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مدیركل تبلیغات اسالمی هرمزگان:

آب آشامیدنی روستایی در 
 میناب، با طعم کود

 حیوانی

شرکت تعاونی صنایع 
دستی هرمزان کار میناب 

تولید و توزیع 
صنایع دستی استان هرمزگان 

به داخل و خارج کشور
تلفن : 09360280579 

 ناصر رهسپار
مدیرعامل شرکت هرمزان کار

آ د رس : ایران ، هرمزگان  ، میناب  ر و برو پارک ، ناصر رهسپار
بندرعباس : بازارچه 22 بهمن ، تعاونی هرمزان کار

فین،باغ شهر زیبای فراموش شده

هفته نامه

تاكید دكترمرادی نماینده مردم هرمزگان :

صفحه 7 را بخوانید

 ب��ا حض��ور مس��ئولین ، آیین بهره 
برداری از دبس��تان 6کالس��ه امید 
آین��ده ، ب��ا حمایت بان��ک آینده 
در روس��تای خونس��رخ بندرعباس 

برگزار شد.
به گزارش رواب��ط عمومی آموزش 
 و  پ��رورش ناحی��ه دو بندرعب��اس   
با حضوراحمد مرادی نماینده مردم 
ش��ورای  مجل��س  در  بندرعب��اس 
مدی��ره  هیئ��ت  اس��امی،بهزادیان 
ومعاون بانک آینده کش��ور،احمدی 
مدیرکل نوس��ازی وتجهیز مدارس 
اس��تان ،دادی زاده معاون آموزش 
آم��وزش  کل  اداره  متوس��طه 
مجمع  ،رئیس  هرم��زگان  وپرورش 
خیری��ن مدرس��ه س��از هرم��زگان 
شهرستان،معتمدین  اجرایی  مدیران 
به��ره  آیی��ن   ، آم��وزان  ودان��ش 
برداری از"دبس��تان 6کاس��ه امید 
 آینده "روس��تای خونس��رخ برگزار 

شد.
سید هادی حس��ینی مدیر آموزش 
وپ��رورش ناحی��ه دو بندرعباس در 
این مراسم ، ضمن تجلیل از خیرین 

مدرسه س��از که یار ویاور آموزش 
وپ��رورش در بازس��ازی و اح��داث 
م��دارس بودند ،از اقدام ارزش��مند 
بان��ک آینده در س��اخت دبس��تان 
6کاس��ه خونس��رخ با هدف فراهم 
آوردن ام��کان برابرتحصیل��ی برای 
آینده س��ازان ای��ن مرزوبوم تجلیل 

نمود.
 و ی اظه��ار داش��ت : ب��ا اق��دام 
خ��وب بانک آین��ده ،دانش آموزان 
روستای خونسرخ در سال تحصیلی 
جدی��د در فضای فیزیکی مناس��ب 
 واستاندارد به فراگیری علم ودانش 

می پردازند.
حسینی در ادامه افزود: این مدرسه 
در زمین��ی به مس��احت 1945متر 
 مرب��ع بن��ا ش��ده اس��ت ،ک��ه زیر 
آن  آموزش��ی  فض��ای  بن��ای 
،س��رایداری  مترمرب��ع   503
وآبخ��وری  بوف��ه  59/5مترمرب��ع، 
36مت��ر مربع وس��رویس 40/5می 
باش��د، و  از اس��تاندارد ه��ای الزم 
 در براب��ر بایای طبیع��ی برخوردار

می باشد./

در راستای پروژه مهر:
 آیین  افتتاح مدرسه " امید آینده " 

در روستای خونسرخ ، ناحیه دوبندرعباس  

س��لیمی  احم��د  آم��وز  دان��ش 
اس��د  هوش��ان  تی��ز  ازدبیرس��تان 
پور ناحی��ه دو بندرعب��اس و عضو 
پژوه��ش س��رای دان��ش آم��وزی 
ای��ن ناحی��ه در هش��تمین المپی��اد 
ب��ه  نان��و موف��ق  دان��ش آم��وزی 
 کس��ب مدال طالی ای��ن رقابت ها 

شد  .
عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
دو  ناحی��ه  پ��رورش  و   آم��وزش 
بندرعباس؛احمد سلیمی نخبه دانش 
اموز هرمزگانی از ناحیه دو آموزش 
وپ��رورش هرمزگان موفق ش��د که 
م��دال ط��ای رقابت ه��ای المپیاد 

دانش اموزی نانو را کسب نماید..
 مدی��ر رواب��ط عمومی ام��وزش و 
پرورش ناحی��ه دو بندرعباس گفت 
: مرحل��ه اول ای��ن المپی��اد در۲5 
فروردین ماه 96  در 13٧ شهرستان 

در س��طح کش��ور به همت پژوهش 
س��راهاي دانش آموزي و نهاد هاي 
ترویج��ي فن��اوري نانو ب��ا بیش از 
 بیست هزار نفر شرکت کننده برگزار

 شد . 
 همچنی��ن36 برگزی��ده مرحله اول 
از 31 م��رداد م��اه تا 14 ش��هریور 
م��اه ب��ا حض��ور در دانش��گاه امام 
 خمین��ي )ره( قزوین به رقابت عملي  

 پرداختند .
گفتني است این مس��ابقات هرساله 
در باش��گاه دانش آموزي نانو کشور 
زی��ر نظ��ر معاونت علمي ریاس��ت 
جمهور برگزار مي ش��ود و این اولین 
تجربه ح ضور ای��ن دانش آموز در 
مس��ابقات بود ک��ه توانس��ت مقام 
اول ای��ن المپی��اد را از آن خود کند 
 و م��دال طای کش��وری را کس��ب 

 نماید ./

افتخار آفريني دانش آموز نخبه ناحيه دو بندرعباس : 

 کسب مدال طالی المپیاد 
دانش آموزی نانو
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اتوبوس قاتل را فراموش نکنید
بع��د از بروز حادثه تل��خ واژگون��ی اتوبوس دانش 
آموزان اس��تان، سلس��له اقداماتی در حال اجراست 
که میتوان به کاهش چنین حوداثی در آینده دلگرم 
شد، دس��تور قاطع ریاس��ت جمهوری برای اصالح 
ش��یوه نامه های تردد اردوهای دانش آموزی برای 
استاندارد شدن سطح ایمنی و حفاظت از جان دانش 

آموزان از جمله این موارد است.
از دیگ��ر اقدام��ات پیگیری نماین��دگان مجلس در 
همین زمینه اس��ت، روز گذشته کمیسیون آموزش 
مجلس جلس��ه  فوق العاده برگزار کرد در پایان این 
جلس��ه فاطمه سعیدی عضو کمیس��یون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اس��المی بیان داشت:طی 
تماس با وزیر آموزش و پرورش درخواس��ت ش��د 
تا آیین نام��ه اردوهای دانش آموزی تدوین ش��ود. 
وی افزود اگ��ر وزارت آموزش و پرورش از صدور 
یک آیین نام��ه الزم االجرا در ای��ن خصوص ناتوان 
اس��ت نمایندگان مجلس آماده ان��د این موضوع را 
پیگیری کنند.سعیدی بیان داشت : باید سفر شبانه 
ج��اده ای در اردوه��ای دانش آموزی تعطیل ش��ود. 
اگر نمی توانند ط��وری برنامه ریزی کنند که دانش 
آموزان نیمه شب در جاده ها نباشند صراحتا بگویند 
تا فکر دیگری ش��ود.  اتوبوس های غیر استانداردی 
که برایش��ان روز یا ش��ب فرقی ن��دارد و هر لحظه 
ممکن اس��ت با ی��ک حادثه عامل م��رگ دهها نفر 
شوند، اتوبوس هایی که به سبب شیشه های بزرگ 
به قول رانندگان جاده به تابوت شیش��ه ای معروف 
شده اند ، اتوبوس هایی که نه شاسی و نه دماغ دار 
هستند و بدتر اینکه نه از بدنه محکم و شیشه های 

کوچک بهره می برند.
اتوبوسهای تولید داخل غیر استاندارد هستند

 مع��اون فن��ی و مهندس��ی پلی��س راه��ور ناج��ا 
اف��زود: هیچک��دام از اتوبوس های س��اخت داخل 

استانداردهای عمومی را ندارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، سرهنگ احمد 
رس��تمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ش��بکه دو 
س��یما افزود:  خودروهایی که در کشور ساخته شده 
است به دلیل پلت فرم قدیمی سطح ایمنی محدودی 

دارند.
جالب اس��ت بدانید در اغلب کش��ورهای مهم دنیا 
نظیر چین، ایالت متح��ده و کانادا به ایمنی اتوبوس 
های س��رویس مدارس اهمیت خاص��ی می دهند.

ب��ا نگاهی به آمار تصادف اتوبوس های مدرس��ه در 
کانادا، مش��خص است که ایمنی دانش آموزان برای 
س��ازندگان و طراحان این اتوبوس ها تا چه میزان از 
اهمیت برخوردار است. از میان ۱۴۲ مورد مرگ و 
میر که در طول ده س��ال در سراس��ر کانادا مربوط 
ب��ه اتوبوس های مدرس��ه بوده اس��ت، تنها ۵ مورد 
مربوط به دانش آموزان بوده و سایر موارد مربوط به 
مرگ و میر عابران، رانندگان اتوبوس های مدرس��ه، 
دوچرخه سواران و بخش عمده ی آن یعنی ۹۰ مورد 
مربوط به سرنش��ینان وس��ایل نقلیه ی روبه رو بوده 
اس��ت.اما در این اتوبوس ها چه امکانات و تمهیداتی 
پیش بینی شده تا جان دانش آموزان را در تصادف ها 
حفظ کن��د و میزان تلفات و آم��ار جراحت ها را به 
حداقل برساند؟ عالوه بر دارا بودن شاسی و بدنه ی 
بسیار قوی، همه ی این اتوبوس ها “دماغ دار” هستند، 
ک��ه باعث می ش��ود در تصادف ها ایمنی بیش��تری 
داش��ته باش��ند. این به آن معنا اس��ت ک��ه موتور 
اتوبوس در قس��مت جلو کار گذاشته می شود که در 
زمان برخوردهای مقابل )که شدیدترین برخوردها 
هس��تند( مانند س��پری عمل کند که ضربه و فشار 
ناشی از تصادف را تا حد بسیار زیادی بکاهد و مانع 
آسیب جدی به بدنه و کابین )که دانش آموزان در 
آن هستند( ش��ود. این نوع طراحی امروزه در سایر 
اتوبوس ها قدیمی شده و به کار نمی رود، اما در مورد 
اتوبوس های مدرس��ه همچنان برای برخورداری از 

حداکثر ایمنی ممکن در تصادف به کار می رود. 
حاال با این تفاس��یر باید دید عالوه بر اصالح قانون 
شیوه نامه های تردد دانش آموزی دولت و  وزارت 
آموزش پرورش برای افزایش ایمنی سفرهای دانش 
آموزی چه خواهد کرد ، آیا فقط تردد شبانه اتوبوس 
ها دانش آموزی ممنوع خواهد شد یا اینکه به اصل 
ماج��را نیز خواهند پرداخ��ت و اتوبوس های دانش 
آموزی نظیر دیگر کشورهای دنیا ایمن و استاندارد 

خواهد شد./

یک هزار و 540 هکتار از زمین های 
کشاورزی زیرکشت کنجد رفت

   مدیر زراعت س��ازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 
گفت: امس��ال یک هزار و ۵۴۰ هکتار از زمین های 
کش��اورزی اس��تان زیر کش��ت کنجد رفته که در 

مقایسه با سال قبل تفاوتی ندارد.
س��ید رضا امیری در گفت و گو با ایرنا با اش��اره به 
پایان کش��ت کنجد در هرم��زگان ، پیش بینی کرد: 
امسال یک هزار و ۴۰۰ تن محصول کنجد از اراضی 
زیر کش��ت قرار گرفته برداشت ش��ود که به دلیل 
اس��تفاده از ب��ذر مرغوب و رعای��ت اصول فنی پنج 
درصد در مقایسه با سال قبل افزایش خواهد داشت.

وی زمان برداش��ت محصول کنجد در هرمزگان را 
ماه های مهر و آبان اعالم کرد و گفت: شهرس��تان 
های حاجی آباد ، رودان ، میناب ، بستک و پارسیان 
از مناطق مهم تولید کنجد در هرمزگان هستندمدیر 
زراعت س��ازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از جمله 
مزیت های کنجد به مقاومت آن در برابرخش��کی ، 
کوت��اه بودن طول دوره رش��د و ب��ازار خوب آن در 

کشور اشاره کرد. 
قبرستان   های تاریخی قشم   در انتظار

 ثبت  ملی  شدن
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم گفت: قبرستان های تاریخی 
قشم برای ثبت در فهرست آثار ملی ُمستند نگاری 

شدند.
به گزارش ایسنا، سید محمدامین جعفری حسینی با 
اش��اره به اینکه ۴۰ قبر تاریخی مربوط به دوره های 
صفویه و قاجاریه مستند نگاری شد، اظهار کرد: ۱۲ 
پرونده برای ثبت ملی این آثار تدوین شده است.وی 
افزود: این مس��تند نگاری تطبیقی در قبرستان های 
تاریخی روس��تاهای زینبی، ُگربدان، تُم سنیتی و توال 
اجراشده است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری س��ازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان 
ک��رد: کتیبه های قبرس��تان های دوره اس��المی نیز 
بازخوانی ش��دند و با مشاهده و ثبت آیه های قرآنی، 
نمونه های زیادی از اشعار شاعران مشهور کشور نیز 
در پرونده اصلی ارجاع به س��ازمان میراث فرهنگی 
ثبت و درج شده اند.جعفری حسینی اضافه کرد: با ثبت 
بسیاری از این آثار تاریخی و سنگ های کتیبه دار در 
فهرست آثار ملی، قبرس��تان های قشم نیز در زمره 
 جاذبه های مهم گردش��گری تاریخی این منطقه قرار

 می گیرند.
ورود   محتوای  دریایی  به  40 کتاب درسی

خبر هرمزگان- مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات 
راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: محتوای 
دریایی تاکنون به حدود ۴۰ کتاب درسی در مقاطع 
مختل��ف افزوده ش��ده و برآورد می ش��ود حدود 6 
میلیون دانش آموز بیش از گذشته با مفاهیم دریایی 

آشنا شده باشند.
دکتر محمد علی حسن زاده تصریح کرد: کشورهای 
پیشرفته در حوزه دریا مانند هلند، پرتغال و  انگلیس 
از ح��دود پنجاه س��ال پیش مطالب دریای��ی را در 
کت��ب دانش آموزان خود وارد ک��رده اند. همچنین 
کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، دانمارک و سوئد 
ک��ه امروزه در حوزه دریا حرف��ی برای گفتن دارند، 
حداقل از بیست سال پیش مطالب دریایی را به طور 

منظم در کتب درسی خود وارد کرده اند.
وی با بیان این که استان های ساحلی آشنایی بیشتری 
با دریا دارند گفت: نش��انه های دریا را می توان در 
غذا، ش��غل، لباس، ازدواج، مرگ و زندگی س��احل 
نشینان مشاهده کرد اما در استان های مرکزی عمال 
درکی از دری��ا وجود ندارد. حس��ن زاده ادامه داد: 
برای اینکه تعاملی بین فرهنگ دریایی ساحل نشینان 
و سایر نقاط کشور ایجاد کنیم موضوعات حوزه های 
دریایی شهرهای ساحلی در قالب کتبی با ادبیات عامه 
پس��ند تالیف شده است که به زودی رونمایی خواهد 
شد.وی با تاکید برلزوم یک عزم افزود ملی در جهت 
اش��اعه فرهنگ دریایییادآور شد: سواحل مکران در 
جنوب ایران بسیار بکر است اما تاکنون استفاده ای از 
آن نشده است، سعی ما این است که در بستر سازی 
این بخ��ش ها کمک کنیم که البته این امر بس��تگی 
ب��ه این دارد که تا چه ان��دازه این موضوع به عنوان 
 ی��ک مطالبه ملی س��رلوحه کار بخش های مختلف 

قرار گیرد./

برخورد با مقصران حادثه اتوبوس دانش آموزان
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  » علوی « وزير اطالعات در ميناب تاکيد کرد :

مدیرعامل آبفاي هرم��زگان از نصب 
و راه ان��دازي س��امانه کنترل و حذف 
بو در ایس��تگاه فاضالب ش��ماره س��ه 
ش��هر بندرعباس خبر داد و گفت: این 
طرح به صورت پایل��وت و براي اولین 
 بار در تاسیس��ات فاض��الب )در حال 
بهره برداري( در س��طح کش��ور اجرا 

شده است.   
به گزارش روابط عمومی آب وفاضاب 
هرم��زگان ،امی��ن قصمي اف��زود: طرح 
پایل��وت حذف بو ب��ه روش ازن زنی با 
ه��دف از بین بردن بوهای نا مطبوع در 
ایس��تگاه های پمپاژ فاضاب راه اندازی 
ش��ده اس��ت ک��ه در ای��ن روش هوای 
دارای گازهای بدبو در اطراف ایس��تگاه 
و خروجی ش��بکه فاضاب ب��ه کمتر از 
ppm ۲ )واح��د در میلیون( می رس��د.

وی گفت: ب��رای نصب و راه اندازی این 
سامانه حدود ۲ میلیارد ریال هزینه شده 
اس��ت.به گفته وي؛ ازن زنی یک روش 
موث��ر گندزدای��ی و اکسیداس��یون کار 
آمد اس��ت که در تاسیس��ات فاضاب 
به خصوص تاسیس��اتی که در مجاورت 
مناطق مس��کونی و اماکن عمومی واقع 
ش��ده اند، جهت رفع بوی نامطبوع هوا 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد.مدیرعامل 
آبف��اي اس��تان افزود: در ای��ن روش به 
کم��ک ژنراتورهاي تولی��د ازن از هواي 
محی��ط، گاز ازن بدس��ت آم��ده که در 
نتیجه ي ترکیب آن با آب و انتشار آن 
به صورت مه پاش��ي در هواي داراي بو، 
عم��ل حذف بو انجام م��ي گیرد.قصمي 
اظهار داشت: نازل هاي مه پاش تزریق 
مخلوط آب و ازن در تمامي بخش هاي 

تولید بو در ایستگاه فاضاب شامل؛ کانال 
ورودي فاضاب، حوضچ��ه جمع آوري 
فاضاب و کانال خروجي فاضاب )بخش 
عمده تولید بو( نصب شده است تا سامانه 
مذکور با باالترین راندمان حذف گازهاي 
متصاعد شده بد بو در حال کار باشد.این 
مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر 
جهت تکمیل طرح مذکور، آنالیزورهاي 
س��نجش گاز جه��ت تعیین می��زان گاز 
تولیدي در ساعات مختلف روز به منظور 
راه ان��دازي اتوماتیک س��امانه مذکور و 
هوشمند سازي میزان ازن تزریقي در حال 
نصب و راه اندازي مي باش��د.وي یادآور 
ش��د؛ پیش از اجراي این ط��رح پایلوت، 
فقط سامانه بیولوژیکي حذف بو در لیفت 
یک فاضاب )واقع در گلشهر جنوبي( را 
داشتیم که با تایید نهایي شرکت مهندسي 
آب و فاضاب کشور، سامانه حذف بو با 
گاز ازن در سایر ایستگاه هاي فاضاب و 
تصفیه خانه فاضاب شهر بندرعباس نیز 

راه اندازي خواهد شد./

سامانه حذف بو با گاز ازن در ایستگاه فاضالب 
بندرعباس راه اندازی شد

عل��وی وزیر اطالعات با همدردی با مردم میناب و تس��لیت 
ج��ان باخت��ن دانش آموزان نخب��ه هرمزگان��ی در واژگونی 
اتوبوس بیان داشت: در این راستا اگر از دستگاهی قصوری 

صورت گرفته قطعا برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما، حجت االس��الم س��یدمحمود علوی  در 
چهاردهمی��ن س��الگرد یادبود حجت االس��الم عباس عباس��ی 
)فعال انقالبی و نماینده س��ابق مردم میناب در مجلس شورای 
اس��المی( و آیین گرامیداشت شهید فاطمه نیک،،شهیدحج،، و 
ش��هید فاطمه رنجبری تمبانویی ش��هید ،،ترور   با قدردانی از 
مردم میناب  اظهار داشت: مرحوم عباسی در پیگیری و بررسی 
مش��کالت مردم  حوزه انتخابیه خود همیش��ه با دلس��وزی و 
پشتکار  پیگیر مشکالت و برطرف نمودن مشکالت مردم بود.

وی از میناب به عنوان لنگرگاه اهل بیت )ع( و تشیع در جنوب 
کش��ور نام برد و اظهار داشت: میناب و مینابی  همیشه جایگاه 
حب اهل بیت عصمت و طهارت  بوده اند و همواره در این راه 
الگویی برای تمام کش��ور که در تاریخ انقالب پیش از انقالب 
و بع��د ازانقالب این را ثابت نموده اند. وزیر اطالعات گفت ،با 
رجوع به تاریخ  عشق به اهل بیت  و انقالب اسالمی در مردم 
میناب همیشه متبلور  بوده و  در می یابیم که مینابی ها همیشه 
در دفاع از سنگر انقالب و نظام پیشتاز و در عشق به اهل بیت 

مثال زدنی هستند.
علوی با اشاره  به  اهمیت جایگاه علما در دین  اسالم پرداخت 
و عنوان نمود، مرحوم عباس��ی مصداق فرمایش امام رضا )ع( 
در احیا امر الهی و اولیا و انبیاس��ت چ��را که تمام عمر خود را  
در عرص��ه یادگی��ری علوم اهل بیت و آم��وزش آن به مردم 
صرف کرد.وزیر اطالعات بیان نمود: عباسی با در،پیش گرفتن 

زندگی س��اده   به هیچ وجه به پس��ت و مقام دلبس��تگی پیدا 
نکرد و جس��ورانه در دفاع از حق  و حقیقت گام بر داش��ت و 
در محی��ط و جامعه خود باعث احیا اس��الم بود.وی در بخش 
دیگری از س��خنانش افزود: تعداد زیادی از علما میناب را  از 
زمانی که مقام معظم رهبری در ایرانشهر تبعید بود و به ایشان 
سر می زدند می شناس��م.علوی وزیر اطالعات دولت دوازدهم  
ابراز داش��ت: میناب برای من غریبه نیست و به جهت ارتباط 
با بسیاری از بزرگان و شخصیت های انقالبی در این منطقه من 
خود را یک مینابی می دانم.علوی  ضمن اشاره به تحریم تنباکو 
توس��ط میرزای ش��یرازی، ادامه داد: عالم همواره دنبال منافع 
ملت  و حل مش��کالت مردم بوده و مردم نیز در طول تاریخ 
به علم��ا احترام ویژه ای قائل بوده ان��د.وی با بیان اینکه، مرگ 
عالم مصیبت و به منزله خاموش شدن ستاره است که هیچ گاه 
جبران نمی ش��ود، با اش��اره به تجلیل مردم مین��اب از مرحوم 
عباس��ی پس از ۱۴ سال از عروجش، این امر را بیانگر خدمات 
اثر گذار این عالم وارس��ته دانس��ته و گفت، مرحوم عباسی در 
دفاع از نظام و رهبری و آرمان های انقالب ذره ای کوتاه نیامد.

  وی اظهار داش��ت،  مسئولیت ها اگر وسیله گره گشایی مردم 
باشد ارزشمند است ولی اگر چنین نباشد هدر دادن عمر است. 
وی همچنین با تسلیت جان باختن دانش آموزان هرمزگانی در 
حادثه واژگونی اتوبوس  در داراب استان فارس از پیگیری این 
موضوع توسط استاندار هرمزگان خبر داد و گفت: در این راستا 
اگر قصوری از دس��تگاهی صورت گرفته قطعا برخورد خواهد 
ش��د. وی افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی  گردد که جلوی 
این حوادث تلخ گرفته ش��ود.علوی همچنین با بیان این که در 
حادثه ترور در مجلس ش��ورای اسالمی یکی از شهدا از میناب 
بود، اظهار داش��ت: از خوبی های میناب اس��ت که هم در حج، 
ت��رور و دیگر عرصه ها ش��هدایی را تقدیم نظام و انقالب کرده 
است.در پایان مراس��م تعدادی از باغداران و فعاالن اجتماعی 
مین��اب موضوع بحران آب میناب و تبع��ات امنیتی اجتماعی 
آن را با وزیر اطالعات مطرح کردند.یادآور می شود علوی در 
سفر به میناب از خانواده دو تن از دانش آموزان جان باخته در 
اردوی دانش آموزی دیدار و ضمن ابالغ س��الم رئیس جمهور 

از آنان دلجویی نمود./

 محمد پورفخری مدی��ر کل راه آهن 
هرمزگان از بازدی��د مهندس خدایی، 
قائم مقام راه آهن هیئت همراه در این 

اداره کل خبر داد. 
به گزارش روابط عموم��ی اداره کل راه 
آهن هرمزگان،مهندس خدایی، قائم مقام 
راه آهن، دکتر باقری مش��اور وزیر راه و 
شهرسازی، علی آبادی معاونت سازمان 
بنادر و دریانوردی، یزدانی معاونت فنی 
و زیربنای��ی و مدی��ران کل بازرگانی و 
بازاریابی هرمزگان و س��ایر کارشناسان 
راه آهن استان جهت افزایش سهم حمل 

و نقل کانتین��ری و رفع موانع گمرکی و 
راهکاره��ای ج��ذب این محم��والت به 
سمت حمل ریلی از منطقه ویژه اقتصادی 
بندر ش��هید رجایی و سایتهای تخلیه و 
بارگیری ریلی مستقر در این منطقه چون 
پایانه ریلی کانتین��ری بازدید نمودند.با 
توجه به اهمیت س��اماندهی حمل و نقل 
مواد معدنی و ایجاد خطوط تخلیه و ایجاد 
واگن برگردان از سایت ۲00 هکتاری و 
خطوط پش��تیبانی، سایت مانوری، پایانه 
نفت��ی، پروژه های تخلیه در حال احداث 
و س��ایر اماکن تخلی��ه و بارگیری ریلی 

صورت پذیرفت. همچنین ضمن بازدید 
ب��ه تبادل نظر و ارائه راهکارهای موثر و 
مفید در جه��ت افزایش میزان تخلیه و 
بارگیری بخصوص راه اندازی قطارهای 
مس��تقیم و برنامه ای کانتینری از بندر 
ش��هید رجایی به س��ایر مقاص��د مورد 
نی��از و نهایتا اص��اح و مرمت و تکمیل 
برخی خط��وط فرعی که عملیات تخلیه 
و بارگیری در آن خطوط انجام می گیرد 

پرداختند. 
ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه ه��دف از این 
بازدیدها افزایش حم��ل بارریلی و رفع 
تنگناهه��ای موجود و ارائ��ه راهکارهای 
جهت توسعه خطوط ریلی در این منطقه 
مه��م تجاری و انتقال بار از جاده به ریل 

می باشد ./

 افزایش بار و توسعه ریلی در منطقه شهید رجایی
 انجام می شود
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گروه گزارش : موسی زاهدی
اهالی روستای نز و پرازن بخش سندرک میناب برای 
تامین حداقل های خود به کمک هموطنان خیرش��ان 
 نی��از دارن��د، هموطنانی که ش��اید هرگ��ز اوج رنج 
و محرومیت این افراد در تصورش��ان نگنجد مردمی 
که با طعم آب آل��وده فضوالت حیوانی روزگار خود 

را سپری می کنند.
 روستای نَ������ز در فاصله 1۲0 کیلومتری شهرستان 
میناب، یکی از محروم ترین روستاهای بخش سندرک 
با جمعی��ت ب��االی 300 نفر این روزه��ادر پس عدم 
بی توجهی های مس��ئوالن با مش��کات  زیادی دست 
و پنج��ه نرم می کند.روس��تائیانی که ن��ه تنها با مرکز 
شهرس��تان بلکه با نزدیک ترین روس��تای خود فاصله 
15 کیلیومتری دارند و حتی برای رس��یدن به روستای 
بعدی باید از جاده های مرگ آور و خطرناک بگذرند 
، روستایی که تا بحال هیچ مسئولی به آنجا نرفته است.

با ورود به روس��تای نز و پرازن در ابتدا لوله های سیاه 
رنگی مش��اهده می کنید که با مس��افت زیادی از دل 
روس��تا عبور می کند با بش��که های سفید رنگ که در 
محوطه منازل مس��کونی تعبیه ش��ده است، و مردمانی 
که مجبور هس��تند با بشکه از چشمه پائین دست آب 
آش��امیدنی خود را تامین کنند،معلوم شدکه این روستا 

با کمبود اب آشامیدنی مواجه است.
برای اینکه از وضعیت آب آشامیدنی اهالی این روستا 
جویا ش��ویم با جمعی از اهالی روس��تا به محلی که آب 
ب��ه مردم این روس��تا انتقال داده می ش��د رفتیم، در3 
کیلومتر دور تر از روس��تای ن��ز و پرازن یک رودخانه 
مش��اهده کردیم که اهالی این روستا با لوله کشی آب 
 جمع ش��ده کناره این رودخانه را برای مصارف خانگی 

و آب شرب استفاده می کردند.
آب آش��امیدنی روس��تای نَ���������ز کام��ال غی��ر 

بهداشتی است
دروی��ش رضایی یک��ی از اهال��ی روس��تای نَ����ز از 
توابع بخش س��ندرک شهرس��تان میناب در حاش��یه 
گزارشگیری از مش��کات اهالی این روستاگفت: مردم 
این روس��تا مجبورند از آب ناس��الم و غیر بهداش��تی 
 که محلی از انباش��ت فضوالت حیوانی اس��ت استفاده 

کنند.
رضایی اضافه کرد: اهالی این روس��تا باید ۲ روز منتظر 
بمانن��د تا آب باریکه از لوله های انتقال آب عبور کند 
و به آب انبار برس��د،آبی که ش��اید دیگران از خوردن 
آن صرف��ه جویی کنند اما مردم روس��تای نَ����ز ۲5 
س��ال است که اس��تفاده می کنند.این ش��هروند ادامه 

 داد: آب آش��امیدنی این روستا از محل رودخانه تامین 
می شوداماح و روسوباتی که همراه آب به درون لوله 
ها وارد می ش��ود س��بب گرفتگی، انباشت روسوب در 
جان لوله ها می شود بخاطر همین اهالی روستا از چال 
کندن لوله ها خود داری کرده اند تا هر چند گاهی لوله 

ها را تکان دهند تا رسوب گیری شود.
وی تصریح ک��رد: تنها آب روس��تای نَ����ز، از جمع 
شدن آب در بستر رودخانه تامین می شود،اینجا محل 
تردد انواع حیوانات اهلی و وحشی است و با اینکه آب 
آش��امیدنی این روس��تا بوی فضوالت حیوانی می دهد 

اهالی مجبورند استفاده کنند.
رضایی اب��راز کرد: اینج��ا آنقدر به بهانه خشکس��الی 
کمب��ود بودجه و… بیکاری رواج دارد که روس��تائیان 
ع��ادت ک��رده اند ب��ه زل زدن به کوه و دش��ت های 

اطراف یا برای کار کردن به جزیره کیش سفر کنند.
چ��را خانواده های ما باید مورد بی مهری های دولت 

قرار بگیرند
محمد کرمش��اهی یک��ی از قدیم��ی های این روس��تا 
گفت:مس��ئولین فکری بحال این مردم محروم روستای 
نَ������ز و پرازن بکنند، تا کی باید از آب آش��امیدنی 
س��الم که حق یک شهروند اس��ت محروم باشیم، زنان 
و فرزن��دان ما به دلیل اس��تفاده کردن از این آب غیر 
بهداش��تی بیمار ش��ده اند.کرمش��اهی ادامه داد: چرا 
خانواده های ما باید م��ورد بی مهری های دولت قرار 
بگیرند از مسئولین تقاضا داریم به این روستا سفر کنند 
ت��ا رنج فقر و محرومیت این مردم را از نزدیک ببینند 
و تنها سفرش��ان را بهانه جمع آوری رای و همراهی با 

خود ندانند. 
وی اذع��ان داش��ت: آقای مس��ئول، حق داش��تن آب 
آش��امیدنی سالم از ما سلب ش��ده است، این وضعیت 
اس��ف بار مردان این روس��تا را جلو خانواده هایش��ان 
ش��رمنده ک��رده اس��ت.این س��اکن قدیمی روس��تای 
نَ������ز گفت: تا کن��ون هیچ نماینده و فرمانداری به 
این روس��تا س��فر نکرده اس��ت، افرادی هم که به این 
روس��تا آمده اند فقط ِصرف جم��ع آوری رای و تبلیغ 
نماینده خاص بوده و هیچ مش��کلی از اهالی این روستا 

حل شده است.
کرمش��اهی گفت: مشکل آب آش��امیدنی این روستا با 
گذش��ت ۲5 سال هنوز مرتفع نش��ده است و طی این 
خشکسالی های اخیر و کمبود بارش  تا چند سال آینده 
وضعیت آب آش��امیدنی روس��تای نزب��ه یک کابوس 

تبدیل خواهد شد.
فوت دو جوان بخاطر بیماری کلیه                                                                                                                                
عل��ی عبداهلل زاده جوان س��اکن روس��تای نَ��������ز 
ضمن گایه از مس��ئولین گفت: به سبب غیر بهداشتی 
بودن آب آش��امیدنی این روس��تا تا کن��ون دو نفر از 
اهالی بخاطر بیماری کلیوی ناش��ی از مصرف این آب 
ج��ان خود را از دس��ت داده اند.این ج��وان ادامه داد: 
بیماری های کلیوی، عروق، مجاری ادراری، پروستات، 
سنگ مثانه شایعترین بیماری در بین اهالی این روستا 
بوده که می طلبد مس��ئولین در رفع محرومیت مردم 
 این روس��تا از حداق��ل امکانات دریغ نکنن��د.وی ابراز 
کرد: فقر و محرومیت در این روستا به اندازه ای است 
که اگر فردی مریض ش��د تامین هزینه دارو و درمان 
آن یک مصیب��ت بزرگ برای آن خانواده محس��وب 
میش��ود و مجبور می ش��ود تا با بیماری دست و پنجه 

نرم کنند.
عبداهلل زاده جوان س��اکن روس��تای نَ��������ز اذعان 
داش��ت: عدم توجه به زیر ساختها و قدیمی بودن لوله 
های موجود باعث شده تا اهالی روستای نَ����ز نتوانند 

آب آشامیدنی مورد نیاز خود را تامین کنند.
۷۰درصد اهالی روس��تای نَ����ز از بیماری گوارشی 

رنج می برند.
دکتر سلمان اس��دی متخصص بیماری های داخلی از 
مرکز بهداش��ت و درمان بخش سندرک گفت:آبی که 
مردم این روس��تا استفاده می کنند کاما غیر بهداشتی 
ب��ا تلمباری از فض��والت حیوانی و باقیمان��ده آبی که 
احتم��ال هر گونه امراض و بیماری های عفونی و انگلی 
دارد.دکتر اس��دی تصریح کرد: ط��ی ویزیت رایگان و 
بررس��ی هایی که از وضعیت بهداشت و درمان مردم 
روستای نَ�����ز انجام شد اغلب مردم روستا به دلیل 

اس��تفاده کردن آب آش��امیدنی غیر بهداشتی و مضر 
دچار بیماری های گوارشی، کلیوی، پروستات، بیماری 
های انگلی و عفونی هستند. وی ادامه داد: تیم پزشکی 
مستقر در بخش سندرک آماده ارائه هر گونه خدمات 
بهداش��تی و درمانی برای اهالی روستاهای محروم این 
بخ��ش و شهرس��تان میناب می باش��دبه ای��ن امید تا 
بتوانیم نسبت به رفع مش��کات همنوعان اقدام کنیم 
و نوید بخش س��امت به خانواده های مناطق محروم 

باشیم.
پیشنهاد ۸۰۰ میلیونی اداره آب و فاضالب روستایی 

برای احداث چاه
ایمان پنجش��نبه زاده دهیار روستای نَ�������ز بخش 
س��ندرک ضمن گایه مندی از مسئولین گفت: اهالی 
این روس��تا از سال 13٧0 تا کنون از مشکل بی آبی و 

خشکسالی رنج می برند و ۲5 سال است که تنها منبع 
تامین آب آش��امیدنی این روس��تا آب رودخانه ها در 
مس��یر این روستا بوده اس��ت.وی افزود:برای رفع این 
مشکل چندین بار به فرمانداری و بخشداری شهرستان 
میناب مراجعه کردیم ولی متاسفانه هیچ جواب درست 
و قانع کننده ای از س��وی مس��ئولین به ما داده نشده 
است.پنجش��نبه زاده اظهار داشت: طی مکاتبات انجام 
ش��ده با اداره آب و فاضات روس��تایی مرکز اس��تان، 
ب��رآورد هزینه برای احداث ی��ک حلقه چاه آب ۸٧0 
میلی��ون تومان پیش بینی کرده اند که با واقعیت خیلی 
فاصاه دارد و اگ��ر این اداره مبلغ 150 میلیون تومان 
برای تامین آب شرب این روستا واگذار کندما قادریم 
مش��کل آب روس��تا را بر طرف کنیم.دهیار روس��تای 
نَ��������ز ادامه داد: مردم روس��تای نَ���ز هیچ وقت 
ت��وان پرداخت هزینه ای ک��ه بخواهیم این وضعیت را 
سامان ببخشیم ندارند و اداره آب و فاضاب روستایی 
اس��تان هرمزگان هم هیچ اعتباری با این مبلغ هنگفت 
برای توسعه و تقویت زیر ساختی در بحث آب به  این 

روستا اختصاص نمی دهد.
وی گف��ت: لوله های انتقال آب از کنار رودخانه تا دور 
ترین نقطه در این روس��تا به دلیل عمر زیاد و ش��دت 
گرمای تابس��تان فرسوده ش��ده و وضعیت آبرسانی به 

مردم روستا با مشکل مواجه کرده است.
پنجش��نبه زاده گفت: از آنجایی که بهره مندی از آب 
 آش��امیدنی س��الم حق ضروری یک ش��هروند بشمار 
می رود مسئولین باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی 
کنند و با یک برنامه ریزی هدفمند خواسته های مردم 
مناطق محروم را مرتفع سازند.وی از مسئوالن خواست 
تا با رسیدگی به خواسته حق مردم این روستا مشکات 
پیش آمده برای تامین آب روستا را حل نمایندروستای 
نَ����ژ از توابع بخش س��ندرک شهرس��تان میناب  با 
 جمعی��ت 300 نف��ر در 1۲0 کیلومت��ری میناب قرار 

دارد./

آب آشامیدنی اهالی روستایی در میناب با طعم کود حیوانی  وقتی کليه ها بيمار می شوند؛

آب آشامیدنی این روستا از 
 محل رودخانه تامین 

می شود، امالح و روسوباتی 
که همراه آب به درون لوله 

ها وارد می شود سبب 
گرفتگی، انباشت روسوب 
در جان لوله ها می شود 

در نه گفتن به دوستان ناباب همه مسئولیم 
و نفی مواد مخدر !
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با سام  و کمال تشکر از شما به خاطر 
این ایده خوب تان برای یک شهروند 
ارتباط داشتن با مسئولین کمی سخت 
است ولی  با این ایده شما که ستونی برای پیامهای 
تلفنی شهروندان گذاشته اید مطمئنا مسئولین پیام 
پنج  تنها سینما  . مدتی است  بینند  مارا می  های 
بعدی پایتخت اقتصادی کشور بخاطر آتش سوزی 
تعطیل می باشد از مسئولین مربوطه  درخواست 
داریم پیگیر این مسئله باشند چرا که تفریح زیادی 

برای مردم در این شهر وجود ندارد . با تشکر .

با خسته نباشید به شما و همه عوامل 
هفته نامه تان ، مادربنده بخاطر سن 
پله  از  رفتن  باال  دارند  که  باالیی 
با  بندر عباس هم   و  است  برایشان کمی سخت 
این که شهر معروف و بزرگی است و صفت هایی 
برای این شهر بندری و توریستی قرار داده اند ولی 
متاسفانه  تمامی پله برقی های پلها و مراکز خرید  
همیشه خاموش و بخاطر استفاده نشدن از آن ها 
تبدیل شده است به جای زباله  خواهشمندم پیگیر 
این موضوع باشید و از مسئوالن مربوطه بخواهید 
در  شهروندان  راحتی  و  رفاه  برای  هارا  پله  این 
بتوانند ازاین  ساعات روز روشن نمایند تا همگان 

سرمایه ملی بهره مند شوند.
به  را  من  پیام  است  ممکن  اگر 
مسئولین اداره تاکسی رانی هرمزگان 
برسانید.چقدر خوب می شود اگر  در 
از  نقد  بندرعباس به جای پول  تاکسی های شهر 
شر  از  هم  تا  بشود  استفاده  خوان  کارت  دستگاه 
این بحث پول خورد نداریم راحت بشویم و هم از 
این کثیفی پول هایی که مدام دست به دست می 
چرخد و هم از استهاک پول  که هرساله هزینه 
زیادی برای بازیابی آن ها خرج می شود با تشکر 

از هفته نامه شما .
شهر  از  ای  منطقه  شهرونده  بنده 
گل   ( گوییند  می  آن  به  که  هستم 
شهر ( ولی من اینگونه تصور نمی کنم که گل شهر 
.در  باشد  گمی  در  سر  از  پر  و   نامنظمی  این  به 
خیابان ما آگهی هایی چسبیده شده بر در و دیوار 
ها  و نمای خیابان را از بین برده است و باعث بد 
جلوه دادن خیابان می شود. شلوغی منظر شهری 
و ترافیک سنگین این منطقه و حضور دستفروشان 
باعث شده که گل شهر دیگر گل  و...  دروه گرد 

شهر نباشد .
در هر محله ای که نگاه کنیم حداقل 
ولی  دارد   وجود  نانوایی  دو  یا  یک 
انقدر  نانوایی ها  چطور می شود که بعضی از این 
از  تعدادی   و  شوند   می  مشتری  بی  و  خلوت  
نانوایی ها ی انگشت شمار هم بسیار رونق دارند و 
درساعات مختلف شلوغ هستند.. علت را که جویا 
می شویم اهالی  می گویند  بخاطر کیفیت پائین نان 
ها و طمع نا مطبوع آن ، بعضی ازنانوایی ها بخاطر 
نبود مشتری به تعطیلی منجر می شوند .به نظرم 
نظارت بر نانوایی هایی که با سامت مردم سروکار 

دارند کار زیاد مشکل و طاقت فرسایی نیست.

پیگیر  خواهم  می  شما  از  سام  با 
شهر  در  چرا  که  باشید  مسئله  این 
وجود  زیادی  محات  عباس  بندر 
توجه  خاصی  محات  به  فقط  متاسفانه  ولی   دارد 
 می شود.  در محله ما ساعت ها و روز ها باید بگذرد تا 
زباله های انبوه که در سر کوچه ها روی هم تلمبار 
شده اند با تماس های مکررو  پیگیری های زیاد 
این  که  است  مدتی  بشوند.  آوری  جمع  ها  زباله 
روال ادامه دارد ولی بعد از گذشت مدتی به همان 
روال عادی و جمع  شدن زباله ها د رگوشه و کنار 

محات عادت می شود./

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

مدیركل تبلیغات اسالمی هرمزگان:

والیت فقیه استمرار واقعه غدیر است
هرمزگان  اس��المی  تبلیغات  مدیرکل 
گف��ت: ش��بهه افکنی و کتم��ان واقعه 
 غدی��ر خیان��ت ب��ه ق��رآن و اس��الم 

اس��ت   .
اداره  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
هرم��زگان،  اس��المی  تبلیغ��ات  کل 
حجت االس��الم والمس��لمین عل��ی  اکبر 
راد در گفت وگوی��ی ضم��ن  انص��اری 
گرامی داش��ت ده��ه امام��ت و والیت 
اظهار داش��ت: غدیر فرصت مناس��بی 
ب��رای تبیی��ن حقایق اس��الم اس��ت و 
ای��ن ام��ر اله��ی در حقیق��ت تداوم گر 
رس��الت انبیا و اولی��ای الهی بود. وی با 
بی��ان اینک��ه غدی��ر از بزرگترین اعیاد 
مس��لمانان به ش��مار می رود و به منزله 
اکم��ال و اتمام دین اس��ت، افزود: همه 

مسؤوالن فرهنگی باید فرهنگ غدیر را 
آن گونه که بوده به جامعه بشناس��انند 
و دس��تاوردهای مضاعف��ی ک��ه در آن 
وجود دارد در جهت شناساندن زوایای 
مختلف این امر اله��ی به جامعه تالش 
کنند اما متأس��فانه برخ��ی از مطالبی را 
که در تعزیه ها مشاهده می شود با اصل 

مفاهی��م غدی��ر مطابق��ت ن��دارد.
حجت  االس��الم انصای راد با بیان اینکه 
کتمان ک��ردن واقعه غدی��ر خیانت به 
قرآن و اسالم اس��ت، افزود: این وقایع 
مه��م تاریخ��ی در حالی انجام ش��د که 
پیامبر بزرگ اس��الم هنگام بازگش��ت 
از حجه ال��وداع در ۱8 ذی الحجه، ۱۲۰ 
هزار نفر از مس��لمانان حضور داش��تند 
و حق تعال��ی به پیامبر دس��تور داد که 

ای پیامب��ر اگر جانش��ین بع��د از خود 
را معرف��ی نکن��ی دین��ت را ب��ه اتمام 
نرس��اندی و رس��التت را کامل نکردی 
و این مس��ئله آیه صریح ق��رآن کریم 
اس��ت اما وهابی��ت خبیث ش��بهاتی را 
بر ای��ن امر مق��دس وارد می کنند و با 
ای��ن توطئه در صدد هس��تند تا اذهان 
و اف��کار عموم��ی را در جهان نس��بت 
 ب��ه واقع��ه غدی��ر تحت الش��عاع قرار 

دهن��د.
اس��المی هرمزگان  تبلیغات  مدی��رکل 
با بی��ان اینکه غدیر نم��اد والیتمداری 
اس��ت و این هفته باید مس��ئله والیت 
برای جوان��ان جامعه تبیین و تش��ریح 
ش��ود، افزود: امروز مسئله غدیر باید از 
محجوریت خارج ش��ود زی��را این آئین 

یک��ی از وقای��ع مهم و سرنوشت س��از 
در قرآن و اس��الم اس��ت.این مس��ؤول 
در پای��ان تصری��ح کرد: والی��ت فقیه 
اس��تمرار واقع��ه غدی��ر اس��ت و دین 
ب��دون والیت ناقص می مان��د و افتخار 
هم��ه م��ا این اس��ت که در زیر س��ایه 
پرچم والی��ت قرار گرفتی��م و باید در 
پاسداش��ت این آئین الهی و بهره گیری 
ت��الش غدی��ر  فرهن��گ  از   بیش��تر 

 ش��و د./

خواهان  بندرعباس  مردم  نماینده 
پیشنهاددهندگان  با  برخوردجدی 
دانش آموز کشته شده  خانواده  به  وجه 
ماجرا  صحت  صورت  در   هرمزگانی 

شد.
خانه  غرفه  از  بازدید  در  مرادی  احمد 
با  گفت وگو  در  مرادی  احمد  ملت 
اشاره  با  ملت  خانه  خبرگزاری  خبرنگار 
اتوبوس  دستگاه  یک  واژگونی  حادثه  به 
در  هرمزگانی  آموزان  دانش  حامل 
شایعه  درباره  فارس  استان  داراب 
سوی  از  نقد  وجه  میلیون   ۸ پرداخت 
استان  پرورش  و  آموزش  مسئوالن 
هرمزگان در ازای امضای رضایت نامه به 
اگر  از دانش آموزان، گفت:  یکی  والدین 
چنین موضوعی صحت داشته باشد؛ باید 
به ضرس قاطع با پیشنهاد دهندگان این 

موضوع برخورد جدی شود.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، 
شورای  مجلس  در  خمیر  و  آباد  حاجی 
اسامی افزود: خواب آلودگی و خستگی 
این  و  است  بوده  داده  رخ  حادثه  عامل 
نزدیکی  محلی  در  نیمه شب  تلخ  واقعه 
رخ  رستاق  روستای  در  و  داراب  شهر 
 ٧ باختن  جان  به  اشاره  با  می دهد.وی 
کمک  یک  و  مربی  یک  دانش آموز، 
از  بیش  کرد:  اضافه  سانحه،  در  راننده 
30 دانش آموز مجروح شدند و 5 نفر 
به  داشتند  وخیمی  وضعیت  که  آنان  از 

بیمارستانی در شیراز منتقل شدند.
انتقاد  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
از شیوه نامه اباغ شده از سوی وزارت 
آموزش و پرورش در خصوص اردوهای 
جمع  اینکه  داد:  توضیح  آموزی،  دانش 
روانه  شبانه  آموزان،  دانش  از  زیادی 
اردو شوند و به آن ها تأکید شود که اگر 

کسر  امتیاز  شما  از  باشید  داشته  تأخیر 
پذیرش  قابل  وجه  هیچ  به  شد   خواهد 
از سوی دیگر در  داد:  ادامه  نیست.وی 
حضور  دانش آموزان  این  که  اردوگاهی 
می یابند  به دانش آموزان همه استان ها 
اباغ شده بود که باید سریعا نماز مغرب 
اقامه و شبانه اردوگاه را  و عشا خود را 

ترک کنند.
و  راه  وزیر  اینکه  بر  تأکید  با  مرادی 
پرورش  و  اموزش  وزیر  و  شهرسازی 
پاسخگوی  مجلس  در  حضور  با  باید 
افکار عمومی باشند، گفت: نباید به یک 
نامه  شیوه  اصاح  و  ساده  عذرخواهی 

بسنده کرد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به 
آموزی  دانش  سازمان  رییس  استعفای 
استان هرمزگان گفت: این مدیر مستعفی 
اردوهای  شیوه نامه  اجرای  جز  چاره ای 

مقصر  و  است  نداشته  آموزی  دانش 
را  نامه  شیوه  این  که  هستند  کسانی 

تدوین و اباغ کرده اند.
که  کسانی  باید  که  است  معتقد  وی 
را  دانش آموزی  اردوهای  شیوه نامه 
تدوین کرده اند، استعفا دهند و استعفای 
و  آموزش  وزارت  پرورشی  معاون 
پرورش و معاون وزیر آموزش و پرورش 
مورد  آموزی  دانش  سازمان  رئیس  و 

انتظار است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، 
شورای  مجلس  در  خمیر  و  آباد  حاجی 
اسامی یادآور شد: حکم قاضی به طور 
به  توجه  با  وقایعی  چنین  برای  معمول 
قتل  دیده  صدمه  خودروی  بودن  بیمه 
غیر عمد است و برخی فقط می خواهند 
با پرداخت بیمه ماجرا را خاتمه دهند که 

نباید چنین باشد./

دكتر احمد مرادی:
 پرونده، با پرداخت بیمه و عذرخواهی خاتمه پیدا نکند

بیان  با  مجلس  در   عباس  بندر  مردم   نماینده 
روز   ۴۵ حدود  در  میگو  مجاز  صید  دوره  اینکه 
ممنوعیت  گفت:   انجامد،  می   طول  به  درسال  
در  میگو  ریزی  تخم  از  حفاظت  منظور  به  صید 

برخی ماه های سال اعمال می شود.

 احمد مرادی درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت 
میگو درکشور،گفت: مدت  درباره محدودیت صید 
مجاز صید میگو  30 الی  45 روز  در سال  است 
و این در حالی است که برای برداشت میگو  باید 
شود  طی  اجرایی  برنامه  طی  میگو  تولید  مراحل 
داشته  را  مصرفی  دربازار  بهینه  فروش  قابلیت  تا 

باشد.
میگو  انرژی مجلس،افزود: صیادان  کمیسیون  عضو 
به صید  مجاز  ماه های  در  توانند  می  مجوز  اخذ  با 
چرخه  از  مجاز  غیر  واگرصیادان  بپردازند  میگو 
زمان  در  توانند  می  صیادان  شوند،  حذف  صید 
مجاز صید درآمد یکساله   از صید میگو را کسب 

کنند.
،صیادان   میگو  غیرمجاز  صیدهای  داد:  ادامه   وی 
افرادی صیادان  به  سنتی را متضرر کرده  است و 

غیرمجاز اطاق می شود که  پروانه  و مجوز صید 
و رعایت  بدون ظابطه  بنابراین  نکردند  را دریافت 
فصل های مجاز  صید  میگو  را  در دستور  کار 

قرار می دهند.
بیان  با  با خانه ملت  گو  و  ادامه گفت  مرادی در  
اینکه پرشدن تورهای خالی صیادان سنتی با حذف 
تصریح   ، است  پذیر  امکان  میگو  غیرمجاز  صیادان 

کرد:بیمه نباید پشت مالکان شناور را خالی کند.
یادآورشد:   ، مجلس  انرژی  کمیسیون   عضو 
باید  می کنند  کار  لنج  روی  بر  که   افرادی  تمام 
بگیرند  قرار  اجتماعی  تامین  بیمه  پوشش  تحت 
لنج   صاحب  متاسفانه  که  ست  ا  حالی  در  این  و 
امنیت  امر   این  که  شود  نمی  بیمه   شامل  
تهدید  را   صیادی  و   صید  زمینه  در   شغلی  

می کند./

پرشدن تورهای صیادان سنتی با حذف صیدهای غیرمجاز میگو
دكتر احمد مرادی تاكیدكرد:

بيمه نبايد پشت مالکان شناورها را خالی کند
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 قایقران هرمزگانی در اردوی تیم 
ملی قایقرانی آب های آرام 

نایب رئی��س هیات قایقرانی هرم��زگان از حضور 
یکی از بانوان قایقران این استان در ششمین اردوی 
آمادگی تیم ملی قایقرانی آب های آرام کشورمان 
خبر داد.آرزو پاس��الر در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داش��ت: هدیه کاظمی پاروزن هرمزگانی حاضر در 
این اردو است که در بخش کایاک پارو می زند.وی 
بیان داشت: این مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی 
قایقرانی آب های آرام بانوان کش��ورمان با حضور 
۱۲ قایق��ران از ام��روز در دریاچ��ه آزادی تهران 
شروع شده و تا 3۱ شهریورماه ادامه دارد. پاسالر 
تصریح کرد: تیم ملی آب های آرام کشورمان خود 
را برای حضوری موفق در بازیهای آسیایی ۲۰۱8 
اندونزی و مسابقه قهرمانی آسیا ۲۰۱7 آماده می 

کند./
فوتبالیست رودانی به تیم لیگ برتری 

امیدهای نفت اهواز پیوست 
 بازیکن ج��وان و آینده دار رودانی با قراردادی یک 
ساله به تیم فوتبال امید نفت اهواز پیوست.به گزارش 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان رودان 
 سجاد رستمی هافبک ۲۱ س��اله رودانی بعدازظهر 
۱3 ش��هریورماه  با عق��د قراردادی یک س��اله به 
عضویت تی��م فوتبال نفت اهواز ک��ه در لیگ برتر 
امیدهای کش��ور حضور دارد در آمد.رس��تمی که 
توانایی بازی در پس��ت های مهاجم، هافبک و دفاع 
چپ را دارد از ۱۴ س��الگی به نوجوانان شاهین مهر 
رف��ت و به تیم های جوان��ان آلومینیوم هرمزگان ، 
امیده��ای البدر بندر کنگ و گل گهر س��یرجان راه 

یافت. 
 داور و کمک داور رودانی

 در کالس های پیش فصل لیگ 
شهرس��تان رودان جواد سهراب نژاد به عنوان داور 
و امین حسن زاده به عنوان کمک داوراز شهرستان 
رودان در کالس داوری پیش فصل لیگ دسته دوم 
کش��ور با موفقیت پشت سر گذاش��تند. به گزارش 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ، موفق ش��دند 
جواز حض��ور در این رقابت ها را بدس��ت آوردند.

این دوره آموزش��ی س��ه روز در شهر ش��یراز زیر 
نظر مدرس��ان فدراس��یون فوتبال آقایان حس��ین 
 عسکری ، حیدر شکور و سید حسین نورانی برگزار

 شد.
شهرداری بندرعباس میزبانی مسابقات 

فوتبال ساحلی امیدهای کشور
س��ازمان فرهنگی و ورزشی ش��هرداری بندرعباس 
میزب��ان دور برگش��ت مس��ابقات فوتبال س��احلی 
امیدهای کش��ور اس��ت.به گ��زارش روابط عمومی 
سازمان فرهنگی و ورزشی ش��هرداری بندرعباس، 
از سری رقابت های فوتبال ساحلی امیدهای کشور 
س��ازمان فرهنگی و ورزشی ش��هرداری بندرعباس 
میزبان دور برگشت این رقابت ها است.در این دور 
از مس��ابقات ۵ تیم ش��هرداری بندرعباس، شهریار 
س��اری، ایفا اردکان، ملوان بندر درگز و دریانوردان 
بوش��هر حض��ور دارند.این دور از مس��ابقات از ۱۴ 
لغابت ۱8 شهریور ماه به مدت ۴ روز در مجموعه 

ورزشی ساحلی غدیر بندرعباس برگزار می شود.
قایقران هرمزگانی عازم رقابت های 
جام باشگاه های جهان در ایتالیا شد

نای��ب رئیس هی��ات قایقران��ی هرم��زگان گفت: 
انس��یه پورعبداللهی قایق��ران هرمزگانی عضو تیم 
دراگون بوت س��کان تهران ع��ازم رقابت های جام 
باش��گاه ه��ای جهان به میزبانی ش��هر ونی��ز ایتالیا 
 ش��د.آرزو پاس��الر در گف��ت و گ��و با ایرن��ا اظهار 
داش��ت: پورعبداللهی تنها نماین��ده هرمزگانی تیم 
س��کان تهران در این رقابت ها اس��ت که به همراه 
ای��ن تیم در مس��افت ه��ای ۲۰۰ و ۵۰۰ متر و دو 
کیلومت��ر پارو خواهد زد. وی خاطرنش��ان کرد: این 
مسابقات با حضور ۱۰ تیم از قاره آسیا و به میزبانی 
ش��هر ونیز ایتالیا برگزار می شود که شمار پاروزنان 
اعزام��ی از کش��ورمان ۴۰ نفر است.پاس��الر بیان 
داش��ت: رقابت های دراگون بت باشگاههای جهان، 
۱۴ تا ۱7 شهریورماه برگزار می شود.دراگون بوت یا 
قایق اژدها، از رش��ته های تیمی پارویی است که در 

هر قایق ۱۲ یا ۲۲ نفر حضور دارند./
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پيشکسوت ورزش دووميدانی هرمزگان :

مسابقات شطرنج » جام والیت« در توکهور و هشت بندی به کار خود پایان داد
گروه گزارش : غالم نمک پور

 به گزارش رییس هییت ش��طرنج توکهور و هش��ت بندی  
هییت ش��طرنج این بخش به مناس��بت عید س��عید قربان 
مس��ابقات ش��طرنج جام والیت با حضور عالقمندان به این 
رش��ته  و به  بص��ورت آزاد در محل اداره ورزش و جوانان 

این بخش  برگزارشد.
مسلمی رییس هییت شطرنج این بخش در گفتگو با خبرنگار 
م��ا در میناب بیان نمود: این مس��ابقات ش��طرنج  با نام جام 
والیت به مناسبت عید سعید قربان برگزار  می شود. مسلمی  
گفت : این مس��ابقه در هفت دور به روش سویس��ی به پایان 
رس��یدکه در پایان محس��ن مس��لمی با 6 امتیاز توانست بر 
سکوی اول قرار بگیرد. حسین رنجبر با ۵ امتیاز نایب قهرمان 

اولین دوره مسابقات شطرنج جام والیت گردد .

و اصغربنی اس��دی با ۴امتیاز توانس��ت جایگاه سوم این دوره 
از مس��ابقات را از ان خ��ود نمای��د. ریی��س هییت ش��طرنج 
بخش توکهور و هش��ت بندی گفت: پتانس��یل باالی  جوانان 
و نوجوانان ورزشکاران در بخش توکهور و هشت بندی بسیار 
باالست . وی افزود: رشته نوپای شطرنج در بخش با استقبال 

خوب جوانان و نوجوانان به این رشته دراولین دوره مسابقات 
شطرنج جان والیت به کار خود پایان داد .

مسلمی ضمن تقدیر و تش��کر ازحمایت های  هییت شطرنج 
 مین��اب از هیی��ت ش��طرنج بخ��ش توکهورو هش��ت بندی 
گفت: دراختیار نهادن صفحه مهره  و  س��اعت های مس��ابقه 
ش��طرنج از سوی هییت ش��طرنج شهرس��تان میناب جهت 
برگزاری این مس��ابقات قابل تقدیر می باش��د. وی در پایان 
ضمن تقدی��راز اداره ورزش وجوانان توکهورو هش��ت بندی 
 گف��ت: حمای��ت اداره ورزش وجوانان بخ��ش و اداره ورزش 
و جوانان شهرس��تان باعث پیش��رفت ورزش شطرنج خواهد 
ش��د و امیدواریم  بتوانند با در اختیار نهادن صفحه و مهره و 
ساعت های این رشته ورزشی ما را در یاری رساندن و تداوم 

این مسابقات یاری نمایند./

مس��ابقات کش��وری ف��ول کون��گ ف��و در چه��ار رده 
بزرگس��االن  و  جوان��ان  نوجوان��ان،  نونه��االن،  س��نی 
در دوبخ��ش نیم��ه آزاد)مایان��ا( و آزاد)بازمایان��ا( ب��ا 
ش��رکت ۳۶۰ ورزش��کاراز۸ ال��ی ۱۰ ش��هریورماه در 
اس��تان آذربایج��ان غربی شهرس��تان ارومی��ه برگزار 
گردید که با درخش��ش تیم اعزامی شهرس��تان رودان 
 نماین��ده اس��تان هرم��زگان در ای��ن رقابته��ا هم��راه 

بود.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره ورزش و جوان��ان 
شهرس��تان رودان تی��م فول کونگ فو شهرس��تان  رودان 
متش��کل از ۱۰ ورزش��کار ب��ه عن��وان نماینده اس��تان با 
هدایت مرتضی صالحی و سرپرس��تی جعف��ر زارع خو در 

بخش نیمه آزاد این مس��ابقات شرکت نمود که توانستند 
 با درخش��ش خ��ود 3 مدال طال، ۲ نقره و ۲ برنز کس��ب 

نمایند.
اسامی نفرات برتر:

مقام اول :  امیرحسین حسن صفات /   نونهاالن           
مقام اول  : محمدامین صالحی  /        نوجوانان                      
مقام اول  :  محمدحسن صفات  /       جوانان                           
مقام دوم  : حسن ظهرابی     /          نوجوانان                            
مقام دوم  :عباس زمانی     /            نوجوانان                       
مق��ام س��وم  :  امیرعل��ی زمان��ی س��االرپور  /  نونهاالن           

مقام سوم  :  محمدجواد نجفی /  نوجوانان
سرپرست : جعفر زارع خو /  سرمربی : مرتضی صالحی ./

درخشش کونگ فو رودان نماینده استان در مسابقات کشوری 
)آذربایجان غربی( 

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی 
استان در رده سنی نونهاالن در دو 
بخش 8 تا ۱۰ س��ال و ۱۰ تا ۱۲ 
س��ال با ش��رکت ۱8 بازیکن روز 
پنجشنبه ۹ شهریورماه به میزبانی 
رودان در س��الن اختصاصی تنیس 
روی می��ز مرح��وم ح��اج رحیم 

صادقی برگزار گردید.
به گ��زارش اداره ورزش و جوانان 
رودان مصطفی نجفی دبیر هیئت 
تنی��س روی میز رودان بیان نمود 
از نفرات برتر این رقابت ها چهار 

نفر به مس��ابقات تنیس روی میز 
نونهاالن کش��ور ک��ه ۲8 الی 3۱ 
 ش��هریورماه درکردس��تان برگزار

 می گردد اعزام می شوند.
مقام اول : پارس��ا س��االر حسینی          
مقام دوم  :  پیرسا قاسم نژاد               
مقام سوم مشترک: صدرا خادم          
مقام س��وم مشترک:  احمد قانعی              
مقام اول : فرید زرنگ                 
مقام دوم :  امیر محمد نصیری      
مقام سوم :  احمد محمدنژاد           
مقام چهارم:امیرحسین موسوی   ./

مسابقات تنیس آقایان 
به میزبانی رودان برگزار گردید

با حضور منصور روش��ن قیاس پیشکسوت 
از  جمع��ی  و  هرم��زگان  دوومیدان��ی 
 ش��اگردانش از ای��ن پیشکس��وت ورزش 

دو میدانی هرمزگان تقدیر به عمل آمد. 
به گزارش ایسنا مدیرعامل سازمان فرهنگی 
و ورزشی شهرداری بندرعباس ضمن تقدیر 
به پاس س��ال ها تالش منصور روش��ن قیاس 
در ورزش دوومیدان��ی، بیان کرد: دو میدانی 
ورزش پای��ه و مادر اس��ت و اگر حمایت ها 
از این ورزش صورت گیرد بستر برای رشد 

دیگر رشته های ورزشی نیز فراهم می شود. 
محمدمهدی جهانبخش افزود: از گذشته به 
دنبال تقویت رشته ورزشی دوومیدانی بوده ام 
و این رش��ته ورزشی عالوه بر اینکه می تواند 
باع��ث افتخارآفرینی ها ش��ود بسترس��ازی 

مناسب دیگر رشته ها را نیز در پی دارد. 
وی اظهار کرد: رسیدن به جایگاه های بزرگ 
در ورزش دوومیدانی دور از دسترس نیست 
و با تقویت این رش��ته ورزشی در بندرعباس 
می توانیم شاهد افتخارآفرینی ها در زمینه این 
رشته ورزشی باش��یم تا هرمزگان نیز بتواند 
صاح��ب نماین��ده دوومیدانی در مس��ابقات 
المپیک ش��ود. در ادامه این نشس��ت معاون 
ورزشی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری 
بندرعباس با تشکر از حمایت های مدیرعامل 
س��ازمان از فعالیت ه��ای ورزش��ی، تصریح 

کرد: به دنبال راه اندازی مدرس��ه دوومیدانی 
ش��هرداری بندرعب��اس هس��تیم تا بس��تر 
 مناس��ب برای این رشته ورزشی را نیز انجام 

دهیم. 
محمدامی��ن ش��اهی افزود: ب��رای راه اندازی 
مدرس��ه دوومیدانی ش��هرداری بندرعباس 
قطع��اً نی��از به هم��کاری فعالین این رش��ته 
ورزش��ی در بندرعباس داریم و با راه اندازی 
مدرس��ه دوومیدانی ش��هرداری بندرعباس 
می توانی��م اتفاق��ات خوبی را ب��رای ورزش 
کشور رقم زنیم.  همچنین پیشکسوت ورزش 
دوومیدان��ی هرمزگان در این نشس��ت ابراز 
کرد: در هرمزگان برادری، دوستی، همدلی و 
مهربانی همیشه زبان زد بوده است و معرفت 
و ادبیات مهربانانه در میان ورزشکاران یکی 
از دالی��ل موفقی��ت ورزش��کاران هرمزگانی 

بوده اس��ت. منصور روشن قیاس اظهار کرد: 
صمیمیت در میان ورزش��کاران نباید از بین 
برود و هر جا این صمیمت به دالیل مختلف 
از بین رفت��ه، اختالفاتی را ب��ه وجود آورده 
اس��ت. وی تأکی��د کرد: در ح��ال حاضر در 
هرمزگان توجه به کیفیت ورزش��ی بیشتر از 
کمیت اهمیت دارد و باید ورزش��کارانی که 

هستند را از لحاظ کیفی آماده تر ساخت. 
روش��ن قیاس بیان کرد: هم��ه ما به ورزش 
دوومیدانی هرمزگان بدهکار هس��تیم و هیچ 
طلبی از این رش��ته ورزشی نداریم و با حفظ 
صبوری و متانت مس��ائل و مشکالت را باید 
مرتفع کنیم. به گزارش ایسنا، در این نشست 
دوس��تانه ش��اگردان منصور روشن قیاس با 
تقدیر و تش��کر از این پیشکسوت ورزشی به 
بیان خاطرات خ��ود پرداختند و در پایان از 
وی ب��ا اهدای لوح تقدی��ر و جوایز تقدیر به 

عمل آمد. /

همه به ورزش دو و میدانی هرمزگان بدهکار هستیم

 رئیس هیات بسکتبال استان هرمزگان گفت: تیم بسکتبال 
جوانان پس��ر این اس��تان به مرحله دوم مسابقات کشوری 

صعود کرد.
سید فاضل حیدری بلوکی در گفت و گو با ایرنا افزود: رقابت 
های بسکتبال جوانان پسر گروه هفت کشور با حضور تیم های 
کرمان ، سیس��تان و بلوچس��تان، یزد و هرمزگان به میزبانی 
اس��تان یزد به مدت س��ه روز برگزار ش��د و تیم هرمزگان با 
کسب سه پیروزی متوالی مقتدرانه به مرحله بعد صعود کرد.

وی بیان داش��ت: تیم هرمزگان در بازی ابتدایی خود کرمان 
را ب��ا نتیجه 7۱ بر6۲ شکس��ت داد و در ۲ بازی دیگر مقابل 
تیم های یزد و سیستان و بلوچستان با نتیجه 66 بر ۴6 و ۹۴ 
بر ۴۴ به پیروزی رس��ید و به عنوان تیم نخس��ت به مرحله 
دوم مسابقات کشوری راه یافت. رئیس هیات بسکتبال استان 
هرمزگان یاد آورش��د: تیم های هرم��زگان و کرمان از گروه 
هفت کش��ور به مرحله دوم مس��ابقات قهرمانی جوانان پسر 
کش��ور راه یافتند.حیدری بلوکی اضاف��ه کرد: تاریخ برگزاری 
مرحل��ه دوم مس��ابقه های جوان��ان قهرمانی کش��ور با نظر 
فدراس��یون اعالم خواهد شد.در اس��تان هرمزگان نزدیک به 
سه هزار ورزشکار سازمان یافته در رشته ورزشی بسکتبال در 
۲ بخش بانوان و آقایان در رده های س��نی مینی ، نونهاالن ، 

نوجوانان، جوانان و بزرگساالن فعالیت دارند./

تیم جوانان بسکتبال به مرحله دوم مسابقه های
 قهرمانی کشور صعود کرد

 نایب رئیس هیات فوتبال هرمزگان از نایب قهرمانی تیم 
فوتبال ساحلی بندر شهید رجایی استان در نخستین دوره 

رقابت های ساحلی بنادر کشور خبر داد.
عل��ی خواجه فین��ی در گفت و گو با ایرنا اظهار داش��ت: در 
دی��دار پایانی این رقابت ها در رش��ته فوتبال س��احلی، تیم 
بندرشهید رجایی با شکس��ت چهار بر دو در برابر تیم بندر 
نوش��هر به عنوان دومی رسید.وی بیان داشت: تیم بندرلنگه 
دیگ��ر نماینده بنادر هرم��زگان در این رقابتها در دیدار رده 
بن��دی در برابر تیم بندرامام خمینی )ره( شکس��ت خورد و 
به مقام چهارمی دس��ت یافت. خواجه فینی با اشاره به آغاز 
رقابت های دور برگشت لیگ فوتبال ساحلی امید کشور در 
گ��روه دوم از فردا به میزبانی بندرعباس، خاطرنش��ان کرد: 
برنام��ه ریزی های الزم به منظور برگزاری هر چه بهتر این 
رقابتها انجام ش��ده اس��ت. وی بیان داشت: بازی های گروه 
دوم ای��ن پیکارها با حضور تیم های ش��هرداری بندرعباس، 
ایفاسرام اردکان، شهریار ساری، ملوان بندرگز و دریانوردان 
بوش��هر برگزار خواهد شد.نخس��تین دوره مسابقات ساحلی 
بنادر کل کش��ور با حضور 73۰ ورزشکار در روزهای پنجم 
تا ۱3 ش��هریوماه به میزبانی بندر امیرآباد برگزار ش��د که 
س��ه نماینده از استان هرمزگان ش��امل تیم های بندر شهید 
رجایی، بندر ش��هید باهن��ر و بندرلنگه در این رقابتها حضور 

داش��تند.این رقابت ها در رش��ته های ش��نا، فوتبال ساحلی، 
والیبال س��احلی و قایقرانی برگزار ش��د که کسب دو عنوان 
نایب قهرمانی در رش��ته فوتبال س��احلی و شنای کارکنان و 
همچنین کسب دو تندیش اخالق از سوی تیم های قایقرانی 
و والیبال س��احلی حاصل تالش نمایندگان هرمزگان در این 
رقابتها اس��ت. در حال حاضر حدود ۱۴ تیم در رش��ته های 
مختلف فوتب��ال از جمله فوتبال س��احلی، فوتس��ال در رده 
های مختلف س��نی و در دو بخش بانوان و آقایان از اس��تان 
هرم��زگان در لی��گ های برتر، لیگ دس��ته اول و زیر گروه 
 ق��رار دارند که از جمل��ه تیم های لیگ برتری این اس��تان 
می ت��وان به تیم های فوتبال نوجوان��ان و جوانان البدر، تیم 
فوتبال س��احلی شهرداری بندرعباس )بانوان و آقایان( و تیم 

فوتسال آذرخش بندرعباس اشاره کرد./

فوتبال ساحلی بندر شهید رجایی نایب قهرمان بنادر کشور شد



حوادث  6

پل ارتباطی مردم و سازمان دوستان و هموطنان عزيز، برای جلوگيری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع يادمان 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 

یکشنبه  19  شهریور ماه    1396/ شماره  50  / سال  سوم

 گاوهای دریایی یا دوگونگ ها، پس��تاندارانی آبزی 
و بزرگ هس��تند که س��ابق بر ای��ن، پراکنش قابل 
توجهی در آب های کم عمق از جمله خلیج فارس و 
دریای عمان داش��ته اند.  تحقیقات نشان داده است 
خلیج فارس و دریای سرخ، میزبان بیشتر از 7۰۰۰ 
دوگونگ یا گاودریایی هستند و این به آن معناست 
ک��ه بزرگ ترین جمعیت دوگونگ ه��ا در خارج از 
آب ه��ای اس��ترالیا در این مناطق وج��ود دارد. گاو 
دریایی پستانداری است که در دریا زندگی می کند. 
س��ر این جانور ظاهری تخم مرغ ش��کل دارد و دم 
این جانور پهن و صاف اس��ت. گاوه��ای دریایی دو 
ع��دد باله دارند و در زبان انگلیس��ی آن ها را با نام 
»Mantee« ی��ا »see cow« می شناس��ند. ن��ام 
»گاو دریایی« به علت جثه بس��یار بزرگ این جانور 
به آن نس��بت داده ش��ده اس��ت. نکته بسیار جالب 
در م��ورد این جانور این اس��ت که بر خالف نامش، 
نزدیک ترین جان��ور به گاو دریایی فیل ها هس��تند! 
علیرغم ش��کل ظاه��ری این جانور که کامال نش��ان 
دهنده وزن بس��یار باالی آن است، گاوهای دریایی 
تقریبا می توانند سریع ش��نا کنند.طول بدن گاوهای 
دریایی بین ۲.۴ تا ۴ متر است و وزن آن ها بین ۲۰۰ 
تا ۵۹۰ کیلوگرم اس��ت. دم این جانور بسیار بزرگ 
و قوی اس��ت و در شنا کردن کمک بسیار زیادی به 
آن ها خواهد کرد. گاوهای دریایی به صورت معمولی 
با س��رعت 8 کیلومتر در س��اعت ش��نا می کنند اما 
آن ها قادر هس��تند تا در ش��رایط خاص و در زمانی 
که به س��رعت باالتری احتیاج دارند، با سرعت ۲۴ 
کیلومتر در س��اعت هم شنا کنند که این عدد برای 
وزن باالی آن ها بس��یار سرعت خوبی است.گاوهای 
دریایی گیاهخوار هستند. در دریا این جانوران ترجیح 
می دهند ت��ا از گیاهان و علف های دریا تغذیه کنند. 
هنگامی که این جانوران در درون رودخانه ها زندگی 
می کنن��د، از تکه های گیاهی موج��ود در آب تغذیه 
می کنند. از س��ویی دیگر گاوهای دریایی از جلبک ها 
نیز تغذیه می کنند. طبق گزارش��ات منتش��ر شده از 
این جانوران، گاوهای دریایی قادر هس��تند تا در یک 
ش��بانه روز حدود یک دهم وزن خ��ود غذا بخورند 
که این میزان گیاه حدودا معادل ۵۹ کیلوگرم است.

گاوهای دریایی چندان اجتماعی نیستند و معموال به 
صورت تنهایی یا حداکثر دوتایی ش��نا می کنند. این 
جانوران برای خود قلمرویی تعیین نمی کنند و از این 
رو به دس��ته های مختلف با س��رگروه های جداگانه 
تقس��یم بندی نمی شوند. هنگامی که گاوهای دریایی 
به صورت گروهی با یکدیگر ش��نا می کنند، قطعا در 
حال حرکت به سویی نقطه خاصی هستند که همگی 
اعضا می دانند که در آنجا حجم زیادی از غذا وجود 
دارد. طبق گزارشاتی که از این جانوران منتشر شده 
اس��ت، تعداد آن ها در یک گروه هیچگاه بیشتر از 6 
عدد نخواهد ش��د و همین تعداد هم بسیار به ندرت 
پیش خواهد آمد. تمام��ی گونه های گاوهای دریایی 
شدیدا در خطر انقراض قرار دارند!  از نظر وضعیت 
بقا باید به این نکته اش��اره کرد که تمامی گونه های 
گاو دریایی توس��ط IUCN در دس��ته های »آسیب 
پذیر« ی��ا »در خطر انقراض« ق��رار گرفته اند و این 
بدان معناس��ت که تمامی گونه های گاوهای دریایی 

شدیدا در خطر انقراض قرار دارند. /

بز
ت س

حیا

خواستگار پای عابر بانک، دزد از آب در آمدگاو دریایی
خبرگزاری میزان- پس��ر س��ارق که به 
بهانه خواس��تگاری با طرح دوستی عابر 
بانک دختران جوان را س��رقت می کرد، 

شناسایی و دستگیر شد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار گ��روه جامع��ه 
خبرگزاری میزان، س��وم خردادماه  خانم 
جوانی به کالنت��ری ۱۴8 انقالب مراجعه 
و عنوان داشت توسط شخصی بنام »امیر« 
مورد س��رقت عابربانک و برداشت وجوه 

داخل حسابش قرار گرفته است.
دختر جوان گفت: اول خرداد  از محل کار 
خ��ود در محدوه میدان انقالب به س��مت 
منزل حرکت کردم؛ برای برداش��ت پول 
در مقابل دس��تگاه خودپرداز بانک توقف 
ک��ردم. از آنج��ا به بعد بود ک��ه جوانی تا 
ایس��تگاه مترو مرا تعقیب ک��رد؛ طی این 
مدت حواس��م به وی بود؛ این شخص در 
داخل ایس��تگاه مترو به من نزدیک شد و 
اصرار بر طرح آشنایی با من داشت؛ بنده 
با این پیشنهاد مخالفت کردم، اما به اصرار 

ایش��ان نهایتا برای ف��ردای آن روز قرار 
مالقات گذاشتیم. 

فردا در مقابل ایس��تگاه چه��ارراه ولیعصر 
با این ش��خص بنام امی��ر مالقات کرده و 
از آنجا به کافی ش��اپ رفتی��م. در همان 
مالقات اولیه امیر مدعی شد که من تمامی 
شرایط ایده آلش برای ازدواج را دارم طی 
همین مدت کوتاهی که داخل کافی شاپ 
نشسته بودیم برای لحظه ای کوتاه و برای 
شس��تن دس��تان خود، کیف خودم را نزد 
امی��ر گذاش��تم و پس از خارج ش��دن از 
کافی شاپ از یکدیگر جدا شدیم. آنزمان 
من متوجه س��رقت عابربانک خود نشدم 
تا اینکه داخل منزل و با مش��اهده پیامک 
بانکی متوجه برداشت بیش از سه میلیون 

تومان پول داخل حساب خود شدم.
کارآگاهان پایگاه س��وم پلی��س آگاهی با 
بررس��ی تراکنش بانکی حس��اب مالباخته 
موفق به شناسایی یک مغازه لباس فروشی 
در مح��دوده می��دان ولیعصر ش��دند. با 

مراجعه به مغازه لباس فروش��ی و بررسی 
تصاوی��ر بدس��ت آم��ده از دوربین ه��ای 
مداربس��ته، کارآگاهان موفق به شناسایی 
تصوی��ر »امیر« ش��دند که ب��ا عابربانک 
متعلق به مالباخته اقدام به خرید بیش از 
س��ه میلیون تومان البس��ه و کت و شلوار 

کرده بود.
با بررسی تراکنش مالی حساب های متعلق 
ب��ه مالباخت��گان، کارآگاهان اط��الع پیدا 
کردند ک��ه در چندین نوب��ت امیر اقدام 
به دریافت پول از چن��د مغازه در مناطق 
مختلف شهر تهران کرده است؛ مالک یکی 
از این مغازه، صاحب یک مغازه ش��یرینی 
فروشی در خیابان کارگر شمالی است که 
مته��م با مراجعه به مغ��ازه اش و با طرح 
ادعای دروغین نیاز به پول جهت دریافت 
نوب��ت عم��ل برای همس��رش اق��دام به 
دریافت مبلغ سه میلیون تومان از صاحب 

مغازه کرده بود.
س��رهنگ کارآگاه محمد نادربیگی، رئیس 

پایگاه س��وم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با 
اعالم این خبر گفت: با توجه به شناس��ایی 
تعدادی از شکات و مالباختگانی که بدین 
ش��یوه و شگرد توس��ط متهم پرونده مورد 
سرقت و برداشت غیرمجاز وجه از حساب 
هایش��ان قرار گرفت��ه و همچنین اعتراف 
صری��ح متهم به فری��ب مالباختگان و در 
ادامه انجام س��رقت های مش��ابه از آن ها 
و با توجه ب��ه احتمال وقوع س��رقت های 
مشابه، دستور انتشار بدون پوشش تصویر 
 متهم از سوی بازپرس  پرونده صادر شده 

است ./

محمول��ه ۵ تن��ی ماهی ش��وریده 
غیرقابل مص��رف برای انس��ان در 

شهرستان سیریک معدوم شد.
به گزارش ایسنا، منطقه خلیج فارس  
شهرس��تان  دامپزش��کی  رئی��س 
سیریک با اعالم این خبر گفت: این 
ماهی ها به دلیل شرایط بد نگهداری 

در سردخانه فاسد شده بود.
مجتبی ره��دور افزود: بع��د از دو 
بار نمونه ب��رداری و انجام آزمایش 
کل  اداره  مرج��ع  آزمایش��گاه  در 
شد  هرمزگان مشخص  دامپزشکی 
که این ماهی ها برای مصرف مشکل 

و غیرقابل استفاده انسان هستند./

معدوم سازی محموله 5 تنی ماهی شوریده 
در سیریک

بررس��ی ه��ای پلی��س نش��ان می 
جس��د  ولگ��رد  حیوان��ات  ده��د 
 ره��ا ش��ده ک��ودک ۶ ماه��ه در
   بیابان های دشتستان را قطعه قطعه 

کرده اند.
ب��ه گ��زارش ج��ام ج��م آنالین از 
میزان، در پی انتشار اخبار و تصویر 
مربوط به پیدا ش��دن جسد نوزادی 
در روستای پهلوان کشی شهرستان 
مج��ازی،  فض��ای  در  تنگس��تان 
 رئیس پلیس شهرس��تان دشتستان 
گف��ت: بالفاصل��ه پ��س از تماس 
اهال��ی محل��ی ب��ا مرک��ز فوریت 
های پلیس��ی۱۱۰ ش��خص رئیس 
پلیس آگاهی شهرس��تان به همراه 
تی��م بررس��ی صحنه و تش��خیص 

 هوی��ت در محل حضور یافتند. وی 
افزود: براساس بررسی های میدانی 
جسد پیدا شده معلق به نوزاد ۴ تا 6 
ماهه بوده که اعضای بدنش توسط 
 حیوان��ات ولگرد قطعه قطعه ش��ده 

بود.
به گفته س��رهنگ س��هرابی، جسد 
پ��س از انج��ام اقدام��ات الزم در 
اختیار پزش��کی قانونی شهرس��تان 
بوش��هر قرار گرفته و تالش جهت 
شناس��ایی والدینش با جدیت ادامه 
دارد. همچنین پرون��ده قضایی این 
موض��وع در بخش دلوار تش��کیل 
و تیم��ی از مام��وران پلیس آگاهی 
مش��غول تحقیق��ات در ای��ن ب��اره 

هستند./

 قطعه قطعه شدن جسد کودک رها شده 
در بیابان توسط حیوانات ولگرد

عام��ل  می��زان-  خبرگ��زاری 
قت��ل زن ۱۸ س��اله در زاهدان 

دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار گروه جامعه 
خبرگ��زاری می��زان، س��رهنگ 
ابراهی��م مالش��اهی گف��ت: روز 
شنبه  در پی وصول خبری مبنی 
بر قت��ل زن جوان ۱8 س��اله در 
اثر خفگ��ی  در یکی از محله های 
شهرس��تان زاهدان، شناس��ایی و 
دس��تگیری قاتل به صورت ویژه 

در دس��تور کار کاراگاهان پلیس 
آگاهی ق��رار گرف��ت.وی افزود: 
کاراگاه��ان پلیس پ��س از انجام 
اقدام��ات  ب��ا  و  اطالعات��ی  کار 
پلیس��ی، از هویت مته��م فراری 
که مرتکب قتل ش��ده بود مطلع 
و وی را تحت نظر و مراقبت قرار 
ادامه  مالش��اهی  دادند.سرهنگ 
داد: مام��وران پلیس با هماهنگی 
مقام قضائی مته��م را که جوانی 
۲۵ س��اله ب��ود، در یک عملیات 

ضربت��ی و غافلگیران��ه در کمتر 
از سه س��اعت شناس��ایی و وی 
را دس��تگیر کردند.رئیس پلیس 
آگاهی استان در پایان با اشاره به 
اینکه قاتل پس از رو به رو شدن 
با ادله و مستندات پلیسی به بزه 
ارتکابی خود اعتراف کرد و علت 
و انگی��زه خود از ای��ن جنایت را 
کرد،  عنوان  خانوادگی  اختالفات 
خاطرنش��ان کرد: مته��م پس از 
تش��کیل پرونده مقدماتی جهت 
س��یر مراحل قانونی ب��ه مراجع 

قضائی معرفی شد./

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: خفه کردن زن 18 ساله در زاهدان
فردی که در شهرس��تان دشتستان 
دو شهروند را با ضرب گلوله به قتل 
رس��انده بود با شلیک یک گلوله به 

زندگی خود پایان داد.
به گزارس جام جم آنالین، س��ردار 
حیدرعب��اس زاده در گفتو با میزان 
گفت: اواخر شب گذشته فردی به 
هوی��ت نامعلوم، با ش��لیک چندین 
گلوله فردی ب��ه هویت »م.الف« را 
به قتل رس��انده سپس جسد را در 
خودروی��ی در محل پم��پ بنزین 

بنداروز ر ها کرده و متواری 
می ش��ود. وی اف��زود، ف��رد 
مضروب پس از انتقال به بیمارستان 
فوت می کند.این مقام ارشد انتظامی 
اظه��ار داش��ت: کمی پ��س از این 
حادثه فردی دیگر به هویت »الف. 
ص« 37 ساله در نزدیکی روستای 
»کلل« دشتس��تان به ضرب گلوله 
کشته و قاتل متواری می شود.گفتنی 
است، علت حادثه احتالفات قبلی و 
شخصی بین قاتل و مقتولین بوده و 
س��الح به کار رفته در هر دو قتل 
و خودکش��ی به همراه ۱6 فشنگ 

کشف شد./

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

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

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

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

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

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

هفته نامه   منطقه  جنوب کشور  ) فرهنگی -  اجتماعی (

  Telegram:    09303375549                    

تیراژ :   5000 نسخه

7گزارش   یکشنبه  19  شهریور ماه  1396/ شماره   50 / سال سوم
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 ازحادثه اتوبوس واژگون شده دانش آموزان 
درجاده داراب که غم را بر دل همه مردم 

کشورمان نشاند بیاموزیم که
افراد  باید جان دانش آموزان و دیگر   -1 
جامعه جدی تر گرفته شود و به مثابه فرزندان 
و خانواده خودمان به افراد جامعه نگاه کنیم. 
بدانیم که هر رفتار و کردار ما در جامعه به 
طور مستقیم به خانواده خود ما نیز باز خواهد 

گشت .
 ۲- بدانیم که جامعه، اداره و سازمان رها 
راه  میانه های  در  جایی  خود  حال  به  شده 
مدیریت  زد.  خواهد  سیلی  ما  به  داراب 
اجازه  و  بگیریم  را جدی  خود  زیرمجموعه 
ندهیم که این چنین ثمره زندگی مردم در 
وسط جاده در ساعت 4 صبح پرپر شوند و ما 

گردن غم خم کنیم!
 3- تسلیت مفت و مجانی دیگر تسایی برای 
دل سوخته خانواده ها و جامعه نیست. باید 

مسئوالن خودشان را اصاح کنند
 4- لجستیک و تجهیزات و ادواتی که برای 
حادثه در استان فارس به پای کار آمد عمرا 
تا دو روز دیگر در هرمزگان به پای کار می 
آمدند! 3 بالگرد و 14 آمبوالنس و 3 مرکز 
بیمارستانی در استان فارس برای رسیدگی به 
بحران پای کار آمدند و سنگ تمام گذاشتند 
درمانی  امکانات  که  گفت  باید  الحق  که 
فارس اساسا با هرمزگان قابل قیاس نیست 
و با نثار فاتحه به روح همه فرزانگان پرپر 
باید بگوئیم که شانس آوردیم که این حادثه 
بجای جاده های هرمزگان در جاده های فارس 

اتفاق افتاد.
 5- رفتار شرافت مدارانه مردم داراب در 
صف کشیدن برای اهدای خون در صورت 
نیاز احتمالی فرزانگان، جلوه ای از جوشش 
مهر بی پایان مردمان جنوب است و باشک 
اگر رخداد حالت معکوسی می یافت مردم 
مردم  که  کردند  می  چنین  نیز  هرمزگان 
ایرانی  همگی  که  بدانیم  اما  کردند  داراب 
زمین  را  غیربومی  و  بومی  و چوب  هستیم 
بگذاریم و عیار انسانیت را در عدالت دادن و 
انصاف داشتن تعریف کنیم و مطمئن باشیم 
که اگر عادالنه و منصفانه رفتار کنیم حقوق 

همه ما استیفا خواهد شد.
 6- بدون حمله ور شدن به مدیرکل آموزش 
و پرورش و طلب بازداشت وی باید انتظار 
و  محلی  مدیران  از  مجموعه ای  استعفای 
ملی در قبال این رخداد دردناک را انتظاری 
منطقی دانست که نباید اجازه داد به درازا 

کشیده شود.
 ٧- نمایندگان ملت وظیفه خود بدانند که 
این دختران  از دست رفته  احترام جان  به 
پاک سرزمین مان یک بار برای همیشه آئین 
نامه اردوهای دانش آموزی را که حداقل 15 
میلیون دانش آموز ایرانی را تحت پوشش 
قرار می دهد، به تصویب برسانند. نمایندگان 
اول  صف  باید  داغ  این  بواسطه  هرمزگان 

پیگیری این خواسته باشند.
درد  جنوب  یافتگی  توسعه  عدم  درد   -۸ 
کهنه شده  ای است  که با بی خیالی برخی از 
مدیران آن در هم آمیخته است. برای درمان 
این درد چه باید کرد؟ این را باید با ژرف 

اندیشی کامل نخبگان ما پاسخ دهند!
روح  شک  بدون  و  رفتند  فرزانگان   -9  
آنان  بازماندگان  است.  آرمیده  شان  پاک 
هایشان  هم کاسی  و  خانواده ها  دریابیم.  را 
تخریبی  مدرسه  هزار  از  بیش  دریابیم.  را 
هرمزگان را دریابیم. اصا خودمان را دریابیم 
که قربانی بی توجهی های خودمان شده ایم  
10- وجدان مان را بنگریم که تقصیرمان در 
از رهاشدگی  این حادثه چیست؟! سهم ما 
معادله  این  کجای  ما  امروز چیست؟  امور 
در  خوابمان  قدر  آن  ایستاده ایم.  پرهزینه 
که  شده  سنگین  پیرامون مان  هیاهوی  این 
 برای تلنگری باید چند دانش آموز قربانی 

شوند! /
مهدی خسروی 

از حادثه اتوبوس واژگون 
شده دانش آموزان بیاموزیم !

زیبا  باغ شهر  یا  به سراغ شهرفین  ایسنا- 
هرمزگان رفتیم، به ویژه وجود گونه های 
به  را  فین  منطقه،  این  در  نخل  متعدد 

نخلستان انبوهی تبدیل کرده است.
غربی  شمال  کیلومتری   95 در  فین 
)مرتفع ترین  باز  درحصارکوه  بندرعباس، 
کوه فین( ازشمال، کوه چنگ خرو و َگِرکی 
ازمغرب، کوه آردن والورکوه ازمشرق وکوه 
فین  است.  قرارگرفته  ازجنوب  مال خان 
سرزمینی است مسطح و هموار که از فراز 
تپه ای واقع شده، به  قلعۀ فین که بر روی 
راحتی تمام مناطق آن که درمیان کوه های 
مشاهده  قابل  است،  شده  واقع  منطقه  این 
دیوارۀ  میان  در  فین  شدن  محصور  است. 
کوهستانی و فاصلۀ آن از دریا باعث شده 
است که آب و هوای گرم و خشک داشته 
باشد. در واقع فین یکی از گرمترین مناطق 
استان هرمزگان در فصل تابستان است. اما 
به دلیل وجود چشمه های آب شرب و حفر 
قنات از روزگار گذشته، این منطقه سرسبز 
بوده است. به ویژه وجود گونه های متعدد 
نخلستان  به  را  فین  منطقه،  این  در  نخل 
معنی  به  فین  است.  کرده  تبدیل  انبوهی 
بیرون  بینی  از  تندی  به  را  تنفس  و  آمدن 
دادن آمده است )فرهنگ دهخدا و فرهنگ 
معین(. نام فین در سه جای ایران به ثبت 
رسیده است: فین کاشان یعنی همان شهری 
که در حمام آن امیرکبیر را رگ زدند. دوم 
بندرعباس  فین  سوم  و  الیگودرز  در   فین 
وجه اشتراک این سه منطقه وجود چشمه ها 
زراعت  رواج  و  آب شرب  رودخانه های  و 
و باغداری در آنهاست. نام فین از گذشته 
با مارم آمده است. مارم، بزرگترین  همراه 
سه  فاصلۀ  در  که  است  فین  روستای 
کیلومتری غرب آن واقع شده است. تعداد 
متفاوت  منابع  در  مارم  و  فین  دهستانهای 
ذکر شده است. دهخدا، فین را دارای بیست 
و هشت آبادی می داند در حالی که برخی 
مورخان تعداد آبادی های اصلی فین و مارم 
را هفده روستا آورده که عبارتند از: کوران 
ُکهتَک  )خوشنگان(،  گیشان  سرزه،  رضوان، 
وتیَزج، باغستان، تربویه، َکهن باال )کهن به 
تنگ  تنگ، دشت، پشت  ُدم  قنات(،  معنی 
کووه،  فورخورج،  رضوان،  مزرعۀ  جونگان، 

الور مورو، هرمودر و رضوان.
بیش  فین  تابعۀ  روستاهای  تعداد  البته 
تقسیمات  می باشد.براساس  روستا  ازهفده 
بندرعباس  فین  بخش  جدید،  کشوری 
وُگهِره است.  فین،سیاهو  شامل دهستانهای 
عنوان مرکز  به  ازسال 133٧ شمسی  فین 
در  منطقه  این  شد.  شناخته  فین  بخش 
دلیل  وبه  پارس  اقلیم  جزو  باستان  روزگار 
واقع شدن بر سر راه بندرعباس فعلی یکی از 
مسیرهای تجاری بوده است که فرمانروایان 
مناطق جنوبی همواره  به  جهت لشکرکشی 
فین  تاریخ  می کردند.  توجه  منطقه  این  به 
از روزگار گذشته با شهرهای جنوبی فارس 
مثل داراب )داربگرد( و جهرم پیوند خورده 
که  ق   ۲3 تا   1۸ سال های  طی  در  است. 
در  خود  فتوحات  گسترش  به  اسام  سپاه 
به  نیز  می پرداخت،جهرم  ایران  جنوب 

تصرف آنها درآمد. سپس ساریه بن زینم 
کنانی، از جانب عمر، خلیفۀ دوم مسلمانان 
مأمور تصرف داراب گردید. وی از طریق 
فیروزآباد خود را به فسا و داراب رساند و 
پس از تصرف این دو منطقه فرگ و فین را 
نیز تصرف  کرد. )فسایی، 136٧، ص 5_4( 
در زمان فرمانروایی اعراب )خلفای اموی و 
عباسی( این مناطق زیر نظر گماشتگانی از 
جانب خلیفه اداره می شد.در روزگار مأمون 
)کرانه های  ایران  جنوبی  شهرهای  ادارۀ 
سهل  ایرانی  خاندان  به   خلیج  فارس( 
واگذار گردید.در زمان آل بویه، آنها کنترل 
به همراه  وفین  به دست گرفتند  را  منطقه 
بندرعباس ودیگر شهرهای هرمزگان فعلی 
در ساحل  را  بویه  قلمروآل  قسمت جنوبی 

شمالی خلیج فارس تشکیل میداد.
به  صفویه   ، اسام  از  بعد  ایران  درتاریخ 
و  عمران  و  کردند  توجه  جنوب  شهرهای 
طی   . سرگرفت  از  را  منطقه  این  آبادانی 
مانده  جای  به  ازبناهای  بسیاری  دوره  این 
بازسازی  و  مرمت  ساسانیان  روزگار  از 
به   ، جنوب  به  صفویه  توجه  علت   . شد 
بود  وسیاسی  تجاری  جدید  موقعیت  دلیل 
تبع  به  بود.  آورده  بدست  بندرعباس  که 
ازجمله  آن  پیرامون  مناطق  بندرعباس، 
فین مورد توجه قرارگرفت. به ویژه که فین 
و  سیرجان  بندرعباس-  ارتباطی  برسرراه 

بندرعباس _ داراب قرار داشت . 
تجاری  راه  این  از  حفاظت  برای  فین  قلعۀ 
ساخته شده است. قلعه فین واقع در بخش 
فین شهرستان بندر عباس و از نقاط دیدنی 

استان هرمزگان در جنوب ایران است.
این بنا در قرن دهم هجری مقارن با حکومت 
صفوی و پادشاهی شاه عباس یا اندکی پیش 
از آن یعنی زمان تسلط پرتغالی ها برجزیره 

هرمزوبندرعباس بنا شده است.
این قلعه بر روی تپه ای مرتفع قرار دارد و 
قدمت این قلعه را از روی سفالهای بدست 
آمده میتوان به قرون میانه اسامی نسبت 
داد قلعه مذکور و احتماال در زمان ساخت 
و  برج  دارای  و  داشتهاست  نظامی  جنبه 
حسینیه  است.  بسیار  تاسیسات  و  باروها 
قبرستانی  آن،  مسجد  و  ابوتراب  کربایی 
متروک و قدیمی و آثار چندین خانه قدیمی 

در اطراف قلعه دیده می شود.
آبگرم های فین ) ابگرم گرمش (

آبگرم معروف به آبگرم گرمش ) به فتح 
کیلومتری   30 حدود  در  میم(  ضم  و  گ 
غرب شهر فین واقع شده است که با خواص 
درمانی فوق العاده یکی از معدود آبگرمهای 
شمار  به  فین  بخش  در  فرد  به   منحصر 

می رود.
شمال  در  است  روستایی  کهتک  روستای 
غربی شهر فین و در پشت کوهی معروف به 
کوه آردان است. از جاذبه های گردشگری 
زیبای  های  جنگل  به  توان  می  روستا  این 
مزارع   ، انبوه  کشاورزی   ، سمیل  درختان 
باز و از جمله  سرسبز ، کوه زیبا و باشکوه 
سد هایی که در این روستا احداث شده اند 
اشاره کرد.در این روستا یک سد خاکی در 
قسمت شرق احداث شده و سدی دیگر که 

از بتون ساخته شده و در غرب روستا قرار 
گرفته است. بارندگی های اخیر در منطقه 
باعث شده بود که مخزن سد بتونی با تمامی 
بزرگی و گنجایشی که داشت پر از آب شود 

و منظره ای زیبا را بوجود آورد.
جاذبه های گردشگری غرب فین)روستای 

پشتنگ و آبگرم بی بی(
از  دارند  وجود  حوزه  این  در  که  مناظری 
و  است  نظیر  بی  واقعا  و  زیاد  کمی  لحاظ 
در صورتی سرمایه گذاری می تواند باعث 

جذب توریسم و گردشگر شود.
کوه باز فین هرمزگان

کوه باز با ارتفاع ۲449 متر در شمال بخش 
فین از توابع بندرعباس قرار دارد، این کوه 
از  کشیدگی  با  پیوسته  الراسی  خط  دارای 
غرب به شرق می باشد. دامنه ها ی جنوبی 
و  ها  دره  با  و در شمال  پر شیب  کوه  این 
بریدگیهای ناشناخته احاطه شده است،کانون 
های زیستی منطقه عبارتند از : فین، مارم 
باغستان،  کهتک،  پشتنگ،  تیربوئیه، 
گهرهقطب آباد. قله اصلی این بلندی تقریبا 

در مرکز خط الراس واقع شده است.
کوه باز یکی از بلندترین کوه های فین است 
که به اعتقاد بنده طای زرنگار فین همین 
نارکان  روستای  از  باز  کوه  است،  باز  کوه 
شروع و به روستای مزدون- چلو- گلدنو – 
دمتنگ مصری – دازان – باغستان – کهنه 
باال – مینگو – کهتک – تربکستان -تربوییه 

و به تنگ حیدری ختم می شود.
روستای دم تنگ فین هرمزگان

روستای دم تنگ که در فاصله 35 کیلومتری 
بادارابودن  شده  واقع  شهرفین  شمال 
بلقوه  پتانسیلهای  ازجمله  زیبا  مناظرطبیعی 
درزمینه جذب گردشگردرسطح بخش فین 

است.
پخت حلیم در خمره  های ِگلی در محرم

عاشقان اباعبداهلل الحسین)ع( بر اساس یکی از 
سنت های قدیمی محرم در منبرهای شهرستان 

فین خمره حلیم نذری بار می گذارند.
از  )ُجم(  ِگلی  خمره های  در  حلیم  طبخ 
منبرهای  در  خاص  سبکی  به  محرم،  آغاز 
)حسینیه های( شهرستان فین آغاز می شود. 
از  را  حلیم  پخت  مخصوص  خمره های 
سفالگری  مرکز  گذشته  از  که  لشتغان 
هرمزگان بوده خریداری و بدنه بیرونی آن 
در  سپس  می کنند  گل اندود  و  بُز  موی  با 
می گیرند  تعبیه شده گل  قبًا  که  چاله هایی 

تا ثابت شود و تکان نخورد.

پخت حلیم از ساعات آغازین صبح شروع 
می شود و به صبر و بردباری فراوانی احتیاج 
این  نام  شناسان  لغت  از  بسیاری  دارد. 

خوراکی را برگرفته از واژه عربی حلیم و از 
ریشه حلم و بردباری می دانند زیرا که پخت 
این خوراک به صبر و حلم زیادی نیاز دارد.

چوب  آتش  روی  و  ُجم  داخل  که  حلیمی 
و هیزم پخته می شه )عکس پایین ( خیلی 
خوشمزه تر از حلیمی که داخل دیگ پخته 

می شود  و طرفداری بیشتری دارد.
تقریبی یک  بلندی  به  ُجم حلیمی خمره ای 
تهیه  برای  و  است  شکل  مخروطی  و  متر 
حلیم به ترتیبی خاص گل می گیرند. این کار 
هنگام افروختن آتش مانع از ترکیدن خمره 
از  حلیم  گذاشتن  بار  هیزم  می شود.  سفالی 
کنده درخت نخل یا تا فال است و بافاصله 
در کنار خمره ها قرار می گیرند. تعداد آن ها 
بین 4 تا 5 خمره  است. به میزان دوسوم 
کیلو  ادامه 5  در  و  پر می شود  از آب  ُجم 

بلغور گندم به آن اضافه می شود.
مراسم حلیم پزی در خمرهای گلی در فین 
فهرست  در  دارد  ساله   400 قدمت  که 
معنوی میراث فرهنگی کشورمان ثبت شده 
است.مراسم پخت این نذری در منبر شیخ 
غام محمد حاج علی، منبر خضر، منبر قتال 
یا ولی اهلل، منبر کل تراب یا پا قلعه و منبر 
جعفری ها  خانواده  به  منسوب  خیری  کل 
می شود. خمره های مخصوص  طبخ  معموالً 
پخت حلیم را از لشتغان که از گذشته مرکز 
بدنه  و  خریداری  بوده  هرمزگان  سفالگری 
بیرونی آن با موی بُز و ِگل اندود می کنند 
سپس در چاله هایی که قبًا تعبیه شده گل 
تا ثابت شود و تکان نخورد. این  می گیرند 
از ترکیدن  مانع  افروختن آتش  کار هنگام 
خمره سفالی می شود.هیزم برای پخت حلیم 
از کنده درخت نخل یا تافال است و بافاصله 
در کنار خمره ها قرار می گیرد.مردان هیئت 
پخت  نحوه  بر  خبره  آشپز  یک  همراه  به 
حلیم نظارت دارند و باهم زدن حلیم مراقب 
اصطاح  در  که  هستند  نذری  نگرفتن  ته 
محلی این عمل را )دار توی حلیم آوردن( 
می گویند. حوالی عصر حلیم آماده می شود 
در  یا  سینه زنی  مراسم  از  پس  عزاداران  و 
تعزیه خوانی  معروف  مراسم  از  بازگشت 
چندنفری  گروه های  در  فین(  )منبرپاقلعه 
به منبرهای محل توزیع نذری می روند. در 
پایان دهه اول محرم ُجم ها از زمین خارج 
و تمیز می شوند و در انبار حسینیه ها و تکایا 
قرار می گیرند تا سالی دیگر و محرمی دیگر 
فرارسد و بساط حلیم پزان به سبک فرهنگ 

مردم فین برپا شود./

فین،باغ شهر زیبای فراموش شده 



آیین نامه اخالق حرفه ای مهدی خسروی

گ��روه گ��زارش :    مه��دی حاج��ی زاده
  پروژه های عمرانی ش��هرداری بندرعباس که در هفته 
دولت افتتاح گردید، خیابان ۱۸ متری محله شمیلی ها 
اح��داث زمین ورزش��ی کوی ۲۲ بهمن،  آب ش��یرین 
کن میدان ش��هداء)یادبود(، احداث ساختمان ناحیه ۳ 
ش��هرداری منطقه یک و فضای س��بز مج��اور،  احداث 
فضای س��بز محله کوی الهیه جنوبی)بعثت(، بهس��ازی 
و بازس��ازی زمین ورزش��ی ش��هدای آیت اهلل غفاری و 

احداث آبنمای موزیکال بوس��تان ش��هید دباغیان بود.
 به گ��زارش مه��دی حاج��ی زاده خبرن��گار هفت��ه نامه 
میراث جرون، ش��هرداری بندرعباس همزمان با آخرین 
روز هفته دولت، هش��تم ش��هریورماه که به نام شهیدان 
رجای��ی و باهن��ر الگوهای ج��اودان خدم��ت نامگذاری 
ش��ده اس��ت، بهره ب��رداری از ۵۹ پروژه عمرانی ش��هر 
بندرعباس با حضور اس��تاندار، فرماندار، شهردار، اعضای 
ش��ورای ش��هر، معاونین و مدیران هرمزگان  و همچنین 
اهال��ی مح��الت بندرعب��اس برگزار ش��د. دکتر جاس��م 
جادری اس��تاندار هرمزگان در این مراس��م  آغاز به کار 
ش��وراهای اسالمی ش��هر و روس��تا را تبریک گفت و از 
 زحمات اعضای ش��ورای شهر قبلی تقدیر و تشکر نمود و 

بیان کرد : با وحدت، یکپارچگی، تالش، یکرنگی، همزبانی 
و همراهی برای مردم خدمت کنیم چون ملت ما نیازمند 
خدمت می باش��ند و تنها با کار و تالش می شود خود را 

ثاب��ت ک��رد و مدع��ی    خدمتگ��ذاری  ب��ود. 
وی ب��ا اش��اره به عل��ت مان��دگاری یاد و نام ش��هیدان 
رجایی و باهنر تصریح کرد: ش��هیدان رجایی و باهنرعلت 
ماندگاریش��ان خدم��ت صادقانه ب��ود و با خودش��ان و 
خدایش��ان و مردم رو راس��ت بوده اند، مان��دگاری نام 
آدم ها به حرف و ش��عار نیس��ت بلکه به همت صادقانه 
می باش��د. اس��تاندار هرمزگان خاطرنش��ان کرد: ایجاد 
فضای س��بز، بازگش��ایی خیابان ها، پارک های محله ای، 
کتابخان��ه، فرهنگ س��را و... باید جهت رف��اه حال مردم 

خوب بندرعباس انجام ش��ود.
  عباس امینی زاده ش��هردار بندرعباس همچنین با اشاره 
به بهره ب��رداری از ۵۹ پروژه عمران ش��هری افزود: به 
مناس��بت هفت��ه دول��ت ۵۹ پ��روژه عمرانی ش��هرداری 
بندرعباس در س��طح مناطق س��ه گانه با اعتباری بالغ بر 
۲8۰ میلی��ارد ریال، توس��ط اس��تاندار، فرماندار، اعضای 
ش��ورای ش��هر، معاونین و مدیران هرم��زگان و همچنین 

اهالی محالت بندرعباس به بهره  برداری می رس��د،

شهردار بندرعباس اظهار داشت: از این تعداد پروژه ۲8 
مورد در سطح منطقه یک با اعتبار 8۹ میلیارد ریال، ۲۱ 
پروژه در س��طح منطقه دو با اعتبار ۱36 میلیارد ریال و 
همچنین ۱۰ پروژه نیز در س��طح منطقه سه با اعتبار ۵۵ 

میلیارد ریال، به بهره برداری می رس��د.

وی با اش��اره به افتتاح خیابان ۱8 متری محله شمیلی ها 
افزود: محله شمیلی ها یکی از محالت قدیمی بندرعباس 
اس��ت، که به همت شهرداری بندرعباس و حمایت های 
ش��ورای ش��هر محترم ، این پروژه آغاز شد و حدود ۴۲ 
ملک در مس��یر این بلواری ک��ه 637مترطول و ۱8 متر 

عرض آن می باش��د تخریب گردید اس��ت.
امینی زاده ادامه داد: این پروژه با اعتباری بالغ بر 3میلیارد 
و ۴۰۰ میلی��ون تومان احداث ش��ده اس��ت و در برنامه 
آینده در کنار این خیابان پارک محله ای و فضای س��بز 
 درست می شود تا مردم محله بتوانند از این فضا استفاده 

نم��ا ین��د  .
ش��هردار بندرعباس خاطرنشان کرد: از جمله پروژه های 
عمران��ی که در هفت��ه دولت افتتاح گردی��د، خیابان ۱8 
متری محله ش��میلی ها، احداث زمین ورزش��ی کوی ۲۲ 
بهمن، آب ش��یرین کن میدان ش��هداء)یادبود(، احداث 
س��اختمان ناحی��ه 3 ش��هرداری منطق��ه ی��ک و فضای 
س��بز مج��اور،  اح��داث فضای س��بز محله ک��وی الهیه 
جنوبی)بعثت(، بهسازی و بازسازی زمین ورزشی شهدای 
آیت اهلل غفاری و احداث آبنمای موزیکال بوستان شهید 

دباغیان می باش��د. /
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59 پروژه عمرانی شهر بندرعباس به بهره برداری رسید

59 پروژه عمرانی شهرداری 
بندرعباس در سطح مناطق سه 

گانه با اعتباری بالغ بر 280 میلیارد 
ریال، توسط استاندار ، فرماندار، 
اعضای شورای شهر معاونین و 
مدیران هرمزگان این پروژه با 

اعتباری بالغ بر ۳میلیارد و ۴00 
میلیون تومان احداث شده است


