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درخشش میترا اصغری 
در مسابقات شطرنج آزاد 

گرامیداشت حافظ

اینستاگرام :

برترین ها و نخبگان صنعت برق تجلیل شدند

جزییات دستگیری گروگانگیران در بندرعباس
گردوغبارهایی که مهمان ناخوانده اند 

فرزانه مسلم زاده / میراث جرون
جشنواره  اولین  و  ایمنی  همایش  سومین 
برق  نیروی  توزیع  های  برترین  از  تجلیل 
 " "ذاکری  مهندس  حضور  با  هرمزگان 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
مدیرکل   " ارجمند   " ، مهندس  هرمزگان 
برق  توزیع  و  برانتقال  نظارت  و  راهبري 
کارشناس   " قلم  جریان   "  ، نیرو  وزارت 
مسئول دفتر ایمنی شرکت توانیر ، " نیک 
و  ایمنی  حوزه  مدرس  و  متخصص   " پیام 
نیروی  توزیع  شرکت  کارکنان  از  جمعی 
برق استان هرمزگان پنج شنبه هفته گذشته 

برگزار شد .
به گزارش خبرنگار هفته نامه منطقه جنوب 
،مدیرعامل شرکت   " "میراث جرون  کشور 
این  در  هرمزگان  استان  برق  نیروی  توزیع 
مهمترین  انسانی  نیروی   : گفت  همایش 
سرمایه هرسازمان است و هر اقدامی که در 
نیروی  پایه  بر  شود  می  دنبال  سازمانی  هر 
بر  انسانی  نیروی  تجربه  و  باشد  انسانی می 
محور خدمات و تخصص می باشد .مهندس 
در  انسانی  نیروی  اینکه  بیان  با   " "ذاکری 
می  مهم  بسیار  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
باشد ، اظهار داشت : بایستی هر آن چه که 
بر می آید و هر چه نمی دانیم  از دستمان 

بیاموزیم تا سرمایه انسانی را حفظ کنیم .
ایمنی وظیفه مهم حفظ  ، دفتر  به گفته وی 
سرمایه انسانی را بر عهده دارد و البته مقوله 
ایمنی تنها به به دفتر ایمنی مرتبط نمی شود 
بلکه بایستی به یک فرهنگ ساری و جاری 
مبدل شود و تمامی واحدهای شرکت توزیع 
نیروی برق استان هرمزگان با 2 میلیون نفر 

نیروی شاغل آن ایمنی را رعایت کنند .
وی تصریح داشت : چندسالی که در راستای 
ایمنی هر ساله همایشی با هدف ارتقای ایمنی 
برگزار می شود که تاکید اصلی این همایش 
می باشد و این  شعار "اول ایمنی بعد کار " 

گونه همایش ها هم جنبه تاکید و یادآوری 
دارد و هم جنبه تشویق عزیزانی که در حوزه 
ایمنی برای بهتر کردن ایمنی تالش کردند ، 

می باشد .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
هرمزگان در ادامه افزود : دراین همایش هم 
از دوستانی که درحوزه ایمنی فعال بودند و 
هم از برترین شرکت توزیع نیروی برق در 
حوزه های مختلف قدردانی می شود .مهندس 
"ذاکری " بهبود انگیزه های کارمندان در آینده 
را هدفی مهم دانست و خاطرنشان ساخت : 
ایمنی بحث مهم می باشد و از پیچیدگی های 
خاص خود برخوردار است و تنها با آموزش 
و تجهیز نیروها به نتیجه مطلوبی نمی رسیم 
.به گفته این مسئول ، تمام سعی مان بر این 
است که از پر اثرترین مدیران و کارشناسان 
ایمنی در شرکت توزیع نیروی برق استفاده 
کنیم و به ایمنی به صورت تخصصی در همه 
نواحی بپردازیم و کیفیت نیروی انسانی را ارتقا 
دهیم .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان هرمزگان با بیان مطلب فوق گفت : این 
مدل را در سال جاری پیاده سازی کردیم و 
ایمنی حرفه ای به نیروها را دنبال  آموزش 
اینکه  بیان  با  "ذاکری"  .مهندس  کنیم  می 
ریسک  این  بایستی  و  است  احتمالی  حادثه 
را درمحیط کار شناسایی کنیم ، اظهار داشت 
و  کردیم  شناسایی  را  محیطی  ریسکهای   :
بایستی احتمال وقوع حادثه را به صفر نزدیک 
کنیم که در این راستا کمیتهای محیط کار را 

اندازه گیری کردیم .
وی خاطرنشان کرد : حادثه هیچ گاه خبر نمی 
از حادثه خبردار کنیم  را  کند و دوستانمان 
و همه تالشمان این است که شرکت توزیع 
نیروی برق در خلق ارزش ها مفید و موثر 
باشد .مدیرکل راهبري و نظارت برانتقال و 
توزیع برق وزارت نیرو  نیز در این همایش 
گفت : ایمنی  در زندگی فردی ، اجتماعی و 

کار خیلی مهم است و ایمنی مردم ، همکاران 
، تجهیزات و فرایندها پیچیده تر و مهم تر 
می باشد که در مقوله مدیریت ریسک قرار 
می گیرد . مهندس" ارجمند " اظهار داشت 
یکسری  با  عظیم  جریان  یک  برق  جریان   :
تجهیزات تولید می شود و در شبکه جریان 
پیدا می کند و اگر ایمنی موردتوجه نباشد می 
تواند خطرناک باشد و این جریان نمی تواند 
گردش پیدا کند مگر اینکه مطابق اصول روز 
دنیا باشد .به گفته وی ، جریان فن آوری در 
صنعت برق نقش اساسی دارد که باید مرزهای 
دانش را رصد کنیم و تکنولوژی ها را مدیریت 
کنیم و حلقه بزرگ استاندارد که تدوین ، اجرا 
و ارتقای می باشد را حفظ کنیم . وی با بیان 
مطلب فوق افزود : اگر ما در سیاستگذاری در 
وزارت نیرو در خصوص این حلقه با مشکل 
مواجه شویم وزارت نیرو در آینده به مشکل 
بر می خورد .وی تصریح داشت : مشکالت 
می  قرار  تاثیر  تحت  را  برق  ،صنعت  مالی 
دهد و در این راستا مدیریت هزینه ، تامین 
منابع و وصولی ها خیلی می تواند کمک کند 
.کارشناس مسئول دفتر ایمنی شرکت توانیر 
نیز در این همایش گفت : در کارگروه های 
شرکت مادر تخصصی برق از نیروهای خبره 
و کارآمد استانها نیز بهره گرفتیم و صنعت 
متخصص  وهمکاران  جوانان  داشتن  به  برق 
افتخار می کند ." جریان قلم " اظهار داشت 
دارد  سیاستگذاری  جایگاه  نیرو  وزارت   :
وشرکتهای مادر تخصصی راهبردهای اساسی 
را برای تنظیم به شرکتهای وابسته ابالغ می 
و  نظام  های  انداز  چشم  براساس  که  کنند 
ابالغ شده است   HSE نظام استقرار  دولت 
و همین سیاست در قالب دستورالعمل اطالع 
رسانی شده است .وی تصریح کرد :شناسایی 
احتمال  و  با شدت  که  مخاطراتی  ارزیابی  و 
وقوع بیشتری خودشان را نشان می دهند جز 
مواردی است که مورد تاکید می باشد و در 

این چند سال اخیر براساس سیاستهای برون 
سپاری بسیاری از امورات به بخش خصوصی 
واگذار شده است که متاسفانه حداقل هایی که 
بایستی مجری داشته باشد در نظر گرفته نمی 
شود .وی بیان داشت :از سال 81 همزمان با 
واگذاری امورات به بخش خصوصی حوادث 
صنعت برق در نیروهای پیمانکاران افزایش 
پیداکرد که اگر آموزش های الزم و گذراندن 
به درستی  بلند مدت کارآموزی  دوره های 
.وی  شد  خواهد  کمتر  خطرات  شود  انجام 
در پایان خاطرنشان ساخت: بخش توزیع به 

عنوان پیشقراول صنعت شناخته می شود و 
متاسفانه به دلیل عدم توجه به نکات مهم از 
نظر تقسیم بندی حوادث پرحادثه می باشد و 
برون رفت از این وضعیت جز وظایف ذاتی ما 
می باشد که شناخت صحیح و واگذاری کار 
به افراد دارای صالحیت ، نظارت بر اجرای 
از موارد  از تجهیزات  استفاده  و  صحیح کار 
درپایان   : است  ذکر  .شایان  باشد  می  مهم 
این همایش از 70 نفر از برترین های ایمنی 
استان  برق  نیروی  توزیع  نخبگان شرکت  و 

هرمزگان قدردانی شد ./
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پیش بینی 400دستگاه اتوبوس 
برای جابجایی زائران اربعین

و  راهداری  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
حمل و نقل جاده ای هرمزگان ، داریوش باقرجوان 
جابجایي16  برای  اتوبوس  400دستگاه   : گفت 
به کربالی معلی  اربعین حسیني   زائر  نفر  هزار 

پیش بیني شده است .
مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
افزود: تامین اتوبوس های زائرین کربالی معلی به 
شکلی صورت گرفته که به سفرهای همشهریانی 
که میل سفر و زیارت به شهرهای مشهد، قم و 
 : گفت  نشود.باقرجوان  ایجاد  خللی  دارند  شیراز 
مقرر شده  زیارت  و  با سازمان حج  هماهنگی  با 
با  و  کاروانی  شبه  یا  کاروانی  صورت  به  زائران 
مدیریت سازمان حج و زیارت و صدور ویزا برای 
زائران برای اربعین حسینی به کربال اعزام شوند 
و از واگذاری اتوبوس به افراد خارج از درخواست 
سازمان حج و زیارت خودداری می شود.باقرجوان 
خاطرنشان کرد: هماهنگی های الزم برای استقرار 
اداره کل  نظارت  با  فنی  مدیران  کارشناسی  تیم 
برای بررسی های الزم فنی و ایمنی ناوگان اعزامی 
قبل از سفر انجام شود.وی افزود: همچنین مقرر 
شده با تهیه لیستی از رانندگان ناوگان اعزامی به 
از سفر  کربالی معلی آموزشهای حرفه ای قبل 
برای این رانندگان برای ارائه خدمات مناسب به 

زائران دیده شود.

 اجرای طرح حفاظت مشارکتی
 در مراتع بندرانگه

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
مشارکتی  حفاظت  طرح  اجرای  از  بندرلنگه 
از  طی  مراتع  از  هکتار  از202هزار  بیش  در 
خبر شهرستان  این  در  تاکنون   95 سال   ابتدای 

داد.
و  طبیعی  منابع  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
آبخیزداری هرمزگان ؛ روح اله وفاکیش گفت : 
هدف از انعقاد قرارداد بین مجریان و اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری،ایجاد انگیزه بین مردم 
و مشارکت مردمی در راستای حفاظت از پوشش 
جوامع  مشارکت  با  ملی  های  عرصه  و  گیاهی 
 محلی ، فرهنگ سازی و کنترل عوامل تخریب در

از   : افزود  است.وفاکیش  ملی  های  عرصه   
از مراتع  تاکنون20هزار هکتار  اوایل سال جاری 
طرح  نامه  تفاهم  قالب  در  بندرلنگه  شهرستان 
برداران  بهره  و  مجریان  با  مشارکتی  حفاظت 

قرارداد منعقد گردیده است.

 بازدید معاونت بهره برداری و سیر
و حرکت از ایستگاه سیرجان

آهن  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
هرمزگان، مهندس سید مصطفی داودی به اتفاق 
آهن  راه  ایستگاه  از  راه آهن هرمزگان  مدیرکل 
سیرجان و پانل ctc و سایر واحدها و تاسیسات 
و  متصدیان  و  مسئولین  با  گفتگو  و  ایستگاه  این 
امور  قرارگرفتن  جریان  در  و  ایستگاه  مامورین 
جاری این ایستگاه، ضمنا در این بازدید مدیرکل 
نیزحضور  سادات  مهندس  اصفهان  آهن  راه 

داشت.
 نشست مشترک مسئولین راه آهن

 و سازمان ایمیدرو
آهن  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
از  متشکل  آهن  راه  مسئولین  هرمزگان،نشست 
مهندس  حرکت،  سیرو  و  برداری  بهره  معاونت 
اصفهان  مناطق هرمزگان،  و مدیران کل  داودی 
ادات،فیروزکوهی،  پورفخری،  آقایان   ، کرمان  و 
احمدی  بازاریابی  و  بازرگانی  کل  اداره  مدیرکل 
و  رنجبر  مهندس  ایمیدرو  سازمان  مسئولین  و 
نقل  و  حمل  های  انجمن  مسئولین  و  همراهان 
مدیران  و  رجبی  مهندس  و  بابایی  دکتر  ریلی 
نقل  و  سایر شرکتهای حمل  نمایندگان  و  عامل 
ریلی و نمایندگان معادن کشور و معدن گل گهر 
واقع در سالن اجتماعات مجتمع معدنی گل گهر 
برگزار گردید و سایر موارد و مشکالت مربوط 
و  معدنی  مواد  افزایش  و  ریلی  نقل  و  حمل  به 
 محصوالت کارخانجات فوالدی بحث و بررسی و

 تصمیم گیریهای الزم اتخاذ گردید.
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گردوغبارهایی 
که مهمان ناخوانده اند 

    همه ساله در چنین روزهایی مردم هرمزگان 
وش��هر بندرعباس ش��اهد بروز گردوغبارهایی 
هس��تند که تا چندروز زندگ��ی را مختل کرده 
و مش��کالتی در روند روزان��ه زندگی و فعالیتها 

ایجاد می کند. 
 وزش گردوغب��ار اولی��ن نتیج��ه اش تعطیل��ی

 اس��کله های قش��م و هرمزمی باش��د ؛ اسکله 
هایی که محل تردد هزاران ش��هروند و هموطن 
ب��رای تحصیل ، تفریح و ... به این جزایر س��فر 
 م��ی کنندک��ه تعطیلی این اس��کله ه��ا موجب

 می شود بسیار ی از امورروزانه به تعویق بیافتد 
و خس��ارات زیادی ب��ه صاحب��ان کاال و مغازه 
داران ، کارمندان و دانش��جویان و حتی اساتید 
وارد بش��ود. از طرفی غلظ��ت این گردوغبار ها 
بس��یار باال بوده و همراه با مواد آالینده وس��می 
که از ناحیه غ��رب بندرعباس که محل صنایع 
نفت ، گاز و فوالد و نیروگاههای برق می باش��د 
م��ی وزد درصدی از ای��ن آلودگ��ی را با خود 
ب��ه مرکز ش��هر بندرعب��اس آورده و بطوریکه 
بع��داز وزش ه��ر گردوغبار آم��ار مراجعان به 
پزش��کان داخلی افزایش یافته وبیماران تنفسی 
 و قلبی و حتی کودکان در معرض خطر ش��دید

 هستند . 
ام��ا بااین وصف هیچگاه ب��ه خاطر این آلودگی 
هوا مدارس شهر تعطیل نشده ویا محیط زیست 
وهواشناسی هش��دارهای بهداشتی و عدم تردد 
گروهه��ای پرخطر را ب��ه مانند تهران وس��ایر 
کالن شهرها نمی دهند تا شهروندان با رعایت 
وموارد بهداش��تی کمتر در معرض هوای آلوده 

قراربگیرند. 
وزش ب��اد خس��ارات زیادی تاسیس��ات برق و 
درختان هرس نشده شهری وارد می کند ویک 
نمون��ه آنرا دیدیم که درخ��ت تنومندی بعلت 
وزش باد ب��ر روی خودروی پارک ش��ده کنار 
خیابان سقوط کرده وخسارات زیادی به صاحب 

خودرووارد کرده است . 
باید گف��ت این مهمان ناخوانده همیش��ه بدون 
خبر و آمادگی ش��هر و مدیران شهری می آید 
و اگر به دنبال آن باران، خواهر خوانده اش هم 
ببارد که دیگر نور علی نور می ش��ود و شهر را 
مصیبتی بزرگ فرامی گیرد. آبگرفتگی معابر و 
ترافیک سنگین و خاموش ش��دن خودروها در 
خیابانهای اصلی شهر و... از برکات گردوغبار و 
باران است که مهمانان همیشگی و ناخوانده شهر 
بندرعباس��ند .امیدواریم امسال با تدابیر ویژه و 
آمادگی بیشتربه استقبال این مهمانان ناخوانده 
همیش��گی برویم وبرای عبور از بحران روزهای 
بارندگی و وزش ه��ای گاه وبیگاه آمادگی الزم 
را داش��ته و از بروز خس��ارات زیاد به ش��هر و 

شهروندان جلوگیری کنیم.

    
با 

حضور »همت��ی« اس��تاندار هرمزگان 
، دکت��ر »ش��یخی«  ریی��س دانش��گاه 
هرمزگان ، » نامور« مدیرعامل شرکت 
پاالیش نف��ت بندرعب��اس و جمعی از 
مسئوالن مجموعه آزمایشگاه مهندسی 
ش��یمی ، مکانی��ک و عمران دانش��گاه 
هرم��زگان اهدای��ی پاالیش��گاه نف��ت 

بندرعباس افتتاح شد .
به گزارش خبرنگار میراث جرون، رییس 
دانشگاه هرمزگان در آیین بهره برداری از 
آزمایشگاه گفت : ساخت این آزمایشگاه 
به عنوان اولین کار خیری می باش��د که 
مجموعه خیرین در دانش��گاه هرمزگان 
انج��ام دادند و آغاز خوب��ی برای ترویج 
این فرهنگ در محیط های دانش��گاهی 
می باش��د .دکتر » شیخی » با بیان اینکه 
دانشگاه با صنعت ، جامعه و دانشجویانی 

که کارآفرین هس��تند ، ارتباط تنگاتنگی 
دارد اظهار داشت : بایستی زیرساختهای 
رشته های موردنیاز اس��تان در دانشگاه 
ه��ا ایجاد ش��ود .به گفت��ه وی ، در علوم 
دریایی وضعیت مناسبی داریم و بایستی 
با ایجاد زیرس��اختهای آن به رشته های 
م��ورد نیاز منطقه توجه بیش��تری کنیم 
.وی تاکید کرد : توس��عه علمی منطقه با 
هم��کاری اعضای هیات علمی دانش��گاه 
، دانش��جویان و مدیران اتفاق می افتاد و 
انشاهلل مجمع نمایندگان استان هم برای 

ایجاد زیرساختهای علمی کمک نمایند .
وی تصریح کرد : اسفندماه سال گذشته 
کلنگ این آزمایشگاه به زمین زده شد و 
با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال طی 6 
ماه این مجموعه آزمایشگاهی در زمینی 
به مساحت 1000 متر مربع ساخته شد .

استاندار هرمزگان نیز این اقدام را گامي 
در راس��تاي تقویت ارتباط میان صنعت 
و دانشگاه دانست و اظهار داشت: استان 
هرم��زگان نیازمن��د نیروهاي متخصص 
و کارآزم��وده اس��ت که ای��ن مجموعه 
آزمایش��گاهي مي تواند کم��ک خوبي به 
این امر داش��ته باش��د.وي با بیان اینکه 
دولت برنامه جامعي براي توسعه سواحل 
مکران به خصوص در شهرستان جاسک 

دارد، اف��زود: قرار اس��ت یک پایانه نفتي 
بزرگ در س��واحل مکران در شهرستان 
جاس��ک در شرق هرمزگان احداث شود 
که این مجموعه ش��امل دو پاالیش��گاه و 
سه پتروشیمي است و مجموعه عظیمي 
محس��وب مي ش��ود که این منطقه را به 
یک قطب مهم نفتي تبدیل مي کند.همتي 
بیان داش��ت: ایجاد زیرساخت هاي الزم 
براي توسعه صنعت نفت و گاز در جزیره 
قشم نیز در حال پیگیري است و منطقه 
ویژه پارسیان در غرب هرمزگان نیز قرار 
است به یک قطب پتروشیمي و نفت و گاز 
تبدیل شود.استاندار هرمزگان خاطرنشان 
ک��رد: تمامي این صنای��ع و ظرفیت هاي 
مهمي که قرار است در استان ایجاد شود 
به نیروي انساني متخصص نیازمند است و 
باید در جهت تربیت و آموزش نیروهاي 
بومي و ماندگار هرمزگان جهت اشتغال 
در این مجموعه ها تالش کنیم.مهندس » 
نامور » نیز با بیان اینکه پاالیش��گاه نفت 
بندرعباس 18 درصد س��وخت کشور را 
تامین م��ی کند ، گفت : ح��دود 3 هزار 
و 500 نف��ر نی��روی انس��انی به صورت 
مستقیم و بیش از 5 هزار نفر به صورت 
غیر مستقیم در پاالیشگاه نفت بندرعباس 

شاغل هستند ./

با حضور استاندار هرمزگان؛

آزمایشگاه شیمی ، مکانیک و عمران دانشگاه هرمزگان افتتاح شد

وحمل  راهداري  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به      
باقرجوان  داریوش  هرمزگان   استان  اي  جاده  ونقل 
سیرجان   – بندرعباس  جاده   135 کیلومتر  نمود:  اعالم 
شب  لغایت 8  صبح  ساعت 6  از  گهکم  راه  ازپلیس  قبل 
شد  خواهد  بسته   1396 آبانماه   5 لغایت  مهرماه  از30 
استان هرمزگان    .مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
افزود :  مهمترین کارکرد سینسورهاي سیستم توزین درحال 
حرکت قابلیت اندازه گیری وزن وسایل نقلیه بدون نیاز به 
توقف آنها دارند و عمده ترین اهداف بکارگیری این سامانه 
ها، جلوگیری از تخریب راهها و اعمال مقررات و جمع آوری 
اطالعات ترافیکی است.وي با اشاره به برخی از امکانات و 
:وزن کل و وزن  ازقبیل  این سامانه  قابل حصول  اطالعات 

توزیع شده روی هر یک از محورهای وسایل نقلیه عبوری 
  )Classification(عبوری نقلیه  وسیله  نوع  و  ،کالس 
با  متخلف  خودروهای  پالک  تشخیص  امکان   ،
تصویر در  متن  OCR(تشخیص  سامانه  از   استفاده 

 )Headway(فاصله طولی وسایل نقلیه عبوری از یکدیگر، (
،سرعت وسایل نقلیه عبوری ،تاریخ و زمان خودروهای عبوری 
و همچنین صدور قبض  متخلف  تصویر خودروهای  وثبت 
جریمه برای وسایل نقلیه گفت :  جهت اجراي عملیات نصب 
سنسورهاي سیستم توزین در حال حرکت کیلومتر 135 محور 
بندرعباس – سیرجان قبل از پلیس راه گهکم  بمدت پنج روز 

مسدود خواهد شد ./

دکتراحمد مرادی در جمع نابینایان :

 هوش و نبوغ معلوالن باالتراز افراد عادی است
    م��رادی گفت:حداق��ل انتظ��ار این 
 اس��ت که در روز جهانی عصای سفید 
دغدغه ای را حل کنیم .بنده  از سال 85 
با این مجموعه ارتباط دارم و با قاطعیت 
می گویم که  نابینایان عزیز از توانمندی 
باالیی برخوردارند و معلولیت نمی تواند 

باعث محدودیت شود. 
به گزارش هرمزگان بیدار؛ احمد مرادی 
به مناس��بت روز جهانی عصای سفید در 
بندرعباس افزود: اگر مش��کالت علمی 
و وورزش��ی و اجتماعی روش��ندالن حل 
بش��ود و زیرس��اختهای الزم را برای انها 
فراهم کنیم  دیگر نقص عضو  نمی تواند 
ادامه هدف و زندگی را متوقف کند. وی 
گفت: درک مش��ترک و وج��دان بیدار 
دو خصیصه ای اس��ت ک��ه باید در همه 

باشد ودر جامعه به فکر خودمان نباشیم 
ووظیف��ه داری��م در قبال هم��ه مردم و 
شهروندان مسئولیت داریم . بین 10-7 
درصد جمعیت جه��ان معلولیت دارند 
که باید برای اینها بس��ترهای مناس��ب 
 را فراهم نماییم و در قبال ش��ان مسئول

 هستیم .
عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس گفت: 
ظرفیتها و استعدادهای سرشار نابینایان 
را کش��ف و باورشان کنیم ، قانونی داریم 
که  3درصد از جذب نیرو در دستگاههای 
دولتی باید از معلولین اس��تفاده بشود که 
متاسفانه این کار انجام نمی شود . معلوالن 
درد معلولیت دارند که اگر بیکاری هم به 
ان افزوده ش��ود و دیگر اینکه جامعه انها 
را درک نمی کند .وی اظهارداشت:حداقل 

انتظار این است که به عصای سفید احترام 
بگذاریم و نابینای��ان را در اولویت برنامه 
ریزی هاقراردهیم . جامعه معلولین استان 
در هر زمین��ه ای حضور دارد و  نیازمند 
حمایت های زیاد هستند . هوش و نبوغ و 
استعداد معلوالن ازافراد عادی باالتر است 
وتوانایی یادگیری و آموختن را دارند پس  
باید زمینه اش��تغال را ب��رای آنها فراهم 

نماییم.
م��رادی در پایان گفت:همه دس��تگاهها 
بای��د در کن��ار معلوالن وق��ت بگذارند 
شاهد برطرف شدن بخشی از مشکالت 
معلوالن هس��تیم و از س��ال 90 درحوزه 
ورزش در کنارمعلوالن هستم که به عینه 
دی��ده ام چگونه با حداقل امکانات امتیاز 

می آورند و افتخار می افرینند ./

مسدود شدن جاده  بندرعباس – سیرجان قبل از پلیس راه گهکم

تعطیلی بنادر مسافری بندرعباس، 
قشم و هرمز به علت گردوغبار

و  گردوغبار  بروز  پی  در  افقی  دید  کاهش  دلیل  به 
همچنین تالطم دریا ناشی از وزش باد محلی، بنادر 
مسافری بندرعباس، قشم و هرمز از نخستین ساعات 

صبحگاهی پنجشنبه تا اطالع ثانوی تعطیل است.
پی  در  افقی  دید  کاهش  دلیل  به  ایسنا،  گزارش  به 
بروز گردوغبار و همچنین تالطم دریا ناشی از وزش 
باد محلی، از نخستین ساعات صبحگاهی )پنج شنبه، 27 
مهر( فقط شناورهای بزرگ مسافری )کالس A ( در 
مسیرهای سه گانه بندر شهید حقانی بندرعباس، شهید 
ذاکری قشم و بندرگاه هرمز تردد داشته اند.هم اکنون 
گردوخاک گسترده ای همراه با باد شمال شرقی، منطقه 
احاطه کرده  را  بندرعباس  و  و دریایی قشم  ساحلی 
است. بر همین اساس برای رعایت استاندارد ایمنی در 
ترددهای دریایی و حفظ جان هم وطنان، وضعیت موقت 
"تعطیلی بنادر مسافری" )پورت کلوز( اعالم شده است.

مسافران دریایی جزیره قشم و بندرعباس می توانند تا 
زمان مساعد شدن شرایط جوی و بازگشایی مجدد 
بنادر مسافری )احتماالً در ساعات نیمروزی(، از طریق 
شناورهای لندینگ کرافت در مسیر دریایی بین بنادر 
پهل و الفت ترابری ایمن داشته باشند. تغییرات احتمالی 

اطالع رسانی خواهد شد./

جناب آقای ایوب دبیری نژاد 
عضو محترم هیات منصفه مطبوعات استان هرمزگان

انتخاب  مجدد حضرتعالی را در هیات منصفه مطبوعات 
امید   ، نموده  عرض  تبریک  صمیمانه  هرمزگان  استان 
است در این جایگاه کما فی السابق موفق و موید باشید. 
توفیق روز افزونتان را از درگاه خداوند منان خواهانیم/

                 همکاران شما در هفته نامه میراث جرون
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   مریم آقاجانی : میراث جرون
 آنق��در تو لطیف��ی که با کمت��ر از گل 
مقایس��ه ات نمی کنم آنقدر تو عزیزی 
که کمتراز سایه سار ابرها جایی برایت 
نم��ی خواهم آنقدر تو پاک��ی که فقط با 
باران می سنجمت آنقدر تو شکوه داری 
که ش��کوه زیباترینت مرغ��زار را در تو 

می بینم .
آنقدر تو محبوبی ک��ه یک دریا محبت 
برایت کم است آنقدر تو صداقت داری 
که مث��ل صبح صادقی آنق��در تو کمال 

داری که تکمیل دینم با توست.
آنقدر تو جم��ال داری که خدا به آفریده 
اش م��ی بالد .آنقدر تو ن��از داری که در 
آن ش��کوه بی مثل علفزار گل ها به دنبال 

نگاه تواند. 
آنق��در ت��و خوب��ی ک��ه ه��ر گاه م��ی 
کار  ب��ه  را  خوب��ی  کلم��ه  خواه��م 
 بب��رم ناخ��وداگاه ت��و در ذهن��م تجل��ی

 می کنی .آنقدرتو...آنقدرتو..آنقدرتو...
گفتم مث��ل گل طبیع��ی مراقب باش که 
با ش��کفتنت زنبور و مگس ها دور وبرت 
جم��ع نش��وند حداکثر تو را بای��د پروانه 

ببیند وبلبل کنارت نغمع سرایی کند.
گفتم که س��ایه س��ار ابرها جای توس��ت 
مراق��ب ب��اش که س��ایه دی��وان وددان 
برس��رت س��ایه نیندازند ک��ه دیگر اهل 
اینجا نیس��تی گفتم تورابا باران می سنجم 
زیرا پاک پاکی هرجا وجودت باشد پاکی 
می آفریند مبادا که وجودت را ابلیس��ان 
رنگ ناپاکی بزنند.گفتم تو باشکوهی زیرا 

از دامن تومرد به معراج می رود . 
خدا این همه ش��کوه را به کدام موجودی 
از موجودات��ش داده اس��ت ؟گفت��م ت��و 
محبوب��ی وی��ک دریا محب��ت برایت کم 
است. تو شیره جانت را تقدیم کرده ای تا 
جامعه از تو رویش کندراستی کیست که 

به اندازه تو محبوب باشد؟
گفت��م مثل صبح صادقی اگر تورا به رنگ 
دیگری عرضه کنند که خودنباش��ی دیگر 
صبح صادق نیس��ت وتو صبح کاذب می 

نمایی. 
 مراقب باش که ش��یطان در کمین است 

زیرادوست ندارد تو آنی که هستی باشی 
گفتم که تو تکمیل دینم باتوست چون تو 
صاحب کمال��ی خدایا این کمالی راکه بی 
دری��غ به او داده حفظ ک��ن تا دینم حفظ 
شود تادینت محفوظ ماند وفالح درستکار 
نصیبمان ش��ود مبادا که دی��و صفتان به 
کمال تو راهی یابند که همه چیز تخریب 

می شود.
گفتم توصاحب جمالی وخدابه آفریده اش 
می بالد خدا زیباست وزیبای ها را دوست 
دارد پس هرچه را می آفریند زیباس��ت 
مگرناکسان زیبای را از تو بربایند مراقب 
ناکسان باش که ار کمین تواند زیرا چشم 

دیدنت را ندارند. 
گفت��م که تو ن��از داری وگل ها به دنبال 
به دنبال نگاه تواند ن��از کن که نازگل را 
گل می کشد مبادا که خس وخاشاک در 
نظرت گلبوته جلوه کنند آنها نمی توانند 
وج��ودت را تحم��ل کنند در یک چش��م 
برهم زدن س��راپایت می پوشانند تا خس 

وخاشاک بنمایی .
گفتم ک��ه خوبی آنقدر خ��وب که نامت 
تجلی خوبی اس��ت دلم م��ی خواهد تورا 
که آنقدر لطیف��ی وآنقدر عزیزی تورا که 
آنقدر پاکی وش��کوه داری تورا که آنقدر 
محبوب��ی و صداق��ت داری تورا که کمال 

وجم��ال داری صاح��ب ن��ازی چنان در 
حفاظت ببینم که کوچک ترین گزندی به 
ت��و وارد نماید زیرا غیرتم . ابهتم .اصالتم. 
مردانگ��ی ام .س��طوتم .صلت��م .عزت��م. 

زندگانی ام .
دریک کالم تمام تصاویر س��اخته ش��ده 
ذهنم را مغشوش می کند اگر آنی نباشد 
که باید باش��ی آنچنان باش که همیش��ه 
بودنت فخ��ر زمین وزمان باش��د. گوهر 
وجودت چون نگین گران ترین انگشتری 
اس��ت مراقبش باش که ارزش س��المت 
وحف��ظ آن اس��ت م��ی دانی تو کیس��تی 

؟توزنی!/

 در زمینه سازی برای اینکه کسی غیبت ، دروغ ، بدزبانیهمه مسئولیم 
  و سخن چینی نکند

ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان 

شما
ی 

دا
ص

 بیکاری درهرمزگان بیداد 
 می کند 

جوانان  32درصد  موجود  آمارهای  به  بنا     
جوانان  استان  دراین  هستند.  بیکار  هرمزگان 
ازکارهای ساده هم محروم هستند. در هرمزگان 
فرصت های شغلی زیاد است  بطوریکه مهاجران 
سفر  استان  این  به  شغل  کسب  برای   زیادی 
بومی  جوانان  بیکاری  دالیل  از  یکی  کنندو  می 
و شرکت  ادارات  اکثر  در   . است  موضوع  همین 
تعداد  داردو  وجود  بومی  غیر  بیشترنیروی  ها 
شعار  باشد.  می  بومی  نیرو  شماری  انگشت 
می  جذب  بومی  که  است  این  ها   اکثرمدیرکل 
 کنیم ولی در عمل چیزی غیرا از این است و تعداد 
جوانان   از  یکی  است.  شمار  انگشت  ها  بومی 
هم  ما  اگر  گفت:  هرمزگان  وبومی  تحصیلکرده 
پیدا ما  برای  کاری  حتما  داشتیم  پارتی   اشناو 

 می شد.  بیشترجوانان هرمزگانی یا مشغول کرایه 
کشی هستند یا بنزین می فروشند تا معاش خود را 
از این راه به تامین کنند.خیلی از جوانان به ناچار 
یا فروش مواد مخدر می  و  قاچاق  به کار  دست 
زنند. برای همین در هرمزگان تعداد مواد فروشان 
زیاد است خیلی از جوانان به خاطر همین موضوع 
در زندان به سر می برندچرا در استان های دیگر 

تعداد بیکاران کم تر است. 
یک شهروند

 بچه های کار در آرزوی
  یک خانواده خوب 

در هرمزگان 8/5 درصد بچه های کار هستند که خا 
نواده های  خیلی فقیر بچه ها رامجبور به کارکردن می 
کنند و تعداد دیگری هم به دلیل بدسرپرست بودن 
نیاز به کار دارند.بچه ها کارمی کنندتا نیازخانواده را 
مهیاکنند. اکثرکودکان کار از سنین 15سال به پایین 
اجناس  فروش  کار  های  بچه  بیشتر  هستندشغل 
با خطر  باشد.  بچه ها در خیایان ها  کوچک می 
های جبران  ناپذیری مواجه می شوند  و از گرسنگی  
رنج می برند   بچه های کار بیشتر در سر  چهار راه 
ها و پمپ بنزین ها  مشغولند این بچه ها با قیافه 
های مظلوم  ساالنه در هرمزگان بالغ بر 500کودک 
 شناسایی و سامان دهی می شود و مورد حمایت  

سازمان ها قرار می گیرند.
یک شهروند

مردم از فاضالبی که به دریا 
ریخته می شود نگرانند

با توجه به شرایط اب و هوایی مردم همیشه برای شنا 
کردن به دریا می روند و در هرمزگان سنت قدیمه 
ای دارد که مردم 4شنبه ها  به دریا بروند . بیشتر 
مردم هم همین سنت را  انجام میدهند و خانم ها و 
اقایانی که بیماریهای مفاصلی دارند به دریا می روند 
و در اب پیاده روی می کنند .اما وجود فاضالبهایی 
که روزانه به دریا می ریزد موجب نگرانی شهروندان 
شده است .ورود فاضالب شهری به دریا مورد توجه 
جدی مسئوالن قرار گرفته  و این فاضالب یکی از 
عوامل الوده کننده جدی در سواحل شهر بندرعباس 
است  و تفریح مردم شنا کردن وقدم زدن در ساحل 
است  اگر به این موضوع توجهی نشود باید ورود 
مردم برای شنا کردن  را در  دریا ممنوع کرده تا 
فاجعه انسانی بزرگی به وجود نیاید. محیط زیست 
باید بر تصفیه خانه ها  نظارت جدی داشته باشد 
تا مردم به راحتی و بدون خطر بتوانند شنا کنند.

بخشی از فاضالب ها در محالت حاشیه شهر هست 
و صدای اعتراض مردم را در اورده مردم با بوی بد 
و متعفن مواجه هستند و نگرانی ان ها این است بچه 
ها در این محیط بازی می کنند و امکان بیماری های 

زیادی وجود دارد./                  یک شهروند

آگهی ابالغ دادنامه
     نظرب��ه اینک��ه مته��م آق��ای  مهدی ش��رفی فرزند فرهن��گ  فعال" 
مجه��ول المکان از حی��ث اتهام قاچ��اق کاال به موجب دادنامه ش��ماره  
40071394000135  مورخه   27/ 3/ 94 غیابا"عالوه برضبط کاال به 
نف��ع دولت و پرداخت جریمه نقدی به  مبلغ 45278166 ریال  محکوم 

گردیده ، لذا در اجرای  ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مفاد رای به نامبرده ابالغ میگردد رای صادره مطابق تبصره 2 ماده 406 ق آ د ک 
مصوب سال 1392 ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی ، در شعبه پنجم  ویژه رسیدگی 
به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی واقع در چهارراه مطهری جنب دادسرای عمومی 
وانقالب ، اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان اعالم و درغیراینصورت پس از مضی 

مدت قانونی دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. 
       رضا ساالر کریمی -رئیس شعبه پنجم  رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز

تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس
شناسه آگهی :  96577

فقط با باران می سنجمت !

 اجرای ۱۱ پروژه مشارکتی
 میراث فرهنگی در استان هرمزگان

مع��اون میراث فرهنگ��ی هرم��زگان از اجرای ۱۱ 
 پروژه مش��ارکتی می��راث فرهنگی در اس��تان خبر 

داد.
به گزارش ایسنا، منطقه خلیج فارس، اشکان مختاری 
با اعالم این خبر افزود: با توجه به رویکرد مش��ارکتی 
س��ازمان میراث فرهنگی در مرمت بناهای تاریخی و 
همچنین تس��هیالت ارائه شده توس��ط این اداره کل 
و بسترس��ازی های مناس��ب دراین حوزه سبب شده 
بس��یاری از مالکان بناهای خصوصی در الفت تمایل 
به مش��ارکت در بخش مرمت خانه و بناهای تاریخی 

داشته باشند.
وی اف��زود: از جمله اقدامات مطلوب و موثر در حفظ 
و احی��اء مواریث تاریخی فرهنگ��ی مرمت و باز زنده 
س��ازی آثار تاریخ��ی با جلب مش��ارکت مالکین می 
باش��د که این اداره کل در سال 96 تعداد پروژه های 
مشارکتی خود را به دو برابر سال گذشته ارتقاء داده 

است./
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قشم یک سرزمین دو دولت
ایجاد اداره کل ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد 
را دچار  بوده که جامعه ورزشی قشم  قشم خبری 
شوک کرد. فعالیت یک اداره کل با عنوان ورزش 
جوانان  و  ورزش  کنونی  اداره  کنار  در  جوانان  و 
شهرستان در حالی آغاز شد که سازمان منطقه آزاد 
قشم پیش از این اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
و  بود  درآورده  خود  کنترل  تحت  را  سیما  و  صدا 
منصوب  سازمان  مدیرعامل  توسط  آن   مسئولین 
کل  اداره  تشکیل  در  توجه  قابل  نکته  شود.اما  می 
ورزش و جوانان منطقه آزاد قشم معلوم نبودن حوزه 
ماموریت و فعالیت های آن در موازات اداره ورزش 
و جوانان شهرستان است . در حالی که همه اماکن و 
هیئت های ورزشی زیر نظر اداره شهرستان مدیریت  
می شوند هنوز معلوم نیست اداره کل سازمان قصد 
اداره آنها را دارد یا مانند دیگر ادارات منطقه آزاد 
که  ای  گرفتن حقوق عده  برای  است  عنوانی  فقط 
شوند. می  منصوب  آزاد  منطقه  مدیرعامل  توسط 

سابقه ایجاد اداراتی مانند محیط زیست ، شیالت و 
کشاورزی در سازمان منطقه آزاد قشم و مشخص 
نبودن فعالیت های آنها نشان داده منطقه آزاد در 
کنار ادارات دولتی موجود ، نهادهایی را با  حاکمیت 
خود تاسیس می کند تا بتواند از آنها به عنوان مرجع 
صادر کننده مجوز استفاده نماید.شاهد مثال موضوع  
آب رسانی روستای طوال توسط شرکت آب و برق 
برنامه  این  که  چرا  است  آزاد  منطقه  تاسیسات  و 
طبق تفاهم قرار بود توسط آب و فاضالب روستایی 
انجام شود اما به راحتی بودجه مشخص شده به یکی 
از مجموعه های سازمان واگذار شد و در این بین 
در هنگام واگذاری انشعاب آب بجای آنکه هزینه 
انشعاب روستایی محاسبه گردد به صورت شهری 
با  از مدتی  از مردم اخذ گردید و پس  محاسبه و 
پی گیری های نمایندگان مجلس و شورای اسالمی  
.اما حرکت به سمت  هزینه انشعاب کاهش یافت 
تکمیل  برای  آزاد  منطقه  جدید  خیز  ورزش  حوزه 
کابینه سازمان در جزیره است و هنوز معلوم نیست  
اضافه شدن بخش های جدید به سازمان در حالی  
که  مهمترین مشکل  آن کاهش بودجه است چه 
دلیل منطقی داشته باشد.لذا به شخص مدیر عامل 
حاشیه  به  رفتن  جای  به  شود  می  توصیه  سازمان 
به متن منطقه آزاد و اهداف آن بازگردد و به این 
سئوالت پاسخ دهد:سازمان منطقه آزاد به عنوان یک 
نهاد اقتصادی چه نقشی در اقتصاد مقاومتی که مورد 
تاکید رهبر و سران نظام است ایفا کرده است؟آیا 
ترانزیت  به صورت  هم  آن  نمک  و  گچ  صادرات 
در شان منطقه آزاد قشم است ؟آیا حوزه صنعت 
 ، نیست  آزاد  منطقه  سازمان  های  ماموریت  جزء 
تبدیل شده  ارواح  به شهرک  چرا شهرک صنعتی 
است؟تعطیلی پروژه بزرگی مانند پل خلیج فارس در 
زمان مدیرعاملی آقای مومنی چه توجیهی دارد و 
چرا برای اتمام پروژه اقدامی نمی کنند؟چه برنامه 
ای برای رونق دادن به بازارهای قشم که جمعیت 
زیادی از طریق آن امرار معاش می کنند در حال 
انجام است؟مشکالت شهری قشم تا چه زمانی ادامه 
باید  برای داشتن آسفالت  و مردم چند سال  دارد 
خون دل بخورند؟برنامه سازمان منطقه آزاد قشم 
این  در  و چرا  بوده   به محرومان چه  برای کمک 
زمینه اداره ای تاسیس نمی کند؟سهم منطقه آزاد 
قشم در زیر ساختهای فرهنگی ، ورزشی و آموزشی 
چه بوده است؟سازمان منطقه آزاد قشم برای از بین 
بردن مشاغل کاذب چه میزان اشتغال زایی به وجود 
آورده است؟چرا مدیرعامل سازمان با وجود ده ها 
مشاور و معاون و مدیر نتوانسته موفقیت قابل توجهی 
به  است  نرسیده  آیا وقت آن  ؟  بیاورد  به دست 
جای رفتن به حاشیه به متن و فلسفه وجودی منطقه 

آزاد بازگردیم؟
یک شهروند دلسوز

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

گزارش:موسی زاهدی
 قفس یک��ی از هنرهای دس��ت 
بافتن��ی بان��وان جن��وب ای��ران 
مین��اب،  دس��تی  اس��ت،صنایع 
ریش��ه در تاریخ، فرهنگ، هنر و 
مذهب مردمان این س��رزمینش 
دارد، س��ابقه تاریخی و پیش��ینه 
فرهنگی شهرس��تان میناب بیش 
از ۵ هزار س��ال قدمت تاریخی 
دارد و ش��اخص ترین گ��واه آن 
آثار باس��تانی و میراث فرهنگی 
و صنای��ع دس��تی آن اس��ت که 
از گذش��تگان به ی��ادگار مانده 

است.
ای��ن صنع��ت بوم��ی از چ��وب 
باقیمانده نخل خرما که در گویش 
محلی”پَ��نگ” نام دارد تهیه می 
شود، این صنایع دستی در گویش 
محلی ِکَفس��ت ن��ام دارد ولی در 

عرف آنرا به قفس می شناسند.
ازبری��دن بع��د  میناب��ی   زن��ان 

 پَنگ ه��ای نخل خرما آن را می 
کوبند تا کامال نرم ش��ود و بعد از 
خیس��اندن آن در شکل و شمایل 
خاص��ی تهیه می ش��ود،بافندگان 
اصلی این هنر بومی بانوان ش��رق 
هرم��زگان در شهرس��تان میناب 

بشمار می رود.
زنان بومی شهرس��تان میناب این 
هنر زیبا را از اجداد و گذش��تگان 
خود ب��ه ارث ب��رده ان��د ولی با 
گذش��ت زمان و ماش��ینی شدن 
ام��روزه هیچ  جامع��ه، دخت��ران 
توجه��ی به ای��ن صنع��ت بومی 
منطقه خوش��ان ندارند.این صنایع 
دس��تی در ش��کل و رنگ خاصی 
تهیه می ش��ود و بهترین سوغات 
جن��وب کش��ور ن��زد میهمان��ان 
ن��وروزی و گردش��گران خارج از 
کش��ور اس��ت، این صنایع دستی 
زبانزد خ��اص و عام می باش��د.

صنایع  س��فالی،  دس��تی  صنای��ع 

نخیالتی و  پوش��اک سنتی صنایع 
فعالی هستند که در حال حاضر از 
رونق و رواج کامل برخوردارند و 
همچنان به صورت گسترده تولید 
می ش��ود.یکی از ویژگی های بارز 
میناب وجود انواع و اقسام صنایع 
دستی می باش��د که قدمتی چند 
هزار س��اله دارن��د و قبل از عصر 
فلز و ماشین در شهر میناب رواج 
داشته است.سازندگان آن صنایع 
دس��تی طی ی��ک هفته وس��ایل 
ساخته شده خود را از روستاهای 
دور و نزدی��ک جه��ت معامالت 
پایاپای یا خرید و فروش به مرکز 
ش��هر می آوردند و در پنج شنبه 
بازار آن که شهرتی جهانی داشته 
به مع��رض فروش می رس��انده 
ا ند.صفی��ه رحیمی یک��ی از زنان 
صنعتگر روستای پشته شهوار در 
گفتگو با میناب جنوب گفت: زنان 
این منطقه تبحر خاصی در ساخت 

انواع صنایع دستی بومی و محلی 
دارند اما عدم حمایت و اس��تقبال 
از این صنعتگران استبقال چندانی 
برای س��اخت اقدام نمی کنند.این 
بانوی صنعتگرافزود: این هنر زیبا 
به علیت عدم اس��تقبال بانوان به 
فراموش سپرده ش��ده است، این 
صنعت کاربردش را از روزگاران 
گذش��ته به صنعتی تزئینی تغییر 
یافته اس��ت.وی ادام��ه داد: این 
صنایع دستی برای نگهداری مرغ، 
کبوتر، خ��روس، و انواع پرندگان 
محلی کاربرد زیادی دارد بطوری 
که  برخی اف��راد هم برای تبدیل 
تخ��م مرغ ه��ا به جوج��ه از آن 
بعنوان ی��ک محلی ام��ن و پنگاه 
مناسبی برای درامان ماندن تخم 
مرغ ها از تیررس حیوانات موزی 
اس��تفاده می کنند.ناصررهس��پار 
یکی از طرفداران صنایع دس��تی 
کش��ور ب��ا میناب جن��وب گفت: 

ای��ن صنای��ع دس��تی بیش��تر در 
روس��تاهای اط��راف میناب مثل 
بهمنی، ش��هوار، حکمی و حتی در 
شهرستان بش��اگرد و مرکز شهر 
بانوان ساخته می  میناب توس��ط 
ش��ود.حامی صنایع دستی میناب 
افزود: این صنایع دستی عالوه بر 
فروش در داخل استان هرمزگان 
به ته��ران، ش��یراز و اصفهان نیز 
این  فرس��تاده م��ی ش��ود.قیمت 
صنایع دس��تی در پنجشنبه بازار 
میناب 50 هزار تومان اس��ت.وی 
شهرستان میناب را قطب صنایع 
دس��تی جنوب کش��ور دانست و 
ابراز داش��ت: در راس��تای حفظ 
و تش��یق و ترغی��ب جوانان برای 
احیا و جلوگیری از به فراموش��ی 
س��پردن این صنعت کهن باید از 
بافندگان این صنعت زیبا حمایت 

و پیشتیبانی انجام شود.
زهرا صادقی بهمن��ی بانوی فعال 
عرصه صنایع دس��تی از روستای 
بهمنی گفت: مس��ئولین از بانوان 
صنعتگر مین��اب حمایت کنند و 
زمینه اس��تقبال نوجوان��ان از این 
هنر زیبا فراهم س��ازند.این بانوی 
آموزان  دان��ش  گف��ت:  صنعتگر 
زیادی برای دیدن صنایع دس��تی 
ب��ه روس��تای بهمنی م��ی آیند، 
خیلی از دانش آموزان اس��تعداد 
درخش��انی خوبی برای احیاء این 
صنع��ت کهن را دارن��د اما چون 
فضایی برای ادامه فعالیت صنایع 
دس��تی برای آنها فراهم نیست از 
ای��ن صنعت حمایت نم��ی کنند.

وی بی��ان ک��رد: همه مس��ئولین 
بای��د اهمیت این موض��وع را مد 
نظ��ر قرار دهند، وع��ده هایی که 
شهرس��تان  س��ابق  فرمان��داران 
میناب برای راه اندازی ش��هرک 
صنعتی به صنعتگران مینابی داده 
ان��د دیگران وعده هایش��ان را به 
تحقق عملی سازند.صادقی بهمنی 
اذع��ان داش��ت: مس��ئولین باید 
بس��تری برای رشد  ترقی صنعت 
بوم��ی مردمان این س��رزمین را 
فراهم کنند، به وعده هایی که می 
دهند عمل کنن��د و نگذارند این 
صنعت به دست فراموشی سپرده 

شود./

َقَفـس بافی هنری زیبا از بانوان صنعتگر مینابی

نگذارید این صنعت به فراموشی سپرده شود
زنان بومی شهرستان میناب این هنر زیبا را از اجداد و گذشتگان خود به ارث برده اند ولی با 
گذشت زمان و ماشینی شدن جامعه، دختران امروزه هیچ توجهی به این صنعت بومی منطقه 

خوشان ندارند

جزییات دستگیری گروگانگیران در بندرعباس 

    ب��ه دنب��ال انتق��ال گ��روگان به یکی 
از کش��ورهای همس��ایه بودند.فرمان��ده 
انتظام��ی اس��تان هرمزگان به تش��ریح 
جزیی��ات دس��تگیری گروگانگیران طی 

یک عملیات ضربتی پرداخت.
به گ��زارش ایس��نا، منطق��ه خلیج فارس، 
سردار" ملکی "فرمانده انتظامی هرمزگان 
با اش��اره به عملیات موفق ش��ب گذشته 
مأموران انتظامی استان در رهایی گروگان 
و دس��تگیری آدم ربایان اظه��ار کرد: در 
یکش��نبه گذش��ته در پی دریافت اخباری 

مبنی بر مفقود ش��دن یکی از شهروندان، 
پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار مأموران قرار گرفت.
وی تصریح ک��رد: در بررس��ی های اولیه 
مش��خص ش��د یک��ی از کارکن��ان ی��ک 
طالفروشی در بندرعباس به گروگان رفته 
ک��ه بالفاصل��ه تیم های عملیاتی تش��کیل 
و پ��س از س��ه روز کار م��داوم و تالش 
ش��بانه روزی، در ی��ک عملی��ات ضربتی 
گروگان گیران در مخفیگاهش��ان دستگیر 
و فرد ربوده ش��ده نیز صحیح و س��الم به 

آغوش خانواده بازگشت.
سردار ملکی اضافه کرد: مأموران انتظامی 
اس��تان در کمتر از 72 س��اعت موفق به 
شناس��ایی و دس��تگیری گروگانگی��ران و 

رهایی گروگان از چنگال آنان شدند.
فرمان��ده انتظامی اس��تان هرمزگان اظهار 
ک��رد: آدم ربایان که تبع��ه خارجی بودند 
ط��ی تماس ه��ای تلفن��ی با خان��واده فرد 
ربوده شده درخواس��ت مبلغ یک میلیارد 

تومان در قبال رهایی داشته اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آن ها قصد 

انتقال گ��روگان را به یکی از کش��ورهای 
همسایه داشتند که با هوشیاری و سرعت 
عمل پلیس، مجرمان در ارتکاب این عمل 
مجرمانه ناکام ماندند.به گزارش ایس��نا، 
صبح پنجشنبه رئیس اتحادیه طالفروشان 
به همراه جمعی از طالفروشان بندرعباس 
به دنب��ال رهایی گروگان طالفروش��ی از 
چن��گال گروگانگیران با حض��ور در دفتر 
فرمانده��ی انتظامی اس��تان هرمزگان، به 
تقدیر و تش��کر از تالش ه��ای مأمورین 

انتظامی در این عملیات پرداختند./

آدم ربایان تبعه خارجی بودند
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مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان هرمزگان 
بابی��ان اینک��ه از هیئت های ورزش��ی جدا 
نیستیم، خاطرنشان کرد: در شش سال اخیر 
به تمامی هیئت ها کمک کرده ایم و هیچگاه 

آن ها را تنها نگذاشته ایم.
به گزارش ایسنا،غالمعلی دانشور در نخستین 
روز از هفته تربیت بدنی و ورزش، در نشستی 
خب��ری، افزود: رس��انه ه��ا با نقد س��ازنده و 
پیشنهادات مناسب خود می توانند چراغ راه 

ورزش استان باشند.
وی بابیان اینکه امیدوارم رسانه ها نقاط مثبت 
و منفی همراه باهم ببینند و نسبت به انعکاس 
آن بپردازن��د، تصری��ح ک��رد: در این مدت 
دستگاه های اجرایی با مشکالت زیادی رو به 
رو بوده اند اما در این چهارسال اخیر در تمامی 
زمینه های ورزش��ی ش��اهد رشد و پیشرفت 
بوده اند به طوری که در ش��ش ماه نخس��ت 
سالجاری شاهد کس��ب 165 مدال رنگارنگ 
هرمزگانی ه��ا در مس��ابقات مختلف بودیم.

مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان هرمزگان 
با اش��اره به اینکه علی رغ��م تمامی کمبودها 
بیش از 50 پروژه ورزش��ی در تمامی اس��تان 
به بهره برداری رس��یده اس��ت، تصریح کرد: 
در هفته دولت س��الجاری 11 پروژه ورزشی 
به بهره برداری رسید و هفت پروژه ورزشی در 
 هفته تربی��ت بدنی نیز به بهره برداری خواهد

 رسید.
وی ب��ا تأکید بر اجرای 200 برنامه ورزش��ی 
و فرهنگ��ی و هن��ری در هفت��ه تربیت بدنی، 
اضافه ک��رد: این برنامه ه��ا از قبیل همایش 
پیاده روی، همایش اس��کیت سواران، مسابقه 
بزرگ دو صحرانوردی در تمامی شهرس��تان 
های هرمزگان و در 26 رشته ورزشی برگزار 
می شود.دانش��ور با اش��اره به اینکه این اداره 
کل بنا به درخواست ورزشکاران و هیئت های 
ورزشی در حد توان به حمایت مالی پرداحته 
اس��ت، اضافه کرد: برخی هیئت ها این مبلغ 
را پ��س از اعطا به ورزش��کار اعالم می کنند 

از طری��ق اداره کل بوده اس��ت برخی خیر و 
این موضوع باعث ش��ده برخی از ورزشکاران 
نیز نس��بت به اداره کل ورزش و جوانان کم 
لطفی می کنند.مدیرکل ورزش و جوانان استان 
هرمزگان بابیان اینکه از هیئت های ورزش��ی 
جدا نیس��تیم، خاطرنش��ان کرد: در چهارسال 
اخی��ر به تمام��ی هیئت ها کم��ک کرده ایم و 
هیچگاه آن ها را تنها نگذاش��ته ایم.دانش��ور 
با اش��اره به اینکه در این مدت 390 میلیون 
تومان به ادارات شهرس��تان ه��ا و بخش ها 
و 280 میلی��ون تومان به 47 هیئت ورزش��ی 
کمک ش��ده اس��ت، اظهار کرد: عالوه بر این 
کمک ها فدراس��یون ورزش��ی نیز هر سه ماه 
یکبار به هیئت های ورزش��ی کمک می کنند 
و اعالم کرده ام هر هیئتی از فدراسیون کمک 
گرفت اداره کل ورزش و جوانان دو برابر آن 
نیز کم��ک خواهد کرد.وی بابیان اینکه عالوه 
ب��ر این اعتب��ارات جاری، اعتب��ارات عمرانی 
جهت انجام روند پروژه ها نیز در نظر گرفته 
شده اس��ت، افزود: 40 میلیارد تومان بودجه 
جهت اتمام پروژه های ورزش��ی نیمه تمام در 
سالجاری به تصویب رسیده است که امیدوارم 

با تخصیص الزم ش��اهد حماسه ای عظیم در 
تحقق پروژه های ورزشی باشیم.

برخی ورزشکاران نسبت به اداره کل ورزش و 
جوانان کم لطفی می کنند

مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان هرمزگان 
در خص��وص کمک ه��ای ای��ن اداره کل به 
ورزش��کاران و تیم های ورزش��ی، خاطرنشان 
کرد: ب��ه تیم فوتس��ال یاران ج��وان مبلغ 5 
میلیون تومان، به تیم بسکتبال بانوان رهپویان 
بندرعباس 3 میلیون تومان، به تیم بس��کتبال 
ش��هدای خورگو مبلغ 2 میلیون تومان، کمک 
هزینه اعزام عسل محسنی یک میلیون تومان، 
کمک هزینه اعزام کامبیز طارمی یک میلیون 
تومان، کمک هزین��ه اعزام مهدی ماندگاری 
ی��ک میلیون توم��ان، تیم فوتس��ال آذرخش 
بندرعب��اس مبلغ 15 میلیون تومان و س��ایر 
ورزش��کاران و تیم های ورزش��ی ک��ه از این 
کمک ها بهره مند شدند.دانشور در خصوص 
مشکالت مسئوالن هیئت فوتبال هرمزگان و 
اختالفات مالی با مدیریت س��ابق این هیئت 
روزش��ی، تصریح کرد: آق��ای دبیده زحمات 
زیادی برای توس��عه فوتبال هرمزگان کشید 

که البته نق��اط قوت و ضعفی داش��ت.وی با 
اشاره به مش��کالت مهم پیشرو هیئت جدید 
در خصوص مطالبات داوران و خرید وسایل، 
اضاف��ه کرد: در جلس��ه ای با حض��ور بنده و 
آقایان رنجبریان و دبیده قرار شد در خصوص 
مطالب��ات داوران 50 میلیون تومان اداره کل 
ورزش و جوانان بپردازد که این موضوع عملی 
می شود و 50 میلیون آقای دبیده از مطالباتی 
که گفته می شود، وصول نشده، بپردازد و 50 
میلیون باقیمانده هیئت جدید نیز تأمین کند.

مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان هرمزگان 
در خصوص مش��کالت تیم فوتسال آذرخش 
بندرعب��اس گفت: طبق اساس��نامه باش��گاه 
مؤس��س و مدیرعامل باشگاه موظف به تهیه 
منابع مالی هستند و اداره کل ورزش و جوانان 

قادر به کمک نیستند.
دانش��ور بابیان اینکه در ای��ن مدت اداره کل 
ورزش و جوان��ان از هی��چ کمکی دریغ نکرده 
اس��ت، تصریح کرد:چهار جلسه در این مدت 
برگزار کرده ایم و برخ��ی بنگاه های اقتصادی 
متعهد به پرداخت مبلغی شده اند که از مقدار 
تأمین ش��ده تاکنون بی��ش از یک صد میلیون 
تومان پرداخت ش��ده اس��ت.وی با اش��اره به  
اینکه در این مدت مبال��غ 42 میلیون تومان 
از طریق استانداری، 25 میلیون تومان انجمن 
حمل ونقل استان، 10 میلیون تومان اداره کل 
جه��اد کش��اورزی، 10 میلی��ون تومان فوالد 
هرم��زگان و 30 میلی��ون تومان ش��هرداری 
آذرخ��ش  باش��گاه  به حس��اب  بندرعب��اس 
بندرعباس واریزشده اس��ت، افزود: همچنین 
در رایزنی با یکی از دستگاه های اجرایی نیز در 
تماسی که در حضورم با آقای عابدینی، معاون 
اداری و مالی تماس گرفته ش��د و قرار ش��د 
مبلغ 500 میلیون تومان جهت کمک به تیم 
آذرخش بندرعباس واری��ز و پس از مصوبه 
شورای ش��هر بندرعباس نیز این مبلغ در دو 
تا س��ه مرحله به حساب آذرخش بندرعباس 

واریز شود./

مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان:

برخی ورزشکاران کم لطفی 
می کنند

طاهر آرامی قهرمان مسابقات 
شطرنج سریع شهر تازیان

   اولین دوره مس��ابقات ش��طرنج س��ریع شهر 
تازی��ان ب��ه مناس��بت هفت��ه تربی��ت بدنی و 
ورزش ب��ا حض��ور 38 نفر از ش��طرنجبازان به 
س��رداوری فرزان��ه پیش��دار و داوری فاطم��ه 
س��رفراز ش��کوهی ب��ا برنام��ه ریزی ش��ورای 
ش��هر تازی��ان و ب��ا نظ��ارت هیات ش��طرنج 
اس��تان هرمزگان در 7 دور به روش سوئیسی 
مح��ل  در  مهرم��اه   26 چهارش��نبه  روز  در 
 س��الن محمدزاده ش��هر تازیان پایی��ن برگزار 

ش��د..
 در خاتم��ه :طاهر آرامی با کس��ب 7 امتیاز به 
مقام قهرمانی رسید.پریس��ا سمریان با کسب 6 
امتیاز به مقام دوم رس��ید.غالم بارانی با کسب 

5 امتیاز به مقام س��وم رس��ید.
معصوم��ه صفائ��ی با کس��ب 5 امتی��از بعنوان 
ب��ا امتیازترین بانوی ش��رکت کننده ش��ناخته 
ش��د.علی اکبر خیرآب��ادی با کس��ب 5 امتیاز 
بعن��وان ب��ا امتیازتری��ن بازیکن زیر 14 س��ال 
ش��ناخته ش��د.روابط عموم��ی هیات ش��طرنج 
اس��تان هرم��زگان ضمن قدردانی از مس��ولین 
ش��هر تازیان جهت برگزاری این مس��ابقات به 

مق��ام آوران تبری��ک م��ی گوی��د/

درخشش میترا اصغری در مسابقات 
شطرنج آزاد گرامیداشت حافظ

      مس��ابقات ش��طرنج آزاد گرامیداشت حافظ 
ش��یراز با حض��ور 160 نفر از ش��طرنجبازان که 
116 نفر از آنان دارای ریتینگ بین المللی بودند 
و یک استاد فیده هم در جدول حضور داشت در 
9 دور به روش سوئیس��ی به سرداوری داور بین 
المللی هما نیک سرش��ت و داوری خانم ها داور 
فیده پریسا سبحانی و مرضیه مشایخی و بحرینی 
و قربان��ی و آقایان نیکبخت و س��یاری و قربانی 
 به میزبانی هیات ش��طرنج اس��تان فارس برگزار

 شد.
میت��را اصغری ش��طرنجباز هرمزگانی که اخیرا 
از مس��ابقات آزاد ارمنس��تان برگشته در این 
رقاب��ت ها حض��ور داش��ت و با کس��ب نتایج 
درخش��ان موفق ش��د ب��ا 6 ب��رد و 3 باخت و 
کس��ب 6 امتی��از در رده 23 جدول رده بندی 

ق��رار گی��رد.
در ای��ن رقاب��ت ه��ا 27 نفر از بان��وان حضور 
داشتند که س��یده فاطمه هاش��می از فارس با 
ریتین��گ بین المللی 1830 با کس��ب 6 امتیاز 
با پوئن ش��کنی بیش��تر در رده 21 جدول رده 
بن��دی و مق��ام اول بانوان و میت��را اصغری از 
هرم��زگان با کس��ب 6 امتیاز با پوئن ش��کنی 
کمت��ر در رده 23 ج��دول و مق��ام دوم بانوان 
رسید.اس��تاد فیده امیر کوثری نی��ا با ریتینگ 
بی��ن المللی 2285 با کس��ب 8 امتیاز به مقام 

قهرمانی رس��ید.
محم��د جواد ن��ادری ب��ا ریتینگ بی��ن المللی 
2218 با کسب 7.5 امتیاز و پوئن شکنی باالتر 
به مقام دوم رس��ید.حمید طهماسبی با ریتینگ 
بین المللی 2185 با کس��ب 7.5 امتیاز و پوئن 
ش��کنی باالتر به مقام سوم رسید.روابط عمومی 
هیات ش��طرنج اس��تان هرمزگان کس��ب این 
موفقیت را به جامعه ورزش و ش��طرنج استان 

تبری��ک    م��ی گوی��د/

مس��ابقات ش��طرنج کارگران بانوی کشور با 
حضور 29 نفر از شطرنجبازان کارگر کشور 
که 1۵ نفر از آنان دارای ریتینگ بین المللی 
بودند در قال��ب تیم های کارگران دخانیات 
ته��ران – همراه اول ته��ران – فارس – نظام 
مهندس��ی اصفهان – هرمزگان – خراس��ان 
ش��مالی و کهگلوی��ه – دخانی��ات گی��ان و 
مدیریت درمان گلس��تان به سرداوری داور 
بین المللی خاطره عزیزی و داوری داور بین 
المللی بهن��ام فردبهبهانی در 7 دور به روش 
دوره ای 23 و 24 مهرم��اه ب��ه میزبانی تیم 

کارگران تهران برگزار شد.
تیم ش��طرنج بانوان کارگر اس��تان هرمزگان با 
ترکیب فرانک فکری با ریتینگ بین المللی 1381 
محبوبه هادی زاده با ریتینگ بین المللی 1183 
نجمه عاش��ورزاده و سلماز فکری در این رقابت 
ها با کس��ب 10.5 امتیاز به مقام پنجم رسید.در 
نتایج انفرادی فرانک فکری با ریتینگ بین المللی 
1381 از استان هرمزگان موفق شد با کسب 5.5 
امتی��از از 7 دور به مقام قهرمانی میز 3 دس��ت 

یابد.تیم ش��طرنج دخانیات تهران با کس��ب 19 
امتیاز به مقام قهرمانی رسید.تیم شطرنج همراه 
اول تهران با کسب 13 امتیاز به مقام دوم رسید.

تیم شطرنج اس��تان فارس با کسب 12.5 امتیاز 
به مقام سوم رسید.روابط عمومی هیات شطرنج 
استان هرمزگان کسب این موفقیت را به جامعه 

شطرنج و ورزش استان تبریک می گوید/

نم��ک پور/می��راث ج��رون 
برنام��ه ه��ای هفته تربی��ت بدنی اداره 

ورزش میناب اعام ش��د.
جعف��ر متق��ی  رئی��س اداره ورزش و 
جوانان  شهرس��تان میناب  در گفتگو با 
خبرن��گار ما د ر این شهرس��تان گفت: 
 امسال با همکاری هیات های ورزشی ،
 ، ورزش��ی  و  فرهنگ��ی  ه��ای  باش��گاه 
س��ازمان های مردم نه��اد فعالیت های 
خوب��ی در ای��ام هفته تربی��ت بدنی  و 
 ورزش  در س��طح  شهرس��تان  برگزار

 م��ی گ��ردد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه، روز 26 مهرماه تا 
دوم آبان در سراسر کشور تحت عنوان 
هفته تربیت  بدن��ی و ورزش نامگذاری 
شده اس��ت، اظهار  داش��ت: همزمان با 
ای��ن ای��ام  برنامه ه��ای  تربی��ت بدنی 
بدن��ی   تربی��ت  و  پ��رورش  و  ام��وزش 
س��پاه  میناب در قالب برنام��ه متنوعی  
فرهنگی و ورزش��ی در قالب 46 برنامه  
در شهرس��تان میناب به این اداره اعالم 

گردی��د. 
شهرس��تان  دومی��ن  ورزش  متول��ی 
 اس��تان هرم��زگان اف��زود: ب��ا توجه به

 برنامه ریزی های صورت گرفته امسال 
برنامه های فرهنگی و ورزش��ی در سطح 
شهرس��تان  در بخش آقایان و بانوان به 
همین مناس��بت برگزار می شود و سعی 
شده اس��ت که بتوانیم  به بهترین  نحوه 

این هفته  رابه جامعه بشناس��انیم .
متقی ریی��س اداره ورزش میناب گفت: 
برنام��ه ه��ای هفت��ه تربی��ت بدن��ی  و 
ورزش امس��ال با حضور مسئولین ارشد  

شهرس��تانی  برگزار خواهد ش��د.
وی در ادام��ه ب��ه برگزاری مس��ابقات 

ورزشی  و هماهنگی با هئیت های  ورزشی 
 در شاهرس��تان اش��اره ک��رد و  گفت: با 
 هماهنگ��ی هایی که با  اداره کل ورزش 
 و جوان��ان  اس��تان انجام گردید س��عی 
نم��وده ای��م کارنامه قاب��ل  قبولی را در 
حد توان خود  از ورزش  شهرس��تان در 

اس��تان و کش��ور  معرفی نماییم.
رئی��س اداره  ورزش و جوان��ان  میناب 
اظهار کرد: در 26 مهرماه روز نخس��ت 
 هفت��ه تربیت بدن��ی  و ورزش  با حضور

ه��ای   هئی��ت  مس��ئولین   ، هم��کاران   
ورزش��ی نواب رئیس��ان و پیشکس��وتان 
ورزش  شهرس��تان  با نماینده ولی فقیه 
 و امام جمعه  شهرس��تان  دیدار خواهیم  

داش��ت .
وی در ادام��ه بی��ان کرد: در راس��تای 
ابالغ برنامه هفته تربیت بدنی و ورزش  
جلسه شورای ورزش شهرستان با حضور  
محم��د ریاض��ی  مع��اون  فرمان��داری 
ویژه  شهرس��تان میناب ،دانش��ور مدیر 
کل ورزش و جوان��ان و معاونی��ن اداره 
 کل ورزش و جوان��ان با حضور روس��ای

 ، شهرس��تان  ورزش��ی  ه��ای  هئی��ت   
بخش��داران بخش های شهرستان،اعضاء 
گردی��د  برگ��زار  ورزش    ش��ورای 
و  فرهنگ��ی  ه��ای  برنام��ه  کلی��ه  و 
تدوی��ن  هفت��ه  ای��ن   در   ورزش��ی   

گردی��د.
وی  افزود: در برنامه های س��ال جاری 
همای��ش ه��ای ورزش صبجگاهی، پیاده 
روی خانوادگ��ی، ، غب��ار روب��ی گل��زار 
ش��هداء،دیدار ب��ا همکاران   بازنشس��ته  
و رقابت ه��ای مختلف ورزش��ی اعم از 
مسابقات اس��تانی، و شهرس��تانی  انجام 

می ش��ود./

ب��ه مناس��بت فرارس��یدن هفته تریب��ت بدنی 
سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس 
اقدام به برگزاری برنامه های مختلف ورزش��ی 

در شهر بندرعباس کرده است.
به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان فرهنگی و 
ورزش��ی ش��هرداری بندرعباس، معاون ورزشی 
سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس 
بیان کرد: ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان 
تأمین ش��ادابی و سالمتی جسم و روح و شاخص 
اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی 

اساسی و بنیادی دارد.
محمدامی��ن ش��اهی اف��زود: هفته تربی��ت بدنی 

فرص��ت مناس��بی ب��رای ارج نهادن ب��ه ورزش 
اس��ت و س��ازمان فرهنگی و ورزش��ی شهرداری 
بندرعباس در راستای رسالت خود در حمایت از 
 ورزش در شهرستان بندرعباس اقدام به برگزاری
 برنامه های ورزش��ی در این هفته کرده اس��ت.

ش��اهی با بیان اینکه برگزاری مسابقه چهارجانبه 
بس��کتبال 20 و 21 مهرم��اه از نخس��تین برنامه 
ه��ای اجرایی این س��ازمان در هفته تربیت بدنی 
ب��ود، تصریح کرد: برگ��زاری همایش پیاده روی 
خانواده در س��احل س��ورو در تاریخ 28 مهرماه، 
برگ��زاری مس��ابقه بدمینتون در پ��ارک بانوان 
اصال��ت در 27 و 28 مهرماه و برگزاری همایش 

پیاده روی ویژه خان��واده کارکنان اداره کل امور 
مالیاتی اس��تان هرمزگان در 27 مهرماه س��اعت 
6:30 صبح در محل پارک شهید دباغیان از جمله 
مهمترین برنامه های س��ازمان فرهنگی و ورزشی 
 شهرداری بندرعباس در هفته تربیت بدنی امسال

 است.
وی گف��ت: همچنی��ن این س��ازمان در برگزاری 
مس��ابقه طناب کشی درهنرس��تان تربیت بدنی 
بندرعب��اس ک��ه 30 مهرماه، همای��ش دوچرخه 
س��واری در محل پشت فرمانداری 27 مهرماه و 
همایش های همگانی ویژه در س��الن فجر که 28 

مهرماه برگزار می شود همکاری دارد./

فرانک فکری قهرمان میز 3 مسابقات شطرنج تیمی بانوان 
کارگر کشور

برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزش شهرستان میناب 

برنامه های سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس در هفته تربیت بدنی اعالم شد



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 

شنبه  29 مهر ماه    1396/ شماره  54  / سال  سوم

 کشف یک تن مواد مخدر 
در مرزهای هرمزگان

فرمانده مرزبانی هرمزگان از کشف بیش از یک تن 
مواد مخدر در مرزهای هرمزگان خبر داد.

به گزارش ایس��نا، سرهنگ علی خرم روی با اعالم 
ای��ن خبر بیان کرد: در راس��تای برخ��ورد قاطع با 
قاچاقچیان مواد مخدر و س��وداگران مرگ در طول 
نوار م��رزی، مرزبانان پای��گاه دریابانی بندرعباس 
و ناوگ��روه ش��ناوری پارس��یان با انج��ام اقدامات 
اطالعاتی در سطح حوزه از ورود یک محموله مواد 
 مخدر به س��مت سواحل این شهرس��تان ها مطلع

 شدند.
سرهنگ خرم روی ادامه داد: مرزبانان هوشیار این 
پایگاه ها پس از کسب این خبر با تمهیدات اطالعاتی 
و همکاری مرزنشینان، بالفاصله تدابیر الزم را برای 
توق��ف کردن قاچاقچیان آغ��از و در موقعیت های 
احتمال��ی ورود قاچاقچی��ان اجرای کمی��ن کردند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان در پایان با بیان اینکه در 
این عملیات ها 2 نفر از س��وداگران مرگ دستگیر 
ش��ده اند گفت: مأموران با توقیف 2 فروند شناور و 
یک دس��تگاه خودروی سواری موفق به کشف یک 
 ه��زار و 370 کیلوگرم مواد مخ��در از نوع تریاک

 شدند.
جزییات شی ء نورانی در آسمان 

هرمزگان و فارس
کارش��ناس هوافض��ا در فرودگاه کیش به تش��ریح 
جزییات شی ء نورانی دیده شده در آسمان استان های 
هرمزگان و فارس پرداخت.امید ملک در گفت وگو 
با ایس��نا در خصوص مشاهده ش��دن شی ء نورانی 
در آسمان، افزود: این ش��ی ء عالوه بر هرمزگان تا 
حدود شهر المرد استان فارس دیده شده است.وی 
بابیان اینکه حدود 40 روز پیش ناس��ا در رابطه با 
عبور شهاب سنگ بزرگی از الیه های میانی اتمسفر 
و نزدیکی زمین در روز 16 اکتبر هش��دار داده بود، 
تصریح کرد: عبور شهاب س��نگ از یکی از الیه های 
ج��و زمین و  برخورد آن ب��ا یون ها باعث به وجود 
آمدن آتش و نورانی ش��دن این سنگ شده بود.این 
کارشناس هوافضا با اشاره به اینکه سرعت شی ء به 
نظ��ر پایین می آمد، تصریح کرد: ب��ه دلیل آن بود 
که مس��افت زیادی طی کرده بود و آن قسمتی که 
پرنورتر دیده می شد به آن دلیل بود که زمانی بود 
که از الیه یونس��فر) مهم ترین الیه اتمسفر(  زمین 
در حال عبور بوده است.وی در پایان گفت: امشب 
به غیراز این مورد، شهاب سنگ های دیگری همچون 
در جزی��ره کیش دیده ش��د که به دلی��ل عبور از 
گوش��ه های اتمس��فر زمین در مدت زمان کوتاهی 

رؤیت شدند.
محموله قاچاق سوخت ۱۵0 هزار 
لیتری در گروگ کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک گفت: در ادامه 
ط��رح های پاکس��ازی نقاط آل��وده در دو عملیات 
منس��جم و هماهنگ طرح پاکس��ازی مناطق آلوده 
در شهر گروک توسط نیروهای اطالعات ، عملیات 
و آگاه��ی فرماندهی انتظامی اس��تان و شهرس��تان 
س��یریک اجرا شد.به گزارش ش��بکه اطالع رسانی 
هرمز؛سرگرد آرش بخشایی مطلق فرمانده انتظامی 
شهرستان س��یریک در گفتگو با خبرنگار آذینی در 
محل دپو س��وخت قاچاق در شهر گروگ گفت: در 
این عملیات ها مقدار 150 هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
دپو، 74 راس گوس��فند ، سه دستگاه کامیون فوتون 
، دو دس��تگاه پمپ مکنده ، س��ه فروند موتور قایق 
تندرو کشف و ضبط شد.وی  اضافه کرد:  همچنین 
در ای��ن راس��تا 6 کیلومتر لوله انتق��ال گازوئیل که 
توس��ط قاچاقچیان به صورت ماهرانه ای از خشکی 
تا ساحل جاگذاری شده بود توسط نیروهای انتظامی 

کشف و معدوم شد./

تاه
ـو

ث ک
واد

حـ

آگهی احضار
نظر ب��ه اینکه متهم محمد اس��ماعیلی فرزند 
موسی به شماره ملی 3420489331در پرونده 
139500123011000579فع��ال  کالس��ه 
مجهول المکان از حیث اتهام قاچاق کاال تحت 
تعقیب می باش��د لذا در اج��رای تبصره ذیل 

ماده 174قانون آیین دادرسی دادگاههای عموم وانقالب در امور 
کیف��ری به نامبرده ابالغ می گردد ک��ه ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتش��ار این آگهی جه��ت ادای پاره ای توضیحات خود را 
به ش��عبه ششم ویژه رسیدگی به امور قاچاق کاال وارز تعزیرات 
حکومتی بندرعباس واقع در چهار راه مطهری جنب دادس��رای 
عموم��ی وانقالب اداره کل تعزیرات حکومتی اس��تان هرمزگان 
مراجعه ویا الیحه دفاعیه تقدی��م نمایند در غیر اینصورت وفق 

مقررات غیابا اتخاذ تصمیم خواهد شد .
خشنود -رئیس شعبه ششم تخلفات قاچاق کاال وارز 

تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس
شناسه آگهی:96601

آگهی ابالغ دادنامه 
نظر به این که متهم اقای حامد س��لطانی 
فرزند تیمور به شماره ملی 6519314196 
محل تول��د فیض آبادخراس��ان رضوی 
ه  ن��د و پر ر 1د 3 4 9 /0 3 /0 9 لد متو

مجه��ول  139300123011001619فع��ال  کالس��ه 
موج��ب  ب��ه  کاال  قاچ��اق  اته��ام  حی��ث  از  الم��کان 
ش��ماره139400223011002517مورخه  دادنام��ه 
1394/12/04نامب��رده را غیاب��ا ع��الوه برضب��ط کاال 
به نف��ع دول��ت ب��ه پرداخت جریم��ه نقدی ب��ه مبلغ 
25/000/000ری��ال محکوم گردی��ده اند لذا در اجرای 
تبص��ره ذیل ماده 302قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی وانق��الب در امور مدن��ی به مش��ارالهما ابالغ 
م��ی گرددکه ظرف م��دت ده روز از تاریخ انتش��ار این 
آگهی خود را به ش��عبه شش��م ویژه رس��یدگی به امور 
قاچاق کاال وارز تعزی��رات حکومتی بندرعباس واقع در 
چهاراه مطهری جنب دادس��رای عموم��ی وانقالب اداره 
کل تعزیرات حکومتی اس��تان هرمزگان اعالم و در غیر 
اینصورت پس از مضی م��دت قانونی دادنامه صادره به 

مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. 
علی خوشنود

رئیس شعبه ششم بدوی تخلفات قاچاق کاال وارز 
تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس

شناسه آگهی :96601

آگهی ابالغ دادنامه
     نظرب��ه اینک��ه متهم  آق��ای 1-  مهدی 
تیما 2-  رضا نی��ک نظر " مجهول المکان از 
حیث اته��ام قاچاق کاال به موج��ب دادنامه 
 شماره   139500223010000828مورخه

 30/ 11/ 95  غیابا"عالوه برضبط کاال به نفع دولت و پرداخت 
جریمه نقدی به  مبلغ   ردیف اول 70000000 ریال و ردیف 
دوم 113778208ریال  محکوم گردیده ، لذا در اجرای  ماده 
174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مف��اد رای به نامبرده ابالغ میگردد رای صادره مطابق 
تبص��ره 2 م��اده 406 ق آ د ک مصوب س��ال 1392 ظرف 
مدت بیست روز قابل واخواهی ، در شعبه پنجم  ویژه رسیدگی 
ب��ه امور قاچاق کاال و ارز تعزی��رات حکومتی واقع در چهارراه 
مطهری جنب دادس��رای عمومی وانقالب ، اداره کل تعزیرات 
حکومتی استان هرمزگان اعالم و درغیراینصورت پس از مضی 
 مدت قانون��ی دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاش��ته خواهد

  شد. 
       رضا ساالر کریمی 

رئیس شعبه پنجم  رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز
تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس

شناسه آگهی :  96577

آگهی احضار
آق��ای   مته��م  اینک��ه  نظرب��ه         
واح��د ملک��ی کچ��ل فرزند ای��رج به 
ص��ادره   2620130107 مل��ی  ک��د 
قاچ��اق  اته��ام  حی��ث  از  طال��ش  از 

کاالی دخان��ی تحت تعقیب می باش��د ل��ذا دراجرای 
دادگاهه��ای  دادرس��ی  آیی��ن  115قان��ون  م��اده 
 عموم��ی و انق��الب در امورمدن��ی به نامب��رده ابالغ

 می گ��ردد . ظرف مدت یکماه از تاریخ انتش��ار این 
آگهی جهت ادای پاره ایی از توضیحات به شعبه ویژه 
قاچ��اق کاال وارز تعزیرات حکومتی واقع در بندرلنگه 
– بلوار ش��هید چمران – روبروی کارخانه یخ قدیم – 
اداره تعزی��رات حکومتی بندرلنگه مراجعه یا الیحه ی 
دفاعیه ای تقدیم نماید. در غیراینصورت وفق مقررات 

غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد شد . 
علی منصوری نژاد

  رئیس شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز
تعزیرات حکومتی بندرلنگه

شناسه آگهی :  96577

720کیلوتریاک درسواحل پارسیان کشف شد 
بندرعب��اس- ایرنا- فرمانده مرزبانی پارس��یان گف��ت: درجریان یک درگیری 
مسلحانه ماموران مرزبانی با قاچاقچیان ،720کیلو تریاک به ارزش 16میلیارد 

ریال ازیک فروند قایق درساحل کلندون این شهرستان کشف شد.
س��رگرد حیدر زارع در گفت و گو با ایرنا افزود: دراین درگیری یک س��اعته ، یک 

نفر از سوداگران مرگ زخمی و دو نفر دیگر دستگیر شدند.
وی ادامه داد: همچنین دو دستگاه خودروی پژو و سمند و یک فروند قایق صیادی 
نیزازقاچاقچیان کش��ف ش��د و چند نفر دیگر با اس��تفاده از تاریکی و کوهس��تانی 
بودن منطقه به س��مت ک��وه فرار کردند.وی یاد آور ش��د: ازابتدای س��ال جاری 
تاکنون2 تن تریاک توس��ط مرزبانی پارس��یان ازقاچاقچیان کش��ف ش��ده اس��ت.

شهرستان پارسیان در 500کیلومتری غرب هرمزگان واقع شده و درسالهای اخیر 
 قاچاقچیان مواد مخدر مس��یرانتقال مواد مخدر از خش��کی به س��مت دریا انتقال

 داده اند.



گستره توزیع  : هرمزگان  ، بوشهر، فارس ،کرمان ، سیستان و بلوچستان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :  فروغ مسلم زاده

مدیر اجرایی :  فرشته مسلم زاده

آدرس  :  بندرعباس /چهارراه مرادی / ساختمان آرین طبقه 4 پالک 8 

نمک پور نماینده میناب :   09308175667

تلفن : 32222701 )076(چاپ  : کا رگر
فکس : 32222596 )076(
Email : Mirasjaron @ Gmail . com
websait : WWW . Mirasjaron . ir
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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

7اطالع رسانی  شنبه 29مهر ماه    1396/ شماره  54  / سال  سوم

برپایی نمایشگاه مارکوپولوصنایع دستی در شهر موالنا 
بیستمین حضور مارکوپولو صنایع دستی هرمزگان در نمایشگاههای خارجی

 تلفن:32222596

 جهت درج آگهی خود

در هفته نامه منطقه جنوب 

کشور)) میراث جرون((

 تماس بگیرید 

   بیسـتمین نمایشـگاه صنایـع 
دسـتی ناصـر رهسـپار در قونیه 

ترکیه برپا شد.
به گ��زارش خبرن��گار می��راث جرون 
؛کارآفرین س��خت ک��وش جنوبی که 
سالهاس��ت در عرصه صنایع دس��تی 
هرم��زگان فعالی��ت می کن��د پس از 
ش��رکت در نمایش��گاه ش��هر میالس 
ترکیه ک��ه از تاریخ 12ت��ا 20مهرماه 
برگزار شد و بخاطر دیر رسیدن صنایع 
دس��تی که از ایران ارسال شده بود و 
هزینه باالی ارس��ال بار صنایع دستی 
از ایران به ترکیه نتوانس��ت درخشش 
خوبی در این فس��تیوال داش��ته باشد 
دچار زی��ان مالی ش��د بالفاصله برای 
جبران این ناکامی به نمایش��گاهی در 
ش��هر قونیه ترکیه ش��هر موالنا رفت. 

ناصررهس��پاربه خبرن��گار م��ا گفت : 
همیشه آرزو داش��تم به زیارت موالنا 
بروم که این بار با حضور درقونیه موفق 
ش��دم دی��داری با این ش��اعر و عارف 
بزرگ ایرانی داش��ته باشم. وی گفت: 
این نمایش��گاه با شرکت 120هنرمند 
ترک و س��ه هنرمند آفریقایی و ایرانی 
از تاری��خ 21مهرم��اه الی2آبان ماه در 
ش��هر قونیه ترکیه در ح��ال برگزاری 
اس��ت.مارکوپولو صنایع دستی گفت: 
کاش  مس��ئوالن حمایت بیشتری از 
من می کردن��د تا بتوانم قدرت رقابت 
باسایر کش��ورهای صاحب نام صنایع 
دستی داشته باش��م و باعث ارزآوری 
و اش��تغال زایی بیش��تر برای اس��تان 
و کش��ورم باش��م. رهس��پار گفت: در 
صورتی که وامی با بهره کم در اختیارم 

گذاشته شود می توانم هرمزگان را به 
قطب صنایع دس��تی حصی��ری ایران 
تبدیل کنم. وی گفت: این بیس��تمین 
نمایش��گاه خارجی هست که شرکت 
ک��رده ام و از س��ال 2008می��الدی 
تاکنون بطور مداوم فس��تیوالهای مهم 
صنایع دس��تی دنی��ا را رفته و صنایع 
دستی هرمزگان را معرفی کرده ام و از 
این حیث یکی از رکورددار های کشور 
هس��تم و وقت آن رس��یده که نگاهی 
نو و به روزنس��بت به صنایع دس��تی 
هرمزگان و نخبه های آن داشته باشیم 
تا شاهد رونق و احیای بیشتر هنر آبا و 
اجدادی مان باشیم.رهسپار گفت : در 
کشور ترکیه استقبال از صنایع دستی 
استان هرمزگان خوب هست ولی وقت 
آن رسیده که از صادرات صنایع دستی 

بص��ورت چمدانی به س��مت صادرات 
کانتین��ری برویم و فارغ از هر اختالف 
س��لیقه و نظ��ری جهت اعت��الی نام 
هنر هرم��زگان گام برداریم. مارکوپولو 
صنایع دس��تی هرمزگان گفت: در راه 
معرفی صنایع دس��تی هرم��زگان به 
ایران و جهان از س��ال 1371که کارم 
را شروع کردم تاکنون که شاید برخی 
ها تصورش را هم نتوانند بکنند سختی 
ها و مش��کالت بیش��ماری پشت سر 
گذاش��ته ام ولی عزمم را جزم کرده ام 
با لطف خدا هنر زادگاهم هرمزگان را 
جهانی کنم و تا کنون 80درصد مسیر 
را ط��ی کرده ام که عش��ق و عالقه به 
صنایع دستی استان باعث شده که این 

راه را  ادامه دهم./



    گروه گزارش: میراث جرون
هفتمی��ن کنگره بی��ن المللی امام س��جاد)ع( با 
تجلی��ل از نویس��ندگان و فع��االن ای��ن حوزه و 
همچنی��ن پدیدآورندگان مق��االت برتر به کار 

خود پایان داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان گفت: 
صحیفه سجادیه به عنوان آموزه هایی قدسی اگر 
در زندگی مردم جاری و س��اری ش��ود ، بسیاری 
از ناهنج��اری ه��ای اجتماعی را از بی��ن می برد.

 دکت��ر علیرض��ا درویش ن��ژاد در هفتمین کنگره 
بین المللی امام سجاد)ع( عنوان کرد: اگر به دقت 
در دعاهای صحیفه س��جادیه تامل ش��ود زندگی 
انس��ان متحول می ش��ود. وی هدف از برگزاری 

کنگ��ره بین المللی ام��ام س��جاد)ع( را کاربردی 
کردن مبان��ی دینی و جاری کردن آن در زندگی 
م��ردم برش��مرد و افزود: انس صحیفه س��جادیه 
موجب می ش��ود که برداشت مناسب و صحیحی 
از دین مبین اسالم داش��ته باشیم. دکتر درویش 
با اش��اره به اینکه صحیفه س��جادیه ب��ه گونه ای 
 هست که هم نخبگان و هم عموم مردم به راحتی

 می توانند به عمق معانی آن پی ببرند، بیان کرد: 
امام س��جاد)ع( در قالب رس��اله حق��وق، به همه 
نیازهای حقوقی بشریت از گذشته تا حال و آینده 

پاسخ داده است.
 وی ب��ا تاکید بر اینکه باید برای کاربردی کردن 
صحیفه س��جادیه آن را از حالت تشریفاتی خارج 
ک��رد، یادآور ش��د:عمیق نگاه ک��ردن به صحیفه 

سجادیه زندگی بشر را متحول می سازد.
اس��تاندار هرمزگان همچنین گفتار و سلوک امام 
س��جاد)ع( را سراس��ر نورانی دانست و گفت: این 
س��خنان و س��یره می تواند معیار و شاخص راه و 
مس��یر در طول زندگی ما باشد زیرا اگر اعمال و 
اخالق ما در ای��ن معیارها قرار گیرد تکلیف خود 
را انج��ام داده ایم.دکتر فریدون همتی در هفتمین 
کنگ��ره بین المللي امام س��جاد)ع( به س��خنی از 
امام سجاد)ع( در صحیفه س��جادیه اشاره کرد و 
اظهار داش��ت: امام سجاد)ع( مي فرمایند، اگر سه 
حال��ت و خصلت در هر یک از مؤمنین باش��د در 
پن��اه خداون��د خواهد بود و روز قیامت در س��ایه 
رحمت عرش الهي مي باشد و از سختي ها و شداید 

صحراي محشر در امان است.
 وی اضافه کرد: اّول آن که در کارگشائي و کمک 
به نیازمندان و درخواس��ت کنندگان دریغ ننماید 
که این فرمایش ایش��ان می تواند یک چارچوب و 
معیار خوبی نخست برای مدیران نظام اسالمی و 

پس از آن برای آحاد مردم باشد.
 همتی افزود: دّومین فرمایش امام س��جاد)ع( این 
است که هرکس قبل از هر نوع حرکتي بیندیشد 
که کاري را که مي خواهد انجام دهد یا هر سخني 

را که مي خواهد بگوید آیا رضایت و خوش��نودي 
خداوند در آن است یا مورد غضب او مي باشد و 
سّوم قبل از عیب جویي و بازگویي عیب دیگران، 

سعي کند عیب هاي خود را برطرف نماید.
 وی خاط��ر نش��ان ک��رد: ای��ن دو فرمایش امام 
س��جاد)ع( نیز در زندگ��ی مردم م��ا باید کابرد 
زیادی داشته باشد و قبل از عیب گویی از دیگران 
باید سعی شود اول عیب خود را برطرف سازیم و 

این امر موجب سالمت جامعه خواهد شد.
 استاندار هرمزگان گفتار و سلوک امام سجاد)ع( 
را سراس��ر نوران��ی دانس��ت و بیان داش��ت: این 
س��خنان و س��یره می تواند معیار و شاخص راه و 
مس��یر در طول زندگی ما باشد زیرا اگر اعمال و 
اخالق ما در ای��ن معیارها قرار گیرد تکلیف خود 

را انجام داده ایم. 
وی ب��ا بیان اینکه گفتار و س��لوک ائمه اطهار)ع( 
باید چراغ راه مسلمانان باشد، تصریح کرد: در هر 
یک از این بزرگواران در گفتار و سلوک خود یک 
وج��ه قالب را می ت��وان برگزید و وقتی به نهضت 
ام��ام حس��ین)ع( می نگریم از نهضت ایش��ان از 
خودگذشتن، فداکاری و ایثار را می آموزیم. همتی 
گفت: در زمان هش��ت سال جنگ تحمیلی مردم 
ما با اتصال به نهضت امام حس��ین)ع( و با ایثار و 
از خود گذشتگی از کیان، اعتقاد و مرز و بوم خود 
حافظت کردن��د و اتصال مردم ما به نهضت امام 
حس��ین)ع( همچنان برقرار اس��ت و امروز شاهد 
رش��ادت های جوانان در خ��ارج از مرز و دفاع از 
اس��الم هس��تیم. اس��تاندار هرمزگان تاکید کرد: 
تا زمانی که این اتصال بر قرار باش��د، اس��تقامت 
در برابر دش��منان را خواهیم داش��ت و انش��اهلل 
این اتصال همیش��ه برقرار باق��ی بماند و مردم با 
اتصال به نهضت امام حس��ین)ع( در مقابل تمامی 
توطئه های بیگانه و دش��منان ایس��تادگی و استوار 

بمانند.
وی برگزاری کنگره امام س��جاد)ع( در هرمزگان 
را اقدامی موثر در زمینه شناساندن سیره آن امام 

بزرگواردانس��ت و عنوان کرد: امروز هرمزگان با 
نام امام سجاد)ع( مزین شده و در دیگر استان های 
کشور و حتی خارج از کشور تالش شده تا اندیشه 
و س��لوک امام س��جاد)ع( درجوانان نهادینه شود 
که اقدام ارزشمندي است.نماینده ولی فقیه و امام 
جمع��ه بندرعباس نیز در این مراس��م گفت: امام 

سجاد)ع ( سیاسی ترین عنصر زمان خود بود.
آی��ت اهلل غالمعلی نعیم آبادی در هفتمین کنگره 
بین المللی امام سجاد)ع( با بیان اینکه آنچه گفته 
می ش��ود مورد تاکید همه یا عمده محققان است، 
عنوان کرد: اینکه گفته می ش��ود امام س��جاد)ع( 
خ��ود را  از سیاس��ت در کن��ار کش��ید و به دعا 
پرداخت اش��تباه است ، آیا ش��ان امام این است 
که از جامعه کنار بکشد و تنها به دعا بپردازد.وی 
افزود: صحیفه سجادیه در آنزمان در اختیار مردم 
زمان نبود، مگر امام سجاد)ع( به صورت عمومی 
دعا م��ی کرد که بخواهد از ای��ن طریق مردم را 

مدیریت کند. 
آیت اهلل نعیم آبادی ادامه داد: صحیفه س��جادیه 
2 نوع ناقصه وکامله اس��ت که این خود نشان از 
دعاهای پنهانی امام بوده اس��ت و اینکه گفته می 
ش��ود امام س��جاد )ع( فقط دعا می خواند وکاری 
با سیاس��ت نداش��ت این اظهار نظ��ر آخوندهای 
درباری است که پلی ش��دند برای حاکمان ظالم 

و آبروی روحانیت را برده اند .
 رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری ششمین کنگره 
امام سجاد ) ع( ابراز داشت : بنی امیه چه کوچک 
چه بزرگ همه سیاست برتری عرب بر غیرعرب 
را داش��تند که امام سجاد )ع( با آزاد سازی کنیز 
خود و ازدواج با او ، بزرگترین سیاس��ت دس��تگاه 
حکومتی را که برتری ع��رب بر غیرعرب بود را 
در هم شکس��ت . نعیم آبادی افزود : امام سجاد 
)ع( این تبعیض ن��ژادی را برهم زد درمقابل این 
سیاس��ت علمًا و محاًل مقابله کرد. پس چگونه می 
گویند امام س��جاد )ع( از جامعه کنارگیری کرده 
بود و فقط دعا می خواند امام سجاد )ع( با اعمال 

و رفتار خود رس��مًا جدایی حکومت از اس��الم را 
بیان نم��ود . وی اظهار کرد : یک��ی از دالیلی که 
در زمان آل مروان جنگ صورت نگرفت این که 
آنها اعتقاد داش��تند جنگ با خاندان پیامبر )ص(

به ضرر آنهاس��ت و این تجربه ای بود که بعد از 
قیام عاش��ورا را داش��تند که آل سفیان همه نابود 
شدند اما اگر جنگی در می گرفت حتمًا امام قیام 

می کردند . 
نماین��ده ولی فقیه امام جمع��ه بندرعباس با بیان 
اینکه دنیا از عاش��ورا می ترسد گفت : امام سجاد 
)ع( 20 س��ال ی��اد کرب��ال را احیا ک��رد آیا این 
سیاست نیست ، مگر سیاست تنها شمشیر است .

وی ب��ا بیان اینکه امام غیرسیاس��ی امام نیس��ت، 
تصریح کرد: کس��ی که سیاس��ی نیس��ت و نمی 
خواهد وارد مسائل سیاسی شود در مورد مسائل 
سیاسی جامعه نظر نمی دهد این در حالیست که 
امام س��جاد )ع( نظر می دادند ونظر ایش��ان نظر 
امام علی )ع( بود و در سیاس��ی ب��ودن امام علی 

)ع( حرفی نیست .
 پ��س امام در کنج خانه تنها دعا نمی خواند بلکه 

با سلطان زمان مبارزه کرد .
در آیی��ن پایان��ی از آی��ت اهلل س��ید محمدرضا 
جاللی نویس��نده کتاب » جهاد امام س��جاد)ع(«، 
حجت االس��الم و المسلمین ربانی معاون آموزش 
مرکز تخصصی صحیفه س��جادیه، حجت االسالم 
و المس��لمین علی مریدی کتابت رساله الحقوق و 
حجت االسالم و المس��لمین دکتر باوقار محقق و 

پژوهشگر هرمزگانی تجلیل به عمل آمد.
 عل��ی یاور غف��اری و فریده عبودی��ت به عنوان 
نفرات برتر و ابوذر س��الپور به عنوان نفر برگزیده 
بخ��ش مقاالت هفتمی��ن کنگره بی��ن المللی امام 

سجاد)ع( از دیگر تجلیل شدگان بودند.
 در این آیین همچنین از س��جاد بسطام حافظ کل 
صحیفه سجادیه از یاس��وج، سید حسین موسوی 
حافظ صحیفه از بیرجند و سرکار خانم حاجی پناه 

از حافظین صحیفه سجادیه تجلیل شد./
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هفتمین کنگره بین المللی امام سجاد)ع( به کار خود پایان داد
صحیفه سجادیه به عنوان آموزه هایی قدسی اگر در زندگی مردم جاری و ساری شود ، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی را از بین می بردکنند.


