبرگ��زاری فارس ، کیانوش جهانبخش در 
نطق پیش از دستور پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی 
ش��هر بندرعباس با اش��اره به وضعیت نامساعد ورزش 
هرمزگان بیان کرد: متاسفانه مدتی است که شاهد قطع 
برق مجموعه های ورزش��ی از سوی شرکت توزیع برق 
هس��تیم، این مجموعه های ورزشی متعلق به همه مردم 
است و در آنجا کار تجاری و صنعتی انجام نمی شود. وی 
گفت: به دلیل پرداخت نش��دن قبض برق این مجموعه 
ها، ش��رکت توزیع برق، برق این مجموعه های ورزشی 
را قطع می کند که با این کار اقش��ار مختلف عالقمند به 
ورزش کردن، محروم می شوند و این یک غفلت و بی 
تدبیری آش��کار در حق مردم نجیب شهر بندرعباس 
است. رییس کمیس��یون عمران، حمل ونقل و ترافیک 
شورای شهر بندرعباس خاطر نشان کرد: البته از طرفی 
به مجموعه ش��رکت توزیع برق در این زمینه حق می 
دهیم چرا که نمی توانند حق و حقوق ش��ان را از صنایع 
بزرگ در غرب شهر بندرعباس بگیرند و برای جبران 
هزینه های خود زورش��ان به مردم ضعیف می رس��د و 
فش��ار بر گ��رده نحی��ف ورزش وارد کنند.جهانبخش 
گفت: میزان مطالبات شرکت برق از کل مجموعه های 
ورزش��ی اس��تان در مقابل مطالب��ات از صنایع غرب 
بندرعباس مبلغ خیلی کمی اس��ت و هیچ تناسبی بین 
آنه��ا وجود ندارد.وی گفت: مجموعه های ورزش��ی به 
عنوان یک کارخانه تولید انس��ان های شاداب و بانشاط 
اس��ت و به مراتب جامعه ما به این گونه تولید بیشتر 
نیازمند است تا صنایعی که وجودشان در استان چندان 
خیری برای مردم این شهر و استان نداشته است. عضو 
شورای شهر بندرعباس تصریح کرد: از مدیریت عالی 
استان و مجمع نمایندگان  درخواست می کنیم که با توجه 
به اقلیم گرم هرمزگان نگاه ویژه ای برای رفع این مشکل 
داش��ته باش��ند. جهانبخش گفت: امیدواریم با استفاده از 
ظرفیت های قانونی و همکاری نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اس��المی هر چه زودتر مشکالت جامعه ورزش 
استان برطرف شود و مجلس می تواند در قالب یک طرح 
نس��بت به بازنگری در این موضوع مؤثر واقع شود.عضو 
شورای شهر بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود 
با تبریک انتصاب اس��تاندار هرمزگان گفت: از مدیریت 
عالی اس��تان تقاضا دارم تمام ظرفی��ت و توان خود را در 
راستای اجرای درست قانون در هرمزگان به کار ببندد و 

در اینجا سلیقه اعمال نشود. /

عضو شورای شهر بندرعباس :

قطع برق مجموعه های ورزشی 
بی تدبیری است 



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  5 مهر ماه    1396/ شماره  52  / سال  سوم

 آتش سوزی ساختمان 5 طبقه 
در بلوار حقانی بندرعباس

خبر هرمزگان _ یک س��اختمان پن��ج طبقه بعد از 
ظهر روز گذشته دچار آتش سوزی شد.

فرمانده س��ازمان آتش نش��انی و خدم��ات ایمنی 
بندرعب��اس ب��ا تایید ای��ن خبر ، عل��ت این حادثه 
را اتصال��ی برق اع��الم کرد.آتش پادس��وم فرجام 
دان��ش گفت:پنج نفر در محاص��ره آتش بودند که 
بااس��تفاده از باالبر 44متری به بیرون از ساختمان 
منتقل شدند.دانش��گاه علوم پزشکی نیز اعالم کرد: 
پی تماس تلفنی در س��اعت 13:06 دقیقه با مرکز 
اورژانس 115 بندرعباس و ارائه گزارشی مبنی بر، 
آتش س��وزی در یک س��اختمان 5 طبقه در حوالی 
بلوار حقان��ی، بالفاصله آمبوالن��س اورژانس 115 
پایگاه 564 به محل اعزام شد. هماهنگی الزم جهت 
حضور سایر ارگان های امدادی از قبیل آتش نشانی 
و پلیس در محل، به وسیله پرسنل مرکز پیام انجام 
ش��د.تا کنون 2 مصدوم، یک مرد 66 س��اله و یک 
زن 60 س��اله که دچار مشکل تنفسی به خاطر دود 
گرفتگی ش��ده اند توسط تکنس��ین های اعزامی به 
صورت سرپایی در محل خدمات دریافت کردند .

کشف بیش از ۷ میلیون قرص  
ترامادول در اسکله شهید رجایی

خبر هرمزگان- دادس��تان عموم��ی و انقالب مرکز 
استان هرمزگان از توقیف و فک پلمب یک دستگاه 
کانتینر در اس��کله ش��هید رجایی و کش��ف هفت 
میلیون قرص ترامادول خبرداد.س��عید اس��دی در 
تش��ریح جزئیات این خبر اف��زود: با همکاری ناظر 
گمرگات استان هرمزگان، 299 کارتن که هر کدام 
محتوی 250 بس��ته 100 عددی که در مجموع 7 
میلیون و 475 هزار ع��دد قرص های 100 و 200 
میلی گرمی ترامادول کشف و توقیف شد.دادستان 
مرکز استان هرمزگان با بیان اینکه نام این شرکت 
بندری مشخص شده است، اعالم کرد: این پرونده 

در دادسرای بندرعباس در حال رسیدگی است.

 دستگیری عامل تهدید و اخاذی 
در فضای مجازی هرمزگان

 ایرنا- رئی��س پلیس فتا هرمزگان از شناس��ایی و 
دستگیری عامل تهدید و اخاذی در فضای مجازی 
خبر داد و گفت:در پی مراجعه یکی از ش��هروندان 
بندرعباس مبن��ی بر تهدید و اخ��اذی، موضوع به 
صورت ویژه در دس��تور کارآگاهان پلیس فتا قرار 
گرفت.به گ��زارش خبرنگار ایرن��ا از پایگاه خبری 
پلیس ، س��رهنگ علی اصغر افتخاری در تش��ریح 
این خبر اظهار داش��ت: برابر اظهارات ش��اکی، در 
پیام رس��ان وات س��آپ ف��رد یا افرادی ناش��ناس 
 با ارس��ال پی��ام های مک��رر وی را تهدید می کنند

  ک��ه در ص��ورت ع��دم پرداخ��ت پ��ول تصاویر 
منتش��ر  مج��ازی  فض��ای  در  را  وی   خانوادگ��ی 

می کنند. 
س��رهنگ افتخاری تصریح کرد: در بررس��ی اولیه 
مش��خص شد فردی ناشناس با اس��تفاده از هویت 
جعل��ی اقدام به ارس��ال پیام به ش��اکی کرده که با 
بررس��ی های فنی و تخصصی متهم به هویت ›ا.ط‹ 
که نامزد س��ابق ش��اکی بوده شناس��ایی و طی یک 
عملیات ضربتی دس��تگیر شد. این مسئول انتظامی 
اظهار داش��ت: متهم با توجه به مدارک موجود به 
ج��رم خود معت��رف و دلیل عم��ل ارتکابی خود را 

کسب منافع مالی عنوان کرد.
وی بیان داش��ت: متهم در اعترافات خود گفته که 
چند س��ال پیش نامزد ش��اکی بوده ول��ی به دلیل 
بوجود آمدن مشکالت خانوادگی از وی جدا شده و 
از آنجایی که از ش��اکی تصاویر خانوادگی در اختیار 
داش��ته ، بیش از یک میلیارد ری��ال از وی اخاذی 

کرده است.

تاه
ـو

ث ک
واد
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 در حال��ی که رییس اداره روابط عمومی و 
امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی استان 
ش��ش مورد ابتال به بیماری تب مالت در 
شهرس��تان حاجی آباد را تایید کرده و دام 
آلوده و لبنیات غیر بهداشتی را عامل انتقال 
این بیماری می داند، مراکز عرضه لبنیات 
سنتی در شهر بندرعباس بدون نظارت در 

حال فعالیت و گسترش هستند.
به گ��زارش خبر هرم��زگان، دکتر فاطمه 
نوروزیان با بیان اینکه امسال تا کنون شش 
مورد ابتالی به بیماری تب مالت گزارش 
و تایید شده است، افزود: اگر چه این میزان 
ابت��ال را نمی توان اپیدمی بیماری نامید اما 
به هر حال دام های آلوده، مواد خام دامی 
و لبنیات سنتی که در شرایط غیر بهداشتی 
تهیه و عرضه می گردند، عامل گس��ترش 

این بیماری عفونی هستند.
خبرن��گار پرس��ش  ب��ه  پاس��خ  در   وی 

 خبر هرم��زگان که چرا ب��ا وجود آگاهی 

مس��ووالن از عوامل ش��یوع این بیماری، 
مراکز عرضه لبنیات سنتی بدون کمترین 
مانعی و در قال��ب واحد صنفی، انواع مواد 
لبنی سنتی را عرضه می کنند، اظهار کرد: 
این مراکز غیر بهداش��تی هستند و از نظر 
م��ا فعالیت آنه��ا غیر قانونی اس��ت.دکتر 
نوروزیان در پاس��خ به پرسش دیگر خبر 
هرم��زگان که اگر این مراک��ز فاقد مجوز 
هس��تند چرا دانشگاه علوم پزشکی با آنان 
برخ��ورد نمی کن��د، اظهار کرد: دانش��گاه 
علوم پزش��کی نظر خ��ود را مبنی بر غیر 
بهداشتی بودن این مراکز اعالم کرده است 
و در بخش لبنیات س��نتی وظیفه اداره کل 
دامپزشکی اس��ت که ورود کند.در همین 
حال دکت��ر جانباز، مدیر کل دامپزش��کی 

اس��تان در پاس��خ به موضوع گزارش خبر 
هرم��زگان، گف��ت: مجوز عرض��ه لبنیات 
س��نتی با دامپزشکی نیس��ت و این مراکز 
غیرقانون��ی فعالیت دارن��د.وی ادامه داد: 
دامپزش��کی فقط در حیطه ف��راورده های 
خ��ام دام��ی مس��وولیت دارد و صالحیت 
برخ��ورد با عرض��ه محصوالت��ی از جمله 
ماست دوغ، کره و ... با دامپزشکی نیست.

به گفته وی، شیر خام فله که در این مغازه 
ها عرضه می ش��ود مورد تایید نیست چرا 
که اصوال توزیع ش��یر خام به این روش از 
نظر قوانین دامپزشکی ممنوع است.به گفته 
دکتر جانباز، در جلسه شورای سالمت در 
این خصوص بحث ش��د و اعالم کردیم به 

عنوان ناظر، فعالی��ت این مراکز عرضه را 
قبول نداریم.این مسوول همچنین با تاکید 
بر اینکه مرکز بهداش��ت می تواند نسبت 
ب��ه تعطیلی این واحدها اق��دام کند، گفت: 
چنانچه فعالیت این واحدها در قالب کارگاه 
باش��د معاونت غذا و دارو دانش��گاه علوم 
پزشکی می تواند برابر قوانین موجود مجوز 
فعالیت آنها را صادر کند و دامپزشکی نیز 
پس از این مجوز بر فعالیت آنان در حوزه 

مواد خام دامی نظارت می کند./

حـق انتخاب مردم هـرمزگان؛ 
روغن پالم بخورند یا تب مالت بگیرند

همه ساله با فرارسیدن ماه محرم، مراسم 
عزاداری و س��وگواری حضرت اباعبداهلل 
الحس��ین)ع( در سراس��ر کش��ور برگزار 
می شود و به همین منظور از روزهای قبل، 
بسیاری از هموطنان اقدام به آماده سازی 
اماکن مذهبی برای پذیرایی از عزاداران 

کرده اند.
بس��یاری از ای��ن نق��اط مانن��د مس��اجد، 
شبستان ها، حس��ینیه ها و مهدیه ها به دلیل 
دائم��ی بودن تا ح��دی از آمادگی و ایمنی 
الزم برخوردارن��د، اما از آنجا که این نقاط، 
به تنهایی پاسخگوی جمعیت مشتاق عزادار 
نیس��تند  تقریب��ا در تمام محالت سراس��ر 
کش��ور، اماکنی با عنوان تکیه برپا می شود 
که مردم ش��ب ها در آن تجمع می کنند و 
به ع��زاداری می پردازند. تکیه ها محل های 
موقتی هس��تند که فقط به همین منظور و 
در همین چند روزه برپا ش��ده اند و پس از 
آن بسرعت جمع آوری می شوند. غیردائمی 
و موقتی بودن این تکیه ها باعث می ش��ود، 
در بسیاری از آنها ایمنی کمی وجود داشته 
باش��د و با توجه به جمعیت زیادی که این 
ش��ب ها در ای��ن تکایا حاضر می ش��وند از 
ریسک باالیی برخوردار است و یک اشتباه 
کوچک می تواند به یک حادثه بزرگ منجر 

شود.
هدف مس��ئوالن و اعض��ای محترم هیات 
مدیره این اماکن از ایجاد این تکایا، برپایی 
مراسم مذهبی و خدمت به هموطنان است، 
ام��ا باید بدانند رعایت اصول ایمنی در این 
نقاط بسیار حائز اهمیت است و کوچک ترین 
بی احتیاط��ی در این زمین��ه می تواند جان 
حاضران را به خطر بین��دازد. هنوز خاطره 
تلخ آتش س��وزی در یکی از اماکن مذهبی 
معتبر ته��ران را که چند س��ال قبل اتفاق 
افت��اد و در آن تع��دادی از هموطنان جان 
خود را از دس��ت دادند، از ی��اد نبرده ایم. 
این مهم نشان دهنده اهمیت رعایت اصول 
ایمن��ی در این اماکن تجمعی اس��ت. همه 
س��اله پیش از آغاز ایام محرم، جلسه ای از 
طرف اداره تبلیغات اسالمی برگزار می شود 
و از تم��ام مس��ئوالن هیات ه��ا و تکای��ای 
 ثبت ش��ده برای هماهنگی دعوت به عمل

 می آید. 
حضور در این مراسم و همکاری و تعامل با 
مسئوالن می تواند تاثیر خوبی در برگزاری 
هرچه بهتر مراسم داشته باشد. از آنجا که 
هیات مدیره ها نقش بسیار مهمی در تامین 

ایمنی این اماکن دارند، بهتر است جوانانی 
از اعضای همان هی��ات، انتخاب و آنان را 
به عنوان مس��ئول ایمنی آن مکان منصوب 

کنند.
 البته ضروری است، همه مسئوالن و خدمه 
اماکن مذهبی آموزش ه��ای ایمنی الزم را 
دیده باشند. آنها می توانند در این خصوص 
به نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی مراجعه 
کنند. در همین ارتباط، چند توصیه بس��یار 
مهم و کاربردی ارائه می شود که با رعایت 
این ن��کات امیدواریم امس��ال نی��ز مانند 
س��ال های گذش��ته، تمام اماکن مذهبی و 
تکایا، مراس��م خود را بدون حادثه به پایان 

ببرند.
اهمیت مسیر ورود و خروج

اس��تقرار بناه��ای تجمعی در هم��ه موارد 
باید به گونه ای باش��د ک��ه درهای ورود و 
خروج آن، دس��ت کم به ی��ک راه اصلی و 
مس��تقیم باز شود. مس��یرهای خروجی نیز 
باید ظرفیت کافی برای تخلیه همزمان همه 

حاضران را داشته باشد. 
در نظر گرفتن مسیرهای خروج اضطراری 
غیر از مس��یرهای ورود و خ��روج اصلی و 
تعبیه محل مناس��ب در نزدیک ترین نقطه 
به در اصل��ی برای بانوان، ک��ودکان، افراد 
س��الخورده و ناتوان نیز مساله مهمی است 
که باید رعایت شود. در اماکن تجمعی باید 
ب��ه ازای 50 تا 300 نفر دو در خروجی، از 
300 ت��ا هزار نفر س��ه در و بیش از هزار 
نف��ر حداقل چهار مس��یر خروج��ی وجود 

داشته باشد. این درها باید در تمام زوایای 
سالن ها و شبستان ها باشد و به فضای آزاد 
و راه های دیگر منتهی شود. همچنین نباید 
این مس��یرها ب��ه نقاط بن بس��ت گونه که 
راه خروج��ی ندارد، منتهی ش��ود. در طول 
برگزاری مراس��م نی��ز باید تم��ام درها و 
مسیرهای تردد باز باش��د و از قفل کردن 
آنه��ا خودداری ش��ود. درها نی��ز ترجیحا 
شیشه خور نباش��د و دارای ترمز در باشد 
تا از بسته شدن محکم و شکستن شیشه ها 

جلوگیری شود.
سیم کشی اس��تاندارد برای جلوگیری از 

آتش سوزی
سیم کش��ی برق بویژه در تکایا از پتانسیل 
بسیار باالیی برای حادثه ساز شدن برخوردار 
اس��ت. نیاز اس��ت فردی با عنوان مسئول 
تاسیس��ات و برق انتخاب شود و هر شب 
پیش از آغاز مراسم، تمام تجهیزات و بویژه 
تجهیزات برقی را بازدید و از سالمت آنها 

اطمینان حاصل کند. 
در ای��ن میان، رعایت فاصله مناس��ب بین 
س��یم های برق و اتص��االت و ادوات برقی 
از م��واد قابل اش��تعال مانن��د پارچه های 
س��یاه، فرش، پرده و پرچم ضروری است. 
باید توجه داشت اس��تفاده از المپ های با 
ولتاژ باال در تکایا نیز خطرناک اس��ت. این 
المپ ها ح��رارت زیادی تولی��د می کند و 
در صورت مجاورت با مواد قابل اش��تعال 

می تواند باعث آتش سوزی شود. 
س��قوط آنها هم مس��اله دیگری است که 

باید برای جلوگی��ری از آن حتما از حباب 
و توری فلزی اس��تفاده کرد. از سوی دیگر، 
پارچه ه��ای برزنتی که به عنوان پوش��ش 
اصلی تمام تکایا اس��تفاده می شود، از جنس 
مواد نفتی و بسیار قابل اشتعال است و نباید 
هیچ وسیله ش��عله دار و پرحرارتی نزدیک 
آن باش��د. وجود فیوز استاندارد و مناسب، 
 ضام��ن کارکرد ای��ده آل تجهی��زات برقی

 است. 
حتما باید در سیم کش��ی ها از فیوز مناسب 
اس��تفاده و از به کاربردن فیوزهای تقویت 
و دستکاری شده خودداری شود. استفاده از 
سه راهی و چندراهی برای استفاده از وسایل 
برقی بیشتر ممنوع اس��ت و باید برای هر 
وس��یله، یک پریز مجزا در نظ��ر گرفته و 
از اخذ انش��عاب متع��دد از پریزهای برق 
جدا پرهیز ش��ود. همچنین ضروری است، 
هنگام تقسیم برق از ترمینال های سرامیکی 
غیرقابل اش��تعال اس��تاندارد استفاده شود. 
از س��یم های اس��تاندارد و متناسب با برق 
مصرفی اس��تفاده و از به کاربردن سیم های 
نامناس��ب و کوتاه که با چسب برق به هم 

وصل شده است، باید خودداری شود.
قفسه بندی درانبار یا آشپزخانه نیز موضوع 
مه��م دیگ��ری اس��ت و باید ب��ه گونه ای 
باش��د که تحمل وزن بار را داش��ته باشد. 
اگر ش��ب ها فرد ی��ا افرادی داخ��ل تکایا 
می خوابند از وسایل گرمایشی بدون شعله 
استفاده ش��ود و درها از بیرون قفل نشود. 
وجود ش��بکه های آب و سیستم های اعالم 
 حریق در مس��اجد و حسینیه ها بسیار مهم

 است.
 اف��راد بای��د در ص��ورت بروز ه��ر گونه 
حادثه یا آتش س��وزی، خونسردی خود را 
حفظ کنند و ضمن کمک به تخلیه س��ریع 
حاض��ران، بویژه افراد س��الخورده، بانوان و 
کودکان مراتب را به سامانه 125 سازمان 
آتش نش��انی اطالع دهند. در بس��یاری از 
هیات ها و تکایا حیواناتی نظیر گاو، گوسفند 
و حتی ش��تر برای قربانی کردن نگهداری 

می شود. 
بهتر اس��ت ای��ن حیوانات خارج از ش��هر 
نگه��داری و فقط در زم��ان الزم به محل 
منتقل شوند ضمن این که کامال باید مهار و 
بسته شوند. در گذشته مواردی از گریختن 
این حیوانات و آسیب زدن به شهروندان و 

عزاداران وجود داشته است./

نـکاتی درباره ایمنی هـیات های 
عـزاداری
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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 سنن قومي و ملي، اخالق حسنه و عفت عمومي احترام 

مي گ��ذارد و از گراي��ش به تبعيض خصوم��ت آميز در اين زمينه ها و همچنين تش��ويق و تحريک به جنگ 
تجاوزکارانه نسبت به کشورهاي ديگر خودداري مي کند./

هفته نامه   منطقه  جنوب کشور  ) فرهنگی -  اجتماعی (

  Telegram:    09303375549                    

تیراژ :   5000 نسخه

7گزارش   چهارشنبه  5 مهر ماه    1396/ شماره  52  / سال  سوم

     گـروه گزارش : فـرزانه مسلم زاده 
محقق  سعیدی  سهراب  مقاله   ۸0  
هرمزگانی از سال 13۸0 تا 1395 در دو 
کتاب »گنبد گوهر نما « و » پرند نیلگون 
از  40کتاب  حدود  و   1396 سال  در   »
ایشان چاپ شده است. به سراغ وی رفتیم 
و با این پژوهشگر جوان هرمزگانی واستاد 
دانشگاه سخن گفتیم .با ما همراه باشید .

*اندکی از خودتان بگویید؟
هر آنکه در این حلقه نیست زنده به عشق   

بر او نمرده به فتوای من نماز کنید
ماه  مهر  در  هستم  سعیدی  سهراب     
اندیش  زالل  و  ساده  ای  خانواده  13۵۸در 
آمدم،  بدنیا  میناب  محمودی  روستای  در 
در  مقدماتی  تحصیالت   گذراندن  از  پس 
مقطع  به  یافتن  راه  به  موفق   ، زادگاهم 
ادبیات  و  زبان  کارشناسی رشته ی دبیری 
فارسی شدم ، پس از اخذ مدرک کارشناسی 
سربازی  مقدس  خدمت  به   ۸1 سال  در 
تحصیالت   ۸3 سال  در  بالفاصله  و  رفتم 
و  زبان  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  را  خود 
پی گرفتم ودر شهریور ۸۵  فارسی  ادبیات 
ام موفق  نامه ی تحصیلی  پایان  از  با دفاع 
ارشد کارشناسی  ی  درجه  دریافت   به 

 شدم.
*چرا رشته ی ادبیات را انتخاب کردید؟

در سال ۷۸ در دو رشته ی دبیری  تاریخ و 
دبیری زبان و ادبیات فارسی پذیرفته شدم  
وبا عالقه ی که از همان دوران راهنمایی به 
عاشقانه  و  آگاهانه  بودم  پیدا کرده  ادبیات 
این رشته را انتخاب کردم تا هر چه بیشتر 
بی  چراکه  شوم   آشنا  ادبیات  حقیقت  با 
ایرانیان  ما  ی  شاخصه  مهمترین  تردید 
شعر وادب ماست که از دیر باز بر بسیط 
در  حتی  احساس  ملکت  خداوندگاران  دل 

فراسوی مرزهای ایران حکم رانده است.
*چند سال است که در کسوت استادی 

در دانشگاه مشغولید؟
از مهر ماه  ۸۲ با حضور در کالس درس 
دبیرستانهای میناب  کسوت معلمی به تن 
کردم و توقیق خدمت گزاری در معبد علم 
دانشگاه  در   ۸4 ماه  مهر  از  ،البته  یافتم  را 
آزاد میناب توفیق حضور در کالس درس 

را به عنوان یک معلم پیدا کردم و پس از 
از  بعلت حسادت بعضی  چند ترم تدریس 
حاسدان داوطلبانه آن دانشگاه را رها کردم 
ودر حال حاضر مدرس دانشگاه آزاد جزیره 
ی هرمز و پیام نور سیریک هستم ؛چراکه 
ترین  گرانبها  و  عزیزترین  از  یکی  بنده 
لحظات عمرم راآن لحظه هایی می دانم که 
در کالس درس حضور دارم ؛ بویژه اگرآن 
درس شاهنامه فردوسی ، تاریخ بیهقی و یا 

غزلیات حضرت حافظ باشد.
تالیف کتاب  *چطور شد که شروع به 

کردید؟
ذهن  در  همیشه  خود  تحصیلی  دوران  در 
فرهنگ  و  تاریخ  مبهم  زوایایی  که  داشتم 
شهر و استانم را آشکار کنم چرا که تاسف 
تا  میناب  مورد  در  که  این  از  خوردم  می 
آن زمان پژوهش و کار فرهنگی منسجمی 
برای  شدکه  این  پس  بود  نشده  انجام 
و  میناب  فرهنگ  از  نگهداری  و  پاسداشت 
استان هرمزگان از سال ۸۰ به پژوهش های 
میدانی در ارتباط با فرهنگ وتمامی مظاهر 

فرهنگ بومی محلی روی آوردم.
*درمورد تالیفات خود تان هم  بگویید؟

این  از  ام  نوشته  بحال  تا  که  هایی   کتاب 
قرارند : فرهنگ مردم میناب در 14فصل 
و حدود ۵۰۰ صفحه که این کتاب فرهنگ 
عمومی میناب ودر کل استان هرمزگان را 
 ، الالیی  من  دیگر  سازد؛کتاب  می  آشکار 
باشد  میناب می  های  و سرگرمی  ها  بازی 
است  وتنظیم شده  تهیه  فصل   در سه  که 
های   افسانه  و  ها  قصه  من  بعدی  ،کتاب 
مردم هرمزگان است و کتاب تاریخ ادبیات 

میناب نیز نوشته ی من می باشد.
البته هشت  کتاب دیگرم با عناوین : رخش 
بی سوار و پنج شنبه بازار میناب ، چیستان 
های هرمزگان و ترانه های چوپان , شیرین 
کودکان  ادبیات  ؛  ها  سوگواره  قند؛  از  تر 
هرمزگان , دنیای ادبیات کودک و نوجوان  
چاپ  ی  آماده  نیز  دیگر  کتاب  چند   و 

دارم.
هدفی  چه  به  را  شناسی  *هرمزگان 
شروع کردید و افق نهایی شما کجاست؟

همه ی ما می دانیم که اگر آداب و رسوم 
لگام  ملتی  یک  های  سنت  و  فرهنگ  و 
گسیخته رها گردد ،سرانجام این فرهنگ کم 
رنگ و بی تردید اندک اندک به فراموشی 
سپرده می شود،لذا بنده به عنوان کسی که 
عمر خود را در ایناستان ) شهرمیناب( می 
حفظ  و  خدمت   ، احترام  پاس  به  گذرانم  
در  مردم   فرهنگ  از  نگهداری  و  اصالت 
مشوقین  اما  ؛  کنم  می  فعالیت  زمینه  این 
و حامیان من در این راه گذشته از خانواده 
 ام و دیگر دوستان با فرهنگ و فرهیخته ام

 می باشند.
 به چاپ رساندن حداقل ۲۰جلد از آثارم 
، قبولی در مقطع  طی  یکی دو سال آینده 
دکتری زبان و ادبیات فارسی از آرزوهایی 

است که در سر ودل می پروراندم که ان 
دست  مهم  این  به  الهی  توفیق  با  اهلل  شاء 

یافتم.
*رابطه تان باادبیات چقدراست؟

ادبیات   کنار  در  را  گرانمایه  عمر  لحظات 
برای  امر  این  و  کنم  می  طی  ادبیات  وبا 
من لحظه هایی آرام و آموزنده و دلپذیر و 
 سرشار از عطوفت و عشق و مهربانی فراهم

اینکه پدرم دیوان حافظ   می آورد ، بویژه 
تا  و  حفظ  از  را  بوستان سعدی  و  ،گلستان 
دارد  آشنایی  نیز  نظامی  اشعار  با  حدودی 
از  خانه  فضای  که  شود  می  باعث  این  و 
فرهنگ  و  فکر  فضای  اشتیاق  و  عالقه  سر 
 باشد.من در هنگام نوشتن زمان را احساس 
از  که  آمده  پیش  روزهایی  ،حتی  کنم  نمی 

شب تا صبح به نوشتن مشغول بوده ام ولی 
بیشتر در سکوت رویایی  حاکم بر واپسین 
ساعات شب می خوانم و می نویسم  بویژه 
محمد  عیسوی  نفس  با  توام  موسیقی  اگربا 
رضا شجریان باشد تا روح و جانم را تسخیر 
باید  درپایان  نماید.  برتر  عوالم  ی  روانه  و 
در  ادبیات  و  شعر  انقدر  امیدوارم  بگویم 
جامعه و درمیان نسل جوان ترویج شود تا 
خواجه  غزلیات  با  نوجوانان  و  جوانان  همه 
حافظ و شاهنامه فردوسی به خوبی موسیقی 
پاپ و.... اشنا شده و بزرگان ادبیات غنی را 

به خوبی بشناسند.

این  شده  منتشر  مقاالت   *عناوین 
شرح  به  هرمزگانی  جوان  پژوهشگر 

زیر می باشد:
آئین چهاردهمی )روزی باشروه( در فرهنگ 
عامه هرمزگان ، بررسی باد زار در فرهنگ 
وهمی  موجودات  بررسی   ، هرمزگان  مردم 
 ، هرمزگان  عامه  فرهنگ  در  اساطیری 
آیین ها وباورهایي ازمردم هرمزگان،بررسی 
فرهنگ  در  کودکان  تفننی  آموزشی  اشعار 
عامه  فرهنگ  بررسی   ، هرمزگان  عامه 
بررسی   ، هرمزگان  عامیانه  ترانه های  در 
 ، هرمزگان  در  اساطیری  خرافی  باورهای 
بررسی جن و موجودات وهمی در فرهنگ 

هرمزگان  در  نوروز  هرمزگان،آیین  مردم 
هم جزو آثار وی می باشد.

همچنین کتابهای زیوراالت مردم هرمزگان، 
ادبیات  و  عامه  فرهنگ  جایگاه  بررسی 
عامه  فرهنگ  خادمان  معرفی  و  شفاهی 
 ، هرمزگان  مردم  ،پوشاک  هرمزگان   در 
روایت  در  ابسال  و  سالمان  قصه  بررسی 
 منظوم جامی، بررسی منظومه ویس و رامین 
بررسی   ، گرگانی  اسعد  الدین  فخر 
حسینعلي   ، سعدی  گلستان  حکایت های 
طنز،   ، سرایي  مرثیه  میدان  پهلوان  قضائي 
مسائل  بازتاب  بررسی   ، صدا  بی  فریاد ی 
اجتماعی و فرهنگ عامه در مثنوی معنوی 
مولوی ، بررسی نقش های کنایی و سمبولیک 
در پانزده حکایت دفتر سوم مثنوی ، بررسی 
شعر  در  کالسیسم  نئو  و  رمانتیسم  مکتب 
،بررسی  حجازی   عبدالمعطی  و  م.سرشک 
سرای  غزل  زن  شاعران  شعر  در  دریا 
در  تمثیل  بررسی   ، هرمزگان  معاصر 
خاقانی شروانی،بررسی   ، شاعر صبح  اشعار 
دریای  به  هرمزگان  شاعران  نگاه  تحلیل  و 
مدایح  و  حمدالهی   ، فارس  خلیج  و  عمان 
مدایح  و  سعدی،حمدالهی  شعر  در  نبوی 
نبوی در شعر سنایی ، نماز در شعر شاعران 
کودکان  ترانه های  بازی  بررسی   ، پارسی 
فولکلور  شناسی  ساختار  هرمزگان،بررسی 
کودکان هرمزگان،بررسی دریا در ترانه های 
مضمون  و  محتوا  هرمزگان،بررسی  عامیانه 
در  جستاری   ، هرمزگان  استان  شروه های 
بررسی   ، هرمزگان  مردم  شفاهی  ادبیات 
میناب  در  سرایی  نوحه  جایگاه  و  مضمون 
هرمزگان ، بررسی بومی سروده های ابراهیم 
در  زن  جایگاه  بررسی   ، شهواری  منصفی 
بررسی   ، هرمزگان  عامیانه  دوبیتی های 
عشق و عاشقی در ترانه های عامیانه بندری 
دوبیتی های  مضمون  بررسی   ، هرمزگان 
عامیانه هرمزگان ، بررسی دریا در ترانه های 
عامیانه و شعر رسمی هرمزگان ، بررسی اشعار 
هرمزگان،سیری  سرایی  شروه  پدر  محیا، 
، بررسی  ادبیات شفاهی مردم هرمزگان  در 
کارکردهای  و  درون مایه    خصوصیات، 
الالیی های رایج در شرق استان هرمزگان  ، 
باسنک های  در  داماد  خواهر  نقش  بررسی 
آئین ازدواج هرمزگان ، بررسی جایگاه زنان 
در ترانه های عامیانه نصرک ، ابراهیم منصفی 
شاعر خنیاگر هرمزگانی،بررسی جایگاه موسیقی 
ترانه های  بومی  هرمزگان،بررسی  استان  در 
اقلیمی  عناصر  هرمزگان،بررسی  عامیانه 
جنوب در ترانه های عامیانه هرمزگان،بررسی 
مرثیه  اشعار  در  ادبی  و  سبکی  ویژگی های 
با  )روزی  چهاردهمی  فاخر،آئین  علی  مال 
هرمزگان،بررسی  عامه  فرهنگ  در  شروه( 
دریای  به  هرمزگان  شاعران  نگاه  تحلیل  و 
عاشقی  و  عشق  خلیج فارس،بررسی  و  عمان 
در ترانه های عامیانه بندری هرمزگان و.......از 

دیگر آثار این محقق هرمزگانی است.

 بهترین لحظات عمرم زمانی است که غزلیات حافظ  یا شاهنامه تدریس می کنم
سهراب سعیدی پژوهشگر هرمزگانی در گفت وگوبا میراث جرون :

برای پاسداشت و نگهداری از فرهنگ میناب و استان هرمزگان از سال 80 به پژوهش های میدانی در ارتباط با فرهنگ وتمامی مظاهر فرهنگ بومی محلی روی آوردم

 تلفن:32222596

 جهت درج آگهی خود

در هفته نامه منطقه جنوب 

کشور)) میراث جرون((

 تماس بگیرید 

              من در هنگام نوشتن 
زمان را احساس نمی کنم ،حتی
 روزهایی پیش آمده که از شب 
تا صبح به نوشتن مشغول بوده 
ام ولی بیشتر در سکوت رویایی
  حاکم بر واپسین ساعات شب 

می خوانم و می نویسم 
 بویژه اگربا موسیقی توام 

با نفس عیسوی محمد رضا 
شجریان باشد 



    گـروه گزارش : میـراث جرون 
     بندرعب��اس ش��هری س��احلی اس��ت که با 
دارا ب��ودن دریا این نعمت خ��دادادی نیازمند 
گردش��گری آبی و دریایی اس��ت ت��ا عالوه بر 
بهره مندی شهروندان ازاین نعمت گردشگران 
فصلی هم بتوانند از دریا اس��تفاده نمایند. نبود 
پالژ بان��وان ط��ی س��الیان دراز در بندرعباس 
یک��ی از کمبودهایی بود که بس��یار خودنمایی 
می کرد وس��رانجام پس از س��الها انتظار مردم 
وخصوصا بانوان بندرعباسی هم صاحب پالژی 
ش��دند تا بتوانند با رعایت ش��ئونات اس��المی 
وب��دور از هر گونه حاش��یه ای دراین مکان به 

تفری��ح    بپردازن��د.
 ف��از نخس��ت مجموع��ه تفریحی گردش��گری  
س��احلی س��ورو بندرعب��اس به به��ره برداری 

رس��ید  .
ب��ه گزارش خبرنگار ما، ش��هردار بندرعباس در 

ای��ن مراس��م اظهار ک��رد: با توجه ب��ه موقعیت 
ساحلی ش��هر بندرعباس و نیاز مردم به استفاده 
از س��احل و دریا ایجاد چنی��ن مرکزی ضروری 
بود.هن��گام بریدن ربان، ش��هردار بندرعباس با 
بی��ان اینکه این پ��روژه متعلق به بان��وان بوده و 
باید توس��ط خودش��ان افتتاح ش��ود، قیچی را به 
فاطم��ه جراره، عضو ش��ورای ش��هر بندرعباس 
س��پرد و ربان قرمز افتتاح پالژ بانوان به دستان 
جراره بریده ش��د.عباس امینی زاده اضافه کرد: 
این مجموعه تفریحی و گردش��گری با مس��احت 
بیش از ۹ هکتار ک��ه در چند بخش پارک، پالژ 
بانوان، پ��الژ آقایان، و مرکز خدماتی کار ش��ده 
به بهره برداری از فاز اول خود رس��یده است که 
در فازهای بعدی مرکز اقامتی آن نیز س��اخته و 
به بهره برداری خواهد رس��ید.وی ب��ا بیان اینکه 
زیربنای س��اختمان پالژ بیش از دو هزار و 4۰۰ 
مترمربع با 1,۲ هکتار اس��تخر آبگیر اس��ت که 

تأثی��رات مختلفی ازلحاظ توس��عه گردش��گری، 
ورزشی، درمانی و پزشکی خواهد گذاشت، افزود: 
ه��دف از اجرای این پ��روژه ارائ��ه خدمات در 

درجه اول به مردم محل س��ورو و در درجه بعد 
م��ردم بندرعباس بوده هرچند که در مدت اجرا 

مش��کالتی را هم برای آن ها ایجاد کرده اس��ت.
ش��هردار بندرعباس پروژه مجموع��ه تفریحی و 
گردش��گری س��ورو بندرعباس را برگ زرینی از 
تالش همه همکارانش در ش��هرداری و ش��ورای 
شهر بندرعباس دانست و افزود: بانوان می توانند 
 در همی��ن هفت��ه از خدم��ات این پالژ اس��تفاده 
کنند.امینی زاده با اش��اره به اینک��ه در جانمایی 
پ��الژ بان��وان اولی��ن موضوع��ی که مط��رح بود 
اش��رافیت و دید این پالژ و مصونیتی اس��ت که 
باید برای بانوان داش��ته باش��د تا بتوانند با فراغ 
ب��ال وارد دریا ش��وند، تصریح کرد: بر اس��اس 
بررس��ی هایی ک��ه در ن��وار س��احلی بندرعباس 
داشتیم از ش��رقی ترین تا غربی ترین نقاط ساحل 
تقریب��ًا تنه��ا منطقه ای ک��ه فریز ش��ده و ارتفاع 
 ساختمان ها از سایر نقاط کمتر بوده همین منطقه

اینک��ه موض��وع دیگ��ر  بی��ان  ب��ا   اس��ت.وی 
ش��رقی  قس��مت های  در  ک��ه  ب��وده  س��احل 

س��واحل  ب��ودن  رس��ی  ماس��ه  عل��ت   ب��ه 
و حال��ت گل آلودگ��ی خیلی مناس��ب این پروژه 
نق��اط غرب��ی س��واحل ماس��ه ای  نب��وده و در 
ش��ده و آب زالل ت��ری دارن��د، عن��وان ک��رد: 
 موض��وع دیگ��ر بح��ث ج��زر و مد دریاس��ت،

ش��رقی  ن��وار  در  ج��زر  هن��گام  دری��ا  آب   
عق��ب کیلومت��ر  دو  ح��دود   س��احل 

کمتری��ن  غرب��ی  ن��وار  در  و  م��ی رود   
ب��ا درنتیج��ه  و  هس��تیم  ش��اهد  را   ج��زر 

 ق��رار دادن ای��ن م��وارد در کنار ه��م، بهترین 
 نقط��ه ب��رای جانمای��ی این پ��الژ م��کان کنونی
ب��وده س��احل  غرب��ی  ن��وار   در  آن    

 اس��ت.در پایان این مراس��م ش��هردار و اعضای 
ش��هر بندرعباس با همراهی مردم محله سورو از 
بخش های مختلف پ��الژ بانوان مجموعه تفریحی 

و گردش��گری س��ورو بازدید کردند./

گزارش  چهارشنبه  5 مهر ماه    1396/ شماره  52  / سال  سوم8

بهره برداری از فاز نخسـت مجموعه تفریحی گردشـگری سـاحلی سـورو

بر اساس بررسی هایی 
که در نوار ساحلی 
بندرعباس داشتیًم

 تنها منطقه ای
 که فریز شده

  و ارتفاع ساختمان ها
 از سایر نقاط 

کمتر بوده همین 
منطقه است

 امینی زاده شهردار بندرعباس : بانوان می توانند در همین هفته از خدمات این پالژ استفاده نمایند


