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فرماندار میناب :

سازمان بنادر به کجا 
چنین شتابان می رود؟ 

پروفسورکامرانی و 
دکترفرهادی از مقایسه 
 پارک های علم وفناوری

  در ایران و جهان 
می گویند
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دبستان سمیه قهرمان 
مسابقات شطرنج سیریک
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 حاتمی  رئیس هیات شنا میناب در گفتگو با 
میراث جرون:

 کمبود مربی از معضالت شنا
 در میناب است

رهاورد سفر استاندار به میناب

هفته نامه

سرمایه گذاری
 در میناب شتاب 

بیشتری گیرد
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پیام تسلیت رییس دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان به 

حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه

اینستاگرام :

هوالباقی 
درگذشت  ضایعه  مرادپور  علی  شیر  آقای  جناب 
فرزند دلبندتان را به شما و خانواده محترم تسلیت 
آن  برای  متعال  خداوند  درگاه  واز  نموده  عرض 
مرحوم رحمت و غفران واسعه الهی و برای جنابعالي 

و  سایر بازماندگان صبروشکیبایی خواستارم.
احمد مرادي

نماينده مردم شريف هرمزگان در مجلس 
شوراي اسالمي

هرمزگان فراموشت نمی کند
صفحه3 را بخوانید ای مرد خستگی ناپذیر!

هوالباقی 
زلزله غرب کشور قلبهای مارا هم لرزاند ...

در سوگ از دست دادن عزیزان مان در غرب 
کشور شریک و داغداریم .

ایزدمنان  درگاه  از  داغدار  های  خانواده  برای 
طلب آرامش و صبر می نماییم.

هفته نامه منطقه جنوب کشور
 »میراث جرون«
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فروغ  مسلم زاده

فرماندارقشم: هرمز مورد توجه 
ویژه نماینده عالی دولت است

فرماندار شهرستان قشم گفت:  مسائل و مشکالتی 
در جزیره هرمز وجود دارد که برای رفع آن نیاز 
به هم اندیشی بین نمایندگان تقنینی و کارگزاران 

دولت است. 
شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
قشم،علیرضا نصری بیان کرد: روز جمعه به اتفاق 
سازمان  رئیس  استان،  نمایندگان  مجمع  رئیس 
برنامه و بودجه هرمزگان و تعدادی از مدیران کل 
استانی بازدیدی از جزیره هرمز انجام و بالفاصله 
برای رفع  اندیشی  نشست بررسی مسائل و هم 

آن تشکیل شد.
 نصری در پایان سفر یکروزه به هرمز در جمع 
مسوولین  جمعی  نظر  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
محلی و استانی در حوزه رفع مشکل بیکاری اهالی 
کاشانه های  فعالسازی  ها،  تعاونی  تقویت  هرمز، 
برای  شهری  های  ساخت  زیر  تامین  و  مهمان 
جذب گردشگران و همزمان ارائه آموزش های 
الزم به بومیان برای استفاده حداکثری از منابع 
طبیعی منحصر بفرد جزیره است. نصری درباره 
موضوع معدن خاک سرخ هرمز تصریح کرد: بنا 
بر مصوبه نشست امروز این موضوع و همچنین 
تعاونی ها روز  پیرامون تشکیل  قانونی  مشکالت 
یکشنبه در جلسه تخصصی در استانداری بررسی 

خواهد شد.  
بوم گردی در مدیریت جامع 
حوزه های آبخیز نیازمند توجه

آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت  طرح  استانی  مدیر 
مدیریت  پایلوت  حوزه   : گفت  هرمزگان  استان 
 70 حدود  هرمزگان  استان  آبخیز  حوزه  جامع 
هزار هکتار مساحت و دارای 40 روستای بزرگ 
و کوچک که دارای اقلیم ییالقی نسبت به مرکز 
استان شهر بندرعباس می باشد و عمدتا در نقاط 
مرتفع و دشت های منطقه حاصلخیز سیاهو استان 

هرمزگان گستره دارند.
و  طبیعی  منابع  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
تصریح  امانی  مهندس  ؛  هرمزگان  آبخیزداری 
کرد : حوزه پایلوت دارای فاصله اندک از شهر 
چشم   ، سرسبزی  نظر  از  و  است  بندرعباس 
اندازهای بدیع و جنگلهای ایرانی تورانی ، مجموعه 
منطقه  این  در  را  نظیری  کم  طبیعی  و  زینتی 
داراست و دارای کلکسیونی گران قیمت و غنی از 
فرهنگ بومی می باشد که در هر منطقه روستایی 

می توان سراغی از آن گرفت.
وی افزود : این حوزه دارای آبخیزنشینان مهربان 
بوده و سفره های رنگین و پرخیر و برکتشان را 
که سرشار از عطر غذاهای محلی است که برای 
گردشگران داخلی و خارجی در صورت آموزش و 

شناخت کافی با آغوش باز می گشایند./
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بی ثباتی اقتصاد دریامحور 
استانهای س��احلی از نعمتی بی نظیر و خدادادی 
بهره مندن��دو می توانند اقتصاد خ��ود را برپایه 
دریا برنامه ریزی کرده و درهمین راستا با ایجاد 
اش��تغال پایدار در جهت مقاومتی کردن اقتصاد 

لرزان وبیمار گام بردارند. 
هرم��زگان هم ازای��ن نعمت بی به��ره نبوده وبا 
دارا ب��ودن 1000کیلومتر م��رز دریایی یکی از 
بزرگترین اس��تانهای س��احلی کش��ور می باشد 
. اما متاس��فانه بی��کاری و مش��اغل کاذب و بی 
ثبات اقتصاد دراین اس��تان ب��رای مردم عامه و 
اقش��ا رضعیف بیداد می کند .ب��ی برنامه گی و 
آش��فتگی محیطی در شهر هویداست و هر کس 
برای کس��ب قدرت و ثروت بیش��تر ساز خودرا 
کوک می کن��د وآنچه که بی هیچ اس��تمدادی 
زیر گامهای ق��وی زیاده خواهی له و مدفون می 
شود حق و حقوق شهروندان و ساکنینی است که 
اینجارا دیار ابا واجدادی شان می دانند .همسایه 
دریا باش��ی و گرسنه س��ر بربالین بگذاری ، در 
کنار دریا زندگی کنی اما دس��تان پینه بسته ات 
نش��ان از کارگری و شغلهای پست و کم درآمد 
داشته باشند انوقت است که باید افسوس خورد 

و برحال مردمان این دیار گریست . 
جای خالی اقتصاد دریایی را به خوبی می توان در 
هرمزگان وخصوصا شهر بندرعباس حس کرد ؛ 
اقتصادی که اگر صیادی و دستفروشی و اجناس 
قاچاق را از آن فاکتور بگیری مردم هیچ سهمی 

از این دریا و اقتصاد دریایی نبرده اند. 
ام��ا در ع��وض آن بیش��ترین س��هم مربوط به 
کش��تی هایی اس��ت که دریا جارو م��ی کنند تا 
سودهای سرشاری را به کیسه های پیدا و پنهان 
س��رازیر نمایند. بیشترین س��هم از آن اقازاده و 
مرکزنش��ینانی است که اجناسش��ان بی آنکه از 
گیت های بازرس��ی عبور کند وی��ا کانتینرهای 
اجناس چینی و بنجلشان باز شود مهروالک شده 
و س��امت به مقصد رسیده تا بازارهای کشور را 
ق��رق کنند و کارگران ایرانی بیکار و س��رگردان 
بدنب��ال قاچ��اق و مش��اغل کاذب و خطرن��اک 
دیگری بروند تا بتوانند معیشت خانواده شان را 
تامین کنند. درکنار دریا باش��ی و قاچاق سوخت 
رزق وروزی ات بش��ود و سرمایه کشور را برباد 
بده��ی تا عده ای از این رهگذر س��ودهای کان 

ببرند. 
اینها همه نش��ان می دهند که اقتصاد دریامحور 
در هرمزگان بی ثبات ب��وده و باید برای درمان 
ای��ن دردکهنه مدی��ران اجرایی ض��رب االجلی 
تعیی��ن کرده و ظرفیتهای هدررفت��ه را بازیافت 
نموده تاش��اید جوانان بیکار وس��رگردان اندکی 

آرامش یابند./

استاندار هرمزگان به همراه نماینده شرق 
هرمزگان در مجلس و جمعی از مدیران 
کل هرمزگان از شهر میناب و بنادر آن 
بازدید و از نزدیک مشکالت و موقعیت 
های این شهر را مورد بررسی قرار دادند. 
به گزارش ایس��نا، منطقه خلیج فارس در 
میناب، استاندار هرمزگان پیش از ورود به 
میناب از پروژه نوسازی خط لوله انتقال آب 
میناب-بندرعباس بازدید کرد و از نزدیک 
در جریان روند پیش��رفت این پروژه قرار 

گرفت.
استاندار هرمزگان پس از آن با آرمان های 
شهدا تجدید میثاق کرد و با نثار شاخه گلی 
برمزار شهدای مینابی به آنان ادای احترام 
کرد.   همتی با حضور در دفتر امام جمعه 
میناب دستور پیگیری و تسهیل تجارت و 
صید مینابی ها را به مدیران مربوطه ابالغ 
کرد.حجت االس��الم معتمدی ف��ر، امام 
جمعه میناب از حض��ور صیادان خارجی 
در س��واحل این شهرس��تان گالیه کرد و 

خواستار پیگیری این مسئله شد. استاندار 
هرم��زگان در این دیدار بر حضور و ایجاد 
رغبت برای س��رمایه گ��ذاران در میناب 
تاکید کرد. همتی گفت: محدودیتی برای 
صید در میناب وجود ندارد و موضوع ته 
لنجی به صورت قانونمند در شش مرحله 
و با سقف هر نفر ده میلیون تومان در حال 
انجام اس��ت. وی در خصوص بحران آب 
ایجاد شده در منطقه نیز، افزود: آب یک 
مساله بسیار حیاتی است و در این زمینه 
نباید مردم را در شهرهای مختلف استان 

به جان هم انداخت. 
اس��تاندار هرمزگان و هیئ��ت همراه پس 
از این دیدار به س��مت بندر تیاب میناب 
حرک��ت کردند و به مح��ض ورود مورد 
اس��تقبال گرم مردم تیاب قرار گرفتند و 
پس از آن از اسکله بندر بازدید و با ملوانان 
تیابی هم صحبت شدند.همتی پیشنهاد داد 
تا اداره کل بنادر شرق استان در بندر تیاب 
راه اندازی شود و امور گمرکی شرق استان 
از بندرعباس جدا ش��ود. نماینده ی مردم 
بندرتیاب در این کارگ��روه از عدم ثبات 
قوانین مرزنشینان گالیه مند شد و گفت: 
ورود به خانه ی مردم روس��تایی توس��ط 
نیروی انتظامی در سال های اخیر مخالف 
س��خنان مقام معظم رهبری است. وی از 
ناتمام ماندن پ��روژه فاضالب بندر تیاب 
انتقاد کرد و افزود: به همین دلیل مریضی 
های پوستی و قارچی گریبانگیر مردم این 

بندر شده است و باید مسئوالن مربوطه به 
اتمام رساندن این پروژه سرعت ببخشند. 
بازماندگان از اعضای شورای این بندر نیز 
با گالیه از عدم الیروبی ورودی خور تیاب، 
اظهار کرد: س��الی هفت تا ده لنج در این 
دهنه از خور بندر تیاب غرق می شوند و 
باید هرچه سریعتر این دهنه الیروبی شود. 
ابوذر مه��دی نخعی ، معاون اس��تاندار و 
فرمان��دار ویژه میناب نیز در این کارگروه 
از وجود سایه سنگین شهید باهنر و رجایی 
بر سر بنادری همچون تیاب گالیه کرد و 
گفت: سایه ی پدر بزرگی مانند بندر شهید 
باهنر بر بنادر شرق هرمزگان مانند تیاب 
س��نگینی می کند و باید چ��اره ای برای 
آن اندیشید. فرماندار میناب، افزود: باید 
به زیرس��اخت های بندر تیاب توجه ویژه 
ای صورت گی��رد و  اداره بندر تیاب باید 
اداره ای مستقل باشد تا امورات مربوطه به 
مراتب بهتر پیگیری شود. حجت االسالم 
س��ید مصطفی ذوالقدر ، نماین��ده مردم 
ش��رق هرمزگان نیز در ای��ن کارگروه از 
عدم الیروبی خور تیاب گالیه مند ش��د و 
گفت: بعد از ۳۲ از بازدید اولیه ی من هنوز 
تکلیف الیروبی بندرتیاب مشخص نشده 
اس��ت. وی افزود: بنده نیز مخالف قاچاق 
هستم اما قاچاق کانتینری از دبی تا تهران 
نه ریختن توی مغازه های شهر میناب که 
هر ساله چند نفر به دلیل همین تجارت در 

این شهر کشته می شوند. 

رهاورد سفر استاندار هرمزگان به میناب

سرمايه گذار ی در میناب شتاب بگیرد 

فرماندار میناب هشدار داد

برخورد جدی با برداشت های غیر اصولی معادن شن و ماسه در میناب
میراث جرون/میناب

میناب  استانداری وفرمانداري ویژه شهرستان   معاون 
در نشست خبري با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه 
شهرستان میناب  به تشریح برنامه هاي انجام شده این 

فرمانداري  پرداخت.
 وی افزود: مطالبه بحق و  صحیح مردم میناب در  مورد  
برداشت آب از دشت میناب باعث شده تا  در یک سال 
گذشته  همه مسئوالن این مطالبه را  به عنوان یک دغدغه 
اصولی مردم  در دستور کاری خود قرا دهند. که همین 
دغدغه و مطالبه گری باعث شده پیام  مردم به گوش 
تمامی مسئولین  برسد  و تمام سعی و تالش ما بر این 
است که در برطرف نمودن این دغدغه  همت نماییم.معاون 
استاندار و فرماندار ویژه میناب با بیان این که اجازه هیچ 
برداشت نامتعارفی از دشت میناب را نخواهیم داد گفت: 
به عملکرد آب و فاضالب در زمینه احداث و راه اندازی 

آب شیرین کن بندرعباس معترضیم.
 معاون استاندار هرمزگان با اشاره  این مطلب که هدر 
انتقال آب میناب به استان به دلیل  رفت 1۲ درصدی 
فرسودگی لوله های  کار گذاشته شده است که از عمر 
مفید این لوله ها گذشته است  اظهار داشت:اگر  بتوانیم با 
مدیریت صحیح  و اصولی این هدر رفت را  برگردانیم می 
توانیم  حق آبه کشاورزان مینابی را نیز  تامین نماییم .نخعی  
اظهار داشت:سیاست دولت و نظام به سمتی است که ما 
کم کم  در آینده به سویی برویم که آب را از منابع پایدار 
در کشور تامین نمایئم.عالی ترین مقام دولت در شهرستان 

میناب اظهار داشت: کشور ما یک کشور خشک و متاسفانه 
بسیاری از نقاط کشور با خشکسالی روبرو شده است و آب 
مایع حیات بشر که کمبود آن  می تواند همه حوزه ها را با 

چالشی جدی  روبه رو نماید. 
فرماندار ویژه شهرستان میناب افزود: هیچ ضرورتی برای  
راه اندازی خط سوم انتقال آب شهرستان نیست و نبوده 
و این فرضیه  خط سوم را از ذهن ها  بیرون نماییم.نخعی 
گفت:دستور و نگاه استاندار هرمزگان به سمت تامین و تولید 
آب از منابع پایدار می باشد و باید آب شرب بندرعباس از 

محل احداث آبشیریکن مستقل گردد.عالی ترین مقام دولت 
با اشاره به برداشت  آب از سفره های زیر زمینی گفت : 
این برداشت ها غیر اصولی بوده  و اگر قرار بر این باشد که 
برداشت نامتعارف دیگری در این سطح  صورت گیرد ما 
خود از معترضین به این نوع انتقال و برداشت خواهیم بود.

فرماندار ویژه شهرستان میناب بیان نمود:ما مطالبه جدی را 
از این نهاد  داریم که به خواسته و نگاه مردم و به این مطالبه 
جدی توجه ایی جدی داشته باشند وی با اشاره به خدمات 
ارائه داده شده توسط آب و فاضالب استان گفت :همین 

که این پروژه دوباره استارت آن زده شده مایه امیدواری 
می باشد و برابر  با تعهدی که دارند امیدوارم پروژه ها را 

سریعتر  به سر انجام برسانند.
نماینده  دولت تدبیر و امید در دومین شهرستان پهناور 
استان هرمزگان در مورد  برداشت شن  از معادن موجود 
فعال شدن  افزود:با  شهرستان  و  شهر  و  شهر  در سطح 
کارگروه معادن که ماموریت های مختلفی را این کارگروه 
بر دوش دارد  و دستورات الزم از سوی فرمانداری ویژه  
به این کارگروه  صادر شده که در بحث زیست محیطی در 
برخورد جدی با کارگاههایی که بدون در نظر گرفتن  محیط 
زیست در حال برداشت بی رویه و غیر اصولی از معادن شن 
و ماسه در سطح شهر و شهرستان هستند برخورد جدی 
خواهد شد.معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب 
گفت : عملیات احداث دیوار حفاظتی فرودگاه میناب به 
زودی آغاز خواهد شد.ابوذر مهدی نخعی  دیروز در جمع 
خبرنگاران با اشاره به جایگاه شهرستان میناب به عنوان 
مرکز شرق هرمزگان و دومین شهرستان هرمزگان اظهار 
کرد : یکی از نیاز های اساسی در شرق هرمزگان فعال 
کردن فرودگاه میناب می باشد . وی افزود : با پیگری ها و 
جلسات و بازدید های صورت گرفته خط اعتباری احداث 
میناب گرفته شده است. معاون  دیوار حفاظتی فرودگاه 
استاندار هرمزگان  ضمن تشکر از مدیر کل فرودگاه های 
استان هرمزگان بیان نمود : با اعالم عمومی مناقصه دیوار 
حفاظتی فرودگاه شهرستان میناب صورت گرفته است و به 

زودی عملیات احداث آن آغاز می شود ./

   رئیس ستاد احیای امربه معروف و نهی 
از منکر هرمزگان گفت: باید برای تغییر 
رفتار ناپس��ند، علم و دانش داشته باشیم 
و با آگاهی کامل این امر صورت بگیرد؛ 
گشت ارشاد در صورتی موفق است که 
با ه��دف خیرخواهی و دلس��وزی و نگاه 
محترمانه س��عی در ارش��اد داشته باشد 
وگرنه با پرونده س��ازی و جریمه کردن 

هیچ بد پوششی باحجاب نمی شود.
حجت االس��الم محمدرضا اس��ماعیلی در 
گفت وگو با ایسنا، منطقه خلیج فارس، افزود: 
امربه معروف و نهی از منکر گل سرس��بد 
احکام خداوند است اما باید افسوس خورد 

ک��ه این واجب زیبا و تأثیرگذار و اثربخش 
که می توان از آن به عنوان سرمایه اجتماعی 
جامعه ن��ام برد ب��ه بیراهه برده ش��ده و 
هدف واالی امربه معروف و  نهی از منکر، 
آن ط��ور که باید در جامعه، گفته نش��د و 
حتی، آموزش، نهادینه، ترویج و نیز منتشر 
نشد.انسان می تواند با عمل به این وظیفه و 
اجرای صحیح آن، گفتمان فرهنگی اثرگذار 
و اثربخش در جامع نهادینه کنند و تعمیق 

ببخشند..
حجت االس��الم اس��ماعیلی اضافه کرد: در 
سال های گذشته به اش��تباه در اذهان مردم 
این گونه نهادینه شد که امربه معروف و نهی 

از منکر تنها مربوط به حجاب آن هم حجاب 
بانوان مربوط می شود، در حالی واقعیت این 
نیست و بدحجابی یکی از ده ها منکر بوده نه 
به عنوان مهم ترین و یا اصلی ترین آن محسوب 
شود.وی با بیان اینکه امربه معروف را به یک 
موضوع منحصر کنیم کار درستی نیست و به 
فرهنگ واجب امربه معروف ظلم کرده ایم، 
این موضوع در مورد نهی از منکر نیز صدق 
می کند، عنوان کرد: اگر درخت امربه معروف 
و نهی از منکر در جامعه به خوبی کاشته شود، 
ریش��ه می زند و پس از مدتی شاهد رشد و 
شکوفایی آن در جامعه خواهیم بود و ثمرات 

شیرینی را برای جامعه به همراه دارد.

رئیس ستاد امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان:
با پرونده سازی و جریمه کردن هیچ بد پوششی باحجاب نمی شود
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گروه گزارش: میراث جرون 
توسعه و پیشرفت هر جامعه ای نیازمند 
دستانی توانمند و اراده ای قوی و روحیه 
مطالبه گر و ش��جاعی است که در برابر 
هیچ بادی نل��رزدو هیچ قدرت��ی نتواند 
ص��دای عدالت خواه��ی اش را خاموش 

کند . 
اگر چنین اف��رادی در هر جامعه ای پیدا 
ش��وند وبرای حفظ مناف��ع جمع و مصالح 
عموم��ی از آس��ایش و رفاه و ... گذش��ته 
وبرای احقاق حقوق از دس��ت رفته مردم 
در هر پست و منصب و مقامی که باشند 
از هیچ تالش��ی کوتاهی نکنن��د آنگاه می 
توان به روزهای طالیی و اینده ای روشن 

امید داشت . 
هرم��زگان نیز ای��ن روزها س��رخوش از 
وج��ود چنی��ن اف��رادی برخود م��ی بالد 
و ب��ه آینده امیدوارتر از همیش��ه اس��ت 

، همراه��ی وهمدل��ی نماین��دگان م��ردم 
هرمزگان در مجلس برای پیش��برد امور 
و کاهش بار مش��کالت انباشته از سالیان 
دور و س��و مدیری��ت ها دریچ��ه ای به 
روی هرم��زگان نو باز ک��رده و هرمزگان 
بی��دار برای بی��داری بیش��تر تالش می 
کن��د . فرزن��د خلف هرمزگان و س��ردار 
مطالبه گری »احمد مرادی« نامی آش��نا 
برای هرمزگانیها و حتی مرکزنش��ینان و 
مجلس��یان اس��ت . چرا که طی دوسال از 
شروع دوره نمایندگی نام هرمزگان بیشتر 
از همیش��ه از مجلس طنین انداز ش��ده و  
هیات دولت و وزرایش بیش��تر از قبل به 
س��واالت و درخواستهای نماینده پرتالش 
و خس��تگی ناپذیر هرمزگان در خصوص 
مشکالت حوزه انتخابیه اش پاسخ داده و 
می دهن��د .کارهای زیادی طی این مدت 
دو س��ال پیگیری ش��ده و امور نیمه تمام 

زیادی هم در دست پیگیری و رسیدگی و 
رایزنی ها برای رسیدن به سرانجام است  
تا مردم هرمزگان روی آرامش و آسایش 
ببینن��د و دعاگوی نماینده ای باش��ند که 
تم��ا م ه��م و غ��م وس��المتی و آرامش 
خودرا برای برچیدن بساط فقر و فالکت 
وبیچارگی مردم در روس��تاها وشهرهای 
هرم��زگان را ص��رف می کن��د و ذره ای 
از راهی که آغاز کرده عقب نش��ینی نمی 
کند . امروز مردم هرمزگان قدرشناسانه ، 
دعاگوی »احمد مرادی« هستندتا باردیگر 
در نهایت صحت وس��المت صدای گرم 
و مطالب��ه گرش در صح��ن علنی مجلس 
طنین انداز ش��ود و مردم با خیالی آسوده 
به زندگ��ی و کار و ت��الش بپردازند چرا 
که ایمان وب��اور دارند که »مرادی« نامی 
هست وباید باش��د تا مطالبات و خواسته 
هایش��ان را با زبان قان��ون ودر چارچوب 

قانون پیگیری نموده وبه سرانجام برساند. 
یک��ی از صدها امور که ب��ا پیگیری های 
زیاد وی به سرانجام رسید کاهش ۳0الی 
60کیلومتری مسیر تردد به صنایع غرب 
استان -بندرخمیر- قشم و کشار می باشد 
ک��ه به طول ۲7کیلومتر ب��ا پیگیری های 
مک��رر مرادی نماینده م��ردم در مجلس 
در آس��تانه بهره برداری و افتتاح است تا 
اهالی این مناطق بتوانند با خیالی آسوده و 
بدون دغدغه دراین مسیر تردد نمایند و 
بدانند که نمایندگان آنها در مجلس چشم 
بینا و گوش شنوای مردمان هرمزگانند و 
برای آسایش ش��هروندان از هیچ تالشی 
فروگذار نیس��تند. از جمله مزایای کاهش 
این مس��یر همگرایی و کمک به توس��عه 
اشتغال حداقل ۳0روستا دراین مسیر می 

باشد .
س��اماندهی و افتت��اح و تجهیز س��النها و 
زمین های ورزشی در شهر ها وروستاهای 
انتخابیه به ش��هادت حاض��ران واهالی از 
دیگ��ر اموری ک��ه این نماین��ده پرتالش 
همواره برای هم��وار کردن زمینه ورزش 
برای جوانان و نوجوانان هرمزگان پیگیری 

و دنبال کرده است .
آس��فالت معاب��ر و محوره��ای ت��رددی 
کهورس��تان -کشاور وس��یاهو -هماگ و 
دهها روس��تای دیگ��ر نتیج��ه پیگیری و 
سرکشی های بی وقفه و مداوم مرادی به 
تمامی روستاهای حوزه انتخابیه که بالغ بر 

800روستا می باشد است .
جناب م��رادی ! مردم هرم��زگان هرگز 
فراموش��ت نمی کنند و ن��ام نیکی که از 
شما برجا می ماند ذخیره آخرت و دعای 
خیرزنان و م��ردان و پیرزنان وپیرمردان 
فرت��وت و دلم��رده روس��تایی بدرقه راه 

پرفراز و نشیبتان باشد ./

 در زمینه سازی برای اینکه از چراغ قرمزهای زندگیهمه مسئولیم 
 عبور نکنیم

ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان 

شما
ی 

دا
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پلهای عابرپیاده یا تابلوی 
تبلیغاتی

پلهای عابرپیاده در تمامی شهرهای کشور کارکرد 
یکسانی مبنی بر تردد عابران پیاده در خیابانها و 
جلوگیری  برای  پرترافیک  و  شلوغ  های  چهارراه 
به  واردشدن  صدمه  و  رانندگی  حوادث  بروز  از 
عابران می باشد اما در شهر بندرعباس این پلهای 
کارکردی متفاوت و عجیب دارند و انهم تابلوهای 
تبلیغاتی غول پیکری است که صاحبان مشاغل و 
بخش خصوصی با پرداخت هزینه های گزاف سعی 
در اجاره ماهیانه ویا سالیانه این پلها برای تبلیغات 
مورد  که  چیزی  تنها  و  دارند  خود  کاالی  و  کار 
فراموشی مدیران شهری و مسئوالن اجرایی استان 
قرار می گیرد جان وسالمت شهروندان و عابران 

پیاده است .
              یک شهروند

ساماندهی  سرویس های 
مدارس

همیشه می گویند عالج واقعه قبل از وقوع است 
بعداز وقوع می  المثل درکشور ما  این ضرب  اما 
بروز  بعداز  کنیم  باشد چرا که همیشه سعی می 
یک فاجعه و اتفاق ناگوار به ارائه راهکار و  راه های 
. ساماندهی سرویس  پردازیم  ... می  و  پیشگیری 
مسایل  همین  از  یکی  پسران  و  دختران  مدارس 
مهم جامعه است که باید آموزش و پرورش وبا 
همکاری تاکسیرانی در صدد ساماندهی و کددار 
خدایی  تا  بربیاید  مدارس  های  سرویس  نمودن 
ناکرده حادثه و مشکلی برای دانش آموزان پیش 
این  که  امیداست   . نشود  متاثر  وجامعه  نیاید  
های  سرویس  ساماندهی  با  نظارتی  دستگاههای 
مدارس از فعالیت خودروهای شخصی که دانش 
آموزان را می برند و می آورند و هیچگونه تعهدی 
هم در برابر این کار پرمسئولیت ندارند جلوگیری 

نمایند. 
پدردانش اموز

ساحل نیازمند رسیدگی
 و نظافت است 

تا  رفتیم  به ساحل سورو  اتفاق خانواده  به  دیروز 
دقایقی از هوای خنک و ساحل بهره مند شویم اما 
آنقدر زباله و نخاله  دراین محیط پخش شده بود 
که درنهایت عطایش را به لقایش بخشیدیم و از 
خیرش گذشتیم و ترجیح دادیم که مثل همیشه 
خانه نشین شویم . لطفا مسئوالن مربوطه نسبت 
به پاکسازی و ساماندهی ساحل در فصلی که هوا 
خنک می شود اقدام نمایند تا شهروندان بتوانند به 

راحتی از این موهبت الهی استفاده نمایند. 
یک شهروند

 تعداد بوستانهای شهری
 و محله ای افزایش یابد 

با توجه به اینکه شهر بندرعباس بشدت در حال 
گسترش و توسعه می باشد بنابراین باید از همین 
ابتدا مدیران شهری به فکر توسعه بوستانهای محله 
های  شهرک  درکنار  سبز  فضای  گسترش  و  ای 
مسکونی و محالت جدیداالحداث باشند چرا که 
فضای سبز و بوستانها از نیازها والزامات شهرنشینی 
و مناطق مسکونی است که اگر از همین ابتدا به 
فکر آن نباشیم دیگر بعداز احداث مناطق مسکونی 
پارکها  به احداث  نمیتوان   وشهرکها نمی شود و 
وبوستانها و ایجاد فضای سبز دست زد چرا که هم 
زمین موجود نیست و هم هزینه های زیادی برای 

شهروندان وشهرداری دارد  .
یک شهروند طالییه 

................................................  امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه است    .................................................

چرا هی��چ فرد، نهاد یا دس��تگاهی جه��ت اصالح امور 
سازمان بنادر کاری موثر انجام نمی دهد.

 چرا عزمی جدی در س��ازمان بن��ادر جهت ایجاد یک 
موسسه رده بندی ملی وجود ندارد.

 چرا س��ازمان بنادر در روش��ن نمودن وضعیت انتخاب 
اپراتورهای فازهای 1، ۲ و ۳ بندر شهید رجایی مستاصل 
و درمانده گشته و نظر نهایی اش را بطور شفاف و دقیق 
اعالم نمی نماید. چرا س��ازمان بنادر در ارائه اطالعاتی 
از قبیل هزینه ها و درآمدهای سالیانه اش و نیز ارزش 

واقعی دارایی هایش به مردم اطالع رسانی نمی نماید.
چ��را گزارش عملکرد فنی و اقتصادی کمیته وجوه اداره 
ش��ده سازمان بنادر از بدو ایجاد تاکنون، عملکرد فنی و 
اقتصادی دفتر مرکز بررس��ی ه��ا و مطالعات راهبردی 
س��ازمان بنادر و نیز شرکت های زیر مجموعه موسسه 
صندوق پس انداز کارکنان س��ازمان بنادر، در معرض 

دید مردم جهت قضاوت قرار نمی گیرد.
 چرا سازمان بنادر به حال خودش رها شده

چرا رزومه تحصیلی و س��وابق کاری معاونین و مدیران 
کل س��ازمان بنادر و نیز نماینده این س��ازمان در دفتر 
مرک��زی آیمو واقع در لندن در معرض دید مردم قرار 

نمی گیرد.
چ��را طرح راهبردی س��ازمان بنادر )البت��ه در صورت 
وجود!( در معرض دید و قضاوت مردم قرار نمی گیرد.

چ��را عملکرد س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی در حوزه 
امور بین الملل دریای��ی )رویدادهایی از قبیل کنفرانس 
ه��ا، کارگاه های آموزش��ی، نشس��ت ها و س��مینارها(، 
توس��ط تیمی مس��تقل و خب��ره دریایی م��ورد ارزیابی 

جام��ع و دقی��ق قرار نگرفت��ه. آیا وقت آن نرس��یده تا 
تیمی مس��تقل و خب��ره به این مه��م ورود نماید؟  چرا 
بطور میانگین در طول س��ی س��ال گذش��ته هر دو سال 
 و نی��م یکبار اعضاء هی��ات عامل س��ازمان بنادر تغییر

 کرده اند. و در طول ده س��ال گذشته بطور میانگین هر 
16 ماه یکبار، معاون دریایی تغییر نموده است. 

چرا مدیران سازمان بنادر از ده سال گذشته تاکنون، فکر 
و اقدامی اساس��ی برای تقویت نیروی انسانی متخصص 
در امور دریایی و بندری در این سازمان عریض و طویل 
ننم��وده اند. چرا تعداد زیادی از معاونین و مدیران کل 

بازنشسته س��ازمان بنادر و دریانوردی در شرکت های 
زیر مجموعه موسس��ه صندوق پ��س انداز کارکنان این 
س��ازمان و نیز ش��رکت تعاونی افق که طرف قرارداد با 
س��ازمان بنادر در انجام کارهای برون سپاری شده این 

سازمان هستندمشغول به کار می باشند. 
آی��ا این نوع مدل همکاری فیمابی��ن مدیران و معاونین 
بازنشسته و س��ازمان بنادر برای هر دو طرف سودمند 
و مفید بوده، آیا به منافع ملی در اینگونه از همکاری ها 

توجهی شده است و صدها چرای دیگر !!
رضا محمد علی بیگی 

سازمان بنادر به کجا 
 چنین شتابان

 می رود؟ 

هرمزگان فراموشت نمی کند
 ای مرد خستگی ناپذير!
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اختالط دختر وپسردرمدارس 
بشاگرد

  امروز یکي از معضالت جدي دربعضی از مراکز 
آموزشي بشاگرد درسطوح مختلف اختالط بي حساب 
و کتاب دختران و پسران است که جاي بسي تعجب 
است که در نظام تعلیم و تربیت، در مقاطع راهنمایي و 
دبیرستان پسران و دخترانی که در این سنین که اوج 
غریزه آنها محسوب میشود به صورت مختلط مي باشند 
و این امر با کدام منطق دیني و عقالني پذیرفتني است.

باعث  ناسالم  رقابت هاي  و  اختالط ها  این   متاسفانه 
ازدواج زودرس و همچنین مشکالتی عمده ی دیگری 
خواهد بود که در ذیل به صورت کلی به ان اشاره ای 
خواهم کرد.  پیامبر اکرم )ص( فرمودند »بین مردان و 
زنان فاصله و جدایي بیندازید، زیرا هنگامي که آنان 
با هم رفت و آمد  رودروي یکدیگر قرار گرفتند و 
درمان  که  مي شود  مبتال  دردي  به  جامعه  داشتند 
نخواهد داشت«اگر شورای هر منطقه از بشاگرد که 
روستایش دچار چنین معضلی می باشد براي بهبود 
این معضل فکر و چاره ای نیندیشد باید منتظر تحقق 
وعده این روایت شریفه باشند.چند روز پیش قبل از هر 
گونه پیش داوري در این باره، ابتدا با رییس اموزش و 
پرورش شهرستان بشاگرد ارتباط برقرار کردم و اقای 
روش ضمیر به ضرس قاطع فرمودند که اموزش و 
پرورش مخالف مختلط بودن این گونه مدارس میباشد 
ولی وقتی بنده دقیق موضوع را موشکافی نمودم متوجه 
سیاست کاذب بعضی از شوراها در بشاگرد شدم که 
با عدم اگهی باعث وارد کردن سم مهلکی به بدنی 
اموزشی در روستایشان می شوند.این عزیزان بدانند 
موسسات  در  پسر  و  دختر  آموزان  دانش  تحصیل 
آموزشي مختلط سالمت جنسی؛ جسمي و روحي آنان، 
به ویژه دختران را به مخاطره مي اندازد.همچنین باعث 
دلبستگي ها و جذابیت هاي هر یک از دو جنس زن 
و مرد براي دیگري به خصوص در دوران جواني و 
نوجواني که البته طبیعي است.در آموزشگاه هاي مختلط، 
افزون بر افت تحصیلي، ناکامي ها و بي بندوباري هاي 
اجتماعي و اخالقي را به دنبال دارد که مدیران این 
نوع موسسات را با مشکالت بسیاري مواجه مي کند.و 
الزم به ذکر میباشد تمرکز دانش آموزان راهنمایی 
و دبیرستاني در کالس هاي مختلط به راحتي از بین 
مي رود.بنده بر این باور هستم که کالسهای درس جدا، 
شانس یادگیری دانش آموزان را باال خواهد برد. از این 
رو در بعضی از کشورها و بخصوص کشور ایران شاهد 

افزایش روزافزون مدارس تک جنسیتی هستیم.
ناگفته نماند در نیوساوث ولز استرالیا مقامات محلی 
بر این عقیده اند که جدا کردن دخترها و پسرها در 
کالسهای درس به نفع آنهاست و نتایج بهتری در 
بردارد.در اخر بنده به چند استفتاء از مراجع اهل تشیع 
در این مورد می پردازم:حضرت آیت اهلل خامنه اي: هر 
کس باید بر طبق مقررات به وظایف شرعي و قانوني 
 خود، از جمله امر به معروف و نهي از منکر اقدام

 کند.
آیت اهلل بهجت )ره(: واضح است که باید از اختالط 
پیش گیري کنند.حضرت آیت اهلل صافي گلپایگاني: 
واضح است که اختالط مذکور حرام است و عالوه 
بر آن مفاسد و تبعات سوء بسیار بر آن مترتب است.

البته جدا کرد کالس هاي دختران و پسران کار الزمي 
است، چون معلوم است که اختالط بین نامحرم مفسده 
زیادی است.آیت اهلل نوري همداني: مسئوالن محترم 
مربوطه در این جهت عنایت و قوت بیشتري داشته 
باید  اسالمي  کشورهاي  در  سبحاني:  باشند.آیت اهلل 
کوشش شود مراکز آموزشي از نظر دختر و پسر جدا 
باشند. وظیفه این است که از اختالط در آموزشگاه ها 
جلوگیري شود.آیت اهلل مظاهري: اختالط جایز نیست 
و گناه آن خیلي بزرگ است. در فرض مذکور باید 
است  واجب  مربوطه  مسئوالن  بر  و  نباشد  اختالط 

این گونه مفاسد را رفع کنند.
 داریوش حسن زاده

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

کارگاه آموزشی کاربرد سامانه سیب در برنامه سالمت خانواده تشکیل شد

 

گروه گزارش: میراث جرون
 شهر پارسیان به عنوان مرکز شهرستان 
نرم  پنجه  و  دست  زیادی  مشکالت  با 
می کند و نه تنها گاهی شاهد رفع این 
مشکالت نیستیم بلکه مشکالتی هم به 
مشکالت قبلی اضافه می شود و کسی 
شهروندان  به  کننده  قانع  پاسخی  هم 

این شهر نمی دهد.
روزها  این  که  مشکالتی  جمله  از 
هستند  آن  درگیر  پارسیانی  شهروندان 

نبود شهردار در این شهر است.
با گذشت بیش از دو ماه از آغاز فعالیت 
که  گذرد  می  پارسیان  در  پنجم  شورای 
با فشار اذهان عمومی و برخی جریانات 

پیش،  ماه  یک  همین  توانست  سیاسی 
پارسیان  شهر  برای  را  جدید  شهردار 
محمود  انتخاب  از  بعد   . کند  انتخاب 
که  پارسیان  شهردار  عنوان  به  مولوی 
نیز  شهر  شورای  اعضای  قاطع  رأی  با 
اینکه  از  خوشحال  همگان  شد،  انتخاب 
باالخره این شهر سروسامان خواهد یافت 
و مشکالت و چهره نازیبای شهر از بین 

خواهد رفت.
اما امروز بعد از گذشت بیش از یک ماه 
شهردار  حکم  متأسفانه  انتخاب،  این  از 
شورای  و  است  نشده  صادر  پارسیان 
شهر عمال امور شهر را به دست گرفته 
 است، و فعالیت های شهرداری را انجام 

در  که  است  حالی  در  این  دهد.  می 
صورت نداشتن شهردار شهر، سرپرست 
شود،  انتخاب  شهرداری  این  برای  باید 
که  نماید  مدیریت  را  شهری  امور  و 
قدرتی  سرپرست  این  حاضر  حال  در 
ندارد. اندام  عرض  و  خودنمایی  برای 

پارسیان در استقبال  وقتی شورای جدید 
درمجلس  هرمزگان  غرب  نماینده  از 
نصب خیرمقدم  بنر  اسالمی،   شورای 

 می نماید بدون اینکه نامی از شهرداری 
دارد  آن  از  نشان  اینها  همه  شود،  برده 
است.امروز  شهردار  فاقد  شهر  این  که 
مشکالت شهر پارسیان به حدی است که 
که تا چند سال آینده نیز این مشکالت 

معنا  این  به  این  ولی  شد  نخواهد  رفع 
شود،  رها  خود  حال  به  شهر  که  نیست 
امیدی  دیگر  پارسیانی  شهروندان  بیشتر 
به حل این مشکالت و معضالت از سوی 
زیرا  ندارند،  استان  اجرایی  دستگاههای 
آنها  سوی  از  مثبت  قدمی  امروز،  به  تا 
اند.حکم  برنداشته  شهرستان  این  برای 
همانند  را  پارسیان  شهردار  مسئولیت 
خیلی از شهرداران دیگر، استاندار صادر 
استانداری  مجموعه  پس  کرد،  خواهد 
عظیم  خیل  پاسخگوی  باید  هرمزگان 
که  باشد  پارسیانی  شهروندان  سؤاالت 
این شهر  شهردار  حکم  امروز  به  تا  چرا 

سرگردان را صادر نکرده است./

نابسامانی ها در پارسیان ادامه دارد؛ 
وقتی حکم مسئولیت شهردار صادر نمی شود

     در پ��ی حادث��ه دلخ��راش زلزل��ه در
 بخش هایی از اس��تان کرمانش��اه، دکتر 
سید حسین داودی؛ رییس دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی درمان��ی 
هرم��زگان در پیامی این حادثه دلخراش 
را به خانواده های مصیبت دیده تس��لیت 

َّا لّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن گفت:إِن
درگذشت جمعی از هموطنان عزیزمان در 
حادث��ه دلخراش زلزله غرب کش��ور را به 
ملت ش��ریف ایران به وی��ژه خانواده های 
داغدار این حادثه تسلیت عرض می نمایم 
و برای بازماندگان صبر جزیل و همچمنین 
برای مصدومان این حادثه از خداوند منان 

شفای عاجل خواستارم.

دکت��ر داودی در ادامه ای��ن پیام، آمادگی 
دانش��گاه علوم پزش��کی هرم��زگان را در 
جه��ت ام��داد رس��انی و ارائ��ه خدم��ات 
درمانی در بیمارس��تان های اس��تان اعام 
ک��رد و اف��زود: مرک��ز مدیری��ت حوادث 
و فوری��ت های پزش��کی اس��تان ب��ا تمام 
ت��وان خود آم��اده ام��داد رس��انی و ارائه 
 خدمات پیش بیمارس��تانی به زلزله زدگان

 می باشد.
ریی��س دانش��گاه علوم پزش��کی هرمزگان 
اب��راز ک��رد: بیمارس��تان های دانش��گاهی 
هرم��زگان آم��اده ه��ر گون��ه کم��ک به 
 بیماران و مصدومان ای��ن حادثه دلخراش 

است.

  

کارگاه 3 روزه آموزشی کاربرد سامانه سیب در برنامه 
س��امت خانواده در 3 گروه جهت بهورزان و ماماهای 
مراکز روس��تایی در س��الن اجتماعات مرکز بهداش��ت 

شهرستان بندرعباس برگزار شد.
دکتر ذاکری؛ رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس 
تصریح کرد: در شهرس��تان بندرعباس نیز این سامانه در 
کلیه مراکز خدمات جامع س��امت ش��هری و روستایی و 
پایگاههای سامت و همچنین اکثریت خانه های بهداشت 
در حال حاضر فعال و کاربران این س��امانه اعم از پزشک، 
پرستار، ماما، کارشناسان، مراقبین سامت و بهورزان کلیه 
خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتی مراجعین را ثبت می 

نمایند.
دکتر ذاکری در ادامه به مزایای بهره وری از این سامانه 
نیز اش��اره ک��رد و اظهار داش��ت: تمامی ای��ن اطاعات 
پیش��تر به صورت کاغذی و س��نتی ثبت می ش��د که با 
راه اندازی این س��امانه، پس از این به صورت الکترونیکی 
و آناین ثبت ش��ده و دسترس��ی به اطاعات بیماران با 

سهولت بیش��تری انجام می شود و مدیران و کارشناسان 
در ه��ر لحظه م��ی توانند گزارش ه��ای دوره ای روزانه، 
ماهانه، فصلی و ساالنه بر اساس رخدادهای ثبت شده در 
سامانه و دسته بندی اطاعات مانند بیماری ها، وضعیت 
مراقبت از مادران بر اس��اس س��ن و جنس و نیز بررسی 
شاخص های بهداش��تی منطقه، اطاعات و مراقبت های 
انجام ش��ده، ویزیت ها و وضعیت کلی س��امت مردم به 
سهولت دسترسی یابند و نیز این اطاعات را مورد پایش 
قرار دهند.سمیرا سایه وند؛ مسئول سامت خانواده مرکز 
بهداشت شهرستان بندرعباس عنوان کرد: در این کارگاه، 
نحوه انج��ام مراقبت ها در س��امانه س��یب، برنامه های 
گروههای س��نی مختلف، سامت مادران، باروری سالم و 
 تغذیه توس��ط کارشناسان مسئول برنامه ها آموزش داده

 شد. /

      دکتر بهزادی؛ مدیر ش��بکه بهداشت 
و درم��ان شهرس��تان قش��م در نشس��ت 
هماهنگی با دندانپزش��کان قش��م که در 
دفتر مدیریت ش��بکه بهداشت و درمان 
شهرستان قشم و با حضور دندانپزشکان 
مراک��ز خدم��ات جام��ع س��امت ای��ن 
شهرستان و با هدف ارتقاء خدمات سطح 
2 و ارائ��ه خدم��ات ب��ه گروههای هدف 

برگزار شد.
وی با بیان اینکه خدمات دندانپزش��کی در 
شهرستان قشم ارتقاء می یابد گفت: ارتقاء 
سطح سامت دهان و دندان از طریق ارائه 
خدمات پیش��گیری، درمانی و آموزش به 
جمعیت تحت پوش��ش میسر می شود که 

در ای��ن زمین��ه آموزش دان��ش آموزان و 
والدین آنها در مدارس و مهدهای کودک و 
سایر گروههای هدف از اولویت های شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان قشم در حوزه 
سامت دهان و دندان است.دکتر بهزادی 
با اش��اره به  اینکه خدمات دندانپزش��کی 
در تمام��ی مراکز جامع خدمات س��امت 
و بیمارس��تان پیامبر اعظ��م )ص( با تعرفه 
دولتی به مراجعین ارائه می شود، یکی دیگر 
از اولویت های ش��بکه بهداش��ت و درمان 
شهرستان قش��م در حوزه سامت دهان و 
دندان را ارائه خدمات پیشگیری با کیفیت 
مطلوب جهت کاهش پوسیدگی دندان ها و 

عفونت های دهان و دندان عنوان کرد. /

 خدمات دندانپزشکی در شهرستان قشم 
ارتقاء می یابد

پیام تسلیت رییس دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه

به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی صورت گرفت: راه اندازی ایستگاه مطالعه در بیمارستان حاجی آباد

در هفته کت��اب و کتابخوانی و به منظور 
ترویج فرهنگ مطالعه، ایس��تگاه مطالعه 
در بیمارستان فاطمه الزهرا )س( حاجی 

آباد راه اندازی شد.
 ای��ن ایس��تگاه ک��ه ب��ا هم��کاری نه��اد

 کتابخانه های عمومی شهرس��تان حاجی 
آباد و بیمارس��تان فاطم��ه الزهرا)س( در 

محل بیمارس��تان راه اندازی ش��ده است، 
با حض��ور مهندس جهانگی��ری؛ فرماندار 

شهرستان حاجی آباد افتتاح شد.
 مهندس جهانگیری در حاشیه این مراسم 
افزود: باید فرهن��گ  مطالعه و کتابخوانی 
در بی��ن اف��راد جامعه نهادینه ش��ود که 
برای ای��ن منظور اماک��ن عمومی و محل 

های��ی ک��ه افراد ب��رای م��دت زمانی در 
انتظار هستند، بهترین مکان ها هستند که 
باید با شناس��ایی این اماک��ن و قرار دادن 
 کتاب در آنجا مردم را به مطالعه تشویق

 ک��رد.وی گف��ت: امیدواری��م بتوانی��م با 
ترویج فرهنگ کتابخوانی گامی در توسعه 

فرهنگی کشور و استان برداریم.

ش��ایان ذکر اس��ت که در این ایستگاه که 
در محل س��الن انتظار پذیرش بیمارستان 
راه اندازی ش��ده است، یک قفسه با 100 
جلد کتاب با عنوان های تاریخی، مذهبی، 
علمی، رمان و کودک و نوجوان در اختیار 

مراجعه کنندگان قرار دارد./
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میراث جرون: نمک پور
بابک حاتمی کمترازیک سال می باشد که 
از س��وی اداره ورزش و جوانان شهرستان 
میناب ریاس��ت هیأت ش��نای شهرس��تان 

میناب را بر عهده دارد.
خبرنگار هفته نامه می��راث جرون در میناب  
با رئیس هیات ش��نای این شهرستان گفت و 
گویی انج��ام داده که توجه ش��ما خوانندگان 
فرهیخته  هفته نامه را به آن جلب می نماییم.

بابک حاتمی رئیس هیات ش��نای  شهرستان  
میناب از نونهالی به دلیل  همس��ایگی منزل 
پدریش که روبروی استخر شنا میناب بودبا 
این رش��ته عجین ش��د. وی ب��ه خبرنگار ما 
گفت: ازس��نین نونهالی درتابس��تانها همیشه 
در استخرشنا شهرمیناب بوده وهمین حضور 
مستمردر استخر و همسایگی با استخر اداره 
ورزش و جوانان باعث شده تا شناگری  قابل  

شوم.
حاتمی  که از 10س��الگی در رشته های شنا 
تکوان��دو، والیب��ال ،تنی��س روی میزفعالیت  
نموده گفت: هم اکنون اس��تخر شهدای شهر 
میناب که تنها اس��تخر شنای شهرستان نیز 
می باشدبا وجوداستعدادهای بکردرشهرستان 
میناب و س��اخت و تکمیل این استخر جهت  
عاقمندان به این رش��ته نونهاالن ، نوجوانان 
جوانان و بزرگس��االن زیادی  این به رش��ته 
ش��نا روی اورده اندوای��ن اس��تخر توانس��ته 
جایگاه مناس��بی را برای استعداد های بکر و 

عاقمندان مهیا نماید.
حاتمی در جواب خبرنگار ما که س��وال نمود 
دلیل حضور در هئیت شنا چه بود؟گفت:یکی 
از دالی��ل حضورم در هیئت ش��نا را اینگونه  
احس��اس کردم باید ف��ردی با انگی��زه باال، 
س��کان هدایت هیئت شنا را که می تواند در 
اس��تان و در کشور  حرفها برای گفتن داشته 
باش��د  را به دس��ت بگیرد تا تحرکی در این 

ورزش در شهرستان ایجاد شود.
وی ادام��ه داد: با پیگیری ه��ای آقای متقی  
رئی��س اداره ورزش و جوان��ان شهرس��تان 
میناب توانس��ته ایم با برنامه ریزی مناسب  
جه��ت اس��تفاده بهینه رده ه��ای مختلف و 
بانوان را در اختیار عاقمندان به این رش��ته 

قرار دهیم.
رئی��س هی��ات ش��نای شهرس��تان میناب  
پیرامون وضعیت شنا در این شهرستان گفت: 

اززمان  تصدی این مسئولیت سعی نموده ایم  
با شور و مش��ورت  با اداره ورزش و جوانان 
شهرستان میناب و مدیریت دلسوزاین اداره 
تمرینات تی��م قایقرانی کاناپولو میناب را نیز 

راه اندازی نماییم.
حاتم��ی گفت:ب��ا هماهنگ��ی اداره ورزش و 
جوانان و هیئت قایقرانی شهرستان و مدیریت 
آب منطقه ای امیدواریم یک بار دیگر شاهد  
ش��روع بکار هئیت قایقران��ی و تمرینات تیم 
قایقرانی شهرس��تان میناب باش��یم تا بتوانیم 
مانند قبل ملی پوشان ارزشمندی را به کشور  

از میناب معرفی نماییم.
حاتمی  اظهار داشت: این هئیت درنظر دارد 
با هماهنگی اداره ورزش و جوانان شهرستان 
و استان کاس های ویژه آموزش مربیگری  
ش��نا و نجات غریق را با دریافت اخذمدرک 
ب��ه ش��رکت کنن��دگان برگ��زار نمایدکه با 
وجود اس��تعدادهای بک��ر در میناب مطمئنا  
عاقمن��دان، این کاس ها به بهترین ش��کل 

ممکن در شهرستان برگزار  خواهد شد.
حاتم��ی با اش��اره به  ورزش ش��نا بانوان در 
شهرس��تان گفت: بانوان مینابی با حضور در 
استخر ش��نا عاقمندی خود را به این رشته 
نشان داده اند که  هئیت شنا نیز در هفته سه 
جلسه  را در اختیار  بانوان مینابی  قرار داده 
تا این  قشر از جامعه نیز مانند آقایان بتوانند  

استعدادهای خود را به نمایش بگذارند.
وی تصری��ح کرد: یک��ی از اهداف اصلی این  

هئیت معرفی ش��نا به ص��ورت یک فرهنگ 
در شهرس��تان میناب ، ایجاد انگیزه در بین 
ش��ناگران و اس��تفاده از پتانس��یل های فنی، 
مربیگری، داوری در شهرستان  و شناساندن 
شهرس��تان میناب به عنوان پایتخت فرهنگی 
به شهرستان های هرمزگان و دیگر استانهای  

کشور می باشد.
رئی��س هیئ��ت ش��نای شهرس��تان میناب 
فق��ر منابع انس��انی، مربی به لح��اظ کمی و 
کیف��ی را از مهمتری��ن ای��رادات این ورزش 
در شهرس��تان میناب عنوان نم��ود و گفت: 
امیدوراریم با برگ��زاری کاس های ویژه با 
هماهنگی با هئیت شنا اس��تان ،اداره ورزش 
و جوانان شهرس��تان و اداره کل دراین رشته 

این فقر و کمبود را به حداقل برسانیم.
رئیس هئیت ش��نا  شهرستان میناب با اشاره 
به  بالفطره بودن رش��ته ش��نا در بین جوانان  
مینابی بخصوص جوانان خط س��احلی بنادر 
یاد ش��ده شهرس��تان میناب بیان داشت:به 
لح��اظ ژنتیکی در شهرس��تان میناب ،دارای 
اس��تعدادهای توانمن��دی ب��رای فعالیت در 
ای��ن ورزش هس��تیم، ب��ا این وجود ش��نای 
شهرس��تان تاکنون نتوانس��ته اس��ت در حد 
ن��ام و جایگاه خود ظاهر ش��ود. ب��ا توجه به 
اینکه با سطح استان و کشور  فاصله فراوانی 
داریم، تصمیم گرفتم برای پرکردن این خأل 
ب��ا  برنامه ریزی های بلند مدت و میان مدت 

واردعرصه شویم.

وی گفت:وج��ود خ��ط س��احلی شهرس��تان 
مین��اب و همج��واری با دریا در شهرس��تان 
مین��اب و بن��ادر تیاب،کاه��ی ، ک��رگان و 
بندزرک و عاقمندی جوانان به این رش��ته 
هئیت ش��نا در نظ��ر دارد فراخوانی را جهت 
حض��ور عاقمندان به ش��نا در یکی از بنادر 
ساحلی شهرستان میناب با هماهنگی با اداره 
کل  ورزش و جوان��ان اس��تان و ورزش و 
جوانان شهرس��تان و هئیت شنا استان انجام 
دهدتا بتوانیم با  برگزاری ش��نا آزاد دردریا  
اس��تعدادهای بکر شهرستان در این رشته را 

کشف و به کشور معرفی نماییم.
حاتم��ی افزود : ش��نا در کن��ار ورزش های 
س��وارکاری و تیراندازی، ورزش هایی هستند 
که در دین اس��ام  به آن تاکید شده است. 
به همین دلیل از گذش��ته دور تا امروز و در 
هر ش��رایطی تاش ش��ده تا به این رشته ها 

اهمیت داده شود.
رئیس هئیت ش��نا شهرس��تان میناب گفت: 
اع��زام تیم هئی��ت شناشهرس��تان میناب به 
اس��تان برای اولین بار توس��ط هئیت ش��نا و 
کس��ب نایب قهرمانی تیم شنا میناب باعث 
انگیزه در بین عاقمندان به رش��ته ش��نادر 
شهرستان گردید و همین مطلب باعث شد تا  
عاقمندان زیادی به این رشته جذب شوند.  
وی  عنوان نمود:برگزاری مس��ابقات  ش��نا  
آزاد،کرال و قورباغ��ه در هفته تربیت بدنی 
و ورزش  یک��ی دیگ��ر از برنامه های هئیت 
ش��نا  شهرس��تان بوده که با حضور بیش از 
 50 نف��ر از عاقمن��دان ب��ه این رش��ته در 
ردهه��ای نونه��االن، نوجوان��ان، جوان��ان و 
بزرگس��االن  و ب��ا هم��کاری اداره ورزش 
 و جوانان در اس��تخر ش��هداء ش��هر میناب

 توانسته ایم برگزار نماییم.
وی ادامه داد: هئیت ش��نا شهرستان میناب  
م��ی تواند در رش��ته ش��نا  از پرافتخارترین 

هیئت های شنا دراستان باشد. 
باب��ک حاتم��ی در پای��ان ضم��ن تقدی��ر از 
مس��ئوالن اداره ورزش و جوان��ان اس��تان و 
شهرس��تان اف��زود: ب��رای رفاه ح��ال مردم 
ورزش دوست شهرستان میناب  تاش شده 
هزینه اس��تفاده از اس��تخر تا جایی که امکان 
دارد کاهش دهیم تا همه بتوانند از امکانات 

استخر استفاده نمایند./

 حاتمی  رئیس هیات شنا میناب در گفتگو با میراث جرون:

 کمبود مربی از معضالت شنا
 در میناب است

  سپهر بلوچ از لیگ رسمی جاماند
  می��راث جرون: س��پهربلوچ س��لمانی تیمی با 
قدم��ت بیش از ۲0 س��ال ، بیش��ترین فعالیت 
مین��اب  شهرس��تان  روس��تاهای  س��طح  در 
وبخص��وص بخش بندزرک  می باش��د ولی به 
علت نب��ود منابع مالی ازحض��وردر لیگ های 
رسمی شهرس��تان میناب محروم می باشد.این 
تیم درمس��ابقات ش��ش جانبه روس��تای گودو 
ودرحضورتیمه��ای ش��هاب ، پی��روزی میناب 
، پ��ارس کات زرتوجی ، ی��اران گودو ویاران 
جوان گودو به مقام قهرمانی دس��ت یافت .این 
تیم دارای بازیکنان بااس��تعدادی می باشد که 
به عل��ت نبودن امکان��ات و دغدغه های مالی 
توانای��ی حضور دررقابتهای س��طح شهرس��تان 
میناب رانداش��ته وتنها دل به بازبهای دوستانه 
بس��ته ان��د ، مدیرعامل این تیم آقای عیس��ی 
رنجبر از دلس��وزان ورزش شهرستان بوده که 
بادلس��وزی خود تعدادی ازجوانان مس��تعد را 
دوره��م جمع نم��وده ودراکث��ر تورنمتهایی که 
دروس��تاهای اطراف برگزارمی ش��ود حضوری 

فعال داش��ته اند  .
 امید است مس��ئولین بخش بندزرک و هیئت 
فوتبال شهرستان میناب نگاه ویژه ای به چنین 

تیمهایی داش��ته باش��ند./
شطرنج مدرسه شهیدکشوری 

قهرمان مسابقات شطرنج سریع روز 
دانش آموز 

میراث جرون: اولین دوره مس��ابقات ش��طرنج 
س��ریع گرامیداش��ت روز دانش اموز مدارس 
پس��رانه شهرس��تان س��یریک با حضور 5 تیم 
در محل مدرس��ه جال آل احمد به سرداوری 
حمی��د طاه��ری زاده و داوری عباس حیدری 
و موس��ی حی��دری در4 دور به روش دوره ای 
تیم��ی در تاریخ 15 آبان ب��ا هماهنگی تربیت 
بدن��ی مدیریت آموزش و پرورش شهرس��تان 
سیریک و بس��یج دانش آموزی ناحیه سیریک 
با نظارت هیات ش��طرنج آن شهرستان برگزار 
ش��د که در نتیجه :تیم ش��طرنج مدرسه شهید 
کش��وری که اعضای آن – یاسین آئین پرست 
– محم��د عیس��ی زاده – مهند محمد حس��ینی 
– عبداله زره زاده – احم��د محمودی بودند با 

کس��ب 14 امتیاز به مقام قهرمانی رس��ید.
تیم ش��طرنج  مدرس��ه فضیلت که اعضای آن 
– عبدالرحی��م حی��دری زاده – آرمین رحمانی 
– ابولفضل کش��اورز – ص��درا مائی – آرمین 
جهانگرد بودند با کس��ب 9 امتیاز به مقام دوم 
رس��ید.تیم شطرنج مدرس��ه مولوی که اعضای 
آن حس��ام الدی��ن س��المی زاده – عبدالمبین 
احمدی – بردیا درس��تکار – سپهر آتش پرور 
– حس��ام الدین زرهی بودند با کسب 8 امتیاز 
به مقام س��وم رسید.حس��ام الدین سالمی زاده 
از مدرس��ه مولوی باکس��ب 4 امتی��از به مقام 
قهرمان��ی میز یک رس��ید.محمد عیس��ی زاده 
از مدرس��ه ش��هید کشوری باکس��ب 4 امتیاز 
ب��ه مقام قهرمان��ی میز دو رس��ید.مهند محمد 
حس��ینی از مدرسه شهید کش��وری باکسب 4 
امتیاز به مقام قهرمانی میز س��ه رس��ید.صدرا 
مایی از مدرس��ه فضیلت باکسب 4 امتیاز به 

مقام قهرمانی میز چهار رس��ید.
شطرنج الومینیوم المهدی در رده 

چهاردهم قرارگرفت
می��راث جرون: تیم  شطرنج آلو منیوم المهدی 
با ۲ برد و یک مساوی و 3 باخت و کسب 9.5 
امتی��از در رده چهاردهم جدول رده بندی قرار 
گرفتتیم ش��طرنج شرکت گاز استان با ۲ برد و 
یک مس��اوی و 3 باخت و کس��ب 9 امتیاز در 
رده پانزده��م جدول رده بندی قرار گرفت.تیم 
ش��طرنج اداره ورزش و جوان��ان با ۲ برد و ۲ 
باخت و کس��ب 10.5 امتیاز در رده شانزدهم 
ج��دول رده بن��دی ق��رار گرفت.تیم ش��طرنج 
منابع طبیعی س��یریک با یک ب��رد و 5 باخت 
و کس��ب 5.5 امتیاز در رده هفدهم جدول رده 
بن��دی قرار گرفت.تیم ش��طرنج منتخب بخش 
رودخانه با 6 باخت و کس��ب 4 امتیاز در رده 

هجده��م ج��دول رده بن��دی ق��رار گرف��ت.

گ��روه گ��زارش: می��راث ج��رون:
اولین دوره مس��ابقات شطرنج س��ریع مدارس دخترانه 
شهرس��تان س��یریک گرامیداش��ت روز دان��ش اموز با 
ش��رکت 5 تی��م ب��ه س��رداوری حمید طاه��ری زاده و 
داوری عباس حیدری و موسی حیدری و شریفه رئیسی 
در 4 دور ب��ه روش دوره ای تیم��ی در تاریخ 16 آبان 

در محل مدرس��ه فاطمه الزهرا س��یریک ب��ا هماهنگی 
تربی��ت بدنی مدیری��ت آموزش و پرورش شهرس��تان 
س��یریک و بس��یج دان��ش آم��وزی ناحی��ه س��یریک با 
 نظارت هیات ش��طرنج آن شهرستان برگزار شد که در 

نتیج��ه :
تی��م ش��طرنج مدرس��ه دخترانه س��میه ک��ه اعضای آن 

دینارحمانی – نیوش��ا آتین – اسما رستم زاده – شهرزاد 
طاهرزاده – فاطمه آذرمهر بودند با کس��ب 1۲ امتیاز به 

مقام قهرمانی رس��ید.
تیم ش��طرنج مدرس��ه نمونه دولتی عترت که اعضای آن 
آمنه خاکی زاده – شکوفه چملی زاده – یاسمن اسماعیل 
پ��ور – امنه هیبتانی پناه – فاطمه مایی بودند با کس��ب 

10 امتیازبه مقام دوم رس��ید.
تی��م ش��طرنج مدرس��ه ام الس��لمه ک��ه اعض��ای آن – 
کش��اورز  مهدی��ه   – رحمان��ی  دیان��ا   – اتی��ن  س��ارینا 
ات��ش  مایی-غ��زل  مایس��ا   – پ��ور  حس��ینی  مین��ا   –
مق��ام س��وم ب��ه  امتی��از   9 ب��ا کس��ب  بودن��د   پ��رور 

 رس��ید.
مق��ام ه��ای انف��رادی:

دینا رحمانی از مدرس��ه سمیه باکس��ب 3 امتیاز به مقام 
قهرمانی میز یک رس��ید.

دیانارحمانی از مدرس��ه ام الس��لمه باکس��ب 3 امتیاز به 
 مقام قهرمانی میز ۲ رس��ید.مهدیه کش��اورز از مدرس��ه

 ام الس��لمه باکس��ب ۲ امتیازب��ه مق��ام قهرمان��ی میز 3 
رسید.ش��هرزاد طاهرزاده از مدرس��ه س��میه باکس��ب 3 
امتیازبه مقام قهرمانی میز 4 رس��ید.در مراس��م اختتامیه 
که ب��ا حضور محمد ایین پرس��ت رئیس هیات ش��طرنج 
و ابراهی��م آئی��ن پرس��ت-رئیس  اداره ورزش و جوانان 
س��یریک بهرام��ی رئی��س  اداره آم��وزش و پ��رورش 
شهرس��تان سیریک و مشاوران تربیت بدنی اداره اموزش 
و پ��رورش شهرس��تان س��یریک و نماین��ده فرمان��داری 
شهرس��تان برگزار ش��دبه تی��م قهرمان ج��ام قهرمانی و 

مدال و به نفرات برتر جوایز نفیس��ی اهدا ش��د./

دبستان سمیه قهرمان مسابقات شطرنج سریع سیریک



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 

سه شنبه  23 آبان ماه    1396/ شماره  56  / سال  سوم

کشف 148هزارکیلوگرم برنج قاچاق 
از موتورلنج متخلف در میناب

گروه مرزبانی_فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از 
شناس��ایی و توقیف یک فروند لنج تجاری متخلف 
حام��ل184 هزار کیلوگرم برن��ج قاچاق در میناب 

خبر داد.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی فرماندهی مرزبانی 
خ��رم  اصغ��ر  هرمزگان؛س��رهنگ«علی  اس��تان 
روی«گفت:دریابان��ان پایگاه دریابانی میناب در پی 
کس��ب خبری مبنی بر اینکه یک فروند لنج تجاری 
حامل کاالی قاچاق  در اسکله بندر تیاب پهلو گرفته 
است؛بافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام 
از  شدند.س��رهنگ«خرم روی«افزود:ماموران پس 
دقایقی گشت زنی شناور متخلف قرا در اسکله این 
بندر را شناسایی ود بازرسی تخصصی از آن 8میلیارد 
ریال انواع کاالی قاچاق کش��ف و ضبط کردند.وی 
ضمن اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این رابطه 
گفت:کاالهای کشف شده شامل:184هزارکیلوگرم 
خوراکی؛85ه��زار  روغ��ن  برنج؛3هزارو800لیت��ر 
چای؛1۲هزار  کیلوگرم ش��کر؛5هزارو400کیلوگرم 

قوطی کمپوت آناناس و ... میباشد.
 سر نوزاد هنگام زایمان

 از بدنش جدا شد
ایرانش��هرنیوز:با جدا شدن سر یک نوزاد در هنگام 
زایمان در بیمارس��تان »ایران« شهرستان ایرانشهر، 
این کودک به طرز دلخراش��ی به قتل رسید.بر اثر 
سهل انگاری پزشکان معالج و مسئولین »بیمارستان 
ایران« ایرانش��هر در هنگام زایمان طبیعی یک زن، 
پزش��کان سر نوزاد او را با فشار از رحم مادر بیرون 
کشیدند که این اقدام منجر به جدا شدن سر نوزاد 
و به قتل رسیدن او شد.»نادر بامری« پدر این نوزاد 
متوفی اظهار کرد: »دو روز پیش همس��رم را جهت 
زایمان از شهرس��تان دلگان به زایش��گاه ایران واقع 
در ایرانش��هر آوردم. پس از بستری شدن همسرم، 
هیچ یک از پرس��نل بخش، ب��رای معاینه و مداوای 
بیمار اقدام نکردند.«وی می گوی��د: »با داد و فریاد 
زیاد همس��رم و در اثر ش��دت درد زایمان، یکی از 
پرسنل بخش با تزریق آمپول به همسرم، سعی کرد 
وی را تس��کین دهد، اما باز ه��م درد بیمار کاهش 
نیاف��ت. در همین حال همس��رم پس از تحمل درد 
فراوان در حال وضِع حمل طبیعی بود که پرس��تار 
بخش، با کش��یدن سر نوزاد باعث جدایی آن از تن 
ش��د.«پدر نوزاد متوف��ی در ادامه اظهار کرد: »پس 
از ای��ن اتفاق دلخراش، پرس��نل بخش دچار س��ر 
درگمی ش��دند و اقدام به عمل س��زارین کردند تا 
بدن نوزاد را از ش��کم مادر بیرون بیاورند. پزشکان 
پس از خروج بدن از شکم مادر، سر وتن نوزاد را به 
وس��یله ی بخیه به هم وصل کردند و نوزاد را داخل 

ملحفه و باند پیچی شده، تحویل خانواده دادند.«/
 بیشترین کالهبرداری های اینترنتی

 در سایت »شیپور« و »دیوار«
 براس��اس بررسی های انجام ش��ده دریافتیم که در 
فضای سایت های ش��یپور و دیوار کاهبرداری های 
اینترنت��ی بیش��تر رخ می دهد.ما م��ی دانیم که این 
دو س��ایت کاهبردار نیس��تند بلکه افراد سودجو 
و ش��یاد از فضای این دو س��ایت برای رس��یدن به 
مقاصد ش��وم خود اس��تفاده می کنند. فروشنده که 
یک س��ارق حرفه ای اس��ت تصویر موتورس��یکلت 
س��رقتی ی��ا حتی خ��ودروی س��رقتی را ب��ا پاکی 
که پوش��انده ش��ده در س��ایت دیوار یا شیپور قرار 
می دهد،  خریدار با توجه به رقم پایین پیشنهاد شده 
از س��وی فروشنده ترغیب می ش��ود که این کاال را 
خریداری کند و حتی حاضر میش��ود بخشی از پول 
را بپ��ردازد و مابقی را به روز تعویض پاک موکول 
 کند فارغ از اینکه وس��یله فروخته ش��ده س��رقتی

 است./
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بندرعباس - ایرنا - مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
هرمزگان گفت: چهار زمین لرزه بامداد ش��نبه در شرق 

و غرب این استان لرزاند اما خسارتی در پی نداشت.
علیرضا صفا در گفت و گو با ایرنا افزود: براس��اس ش��بکه 
لرزه نگاری دانشگاه تهران ، زلزله بخش تخت بندرعباس 
به ترتیب در ساعت چهار و هفت دقیقه بامداد با قدرت 3 
و 7 دهم ریشتر در عمق 11 کیلومتری زمین ، ساعت چهار 
و ۲5 دقیقه بامداد با قدرت ۲ و ۲ دهم ریشتر در عمق 10 
کیلومتری و س��اعت پنج و 36 دقیقه بامداد با قدرت 4 و 
4 دهم ریشتر در عمق 19 کیلومتری رخ داد که خسارت 

جانی و مالی در بر نداشته است.
وی بیان داشت: همچنین عاوه بر زلزله های تخت ، صبح 
امروز شهرستان بستک نیز ساعت پنج و 58 دقیقه بامداد 
با قدرت 3 و ۲ دهم ریش��تر درعمق 1۲ کیلومتری زمین 
را لرزاند که این زلزله خسارتی نداشت.مدیرکل مدیریت 
بحران اس��تانداری هرمزگان اظهار کرد: با توجه به زلزله 
خیز بودن این اس��تان همواره نیروهای امدادی برای کمک 
ب��ه مردم به صورت آماده باش هس��تند و برای بررس��ی 

وضعیت دقیق از خسارت احتمالی به منطقه اعزام شدند.
صف��ا تاکید کرد: مردم در س��اخت و س��از بناها و منازل 

مس��کونی رعایت ساخت مسکن اس��تاندارد با بکار بردن 
مصالح با دوام و نظارت مهندس��ان به خصوص در مناطق 
روس��تایی انجام دهن��د. وی اضافه کرد: از اول س��الجاری 
تاکنون 199 زلزله استان هرمزگان را لرزاند که کانون این 
زلزله ها در شهرس��تان های بندرعباس ، رودان و بس��تک 
بوده اس��ت.این مس��ئول یاد آورش��د: با وجود زلزله های 
فراوان درسالجاری خس��ارت جانی و مالی نداشته است و 
با وجود اینکه 13 مورد زلزله باالی چهار ریشتر و ۲ مورد 
باالی پنج ریشتر رخ داده منجر به ترک خوردگی برخی از 

بناهای مسکونی شده است./

4 زمین لرزه بامداد شنبه هرمزگان خسارتی نداشت

رییس دادگستری شهرستان جاسک بر اثر تصادف با شتر جمعه گذشته در گذشت. 
به گزارش ایسنا، منطقه خلیج فارس،  سرهنگ اسفندانی رییس پلیس راه هرمزگان گفت: 
حس��ین حبیب زاده بیژنی رییس دادگس��تری جاس��ک از میناب با یک دستگاه خوروی 
پژو به س��مت جاس��ک درحال حرکت بود که در 85 کیلومتری جاده میناب جاسک در 
محدوده روستای گتان براثر با خورد باشتر جان باخت. سرهنگ اسفندانی تصریح کرد:در 
این حادثه همسر وی نیز زخمی شد و در راه انتقال به بیمارستان است. وی علت حادثه 
را عدم توجه راننده خودرو و رها بودن ش��تر ها در س��طح جاده اعام کرد واز مس��والن 
خواست برای جمع آوری شتر های سرگردان چاره اندیشی کنند. گفتنی است شهرستان 

جاسک بیش از 5 هزار نفر شتر دارد./

جان باختن رییس دادگستری جاسک
 براثر برخورد با شتر

 رئیس کل دادگس��تری هرمزگان گفت: 
دستگاه قضایی خط قرمزی در برخورد با 

زمین خواری ندارد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی دادگس��تری 
هرم��زگان، حج��ت االس��ام محمدصادق 
اکبری در ش��ورای حفظ حقوق بیت المال 
در اراض��ی مل��ی و مناب��ع طبیعی اس��تان 
هرمزگان بیان داش��ت: تصرف غیرقانونی 
مناب��ع طبیعی از س��وی اش��خاص پدیده 
ای اس��ت که موجب ش��ده تا ای��ن منابع 
خدادادی در راس��تای اهداف طمع ورزانه 
ب��ه کار گرفت��ه ش��وند و در همین راس��تا 
ش��ورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی 
ملی و منابع طبیعی، دادس��تان ها و مراجع 
قضایی در برخورد قاطع با اش��کال مختلف 
زمی��ن خواری، تخری��ب و تصرف عدوانی 

اراض��ی و منابع طبیعی خط قرمزی ندارند 
و بدون هیچگونه ماحظه یا مس��امحه ای 
با عوامل جرم در هر موقعیت یا ش��رایطی، 
 برخورد قضایی سریع ، قاطع و موثر خواهند

 داشت.
وی خاطرنش��ان ک��رد: اف��راد متصرف با 
اس��تفاده از روش های نامش��روعی چون؛ 
اعمال نفوذ، شناس��ایی خاء های قانونی و 
یا جعل اس��ناد و مدارک به س��وء استفاده 
های مالی و ملکی می پردازند که پیشگیری 
از ای��ن موضوع نیازمند حفظ اس��تقال در 
تصمیم گیری ها از س��وی مسئوالن و عدم 

اعتنا به اعمال نفوذها است.
رئیس کل دادگس��تری استان هرمزگان با 
بیان اینکه ش��ورای حفظ حقوق بیت المال 
مجموعه ای است که تصمیمات آن ضمانت 

قانون��ی و اجرایی دارد و ب��ه نوعی بهترین 
اهرم برای پیشگیری از تصرف اراضی ملی 
و منابع طبیعی محس��وب می شود، افزود: 
ضرورت دارد توسل به اقدامات پیشگیرانه 
با هدف جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی 
در اولوی��ت امور قرار گی��رد و همچنین با 
مستند س��ازی، جمع آوری اسناد و دالیل  
کاف��ی و طرح دعوا و دف��اع مؤثر  فرصت 

بهره برداری از سودجویان گرفته شود.
حجت االس��ام اکبری در ادامه گسترش 
همکاری ها و تعامل حداکثری بین دستگاه 
قضایی با مس��ئوالن و مدیران دستگاه های 
اجرایی اس��تان  هرمزگان را دیگر شاخص 
مورد توجه از سوی دبیرخانه شورای حفظ 
حق��وق بیت المال در اراض��ی ملی و منابع 

طبیعی استان هرمزگان عنوان کرد.

رئیس ش��ورای حفظ حقوق بیت المال در 
اراضی ملی و منابع طبیعی  استان هرمزگان  
با اش��اره به تشریک مس��اعی و همگرایی 
موجود میان دس��تگاه های عضو این ش��ورا 
تصری��ح کرد: اعاده مس��احتی بالغ بر یک 
میلیون و 55 هزار متر مربع از اراضی ملی 
به ارزش تقریبی دو تریلیون و 19 میلیارد 
و 607 میلیون و پانصد هزار ریال بر اساس 
استعام به عمل آمده از سوی بانک زمین 
و اداره کل راه و شهرس��ازی و در نتیج��ه 
اقدامات پیشگیرانه، اجرای به موقع احکام 
و پیگیری های مستمر شورای حفظ حقوق 
بیت المال اس��تان صورت گرفته اس��ت که 
همین موضوع مانع از تشکیل 354 پرونده 
در محاکم  قضایی اس��تان هرمزگان ش��ده 

است./

رئیس کل دادگستری هرمزگان:
دستگاه قضایی خط قرمزی در برخورد با زمین خواری ندارد

 روابط عمومی نیروی هوافضای س��پاه در اطاعیه ای از سقوط یک فروند جنگنده سوخو 
22 در استان فارس خبر داد.

سقوط یک فرونده جنگنده سوخو ۲۲ در استان فارس به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری 
می��زان به نقل از س��پاه نیوز، روابط عمومی نی��روی هوافضای س��پاه در اطاعیه ای اعام 
کرد: مقارن با س��اعت 8 صبح ش��نبه )۲0 آبان( یک فروند هواپیمای جنگنده س��وخو ۲۲ 
 متعلق به این نیرو که در حال انجام تمرینات رزمی بود در اس��تان فارس دچار سانحه شد 
 و س��قوط کرد.ای��ن اطاعی��ه اف��زوده اس��ت: در این حادث��ه خلبان جنگنده به ش��هادت

 رسید./

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه اعالم کرد
 جزئیات سقوط

 یک فرونده جنگنده سوخو ۲۲ در فارس

خبر هرمزگان- کشته ش��دن مسافران جاده جاسک 
در تصادف با ش��ترهای سرگردان متاسفانه به خبری 
تکراری تبدیل شده، اما واقعیت اینست که پشت این 
خبرهای تلخ تکراری، با واقعیتی به نام سوء مدیریت 

روبرو هستیم.
در این چرخه غمبار، مدیران و مدیریتی دیده می ش��ود 
که جز ش��عار و جلس��ه هنر دیگری ن��دارد و در برابر 
تعدادی شتر تسلیم می شود.پس از هر تصادف، تا مدتی 
سخنرانی های تند و آتشین شنیده می شود اما هنوز به 
مراس��م هفتم درگذشتگان نرس��یده، این آتش سرد می 
ش��ود.همین چند ماه پیش بود که امام جمعه جاس��ک، 
مسئوالن را به دلیل بی توجهی به حل این موضوع مورد 
حمله شدید لفظی قرار داد و اظهار داشت: "این مسئوالن 
دستش��ان به خون مردم آلوده است."اما گویا این اتهام 
 س��نگین نیز چن��دان بر متولیان گران نیام��ده و به نظر

 می رس��د سیس��تم مدیریتی اس��تان در برابر شترهای 
س��رگردان جاده جاس��ک زانو به زمین زده  و شکست 
خورده اس��ت.حتی ایجاد حساس��یت ه��ای امنیتی نیز 
نتوانس��ت کمکی به حل این مش��کل کن��د و گرنه پس 
از هش��دار فرمان��ده پلیس راه اس��تان درباره اس��تفاده 
از ش��ترهای س��رگردان در قاچ��اق مواد مخ��در، علی 
 القاع��ده باید تدبیر ج��دی تری در این باره اندیش��یده

 می شد.
پاک دار کردن ش��ترهای س��رگردان جه��ت برخورد 
قضایی با صاحبان ش��ترها، نصب ش��برنگ روی شترها 
و حتی جمع آوری ش��ترها همه طرح هایی هس��تند که 
بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی داشته و هیچ کدام موثر 
واقع نش��ده اند.طرح هایی که هربار پس از انتشار خبر 
تصادف مسافران با شترهای سرگردان جاده جاسک، به 
صورت مقطعی و یکبار مصرف اجرا شده و پس از مدتی 

مجریاِن بی حوصله، آنها را نیمه کاره رها می کنند.همان 
گونه که اش��اره ش��د، تلفات واقعی تصادف با شترهای 
سرگردان شرق استان بس��یار باالتر از آمارهای رسمی 
است و اعتماد مردم به مدیران و سیستم مدیریتی، جان 

باخته اصلی و بزرگتر این ماجراست.
اگر ش��هروندان به این نتیجه جمعی برسد که حاکمیت 
و نماین��دگان حکومت، حتی دغدغه حفظ جان مردم را 
ندارند، ش��اهد عواقب جبران ناپذیری خواهیم بود و هم 
اکنون این اتفاق شکل گرفته و مردمی که عزیزانشان را 
در تصادف های پی در پی با ش��تر از دس��ت می دهند، 
متهم اصلی را مدیرانی می دانند که با وجود اظهار عجز 
عملی در برابر شترهای سرگردان معلوم نیست چگونه 
و به پشت گرمی کدام حامی، همچنان پشت میزهای بی 

مدیریتی و بی کفایتی نشسته اند./

شکست لشکر مدیران هرمزگان در برابر چند شتر
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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 ( رعاي��ت ح��د اعتدال و ميانه روی از مهمترين ارزش های مورد نظر و قطعی نش��ريه ميراث جرون اس��ت . ميراث 
جرون تالش می کند حسن ارتباط و تعامل معقوالنه خود را با همه گروه ها و جريانات سياسی 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

7بهار نارنج  سه شنبه  23 آبان ماه    1396/ شماره  56  / سال  سوم

 تلفن:32222596

 جهت درج آگهی خود

در هفته نامه منطقه جنوب 

کشور)) میراث جرون((

 تماس بگیريد 

کودک شويم 
بیایید کودک شویم دوباره و قهرمان لحظه های زندگی هم باشیم.

بیایید مثل روزهای دور،زیبایی های کوچک را کمی تیزبینانه تر ببینیم 
و سهممان را از شادی های اندکمان دریابیم.

ب��ا ه��ر وزش باد و صدای بارانی و با هر نشس��ت برف بر س��ر هر بامی، 
ب��ا لبخندی کش دار که تمام صورت را دربرمیگیرد به زندگی س��امی 

دوباره دهیم.
بیایید کودک ش��ویم دوباره و هم پای لبخندها،شوق ها و پاکی دلهای 

کودکی بزرگ شویم نه با لمس کینه ها ترس ها و دشمنی ها.
بیایید کودک شویم و با کودکی هایمان بزرگ شویم،بار دیگر آرزوهایمان 
را مرور کنیم و بیاد بیاوریم زخم کوچک کودک همسایه چگونه سر دل 

هایمان را زخمی میکرد،
بیایید برگردیم به روزهای دورتر و طراوت ش��ور کودکی را در خودمان 

نُکشیم و تبدیل نشویم به کسی که نباید باشیم...

حاتمه ابراهیم زاده

گفتن وسرودن ها
شما گفتن و سرودن ها توی ابیات ها نمی گنجد 

غم این قصه حتی در ادبیات ها نمی گنجد 
 قصه این بود خانه را بردن کل این  اشیانه را بردن 

اندکی نان و گندم اما آب؛توی غات ها نمی گنجد 
لشکری که قریب صدها بود گرد تا گرد شاه پیچیدن

کافرانی که دیر فهمیدن شاه با مات ها نمی گنجد 
بستری پهن بوده در گودال خواهری رفته بر سر بالین 

اه بر من این عیادت ها ؛ در ماقات ها نمی گنجد 
گر مخیر نکرده بود ان روز در سرای غریب تنهایی 

 دست عباس را جدا کردن در شما الت ها
 نمی گنجد

حسین قاسمی 
انجمن بهار نارنج ارشاد اسالمی میناب

مرثیه
این چشمه که شد روانه در پای دلم 

جاری شده از سرود ال الی  دلم 
ترسم بنویسم به خدا آب شود 

عالم همه از حرم تماشای دلم 
مجنون تو با محرمت می سوزد 

بر سینه زند که وای و ای وای دلم 
شد غرق گل و الله و مشک و سقا 

تا خیمه زدی باز به صحرای دلم 
از آبله و خار مغیان زخمی ست 

چون پای تو شد تمام جا جای دلم 
از آتش العطش ندارد آرام 

زمزم بگذارند اگر جای دلم 
بگذار که در غمت فقط ناله کنم 

آنگونه که بشکند دگر نای دلم 
خورشید جلو و بعد از آن آینه ها 

من مانده ام و غروب و ها های دلم 
دیگر به کدام آیه پابند شوم 

جز کرب و با که شد تمنای دلم 
این مرثیه را گر تو پذیرا باشی 

آری بشود ضامن فردای دلم 

"خدیجه مهدی حسینی "

WWW.mirasjaron.ir



     میراث جرون :گروه گزارش
مقدمه : ام��روزه هدف از تاس��یس پارک های 
علمی و ش��هرهای تحقیقاتی در هر کش��وری از 
سیاس��ت های توسعه ای آن کش��ور نشأت می 
گیرد که ه��دف اصلی آنها ، توس��عه فناوری و 
ایجاد ش��رایط مس��تعد برای انواع نوآوریها و به 
کار گیری توان خالق علمی و پژوهشی دانشگاه 
ها و موسس��ات خصوصی و صاحبان صنایع می 
باشد.ش��هرک ها و پارکهای علم��ی نمونه ای از 
س��اختارهای جدید علمی و پژوهشی هستند که 
از ده��ه ۱۹۶۰ ابت��دا در آمریکا ظه��ور یافته و 
از آن به بعد در دیگر کش��ورهای جهان تسری 

یافته است .
در ده��ه یادش��ده برخی از کش��ورهای صنعتی 
ایج��اد پارک علمی – فناوری را عامل مهمی در 
توسعه فناوری و اقتصادی خویش می دیدند . از 
س��وی دیگر در دهه ۱۹۸۰ در جهان گونه ای 
از رکورد اقتص��ادی و کاهش درآمد و افزایش 
بیکاری روی داد .سیاس��تگزاران اقتصادی دنیا 
امید ش��ان به توسعه هدایت ش��ده فناوری بود 
ت��ا از این طریق روح ت��ازه ای در کالبد اقتصاد 
منطقه ای و ملی آنها دمیده ش��ود .این نوآوری 
مناس��ب به ویژه برای کشور های جهان سوم از 
جمله کشورهای جنوب شرق آسیا که مواجه با 
مش��کالت عدیده ای بودند بس��یار موثر و کارا 

بوده است .
به همین سبب مطرح ش��دن این قبیل کشورها 
در مس��ائل علمی و فناوری ه��ای علوم مختلف 
و تعل��ق گرفتن بخش��ی از بازاره��ای جهانی به 
آنه��ا ، بطور عمده ریش��ه در فعالیتهای پارک ها 
 و ش��هرک ه��ای علمی و تحقیقاتی آنها داش��ته

 است .
لذا ش��هرک های علمی و پارک های تحقیقاتی 
ب��ا اتکاء بر یک نظام هم��کاری کارآمد و موثر 
قادر به خلق و ابداع نوآوری و تفاهم علمی بوده 
تا نهایتًا تالش آنها به فرهنگ تحقیقات فراگیر 

تبدیل گردد .
درهمین راس��تا بس��راغ دو تن از اساتید دانشگاه 
های هرمزگان و پیام نور رفتیم تا نظرش��ان را در 
خصوص امکاناتی که ش��هرکهای علمی دراختیار 
نخب��گان و محققان قرار می دهند جویا ش��ویم. با 

ما همراه باشید.
احس��ان کامران��ی عضو هی��ات علمی دانش��گاه 
هرمزگان بااش��اره به وجود شهرکهای علمی قوی 
و متع��دد در تمامی کش��ورها گف��ت: در تمامی 
کشورهای دنیا ش��هرکهای علمی قوی در تمامی 
زمین��ه های علم وفناوری وج��ود دارد و امکانات 
و تجهی��زات الزم را دراختی��ار نخب��گان علمی و 
صاحب��ان ایده  ب��رای انجام طرحه��ا و مطالعات 

علمی قرار می دهند.
وی اف��زود:  درواقع کاراین مراک��ز علمی ابتدا از 
اس��تارتاپها شروع می شود و به مرور زمان مراکز 
کوچک براس��اس رش��دی که می کنند در مراکز 

رش��د وی��ا Inkovitors  مراکز رش��د فناوری ، 
مراحل تکاملی خودرا طی کرده وبزرگ می شوند .

شهرکها محصول پارکهای علم وفناوری
درواقع ش��هرکهای علمی محص��ول پارکهای علم 
وفناوری تخصصی و بزرگی هس��تند که می توانند 
فضاهای الزم را دراختیار محققان و مخترعان قرار 
بدهند تا آنها بنا به نیازاموزش��ی و علمی خود در 
س��طوح مختلف به پژوهش و تحقیق بپردازندبی 

آنکه دغدغه ای داشته باشند.
این اس��تاد دانش��گاه هرمزگان گف��ت: در تمامی 
کش��ورهای دنی��ا این ش��هرکها وج��ود دارد اما 
درکش��ور ما فقط ش��هرک تحقیقات��ی اصفهان و 
پردیس تهران می باش��د بطوریکه 470ش��رکت 
در ش��هرک علمی اصفهان مشغول فعالیتند و در 
سایراستانها چنین شهرکهایی برای انجام پژوهش 
وجود ندارد و الزم اس��ت که نس��بت به تاسیس 
و گسترش ش��هرکهای علمی از هم اکنون برنامه 

ریزی نماییم.
 پروفس��ور کامران��ی تاکید کرد: دراین ش��هرکها 
ایده ه��ای علمی و تحقیقات��ی را عملیاتی کرده و 
تمامی تجهیزات علمی و فنی و آزمایش��گاهی در 
اختیار صاحبان ای��ده و خالقیت قرار می  دهند ، 
از طرفی مشاوره های علمی رایگان ، مشاوره مالی 
و حقوق��ی و علمی وفناوری و پژوهش��ی دراختیار 
محقق��ان قرارمی دهن��د تا مخترع��ان بتوانند به 
راحتی ب��رروی طرحهای خود کار کنند وخروجی 

مناسب داشته باشند.
عض��و هیات علم��ی دانش��گاه هرم��زگان گفت: 
پارکهای علم وفناوری در کشورهای توسعه یافته 
بسیار تخصصی و بزرگ بوده بطوریکه فقط دریک 
زمینه خاص کار می کنند مثال نانو ، بیوتکنولوژی 
و تکنول��وژی های زیس��تی و ...که ای��ن پارکهای 
تخصصی بعداز مدتی تبدیل به ش��هرکهای علمی 

تحقیقاتی می شود .
 اختص��اص بودج��ه ه��ای دولتی به ش��هرکهای

 علمی
 وی با اشاره به اختصاص بودجه های پژوهشی به 
این مراکز در س��ایر کشور افزود: در این کشورها 
بودجه وردیفهای معلوم مشخصی از سوی دولت 
برای این مراکز تخصیص داده می ش��ود و دیگر 
هیچ ش��هرک و مرکز رشد وعلمی درگیر مسایل 
مال��ی وکمبود بودج��ه نمی باش��د و محققان می 
توانند با تمام امکاناتی که دولت دراختیار شان می 
گذارد به کارهای پژوهش��ی و ازمایشات مختلف 
بپردازند.وی گفت: دراین کشورها افرادی که ایده 
های ناب و دست اول دارند ودر فناوری های روز 
و تکنول��وژی نوآوری می کنند م��ی توانند تولید 
محصول ک��رده و بالفاصله پ��س از ثبت اختراع 
و مالکی��ت حقوقی آن محصول را بن��ام خود ویا 

ش��رکت مربوطه تجاری س��ازی نم��وده و به 
سایرکشورها می فروشند و از فواید آن بهره مند 

می شوند.
ثبت اختراع و تجاری سازی

 کامران��ی گف��ت: پ��س از ثب��ت اخت��راع دراین 
کش��ورها ، دیگر کس��ی حق کپی ب��رداری ندارد 

چرا که محصول و اختراع ثبت جهانی ش��ده وبنام 
صاحب طرح ثبت ش��ده اس��ت . یکی از کارهایی 
 که دراین شهرکهای علمی صورت می گیرد انجام

 مش��اوره ه��ای مالی و حقوق��ی و آموزش آن به 
مخترع��ان اس��ت و متاس��فانه در کش��ور ما این 
آموزش��ها یا وجود ندارد واگر هم هس��ت بسیار 
اندک وضعیف می باش��د .در زمینه حس��ابداری 
و مالی وعلمی مش��اوره های الزم داده می شود و 
حتی از س��وی دولت تسهیالت ووام های مناسب 
دراختیار پژوهشگران قرارداده می شود تا بتوانند 
عالوه بر امورتحقیقاتی،  نیازهای ش��خصی خودرا 

نیز برطرف نمایند.
فرهادی: امکانات علمی در تمام کش��ورها برابر 

نیست
دکترفره��ادی پژوهش��گر دوره ف��وق دکترا نیز 
بااشاره به امکاناتی که در خارج از کشوردراختیار 
پژوهش��گران و محققین قرار می گیرد گفت: باید 
عرض کنم که میزان خدم��ات و امکانات فراهم 
شده برای محققان در کشورهای مختلف متفاوت 
اس��ت مثال امکاناتی ک��ه برای پژوهش��گران در 
کش��ورهای آمری��کا و کانادا فراهم اس��ت حدود 
ده براب��ر امکان��ات محققان در اروپا می باش��د و 
امکان��ات و مزایای محقق��ان در اروپا حدود چند 
برابر امکانات در کش��ورهای آس��یایی می باشد، 
با توجه به اینکه در کش��ورهای صنعتی پیشرفته 
کارخانج��ات بزرگ و غولهای صنعتی و اقتصادی 
حض��ور دارند همواره درب ای��ن صنایع عظیم به 

روی محققان از سراس��ر دنیا باز است تا بتوانند با 
پژوهش در مرزه��ای علم حرکت کنند و بتوانند 
برای چند س��ال آینده محصوالت به روزی تولید 

کنند .
وی گفت: بعنوان نمونه در ش��رکت هیتاش��ی به 
عن��وان یک برند لوازم خانگی حدود چهارصد نفر 
 R&D با مدرک دکتری و فوق دکترا در قسمت
)تحقیق و توس��عه( ب��ه  پژوهش م��ی پردازند تا 

محصوالت نسل نو تولید کنند.
انسجام مراکز علمی دنیادر حمایت از افراد 

فرهادی اف��زود: مراکز حمایت��ی مختلفی در دنیا 
برای حمایت از پژوهشگران تاسیس و راه اندازی 
ش��ده اند امثال : پژوهش��کده ها، پارکهای علم و 
فناوری، مراکز رش��د، مراکز نوآوری و خالقیت، 
باش��گاه های حمای��ت از پژوهش��گران و  مراکز 
R&D کارخانج��ات ب��زرگ و کوچک این مراکز 
با یک انس��جام خاصی محققان را شناس��ایی می 
کنن��د و غالبا حتی بر اس��اس ادعای فرد مخترع 
یا محق��ق امکانات الزم را جه��ت گذران زندگی 
 متوس��ط و انج��ام پ��روژه تحقیقات��ی ب��ر عه��ده

 می گیرند به نحوی که با به س��رانجام رس��یدن 
پ��روژه در نمون��ه آزمایش��گاهی و پایلوت محقق 
س��همی از س��ود حاص��ل از ف��روش محص��ول 
اولی��ه را ببرد.ای��ن پژوهش��گر ج��وان هرمزگانی 
اظهارداش��ت:در ادامه به بخش��ی از خدماتی که 
مراکز تحقیقات��ی به صورت رایج به محققان خود 

ارایه می کنند می پردازم:
یک: تشویق مادی قابل توجه افرادی که حاصل 
تحقیق��ات انها در مجالت معتبر دنیا با if باال به 

چاپ می رسد
دو: پرداخ��ت هزین��ه ه��ای س��فر و اع��زام به 
کنفرانس��های بین المللی جهت تبادل اطالعات 

محققان
س��ه: برگزاری برنامه ه��ای علمی و بازدیدهای 
متناس��ب با رش��ته بصورت مدت دار در مراکز 
معتبر علمی جهان و اش��نایی با ازمایش��کاههای 

بزرگ دنیا
چه��ار: عقد ق��رارداد ب��رای انجام پ��روژه های 
تحقیقاتی جهت تبدیل علم به فناوری و محصول 

صنعتی برای تولید ثروت
فرهادی درپایان گفت: امیدوارم روزی فرابرس��د 
که درکش��ور مان هم تمامی امکانات و تجهیزات 
الزم در اختی��ار محققان قراربگی��رد ودیگر هیچ 
مخترع و محققی به امید امکانات بیش��تر و فراهم 
نمودن فرصتهای ش��غلی و تحصیلی بهتر سودای 
خارج از کش��ور برس��رش نزند و تمام اس��تعداد 
و ظرفیت وعلم خودرا برای پیش��رفت وتوس��عه 

کشورمان صرف کنند./
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 پروفسورکامرانی و دکترفرهادی از مقايسه پارک های علم وفناوری
 در ايران و جهان می گويند

دکتر فرهادی :
میزان خدمات و امکانات 

فراهم شده برای محققان 
در کشورهای مختلف متفاوت 
است مثال امکاناتی که برای 
پژوهشگران در کشورهای 

آمریکا و کانادا 
فراهم است حدود ده برابر 

امکانات محققان در اروپا 
می باشد

پروفسورکامرانی عضو هیات 
علمی دانشگاه هرمزگان:

 در تمامی کشورهای دنیا 
شهرکهای علمی در تمامی 
زمینه های علم وفناوری 
وجود دارد و امکانات و 

تجهیزات الزم را دراختیار 
نخبگان علمی و صاحبان ایده  
 طرحها و مطالعات علمی قرار 

می دهند

منصور فرهادی پژوهشگر دوره فوق دکترا فیزیک پروفسور احسان کامرانی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان 


