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پیرو آگهی فراخوان در روزنامه میراث جرون مورخ 96/8/30 درخصوص واگذاری زمین با 
کاربری خدماتی درصد پرداخت نقدی به شرح زیر اصالح می گردد:

 اصالحیه 

پایه 
ارزش) مترمربع /ریال(

600/000

درصد پرداخت نقدی 
50درصد معادل
4/650/000/000

سنوات اقساط 

2سال

پیشنهادی 

سنوات اقساط درصد پرداخت نقدی )ریال(

خبر هرمزگان_رئیس پلیس آگاهی اس��تان از دس��تگیری فردی به اتهام قتل 
اعضای خانواده اش خبر داد.

س��رهنگ"عبدالمجيد کرمی"  بيان داشت: در پي اعالم مرکز فوريت هاي پليسي 
110 مبن��ي بر وقوع دو فقره فوت مش��کوک در يک��ی از محله های بندرعباس ، 
بالفاصل��ه اکيپي از کارآگاهان اداره مبارزه با جرايم جنايي باهمراهی بازپرس ويژه 
قتل دادسرای عمومی و انقالب بندرعباس و کارشناسان بررسی صحنه جرم اداره 

تشخيص هويت به محل وقوع حادثه اعزام شدند. 
وی اف��زود: مام��وران در بدو ورود با پيکر بی جان زنی 22 س��اله و کودکی هفت 
س��اله مواجه شدند که در معاينه ظاهري اجساد آثار خفيف کبودي و خونمردگي 

مشاهده شد. 
کرمی ادامه داد: تحقيقات ميداني حاکي از آن بود که متوفيان اعضاي يک خانواده 
چهارنفره تبعه يکی از کش��ورهای همسايه هستند که سرپرست خانواده به واسطه 
فعاليت خاص شغلي بيشتر ايام سال را در يکی از جزاير به سر برده و در فواصل 

زماني سه ماهه جهت ديدار اعضاي خانواده به بندرعباس مراجعه مي کرد. 
اين مس��ئول انتظامی اذعان داش��ت: در بررسي اظهارات همس��ايگان و مجاوران 
متوفيان شواهدي مبني بر درگيري و جر و بحث لفظي شديد سرپرست خانواده و 
همسرش قبل از وقوع حادثه بدست آمد که در اين راستا با هماهنگي قضائي "ج-
ت" به عنوان مظنون دستگير و برای تحقيقات تکميلي به پليس آگاهي منتقل شد.

سهم من از ساحل چقدر است؟!
صفحه3 را بخوانید

جناب حاج ایوب دبیری نژاد 
مدیرمحترم خبرگزاری فارس در هرمزگان 

انتصاب شایسته وبجا حضرتعالی 
به عنوان مدیر استانی خبرگزاری 
از  ک��ه  هرم��زگان  در  ف��ارس 
مدی��ران موف��ق و پیشکس��وتان 
عرصه خبر می باشید را صمیمانه 
امی��د  نم��وده  ع��رض  تبری��ک 

 اس��ت دراین جایگاه ه��م کمافی الس��ابق موفق
 و موید باشید ./

همکاران شما
 در هفته نامه میراث جرون 

سناریوی  خونین خانوادگی در بندرعباس 

قتل همسر و کودک هفت ساله
فرماندار جاسک خبر داد
 تبدیل آب  نماهای مسیر 

جاسک – میناب به پل
فرماندار جاس��ک از آغاز عمليات احداث آب نماهای مسير جاسک 
- ميناب به پل در غرب اين شهرس��تان خبر داد و گفت: جايگزينی 
آب نمای موجود در مس��ير مذکور با سازه پل وضعيت رفت و آمد 

در فصل بارندگی را در اين محور به طور اساسی رفع خواهد کرد.
ب��ه گزارش خبرگزاری فارس از بندرجاس��ک واقع در ش��رق مرکز 
هرم��زگان، محمد احمدی صبح امروز در جمع خبرنگاران از احداث 

9 پل در مسير جاسک به ميناب خبر داد.
وی با بيان اينکه برای تکميل پروژهای مورد نظر در اين شهرستان از 
محل اعتبارات استانی و شهرستانی گذاشتيم و افزود: برای ساخت اين 
پروژها هزينه های هنگفتی نياز است و با مالقاتی که با معاون محترم 
زيرساخت راه های وزارت و شهرسازی که آبان ماه سالجاری با حضور 
اينجانب و نماينده مردم شرق استان در مجلس شورای اسالمی انجام 
گرفت که با تصويب بخش��ی از اعتبار جديد ظرف يک س��ال آينده 
پل های موصوف در اين محور ساخته خواهند شد که بزودی مناقصه 
ساخت آنان شروع می شود.فرماندار شهرستان جاسک گفت: مطالبه 
مردم در احداث اين پل ها به حق اس��ت و ب��ا آغاز اين عمليات در 
شرقی ترين منطقه از هرمزگان تمامی آب نماهای اين مسير تخريب 

و به پل تبديل خواهند شد./

عموهای فیتیله ای، امروز 
برای اجرای برنامه به 

کرمانشاه می روند
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محکومیت رضا صادقی به یک 
سال حبس تعزیری کاهش یافت

خب��ر هرم��زگان- محکومیت دو س��ال حبس 
تعزی��ری رض��ا صادقی، س��ینا س��رلک و علی 
لهراس��بی ک��ه ب��ه س��رقت ادبی متهم ش��ده 
 ان��د، ب��ه یک س��ال حب��س تعزی��ری کاهش

 یاف��ت.
عب��اس پوریان��ی ریی��س کل محاک��م تهران 
در حاش��یه بازدی��د و مالقات ه��ای مردمی از 
مجتم��ع قضای��ی کارکنان دولت در پاس��خ به 
س��وال خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت 
پرونده س��ه خواننده  متهم به س��رقت ادبی که 
در شعبه 1060 دادگاه کیفری 2 تهران مطرح 
اس��ت، گفت: با توجه به واخواهی  که از س��وی 
متهم��ان و وکالی آنه��ا ص��ورت گرفته، حکم 
غیابی دو س��ال حب��س تعزیری ای��ن افراد به 
موجب رای صادره به یک سال حبس تعزیری 
تقلی��ل یافته اس��ت.وی اف��زود: رای صادره از 
تاری��خ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

تجدید نظر اس��تان تهران اس��ت.
اردالن س��رفراز ترانه سرای مش��هور علیه این 
س��ه خواننده به دلیل اس��تفاده بدون اجازه از 
دو تران��ه اش ش��کایت کرد ک��ه دادگاه بدوی 
 رای به دو س��ال حبس تعزیری این خوانندگان 

داد.
۳۰ درصد مدارس خوزستان 

تخریبی هستند؛ برای ریزگردها 
پول ماسک نداریم

مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان خوزستان 
گف��ت: در ش��رایط فعلی ۳0 درص��د مدارس 
استان خوزستان تخریبی هس��تند و هیچ منابع 
مال��ی برای بازس��ازی این م��دارس و یا حتی 
تعمی��ر آنها وج��ود ندارد.متأس��فانه در زمینه 
ریزگردها حتی ماس��کی با قیم��ت هزار تومان 
در اختی��ار دانش آم��وزان قرار نم��ی گیرد و 
آم��وزش و پرورش هم اعتباری برای تهیه این 

ماس��ک ها ندارد.
فرماندارقشم : توسعه راه ها مطالبه 

جدی روستائیان است
فرماندار شهرس��تان قشم گفت: برای دسترسی 
آسان گردشگران به مناطق گردشگری و بهره 
مندی روس��تائیان از منافع حضور    آنان نیاز 
ج��دی به مناس��ب س��ازی و توس��عه راه های 
روس��تائی داری��م و این امر به عن��وان یکی از 
اصلی تری��ن مطالبات مردم بای��د مورد توجه 

ق��رار گی��رد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
قش��م، علیرض��ا نصری بی��ان کرد: بیش��ترین 
ظرفیت های گردشگری و کاشانه های میهمان 
شهرستان قش��م در مناطق روستایی واقع شده 
که دولت تدبیر و امید برای رونق این بخش و 
جلب مش��ارکت مردمی اهتمام ویژه ای داشته 
که الزم اس��ت اقدام عملیاتی برای تامین زیر 
س��اخت های مواصالتی این مناطق انجام شود.

فرماندار قش��م در بخش دیگ��ر از گفت و گو 
ب��ا مدیر کل راه��داری و حمل و نقل جاده ای 
هرم��زگان ب��ه  عنوان نمون��ه از طرح در حال 
اجرای بانکرینگ س��وخت در غرب جزیره یاد 
و اضافه ک��رد: این طرح با توج��ه به موقعیت 
مکانی و برخ��ورداری از ظرفیت های مطلوب 
گام ارزنده ای در زمینه رونق ش��غلی و سهیم 
ش��دن اهالی غرب جزیره از فعالیت های کالن 

ملی اس��ت.
وی تصری��ح ک��رد: توس��عه راه س��هیلی ب��ه 
 س��مت نقاش��ه  ب��رای ایمن��ی عب��ور و مرور

  کامیون ها و از طرف دیگر  تردد گردشگران 
ضرورت اجتناب ناپذیر اس��ت ک��ه باید پیش 
 از تعطی��الت ن��وروز و فصل گردش��گری اجرا

 ش��ود.
نص��ری اظه��ار ک��رد: فرمانداری شهرس��تان 
قش��م و دهیاری های مرتب��ط برای همکاری و 
مش��ارکت در این بخش آمادگی کامل دارند و 
خوش��بختانه مدیر عامل س��ازمان منطقه آزاد 
قش��م هم توجه وی��ژه ای به عمران روس��تاها 

دارن��د./
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انتقاد فرمانده مرزبانی از انفعال استاندار سابق هرمزگان:

مدیران قبلی درک درستی از مشکالت نداشتند

۳8 هکتار از اراضی ملی شهرستان 
حاجی آباد رفع تصرف شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
حاجی آباد از رفع تصرف 38/1203 هکتاراز 
 اراضی ملی در منطقه دهنو این شهرس��تان خبر

 داد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی منابع طبیعی و 
آبخی��زداری هرمزگان ایوب ش��کاری گفت: این 
اراضی در س��نوات گذش��ته به صورت تسطیح و 
ش��خم و غرس درختان زیتون و پس��ته تصرف 
ش��ده بود که توس��ط نیروهای یگان حفاظت این 
اداره شناس��ایی و پس از س��یر مراح��ل قضائی 
و ص��دور حکم مبن��ی بر رفع تص��رف با حضور 
مقامات قضائی این شهرس��تان و همکاری پاسگاه 
انتظامی دهس��تان اراضی مل��ی رفع تصرف و به 

انفال باززگردانده ش��د.
ش��کاری ارزش ریال��ی این اراض��ی ملی را بیش 
 از ی��ک میلی��ارد و پانص��د میلیون ری��ال عنوان

 ک��رد.
ریاس��ت  هم��کاری  و  تعام��ل  حض��ور،  از  وی 
دادگستری، دادستان و کلیه کارکنان دادگستری 
شهرس��تان حاجی آباد در زمینه حفظ و حراست 
از عرصه های منابع طبیعی، انفال و جلوگیری از 
 تضییع حقوق بیت المال تقدیر و تشکر و قدردانی 
نم��ود واظهار امی��دواری نمود با نظ��ارت های 

بیش��تر ش��اهد بروز چنین اتفاقاتی نباش��یم./

   رئی��س س��ابق س��ازمان جه��اد 
اس��تان هرمزگان گفت:  کشاورزی 
بنده تنها با عشق و عالقه کار کردم 
و جز خدمت و توس��عه کش��اورزی 
هرم��زگان هی��چ هدف��ی را دنب��ال 

نکردم.
به گزارش ایس��نا، منطقه خلیج فارس، 
ناصر حیدری پ��وری در آئین تکریم 
و معارف��ه رئی��س س��ازمان جه��اد 
کش��اورزی اس��تان، اف��زود: علمی و 
اقتصادی کردن کش��اورزی استان و 
تجهی��ز منابع مال��ی و تقویت نیروی 
انس��انی از اولویت های م��ن در دوره 
ریاست بر س��ازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان بود.وی تصریح کرد: تدوین 
س��ند مدیریت استراتژیک کشاورزی 

استان، از مهم ترین طرح هایی بود که 
در ای��ن دوره اجرا ش��د و بخش های 
مختلفی مانند س��ند به��ره وری آب، 
سند توسعه ش��یالت و توسعه جزایر 
استان از مهم ترین بخش های این سند 
کرد:  خاطرنشان  پوری  است.حیدری 
کشاورزی اس��تان هر چه بیشتر باید 
از کش��اورزی باز به کشاورزی بسته 
و گلخانه ای تبدیل شود تا با بهره وری 
بیشتر به تولید بیشتر و مصرف کمتر 
منابع دست یابیم.وی رسیدن به تولید 
2۴ هزار تن ذرت، تولید بیش از 60 
هزار تن گندم، آبیاری نوین 20 هزار 
هکتار از اراضی استان، تولید 10 هزار 
تن میگوی پرورش��ی، کش��ت گیاهان 
دارویی در ۵۸ هکتار رس��یدن بخش 

کش��اورزی ب��ه س��هم 11 درصدی 
از اعتب��ارات اس��تانی را از مهم ترین 
دس��تاورد های جه��اد کش��اورزی در 

دوره مدیریت خود برشمرد.
رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان هرمزگان همچنین با اشاره به 
بی مه��ری برخی اف��راد در خصوص 
هم��راه  ب��ه  خارج��ی اش  س��فرهای 
کش��اورزان هرمزگانی به شش کشور 
دنی��ا، خاطرنش��ان کرد: پ��س از این 
س��فرها مورد نامهربان��ی برخی افراد 
قرار گرفتم ام��ا آن ها باید بدانند اگر 
امروز کش��اورزی اس��تان در مس��یر 
پیش��رفت قرار دارد به واس��طه همان 
س��فرها و انتقال تجرب��ه و تکنولوژی 

بوده است./

   پ��س از اس��تعفای علیرضا بهرمن 
مدیر س��ابق خبرگ��زاری فارس در 
اس��تان ایوب دبیری ن��ژاد به عنوان 
مدی��ر جدید خبرگ��زاری فارس در 

هرمزگان منصوب شد.
به گ��زارش خبرنگار می��راث جرون، 
ای��وب دبیری ن��ژاد صاحب امتی��از و 
مدیرمسئول روزنامه دریا و هفته نامه 
س��احل صدف به عنوان مدیراستانی 

درهرم��زگان  ف��ارس  خبرگ��زاری 
منصوب شد. وی پیش از این به عنوان 
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری 
هرم��زگان )1۳۸۴ ت��ا 1۳۸۹(، دبیر 
س��تاد دهیاری ه��ا و ش��هرداری های 
 ،)1۳۸۹ )1۳۸۵ت��ا  هرم��زگان 
مع��اون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری 
 ،)1۳۸2 ت��ا   1۳۷۸( بندرعب��اس 
مع��اون خدمات ش��هری ش��هرداری 

بندرعباس )1۳۸1 تا 1۳۸2(، معاون 
خدمات ش��هری و قائم مقام شهرداری 
بندرعباس )1۳۷2 تا 1۳۷۸(، شهردار 
منطقه2 بندرعباس)1۳۷1 تا 1۳۷2(، 
شهردار بندرخمیر )1۳6۷ تا 1۳۷1(، 
ش��هردار بس��تک )1۳6۴ تا 1۳6۷( 
و دبی��ر آموزش و پ��رورش ناحیه دو 
در  ت��ا 1۳۸۹(   1۳6۳( بندرعب��اس 

کارنامه خود دارد./

»ایوب دبیری نژاد« مدیر خبرگزاری فارس هرمزگان شد

رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان:
پس از سفرهای خارجی ام مورد بی مهری قرار گرفتم

خبرگزاری میزان- فروتن گفت: هفته 
گذش��ته با حمید گلی از طرف کانون 
پرورش فکری کودکان در روس��تای 
س��ر پل ذه��اب بودیم، با ک��ودکان 
دی��دار کردی��م و پس از ای��ن دیدار 
ایده اج��رای برنامه ای برای کودکان 
زلزل��ه زده در ذهنمان ش��کل گرفت 
ک��ه تصمیم گرفتی��م برنام��ه ای در 
روز شنبه برای آن ها اجرا کنیم.علی 
فروت��ن در گفت وگو با خبرنگار گروه 
فرهنگ��ی خبرگ��زاری می��زان درباره 
برنامه هفته آینده عموهای فیتیله ای 
برای کودکان زلزله زده در کرمانشاه 
گفت: هفته گذش��ته ب��ا حمید گلی از 
طرف  کانون پرورش فکری کودکان 
در روستای س��ر پل ذهاب بودیم، با 

ک��ودکان دیدار کردی��م و پس از این 
دیدار ای��ده اجرای برنام��ه ای برای 
کودکان زلزله زده در ذهنمان ش��کل 
گرفت که تصمی��م گرفتیم برنامه ای 
در روز ش��نبه برای آن ها اجرا کنیم.

وی اف��زود: صب��ح ش��نبه دوب��اره به 
روس��تای س��ر پل ذهاب می رویم، با 
کودکان این روس��تا دیدار می کنیم و 
برای آنها برنام��ه اجرا می کنیم تا از 
فضای افس��رده ای که برای آنها شکل 
گرفت��ه اس��ت فاصل��ه بگیرند.فروتن 
درباره جزئیات این برنامه اظهار کرد: 
این برنامه کامال توسط خود ما انجام 
می ش��ود و می خواهیم این خوشحالی 
برای ما و کودکان رقم بخورد بنابراین 
از هیچ نهاد ی��ا ارگانی کمک نگرفته 

ایم. در این برنامه قرار اس��ت ش��عر،  
نمایش،  برنامه طنز و شاد و موزیکال 
اجرا ش��ود ک��ه ک��ودکان از ناراحتی 

واقعه روی داده دور شوند.
این بازیگر درباره اثر تئاتری که قرار 
است درآن بازی کند نیز توضیح داد: 
"چتر سفید" به کارگردانی حمید گلی 
در حمایت از صلح است و اجرای آن 
از 20 آذر در ضل��ع جنوبی مجموعه 
ورزش��ی ش��هید ش��یرودی خیاب��ان 
ورزن��ده درس��اعت 1۷:۳0 ش��روع 
می ش��ود.  عالوه بر م��ن حمید گلی ،  
محمد حاجی بابایی، س��عید برجعلی و 
دو دختر و پس��ر که بازیگران کودک 
 ای��ن نمای��ش هس��تند روی صحن��ه 

می رویم./

عموهای فیتیله ای، امروز برای اجرای برنامه به کرمانشاه می روند

 پیگشیری از تصرف یک هکتار از 
اراضی منطقه سرزه شمیل

 ریس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان 
گفت : نیروهای پاسگاه حفاظت این شهرستان از یک 
هکتار از اراضی منطقه س��رزه شمیل شهرستان در 
خصوص برداشت غیر مجاز  توسط افراد سودجو 

پیشگیری نمودند.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی منابع طبیعی و 
ابخی��زداری هرمزگان ؛ امین ضیای��ی با تأکید بر 
حراست از عرصه های ملی و منابع طبیعی افزود: 
با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری در این 
خصوص، این اداره با قاطعیت به دنبال  پیشگیری  و 
همچنین رفع تصرف اراضی از هر شخص حقیقی و 
حقوقی اس��ت تا این ثروت های خدادادی را برای 

نسل های آینده حفظ شود.
.امی��ن ضیای��ی ارزش ریال��ی این اراض��ی ملی را 
60میلیون ریال عنوان کرد  و گفت : مردم می توانند 
هرگونه آتش س��وزی و تخریب و تصرف عرصه 
های منابع طبیعی را از طریق تماس با شماره 1۵0۴ 
دفتر امداد جنگل و مرتع اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان هرمزگان اطالع دهند تا در اسرع 
وقت با متخلفین و متجاوزین برخورد قانونی انجام 

شود.
 اجرای طرح حفاظت مشارکتی در 
بیش از 175 هزار هکتار از مراتع 

شهرستان بندرعباس
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
بندرعباس از اجرای طرح حفاظت مش��ارکتی در 
بیش از 1۷۵ هزار هکت��ار از اراضی ملی ومراتع از 

سال ۹۵ تا کنون در این شهرستان خبر داد
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی منابع طبیعی و 
آبخی��زداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
هرمزگان ،امین ضیایی گفت: هدف از انعقاد قرارداد 
بین مجریان و اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری، 
ایجاد انگیزه بین مردم و باال بردن سطح مشارکت 
پذیری مردمی در راس��تای ایجاد حس مسئولیت 
پذیری در حفاظت از پوش��ش گیاهی و حراست از 
اراضی ملی با مشارکت جوامع محلی ، فرهنگ سازی 
و کنترل عوامل تخریب در عرصه های ملی میباشد .

امین ضیایی افزود : از اوایل س��الجاری تا کنون ۵۷ 
هزار هکتار از مراتع شهرستان بندرعباس در قالب 
تفاهم نامه طرح حفاظت مشارکتی با مجریان و بهره 

برداران قرارداد انعقاد گردیده است.
وی تصریح کرد: اجرای طرح حفاظت مش��ارکتی 
عالوه بر حفظ و احیای پوشش گیاهی به سود مردم 
، بهره برداران و نس��ل آینده در مناطق مورد قرار 

داد خواهد بود

خب��ر هرم��زگان- فرمان��ده مرزبان��ی 
هرمزگان گف��ت: باره��ا مخالفت خود 
را با فعالیت کش��تی های صید صنعتی 
خارجی اعالم کردیم اما استاندار سابق 
تمایلی برای ورود به این ماجرا نداشت 
و مدیران دستگاه های دولتی متولی این 
بخش نیز درک درس��تی از این مشکل 
نداش��ته و تنها به موارد قانونی اس��تناد 

می کردند.
به گ��زارش خبر هرمزگان، س��رهنگ 
علی اصغر خرم روی در یک نشس��ت 
خب��ری ب��ا تایید حضور این کش��تی ها 
اظهار داش��ت: این کشتی ها با ظرفیت 
باالی صیادی خود، عرصه را بر صیادان 
محلی تنگ کرده و معیش��ت آنها را به 

خطر انداخته اند.
وی تصری��ح کرد: امکان��ات و ظرفیت 
کش��تی های صی��د صنعت��ی خارجی با 
ش��ناورهای صیادان ایرانی قابل مقایسه 
نیس��ت و با توجه ب��ه تجهیزات موجود 

در آنه��ا می توان این 
کش��تی ها را کارخانه 
های صی��د و فرآوری 
و بس��ته بندی شناور 

دانست.
وی در عی��ن ح��ال از 
کمتر شدن تعداد این 
ش��ناورها خب��ر داد و 
گفت: آم��ار دقیقی از 
تعداد آنها در دس��ت 

نیس��ت اما تع��داد تقریب��ی آنها ممکن 
است به 10 فروند برسد که سه فروند، 
هفته گذشته از ب های هرمزگان خارج 
ش��دند.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار داش��ت: مام��وران مرزبانی 
اس��تان از ابتدای س��ال جاری تاکنون، 
2۳0 میلیارد تومان کاالی قاچاق کشف 
ک��رده اند ک��ه 1۳0 میلی��ارد تومان از 
کااله��ای قاچ��اق، در دوران مدیریت 
جدید )۵0 روز اخیر( کشف شده است.

س��رهنگ خرم روی ادام��ه داد: میزان 
م��واد مخدر کش��ف ش��ده در ۵0 روز 
گذش��ته نیز حدود س��ه و نیم تن بوده 
و ۷0 مته��م قاچاق مواد مخدر توس��ط 
ماموران مرزبانی در این مدت دستگیر 

شده اند.
فرمانده مرزبانی هرمزگان مجموع مواد 
مخدر کش��ف شده توس��ط مرزبانی از 
ابتدای امسال تاکنون را هفت تن اعالم 

کرد.
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طرح اشتراک نشریات
 یاری گر روزنامه های استانی

فرهنگ  وزارت  نشریات  اشتراک  طرح  تاثیر 
ترویج  روند  بر  توان  می  بر  را  اسالمی  ارشاد  و 
فرهنگ مطالعه مطبوعات مورد بررسی قرار داد 
و آن را تولدی دوباره برای نشریات قلمداد کرد.

تجربه بیش از یک دهه توزیع روزنامه و نشریه، 
برایم آشکار کرده که نشریات در طول 6-۵ سال 

اخیر با افت شدید فروش مواجه شده اند. 
نبود  از جمله  اینکه عوامل متعددی  به  توجه  با 
فضای مناسب جهت عرضه در کیوسک ها، هزینه 
های سرسام آور ارسال به تمامی شهرهای کشور 
نقش  بداقتصادی مردم  تر وضع  از همه مهم  و 
داشته  چاپی  نشریات  فروش  کاهش  در  مؤثری 
هم  بودند،اما  رفته  کما  به  آنها  اکثر  اینکه  کما 
و  فرهنگ  وزارت  نشریات  اشتراک  اینک طرح 
ارشاد اسالمی با تسهیالت ویژه، سبب تولد دوباره 
نشریات، آشتی دوباره مخاطبان قدیم و همچنین 
نسل  بین  در  مطبوعات  مطالعه  فرهنگ  ترویج 

امروزی شد. 
به  را  نشریات  اقتصادی  چرخه  هم  که  طرحی 
حرکت درآورده و هم در مقصد اصلی نشریات 

یعنی مخاطب هدف هزینه می شود.
 طرح اشتراک نشریات کشور با تسهیالت ویژه 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از سوی  و  سال ۹۳  از 
توزیع  مطالعه،  فرهنگ  ارتقای  باهدف  اسالمی 
و  مطبوعات  اقتصادی  رونق  تر،  و گسترده  بهتر 
و  خورد  کلید  خانواده  سبد  در  نشریات  حضور 
از ۴00  اهالی مطبوعات، بیش  با استقبال  امروز 
نشریه در زمینه های مختلف در این طرح حضور 
دارند. ؛ طرحی که هم نشریات نوپا و غیر تهرانی 
را حمایت می کند و هم برای نشریات شناخته 
و  مخاطبان  افزایش  جهت  ای  تازه  مسیر  شده، 

مشترکان است.
ویژه  برهه  این  در  نشریات،  اشتراک  طرح 
طرح  ترین  ویژه  از  یکی  مطبوعاتی،  و  اقتصادی 
هایی است که موجب دلگرمی مدیران مطبوعات 
برای ادامه فعالیت های فرهنگی شان شده است. 
مخاطب  جذب  بر  عالوه  طرح  این  همچنین 
تحول  مشترک،  افزایش  برای  هدفگذاری  و 
دنبال به  نیز  را  مطبوعات  مطالعه  و  توزیع   در 

 دارد.
جهت  در  هم  فعلی  شرایط  در  که  طرحی   
سیاستهای اقتصاد مقاومتی است ، هم کمک غیر 
توزیع  هم  و  کشور  نشریات  به  موثر  و  مستقیم 
هم  مشترکان.  نفع  به  مقصد  در  یارانه  عادالنه 
اینک از وزیر محترم ارشاد تقاضا داریم به نگاه 
چند روزنامه که بنگاه اقتصادی دارن تسلیم نشود 
و بار دیگر یاری رسان ما مطبوعات مظلوم استانی 

باشند.
یوسفی 
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      میراث جرون: مریم آقاجانی 
عرضه مواد غذایی کامال غیر بهداش��تی 

در میدان تره بار بندرعباس
ب��ه ورودی ش��هر بندرعباس از س��مت 
شرق استان وشمال که می رسید میدانی 
را مشاهده می کنید که بنام میدانتره وبار 
معروف شده اس��ت . این منطقه ازقدیم 
االیام میدان ت��ره بار بندرعباس و محلی 
برای خری��د وفروش میوه وس��بزی کل 
شهر ویا اس��تان هرمزگان بوده و هر روز 
ه��م با توجه به افزایش جمعیت ش��هری 
عرضه و تقاض��ا دراینمنطق��ه واین بازار 

بیشتر از قبل می شود. 
جانمایی و ساخت وساز  دراین میدان به 
گفته س��اکنان و کسبه قدیمی آن مربوط 
به سی چهل سال قبل بوده و امروز به هیچ 
وجه با توجه به پیشرفت های روز نیمتواند 
پاس��خگوی نیاز متقاضیان وشهروندان به 
 روشهای بهداشتی و اس��تاندارد روز دنیا 

باشد. 
حضور دالالن 

هم��ه روز ه ش��اهد حض��ور دالالن میوه 
دراین ابتدای ورودی این میدان هستیم، 
واسطه هایی که عامل اصلی ومقصر واقعی 
گرانی میوه وس��بزی در شهر بندرعباس 
هس��تند . این افراد ب��ار را از کامیونها و 
نیس��انهایی که از شهرهای دور و نزدیک 
برای فروش محصول آمده اند خریده وبا 
افزایش قیمت بیش��تری به واس��طه ها و 
میوه فروشان و دستفروشان میوه در شهر 
بندرعباس می فروشند. دراین میان سود 
واقعی و کاذب را واسطه های دست اول 
و دس��ت چندم می برند و تولیدکنندگان 
 واقعی مثل همیش��ه سرش��ان بدون کاله

 می ماند.

ترافیک سنگین جلوی میدان 
ف��روش تره بار توس��ط دالالن در بیرون 
ازمحوطه می��دان و در فضایی کامال غیر 
بهداش��تی باعث ایجاد ترافی��ک در تنها 
ورودی ش��رق بندرعباس می شود و اگر 
خودروی امدادی نیاز باش��د از این محور 
عبور کند کامال غیر ممکن بوده و ش��اهد 
خیل��ی دیر به محل حادثه برس��د و جان 
انس��انی به خط��ر بیافتد. ع��الوه بر ایجاد 
ترافی��ک ، هج��وم دالالن و ات��راق افراد 
متفرق��ه در این منطقه چهره ش��هرو  تنها 
ورودی ش��هر از س��مت ش��مال و شرق  
 اس��تان را بس��یار زش��ت و کری��ه نموده 
اس��ت . ریختن باقی مانده میوه وس��بزی 
های��ی ک��ه دراثر ماندگی له ش��ده و بوی 
ب��دی گرفته اند در کان��ال های فاضالب 
و جویهای آب سرتاس��ر این منطقه محلی 
ب��رای تجمع انواع دامها و حیوانات موذی 

مانند سگ و گربه و موش می باشد امری 
ک��ه صددرصد با س��المت و بهداش��ت 
ش��هروندان مغای��رت داش��ته و احتمال 
آلودگی میوه و تره بار شهر بیش از پیش 

وجود دارد . 
تجمع دستفروشان در دوطرف خیابان

عالوه بر تمامی موارد گفته شده  می بینیم 
که وجود وانت های دست فروش نیز یکی 
از بزرگ ترین مشکالت در چند سال اخیر 
بوده تا جایی ترافیک و توقف خودروهای 
عبوری جهت خرید میوه موجب تصادفات 
زیادی شده و جان بسیاری از شهروندان و 
حتی دستفروشان این منطقه به خطر افتاده 
اس��ت .اما به دلیل عدم مدیریت درست 
در میدان تره بار و مس��ولین شهرداری و 
نیروی انتظامی این موضوع به شغلی ثابت 
تبدیل شده و هر روز هم شاهد هستیم که 
برتعداد دستفروشان و واسطه هایی که دم 

در میدان تجمع کرده اند افزوده می شود 
خدا کند باران نیاید

علیرغ��م اینکه باران رحمت الهی اس��ت 
و ن��زول ان موج��ی از ش��ادی و طراوات 
را برای ش��هروندان و ش��هر و روستاها به 
ارمغان می آورد اکثر کس��به و س��اکنان 
این میدان می گویند خدا کند باران نیاید 
وگرن��ه این ج��ا واویال می ش��ود . یکی از 
کس��به می گوید اگر ب��اران بیاید تا یکماه 
تردد ماش��ینها و افراد تقریبا غیرممکن و 
با مش��کالت عدیده بهداش��تی و نظافتی 
مواج��ه می ش��ود. چ��را که ک��ف میدان 
خاکی اس��ت و ریخت��ن زبال��ه و زایدات 
می��وه هم هم��راه باران و گل آلود ش��دن 
زمینها وضعیت بسیار اسفناکی را درست 
 م��ی کند ک��ه درهیچ جای کش��ور چنین

 صحنه ای دیده نمی شود . 
چشم امید به دست مسئوالن 

در پایان این نوشتار باید گفت بسیاری از 
اهالی این میدان قدیمی شهر اظهار گالیه 
ش��دیدی از عدم رس��یدگی مسئوالن امر 
داش��ته و تنها خواسته ش��ان قطع دست 
واس��طه های میوه از جل��وی در میدان و 
س��اماندهی دستفروش��ان وفضای داخلی 
میدان و پاکس��ازی از وجود افرادمعتاد و 
... دامها می باشند چرا که عالوه بر زشت 
ش��دن چهره شهر ش��اهد بروز مشکالت 
زی��ادی از نظر اخالق��ی و امنیتی و ... هم 
هستیم . امید است مسئوالن مربوطه برای 
ارتقا سطح بهداشت و سالمت شهر هم که 
شده به میدان آمده وبا هماهنگی و همراهی 
نیروی انتظامی و سایر دستگاههای متولی 
این میدان که به نوعی چشم شهر بوده را 

پاکسازی و بهسازی نمایند. /

خدا کند باران نیاید...

     میراث جرون: فوزیه زمردی
ساحل در ش��هرهای بندری حکم نگین 
انگش��تری را داش��ته و در تم��ام دنی��ا 
زیبایی و شهرت وجذابیت بنادر به دارا 
ب��ودن س��واحل زیبا ، ماس��ه ای و بکرو 
تمیزشان است که سهم بسزایی هم در 
جذب توریست های داخلی و خارجی و 

درآمدزایی بیشتر دارد .
 ام��ا در کش��ور م��ا و اس��تان هرمزگان 
وضعیت دقیقا عکس بوده و شاهد هستیم 
بندرعب��اس ش��هری بندری ک��ه دارای 
ساحل زیبایی در روزگار نه چندان دوری 
بود این روزها دیگ��ر جایی و مکانی بنام 
س��احل ندارد تا دقایقی را شهروندانش و 
میهمانش انجا سپری کنند و از این نعمت 
خدادادی بهره ببرند. رش��د شهرنشینی و 
س��اخت وس��ازهای بی روی��ه ، حرص و 
طمع و زیاده خواه��ی عده ای که چنگال 
قدرت ش��ان را در تن و بدن بندرعباس 
این شهر س��احلی و تجاری فرو کرده اند 
انق��در تل��خ ودردناک و بی قواره اس��ت 
که می بینیم این ش��هر بندری هیچگونه 
زیبای��ی و جذابیت��ی نه برای س��اکنانش 
 و ن��ه ب��رای میهمان��ش ن��دارد . اکث��ر

توریس��ت  های تجاری که به این ش��هر 
می آیند فقط وارداس��کله حقانی ش��ده و 
از طریق تندرو ها به قش��م سفر می کنند 
تا مایحتاج خود را تهیه کرده ویا کاالهای 
تجاری و امانی را به س��ایر نقاط کش��ور 

انتق��ال داده و ازای��ن رهگ��ذر درامدی 
کسب نمایند. 

اما س��هم بندرعباس و طبیعت خدادادی 
و زیبای��ش ای��ن روزها زیر چ��رخ های 
توس��عه و زیاده خواهی له شده و هر روز 
کمتر و کمتر می شود. خاطرم هست در 
دهه 60ویا۷0 بندرعباس س��احل داشت 
و ه��ر هفته برای تفریح وب��ازی به اتفاق 
خانواده به س��احل پشت ش��هر، سورو و 
گلش��هر وبلوار س��احلی وبازار شهرداری  
می رفتیم و س��اعتها در این مکان زیبا و 
پرنش��اط بازی می کردی��م . اما در دهه 
هشتاد به بهانه توسعه شهر و ایجاد بلوار 
س��احلی یکسره ش��اهد تخریب ساحل و 
خیابان کش��ی دراین حاشیه نوار ساحلی 
ش��دیم. امری که در ظاهر بس��یار زیبا و 
ش��کیل بوده اما در واق��ع خط بطالنی بر 
اکوسیس��تم های دریایی و آبزیانی است 
که در ساحل زندگی و تکثیر می شوند . 
این روزها بندرعباس دیگر ساحل ندارد 
و ترس��م ازای��ن اس��ت ک��ه در اینده نه 
چندان دور فرزندان ما و نسل آینده معنا 
و مفهومی از ساحل را درنیابند و مقصران 
واقعی آن هم فقط ما هس��تیم که با زیاده 
خواهی دس��ت به تخریب و از بین بردن 

ساحل زده ایم.
اینروزه��ا ش��اهد حضور ماش��ینهای راه 
س��ازی ولودرهای غول پیکری در ساحل 
بندرعباس هس��تیم که ظاهرا قرار است 
بل��وار س��احلی را عری��ض کنن��د امااین 

توسعه ورشد به چه قیمتی؟!
به  غیرکارشناسی  و حتی  کوتاه  نگاهی  با 
اگر  گفت   توان  می  ساحل  تخریب  این 
این کار با خرید و تخریب امالک سمت 
کمتری  هزینه ی  می شد  انجام  مقابل 

داشت.
ساحل  ماسه ای  بستر  دریا  کردن  پر  با 
که هم زیبایی دارد و هم برای پیاده روی 
مورد استفاده قرار می گیرد از بین می رود 
حیوانات  تجمع  محل  کناره  و سنگ های 
انواع موش ها خواهد شد  ویژه  به  موزی 
که مسائل و مشکالت فراوانی را در پی 
خواهد داشت وعمال امکان استفاده از دریا 
به عنوان شنا و بازی در آب از شهروندان 
تغییر  تغییرباعث  این  می شود.  گرفته 
اکوسیستم ساحل می شود و قطعا حیات 
موجودات ساحل زی به خطر خواهد افتاد.

خسارت های  دریا  کردن  پر  قطعا 
زیست  محیطی فراوانی را به همراه خواهد 
از  پس  یکی  زمان  گذر  با  که  داشت 

دیگری خود را نشان خواهند داد.امیدوارم 
با این تغییرات مسئوالن شورا وشهرداری 
ویژه ی  جاده  ایجاد  برای  حرف شان  به 
خواستم  می  کنند.  عمل  دوچرخه سوارها 
بدانم شهرداری براساس کدام مجوز و با 
چه منطقی تصمیم به ریختن سنگ و خاک 

توی ساحل طبیعی شهر گرفته؟
این  مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی  قطعا 
بندرعباس مدیریت وجود  هست که در 
قبول  را  یکدیگر  حرف  ارگان ها  و  ندارد 
ندارند . مطمئنا حتی اگر محیط زیست هم 
خودش  کار  شهرداری  می کرد  مخالفت 
به  شهرداری  متاسفانه   . می داد  انجام  را 
به  که  شده  تبدیل  متخلف  دستگاهی 
مهم ترین   . نیست  پاسخ گو  هم  هیچ کس 
مسئله ای که وجود دارد؛ »به  هم ریختن 
طول  سال ها  که  دریا«ست  اکوسیستم 

می کشد تا جبران شود. 
ما مردم بندرعباس فقط تاوان سیاست بازی 
آیا  بایدپرسیدکه  .اینجا  می دهیم  را 
محیط زیست  کارشناسان  نظر  شهرداری 
به حریم دریا جویا شده؟  تجاوز  برای  را 
آیا تاثیرات آین کار بررسی شده؟آیا هر 
را  دریا  ای  بهان   هر  به  دارد  حق  نهادی 
خشک کند و به شهر اضافه کند؟تاثیر این 
و رسوب گذاری  فرسایش  بر سیتسم  کار 
ساحلی بررسی شده؟ تاثیرش بر اکوسیستم 
ساحلی و موجودات زنده، شیالت و ...؟ آیا 
الگوی خاصی برای این عمل وجود داشته؟

سهم من از ساحل چقدر است ؟!
نگاهی به پدیده دریاخواری
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 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

رسانه های محلی پرچمدار 
دومینوی تغیرات باشند 

حمیرا اعالییی -میراث جرون
در جوامع پیشرفت رسانه را رکن مهم دموکراسی 
ارکان  دیگر  معادل  ارزشی  آن  برای  و  دانند  می 
دیگر  پنداشت  پندارند  می  شان  حکومتی  نظامی 
با  مستقیمی  رابطه  جوامع  دراین  قدرت  ارکان 
پنداشت عمومی درخصوص نقش و کارکرد رسانه 
لحظه  به  لحظه  دارد همچنان که هیچکس رصد 
توسط فرد یا افرادی که نامشان خبرنگار روزنامه 
نگارعکاس خبری وچنین مضامینی است خوشحال 
اخبار  از  گریز  نیز  جوامع  این  در  فلذا  نمی شود. 
خواست شهره هاست اما غم انگیز که آنها را مفری 

از تیغ تیز نگاه رسانه ها نیست .
روزنامه  ها  رسانه  نیز  پیشرفته  جوامع  همان  در 
نگاران در امان نیستند و امنیت یکی ازچالش های 
رسانه  که  شود  می  چه  اما  است  پیشروی  اصلی 
بودن در این جوامع از طرفی ارزش پیدا می کند 

واز طرف دیگر امن تر به نظر می رسد؟
شاید یکی از پاسخ ها فرهنگ و مردم این جوامع 
باشد که رسانه را باور دارند وبه ان بها می دهند 
وقتی فرهنگ یک جامعه رسانه ای باشد ناگزیر این 
فرهنگ به تمامی اجتماع رسوخ می کند در چنین 
حالتی حمایت مردم از رسانه حمایتی سازمان یافته 
ها  رسانه  جوامع  این  در  بود  خواهد  ایدئولوگ  و 
مراحل  در  و  امنیت  تامین  برای  نیستند  مجبور 
بعد معاش وابسته شوند بلکه آنها با انجام درست 
رسالت خود که همان بازنشر اخبار واقعیت هاست 
به عنوان رکن چهارم دموکراسی وظیفه چشم ناظر 

افکار عمومی را بازی می کنند.
در این جوامع با چنین نگرش رسانه های محلی نیز 
ندارند چه بسا  از نشریات سراسری  دست کمی 
برای آن شهریا  بیشتری  اهمیت  از  محلی  رسانه 
ایالت دارد ومردم اخبار شهر خود را رسانه های 
به محیط وشرایط وموقیعت  شهرشان که نسبت 

آگاهترند پیگیری می کنند.
حال همین شرایط را درایران به نظاره بنشینیم و با 
علم به اینکه در همه دنیا خطوط قرمز وجود دارد 
رسانه  وضعیت  بگوییم  نیست  شفاف  چیز  وهمه 
آنچه  است.  چگونه  اخبار  با  مواجهه  در  ما  های 
مسلم به نظر می رسد اینکه در ایران هیچ رسانه 
ای به اندازی صداوسیما قدرت ندارد وضریب نفوذ 
این رسانه به رغم تمام نقدهایی که بدان وارد است 
باالتر  نسبت دیگر رسانه های چاپی ومجازی  به 
است بعد از قبولی این فرضیه به رسانه ها مجازی 
ومکتوب سراسری می رسیم که مکتوبشان در قبال 
مجازی اش حال و روز خوبی ندارد و هم هنوزبه 

درجه نفوذی که باید برسدنرسیده.
 نگاه آسیب شناسانه به وضعیت رسانه های محلی 
چند نکته را یادآوری می شود که مهم ترین آن 
رسانه  که  همچنان  است  مردم  پذیرش  فرهنگ 
با تمام مشکالت وچالش های رسانه  های محلی 
های سراسر نیز دست وپنچه نرم می کنند چه بسا 
حالشان در برابر مشکالت وچالش های رسانه های 
سراسری هم دارند چنگی به دل نمی زند پس این 
نتیجه گرفت که اگر قرار است  اوضاع می تواند 
تعبیر رسانه های  به همتن  یا  استانی  رسانه های 
باید  اوال  باشند  داشته  گفتن  برای  حرفی  محلی 
روی فرهنگ حداقل شهر یا دریا خود کار کنند تا 
حرفشان مورد قبول وتصدق مردم آن شهر باشد 
داشته  را  مردمان  پذیرش حمایت  این  از پس  و 
به  و...دست  مالی  مشکالت  با  بتوانند  تا  باشند 

گریبان شوند.
امید داشت مراسم آشتی کنان مخاطب قهر کرده 
با رسانه چه در سطح ملی و چه درسطح محلی را 

نیز برگزار کنیم .

توسعه  مدیر  میرزائی؛  علیرضا 
علوم  دانشگاه  انسانی  منابع  و 
پزشکی  هرمزگان از استخدام 
شرایط  واجد  ازافراد  نفر   94
مناطق  در  گیری  کار  به  برای 
استان  برخوردار  کم  و  محروم 
بهداشت  حوزه  در  هرمزگان 
آزمون  طریق  از  درمان  و 

استخدامی خبر داد.
بخشی  رفع  به  اشاره  با  میرزایی 
انسانی  منابع  کمبودهای  از 
دانشگاه در مناطق محروم استان 

گفت:  آزمون،  این  برگزاری  با 
از  تعدادی  است  سال  چندین 
همکاران ما در مناطق دور افتاده 
و کم برخوردار استان هرمزگان 
بهداشتی  خدمات  ارائه  حال  در 
استان  عزیز  مردم  به  درمانی 
کار  سختی  لحاظ  به  که  هستند 
آنها  از  تعدادی  درخواست  و 
شهری،  مراکز  به  انتقال  برای 
پیگیری هایی را انجام دادیم که 
مجوز  شدیم  موفق  خوشبختانه 
استخدام ۹۴ نفر را از اداره کل 

منابع  انسانی و همچنین معاونت 
درمان  بهداشت،  وزارت  توسعه 

دریافت پزشکی  آموزش   و 
 کنیم.

نفر،   ۹۴ تعداد  از  افزود:  وی 
حدود ۸۵ درصد آنها به مناطق 
جمله  از  محروم  و  دست  دور 
ابوموسی   ، سیریک   ، جاسک 
بستک  و  بشاگرد   ، پارسیان   ،
اعزام خواهند شد.  مدیر توسعه 
 : گفت  دانشگاه  انسانی  منابع  و 
جابه  درخواست  که  همکارانی 
و  نقل  کمیته  در  آنها  جایی 
تأیید  و  مطرح  دانشگاه  انتقاالت 

استخدام  از  پس  است،  شده 
مراحل  انجام  با  جدید  نیروهای 
نظر  مورد  مراکز  به  قانونی 

منتقل خواهند شد.
تاریخ  است  ذکر  به  الزم 
برگزاری آزمون از طریق روابط 
سایت  وب  و  دانشگاه  عمومی 
www.hums. دانشگاه  رسمی 

ac.irبه اطالع شهروندان خواهد 
رشته  به  فقط  آزمون  رسید.این 
و  بهداشت  باحوزه  مرتبط  های 

درمان اختصاص دارد./

مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد:

به کارگیری 94 نفر از طریق آزمون استخدامی در دانشگاه علوم پزشکی 

 

 رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های استان گفت: امروز همزمان با 
سراسر کشور، به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیی 
طبیعی، مانور زلزله و ایمنی در مدارس، در راستای ارتقای مهارت های دانش 

آموزان در حوادث غیر مترقبه بویژه زلزله، انجام شد.
دکتر امیر حسن اسدی گفت: در این مانور که صبح امروز راس ساعت 10، 
همزمان با سراسر کشور، در مدرسه مفتح بندرعباس با حضور تمامی ارگان های 
امدادی، اورژانس 11۵، سازمان پیشگیری از مدیریت بحران، آموزش پرورش، 
هالل احمر، آتش نشانی برگزار شد، زنگ زلزله همزمان با سراسر کشور در 
مدرسه نواخته شده و بعد از آن بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده، پناه گیری، 
تخلیه اظطراری و امدادرسانی توسط تیم های امدادی و دانش آموزان مدرسه 
انجام شد.وی افزود: اورژانس پیش بیمارستانی جزء اولین واحدهای نظام سالمت، 
در پاسخ به حوادث و بالیا در صحنه ي حادثه است و نقش بسزایی در نجات 
جان آسیب دیدگان و کاهش آسیب های جانی و عوارض ناشی از حوادث دارد.

دکتر اسدی خاطر نشان کرد: برگزاری اینچنین مانورها، در مکان های عمومی و 
آموزشی به ویژه مدارس، می تواند تاثیر بسزایی در یادگیری اصول مواجهه با 
بحران و مدیریت آن، ارتقای مهارت های دانش آموزان در حوادث غیر مترقبه 
بویژه زلزله و متعاقب آن، کاهش آسیب های جانی و مالی، داشته باشد و فرصتی 
برای بررسی میزان توانمندی و آمادگی نیروهای امدادی، بررسی نقاط قوت و 

ضعف عملکردی و تالش برای رفع نواقص و تقویت نقاط قوت است. 

حضور فعال اورژانس 115 در نوزدهمین 
مانور سراسری زلزله و ایمنی

 )HIV( ایدز  جهانی  روز  مناسبت  به   
به  همایشی  ایدز،  رسانی  اطالع  هفته  و 
همین مناسبت در سالن غدیر شهرستان 

سیریک برگزار شد.
مناسبت  به  ایدز  رسانی  اطالع  همایش 
دکتر شاهرخ حسین  با حضور  ایدز  هفته 
های  بیماری  مشاوره  مرکز  رییس  زاده؛ 
غدیر شهرستان  سالن  در  میناب  رفتاری 

سیریک برای عموم برگزار شد.
و درمان شهرستان  بهداشت  مدیر شبکه 
سیریک گفت: هدف از تعیین روز و هفته 

و  موضوع  سازی  برجسته  ایدز،  جهانی 
بهداشتی  مسئولین  در  حساسیت  ایجاد 
برنامه  جهت  در  مردم  عموم  و  کشورها 
به  افزود: توجه  و  بهتر عنوان کرد  ریزی 
این بیماری نه تنها از نظر بهداشتی، بلکه 
امنیتی حائز  و  اقتصادی  اجتماعی،  نظر  از 

اهمیت است.
دکتر غالم رحیمی در حاشیه این همایش 
و  همکاری  تعامل,  کرد:  خاطرنشان 
امر,  این  تحقق  برای  همگانی  مشارکت 
های  آسیب  کاهش  در  باالیی  تاثیر 

اجتماعی, کنترل و پیشگیری از بیماریها به 
ویژه بیماریهای رفتاری و ایدز در جامعه 
پور؛  حسین  شاهرخ  دکتر  ادامه  دارد.در 
رفتاری  بیماریهای  مشاوره  مرکز  رییس 
خصوص  در  مدرس  عنوان  به  میناب 
بیماری HIV  و ایدز، راههای پیشگیری 
از ابتال، روش های تشخیصی و روش های 
درمانی آموزش های الزم را ارائه داده و 
بر اهمیت و ضرورت پایبندی به خانواده 
بیماری  این  به  ابتال  از  پیشگیری  جهت 

تاکید کرد.
رسانی  اطالع  لزوم  بر  پور  حسین  دکتر 
جامعه  اقشار  به  دادن  آگاهی  و  صحیح 
کرد  تأکید  ایدز  انتقال  راههای  مورد  در 

از  یکی  جامعه  افراد  آموزش  گفت:  و 
شیوع  از  پیشگیری  های  روش  مهمترین 
این  درباره  هرچه  که  است  بیماری  این 
بترسیم،  کمتر  و  بدانیم  بیشتر  بیماری 
باید  و  دارد  را  گذاری  تاثیر  بزرگترین 
فرهنگ جامعه را به سوی کمک و یاری 

به این بیماران سوق دهیم.
ایدز  به  مبتال  بیماران  از  یکی  ادامه  در 
عنوان  به  را  خود  تجربیات  خصوص  در 
یک بیمار مبتال در جامعه و خانواده بیان 
ای جهت شرکت  مسابقه  پایان  در  کرد. 
کنندگان برگزار و به ۳ از نفر از کسانی که 
بهترین جواب را ارائه داده بودند، جوایزی 

اهدا شد./

همایش اطالع رسانی ایدز در شهرستان سیریک

 

پزشکی  علوم  دانشگاه  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  دیندارلو؛  کاووس  دکتر     
هرمزگان از افزایش فضاهای فیزیکی و محوطه دانشکده پزشکی و بیمارستان در حال 

ساخت شریعتی خبر داد.
دکتر دیندارلو با اشاره به فرسودگی ساختمان های قدیمی که در محوطه بیمارستان 
لحاظ ساختار  به  فضاها  این  گفت:  داشت،  وجود  سابق  پزشکی  دانشکده  و  شریعتی 
قدیمی و عدم ایمنی، از چرخه خدمت خارج شدند و ساخت پروژه جدید این ساختمان 
با 12۸ تخت در کنار ساختمان قدیمی آغاز شد.وی تصریح کرد: در فاز دوم، دیگر 
ساختمان ها نظیر سالن های آموزشی و سلف سرویس دانشکده پزشکی تخریب و 
از فضاهای موجود برای افزایش محوطه بیمارستان جدید شریعتی و همچنین سالن 
های آموزشی دانشکده دندانپزشکی استفاده خواهد شد.دکتر داودی؛ رییس دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان در این بازدید، روند ساخت پروژه بیمارستان شریعتی را مورد 
ارزیابی قرار داد و بر تسریع ساخت این پروژه مهم درمانی تأکید کرد.الزم به توضیح 
است بیمارستان زنان و زایمان شریعتی بندرعباس با متراژ بیش از 10 هزار متر مربع 
و در ۴ طبقه دارای 16 تخت LDR ، ۸1 تخت بستری پیش و پس از زایمان ، 2۳ 
تخت NICU )مراقبت های مخصوص نوزادان(،  ۴ اطاق جراحی و یک اطاق عمل 
اضطراری، اورژانس، آزمایشگاه، واحد تصویربرداری و سونوگرافی و دیگر بخش ها با 

هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد تومان در حال ساخت است./

افزایش فضای آموزشی محوطه بیمارستان 
شریعتی در دستور کار قرار گرفت

 همزمان با هفته مقدس بسیج و در راستای سیاست های  دولت خدمتگزار و وزارت 
بهداشت و درمان در خصوص ارائه خدمت به مناطق محروم و کم برخوردار، مرکز 

دیالیز بیمارستان سیریک با سه تخت فعال شروع به کار کرد.
دکتر غریب زاده؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اعالم این خبر ابراز 
امیدواری کرد با فعالیت این مرکز، بیماران تاالسمی این شهرستان از مراجعه به دیگر 

مراکز استان بی نیاز گردند.
شایان ذکر است این مرکز با حضور و نظارت کارشناس بیماری های خاص معاونت 

درمان شروع به کار و خدمت رسانی کرد./

مرکز دیالیز سیریک فعال شد
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طرح استعدادیابی مربیان و داوران 
 فوتسال هرمزگان

 )پسران و دختران(
 در راستای رشد و توسعه متوازن عوامل ۶ گانه 
توس��عه فوتسال در اس��تان هرمزگان و مشاهده 
کمبودها و خالها  نياز به تربيت و پرورش مربيان 
و داوران جوان فوتس��ال برای استفاده از ظرفيت 
آنه��ا در آينده نزديک ي��ک ضرورت حتمی می 
باشد .بهمين دليل طرح استعداديابی با همکاری 
کميته های مربوطه هيات فوتبال و هييت فوتبال 
شهرس��تانها و معاون��ت محترم تربي��ت بدنی و 
س��المت آم��وزش و پ��رورش اس��تان و هييت 
ورزش دانش��گاهی و دانش��گاههای استان در ۶ 
ماهه آتی اجرا خواهد گرديد که در حوزه داوری 
از س��نين 1۵ تا 2۳ سال و در حوزه مربيگری از 
22  تا ۳0 س��ال را جامعه هدف در بين پسران 
و دخت��ران  را  به تفکيک تش��کيل می دهند.در 
ابتدا در هر شهرس��تان با فراخوان از افراد واجد 
الش��رايط عالقمند در مدارس و دانش��گاهها نام 
نويس��ی  بعمل می آيد و سپس بر اساس ماهيت 
مربيگ��ری يا داوری ،آزمون ه��ای الزم از جمله 
آمادگ��ی جسمانی،روانش��ناختی،هوش هيجانی و 
استعداد و عاليق و آزمون های مهارت بر اساس 
اس��تانداردهای جهان��ی تعريف ش��ده انجام می 
پذيرد . پذيرفته ش��دگان حداکثر در کل استان 
به تعداد ۵0 نفر در  يک برنامه مدون آموزشی 
۴ س��اله در تمامی زمينه ه��ای مورد نياط عالوه 
بر کالس��های ارتقا بصورت  رايگان ش��رکت می 
نمايند و طی اين ۴ س��ال عالوه آموزش ارزيابی 
در حي��ن فعاليت از آنها ص��ورت می پذيرد.در 
ص��ورت انجام اين طرح و موفقيت آن در آينده 
نزديک ش��اهد حضور داوران و مربيان استان در 

عرصه آسيايی و بين المللی خواهيم بود.
شطرنج دانشگاه آزاد بندرعباس 

صدرنشین نیم فصل دوم سوپر لیگ 
کشور

هفته اول نيم فصل دوم س��وپرليگ برتر شطرنج 
کش��ور با حضور ده تيم به ميزبانی تيم ش��طرنج 
شهرداری رش��ت در محل هيات شطرنج گيالن 
در شهرس��تان رش��ت آغاز ش��د .ب��ه گزارش 
خبرنگار ميراث جرون،تيم شطرنج دانشگاه آزاد 
بندرعب��اس  با ترکيب اس��تادبزرگ پويا ايدينی 
با ريتينگ بين المللی 2۵80 اس��تاد بزرگ پوريا 
درين��ی با ريتينگ بين المللی 2۴8۴ اس��تاد بين 
المللی عليرض��ا فيروزجا با ريتين��گ بين المللی 
2۵21 اس��تاد بين المللی آرين غالمی با ريتينگ 
بين المللی 2۴8۳ اس��تاد في��ده مهرداد صداقتی 
با ريتينگ بين المللی 221۵ اس��تادبزرگ بانوان 
ميترا حجازی پور ب��ا ريتينگ بين المللی 2۳17 
اس��تاد بي��ن المللی بان��وان مبينا علی نس��ب با 
ريتينگ بين المللی 222۵ در دور اول مقابل تيم 
شطرنج سايپا مدافع عنوان قهرمانی قرار گرفت و 
با نتيجه ۴ بر يک به پيروزی رسيد .در دور دوم 
اين تيم در مقابل تيم شطرنج ذوب آهن اصفهان 
با نتيجه ۳ بر 2 به پيروزی رسيد و در دور سوم 
در مقابل تيم شطرنج دريابرج شيراز با نتيجه ۵ 
بر 0 به پيروزی رسيد که در نتيجه تا پايان دور 
سوم تيم شطرنج دانش��گاه آزاد بندرعباس با ۳ 
برد و مقتدرانه با کس��ب 12 امتياز صدرنش��ين 

جدول سوپرليگ کشور شد/
جوانان کالهی جذب رشته فوتبال 

وفوتسال شده اند
به گ��زارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
شهرستان ميناب يوس��ف مالحی   نماينده اداره 
ورزش  و جوانان شهرس��تان مين��اب درکالهی 
ومديرعامل باشگاه ستارگان بندرکالهی درگفتگو 
با روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان 
مين��اب گفت:جوانان مس��تعد کاله��ی  درحال 
جذب به رش��ته فوتبال وفوتس��ال در اين رشته 

می باشند.
 وی گف��ت: ق��رارداد اين باش��گاه ب��ا بازيکنان 
جوانان و آينده دار درحال انعقاد می باشد تا اين 
باش��گاه  باقدرت هرچه بيشتری درليگ  فوتبال 
شهرس��تان وبالطبع  دراس��تان خود رابع فوتبال 

استان و کشور  معرفی نماينَد./

مس��ابقات ش��طرنج آزاد کرم��ان )ج��ام 
مرحوم طهمورثی ( با حضور ۷۰ شطرنجباز 
از اس��تان های تهران ، خراسان ، کرمان ، 
هرمزگان و زنجان به س��رداوری داور بین 
المللی علیرضا موس��ی عل��ی در 9 دور به 
روش سوئیس��ی از اول تا ششم آذرماه در 
محل هیات ش��طرنج استان کرمان برگزار 

شد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار ميراث ج��رون،در 
 اي��ن مس��ابقات ک��ه ب��ا قهرمان��ی پوري��ا

 درينی از استان کرمان به پايان رسيد. 
از استان هرمزگان محمد اصبحی با ريتينگ 
بي��ن الملل��ی 210۳ و ش��هرام س��االری با 
ريتينگ بين الملل��ی 182۶ و مختار قنبری 
با ريتيينگ بين المللی 1۵۳9 ش��رکت کرده 
بودن��د که محم��د اصبحی بازيک��ن ارزنده 
استان هرمزگان موفق شد با کسب 7 امتياز 

به مقام س��وم و باالتر از اس��تاد بين المللی 
شاهين مهندسی بايس��تد.محمد اصبحی در 
اين مسابقات موفق شد با استاد بزرگ پوريا 

درينی از استان کرمان با ريتينگ بين المللی 
2۴8۴ تساوی نمايد.

اي��ن نماين��ده شايس��ته اس��تان هرمزگان 

همچنين موفق ش��د 29 درج��ه به ريتينگ 
بي��ن المللی خ��ود اضافه نماي��د و گام های 
محکمی جهت رس��يدن به عنوان اس��تادی 

فيده بردارد.
نتایج دیگر نمایندگان استان هرمزگان:

شهرام ساالری با ريتينگ بين المللی 182۶ 
ب��ا کس��ب ۵.۵ امتياز در م��کان 1۴ جدول 
نهايی قرار گرفت.مخت��ار قنبری با ريتينگ 
بي��ن المللی 1۵۳9 با کس��ب ۴.۵ امتياز در 

مکان ۳۴ جدول نهايی قرار گرفت.
س��رويس ورزش��ی ميراث جرون، کس��ب 
موفقي��ت های پياپی اين ش��طرنجباز مطرح 
اس��تان را تبريک عرض می کند و اميدوار 
اس��ت بعنوان اولين بازيکن عنوان دار استان 
هرمزگان در فدراسيون جهانی شطرنج ثبت 

شود./

» محمد اصبحی« به مقام سوم مسابقات شطرنج آزاد کرمان )جام طهمورثی ( رسید

ميراث جرون:گروه گزارش
کوش��ا جافريان برنده  )مدال برنز مسابقات 
المپي��اد رياض��ی جهان��ی در س��ال 2011 
در بال��ی اندون��زی(و )م��دال ط��الی اولين 
 المپي��اد رياض��ی نوجوانان در س��ال1۳90(

 می باشد.
ب��ا س��ام و تش��کر از جنابعال��ی بخاط��ر 
اینک��ه وق��ت گرانبهایت��ان را در اختیار ما 
گذاش��تیدلطفا خودتان را بص��ورت کامل 

معرفی کنید ؟
کوش��ا جافري��ان متولد هيجده��م بهمن ماه 
1۳7۶ دان��ش آموز س��ال س��وم مدرس��ه 
راهنماي��ی عالم��ه حل��ی ي��ک و دارای يک 
برادر بزرگ تر که دانشجوی دکترای رشته 
معماری و مهندس��ی نرم افزار در دانش��گاه 

بريتيش کلمبيای کانادا 
از چه زمانی شطرنج را شروع کردید ؟

از چهار سالگی ش��طرنج را از پدرم آموختم 
ولی از س��ن چهار س��ال و هش��ت ماهگی به 
ص��ورت ج��دی و زير نظر مربی ، ش��طرنج 

علمی را آغاز کردم. 
مربیان شما چه کسانی بوده و هستند ؟

اولين مربی من اس��تاد سيد کاظم مرتضوی 
بودند که هنگامی که هنوز چهار سال و هشت 
ماه داشتم ؛ نزد ايشان مبانی اساسی شطرنج 
نظير مرکز ، گس��ترش و اصول علمی و ثبت 
بازی را فرا گرفتم و در اولين دوره مس��بقات 
فجر نوجوان در حالی که تازه پنج سالم شده 
بود ؛ شرکت کرده و تمام بازی هايم را ثبت 
می کردم. در س��ن شش سالگی نيز در يک 
دوره شش ماهه در کالس های عمومی استاد 
خسرو هرندی ش��رکت داشتم. از سن هفت 
سالگی به بعد تا کنون بدون مربی و با مطالعه 

شخصی کار شطرنج را دنبال می کنم. 
کسب مدال طالی ششمين دوره فجر نوجوان 
در رده زير ده س��ال توسط کوشا جافريان به 
همراه قهرمانان ارزنده احمد عس��گری زاده 

برنده مدال نقره وس��يد خليل موسوی مدال 
برنزدر سال 1۳8۶

چ��ه تاثیری ش��طرنج در تحصیل و زندگی 
شما گذاشته است ؟

من از شطرنج درس های بسيار بزرگی مانند 
:* تفکر برای تصميم گيری صحيح   * طرح 
ري��زی و تغيير طرح ريزی بر اس��اس تغيير 
شرايط* صبوری* انجام محاسبات پيچيده* 
تحمل شرايط دشوار* قبول شکست و درس 
گرفت��ن از آن برای پيروزی ه��ای بعدی را 
فراگرفتم و اين موارد هم در زندگی شخصی 
 وهم موفقيت های تحصيلی من نقش به سزايی 

داشته اند.
با خبر ش��دیم امس��ال برای دومین س��ال 
متوال��ی موفق ش��دید به مق��ام اول المپیاد 
علمی ریاضی دوره راهنمائی نائل شوید آیا 
ش��طرنج هم در این موفقیت تاثیری داشته 

است ؟
قطعا تاثير فراوانی داش��ته است. همان گونه 
که مطلع هس��تيد در دو سال اخير ، بسياری 
از کشورهای دنيا وهمچنين پارلمان اتحاديه 
اروپا ، آموزش ش��طرنج را به خاطر تاثير آن 
بر يادگيری بهت��ر دروس ، مخصوصا درس 

رياضی در دوره ابتدايی اجباری کرده اند.  
فعالیت های دیگر علمی منجمله ترجمه نیز 
از ش��ما در مطبوعات دیده شده است لطفا 

در رابطه با این فعالیت ها توضیح دهید؟
من عالوه ب��ر رياضی ، آموخت��ن زبان های 
مختلف را دوس��ت دارم و از س��ن هش��ت 
س��الگی ، ب��ا کمک پ��درم ، يادگي��ری زبان 
انگليس��ی را در دس��تور کارم قرار دادم و از 
هم��ان هن��گام ، کتب ش��طرنجی را به زبان 
انگليسی می خواندم و      فيلم های آموزشی 
اس��اتيد بزرگ نظي��ر دانيل کين��گ ، گری 
کاس��پاروف و … را مورد اس��تفاده قرار می 
دادم. در س��ن هشت س��الگی با کمک برادر 
بزرگ ت��رم ، وبالگ ش��طرنجی ام را ايجاد 

کردم که امسال ششمين س��ال ايجاد آن را 
جش��ن خواهم گرفت. در اين وبالگ مطالبی 
را که با استفاده از منابع انگليسی ترجمه می 
کردم ؛ برای اس��تفاده نونهاالن قرار می دادم 
ولی از س��ال نود با ارس��ال مقاالت به نشريه 
ماهنامه ش��طرنج و وبسايت آچمز ، کار را به 

صورت حرفه ای تر ادامه دادم . 
آیا مسابقات شطرنج در ایام تحصیل باعث 
افت تحصیلیت��ان نمی ش��ود ؟ اگر جواب 
مثبت اس��ت چگونه این افت را جبران می 

کنید ؟
تا پاي��ان دوره ابتدايی به دليل س��بک بودن 
مطالب درس��ی ، ش��طرنج را ب��ه راحتی در 
سطوح باال بازی می کردم و دارای يک مدال 
نقره کش��وری در رده زير 8 سال ، يک مدال 
برنز رده 8 س��ال مس��ابقات بين المللی دهه 
فجر ، دو م��دال طالی پياپی در رده زير 10 
سال مسابقات بين المللی دهه فجر و قهرمان 
مس��تمر رده زير 8 س��ال و 10 س��ال تهران 
هس��تم و در تمام اين دوران شاگرد اول نيز 
بودم و يک بار در پايان س��ال پنجم ابتدايی 
لوح افتخ��ار دانش آموز برتر اس��تان تهران 
را نيز دريافت کردم اما با ورود به مدرس��ه 
استعداد های درخش��ان عالمه حلی و ارجح 
ش��دن رقابت در عرصه رياضی ، شطرنج را 
به صورت غير حرف��ه ای ، دنبال می کردم. 
اصوال موفقيت هم زمان در سطوح باال نظير 
کشوری و جهانی در دو زمينه مختلف درسی 
و ش��طرنجی ، کاری بسيار مشکل ولی ممکن 

اس��ت که با برنامه ريزی صحيح می توان به 
آن دست يافت.  

بعن��وان یک نوجوان موفق چه توصیه ای به 
هم سن و سال های خود دارید ؟

به نظر من ، راز های موفقيت در عرصه های 
مختلف زندگی ، عبارتند از :·   داشتن اهداف 
ب��زرگ و چالش برانگيز·  داش��تن ميل وافر 
برای دس��ت يابی به اهداف·   برنامه ريزی 
صحي��ح و اج��رای دقيق برنامه ها·  داش��تن 
نگ��رش مثبت و خ��وش بينانه ب��ه آينده و 

زندگی
در خاتمه توصیه هائی که به ش��طرنجبازان 

دارید را بیان کنید ؟
· يادگيری زبان انگليس��ی برای اس��تفاده از 
کتب و ابزارهای آموزش��ی چند رس��انه ای·  
داشتن اهداف بزرگ و برنامه ريزی صحيح 
برای دس��ت يابی به آن ها·  مطالعه وبررسی 
دقي��ق بازی ه��ای خ��ود ودرس گرفتتن از 
اشتباهات·  مطالعه بازی های اساتيد بزرگ·  
احترام به پيشکس��وتان ·  رعايت اصول بازی 
جوانمردانه و احترام ب��ه قوانين الزم ميدانم 
ک��ه از ابتکار جال��ب وکارزيب��ای مديريت 
ودست اندرکاران س��ايت شطرنج هرمزگان 
سپاس��گزاری کنم ، اميدوارم ک��ه اين ابتکار 
جالب ت��داوم يابد وموجب ارتقای ش��طرنج 
ايران شودمیراث جرون: با تشکر از شما که 
 در این مصاحبه ش��رکت نمودید و آرزوی 
موفقی��ت ه��ای روز افزون ش��ما در تمامی 

مراحل زندگی/

 کوشا جافریان مقام اول المپیاد ریاضی کشور درگفت وگو
با میراث جرون:

 شطرنج را از چهارسالگی آغاز کردم

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرس��تان 
مين��اب ، ب��ه نق��ل از روابط عمومی فدراس��يون بس��کتبال 
جمهوری اس��المی ايران ا زس��وی کادرفنی تيم ملی جوانان 
بس��کتبال 2۳نفر ب��ه اردوی تيم ملی جوانان دعوت ش��دند  
.اردوي آمادگی تيم منتخب مينی بسکتبال )تيم ملی جوانان 
2020( از بعدازظه��ر روز يکش��نبه 12/9/9۶ لغايت عصر 
روز پنجشنبه 1۶/9/9۶ در استان مازندران شهرستان بابل 
پايگاه ورزش��ی باش��گاه کاله برگزار خواهد شد. محمدامين 
دهق��ان زاده تنهاهرمزگانی ازشهرس��تان ميناب بايد  راس 
س��اعت 1۶:00 روز يکش��نبه 12آذرم��اه ج��اری در محل 
اردو خ��ود را ب��ه سرپرس��تان  تي��م معرفی نمايد.اس��امي 
دعوت ش��دگان :1-محمدامين دهقان زاده ميناب هرمزگان 

2-ابوالفض��ل اعتم��ادی خ راس��ان رضوی۳-محمدمهدی 
رحيم��ی تهران۴-محمدحس��ين جعفری خراس��ان رضوی  
۵-پيتر گريگوريان تهران۶-اميرحس��ين بازرلو گلس��تان7- 
رضا حميدی نيا تهران8-نصرت بازرلو گلس��تان9- س��ورنا 
عليزاده تهران10-مهدی لک زايی گلستان11-محمد جواد 
ملک��ی تهران12-هادی لک زايی گلس��تان1۳-بهنام جمعه 
زاده تهران1۴-آبتي��ن دولت ش��اهی زنج��ان1۵- کوروش 
فراهان��ی تهران1۶-اميرمحمد پرويزی اصفهان17- عليرضا 
نق��دی پ��ور تهران18-ش��ادفر کرمی  اصفه��ان19- اصغر 
ارجمن��دی تهران20-رض��ا ملک دوس��ت  گي��الن   21- 
محمدمه��دی طاه��ر خان��ی تهران22-رضا فري��د  گيالن   

2۳-پارسا فالح مازندران

محمدامین دهقان زاده، تنها هرمزگانی حاضردرا ردوی تیم ملی  منتخب مینی بسکتبال جوانان 
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پل ارتباطی مردم و سازمان دوستان و هموطنان عزیز، برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد:

1504
آماده دریافت اخبار آتش سوزی ، تخریب و 

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

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

شنبه   11 آذر ماه   1396 / شماره  58  / سال  سوم

اظهارات تامل برانگیز یک نماینده؛ 
روزانه ۳۳۰۰ کانتینر کاالی قاچاق به 

کشور وارد می شود
 امير خجس��ته نماينده مجلس و رئيس فراکسيون 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی در واکنش به اظهارات 
کرباس��يان، وزير اقتصاد که گفت��ه بود هيچ کاالی 
قاچاقی از مبادی رس��می به کش��ور وارد نمی شود 
گفته اس��ت:واردات روزان��ه ۳۳00 کانتينر کاالی 
قاچاق به کش��ور و نيز دستگيری اعضای باندی که 
در عرض 2س��ال، 112۴کانتينر قاچاق به کش��ور 
وارد کردند، به خوبی نشان می دهد که اين گفته ها 
واقعيت ندارد.اگر صحبت های آقای وزير درس��ت 
اس��ت و هي��چ کاالی قاچاقی از مبادی رس��می به 
کش��ور وارد نمی شود، پس چرا ش��اهد اين اتفاقات 
هستيم؟دس��تگيری اعضای يک باند توسط وزارت 
اطالعات که 112۴ کانتينر قاچاق را از گمرک رد 
کرده بودند به وضوح نشان می دهد کاالهای قاچاق 
از مبادی رس��می به کش��ور وارد می شوند و حجم 

بسيار بااليی هم دارند/
 ۶۴متهم متخلف اقتصادی دستگیر
 و تحویل مراجع قضایی شدند

فرمان��ده مرزبانی هرمزگان گفت: ۶۴ متهم متخلف 
اقتص��ادی که از طريق دري��ا اقدامات به قاچاق می 
کردند با کارهای اطالعاتی دستگير و تحويل مراجع 

مسئول شدند.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، عل��ی اصغرخرم در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به تشديد گشت های دريايی و 
س��احلی در مرزهای اس��تان گفت:در راستای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی مرزبانان اين استان تالش و 
هم��ت خود را برای اجرای اين مهم به کار بس��ته و 
مب��ارزه خود را با متخلفان اقتصادی دو چندان کرده 
ان��د.وی با بي��ان اينکه مبارزه جدی ب��ا ورود کاالی 
قاچاق و برخورد با آن به صورت ويژه در دستور کار 
اطالعاتی و عملياتی مرزبانان استان قرار گرفته است 
گفت:مرزبانان استان طی يک هفته گذشته با اجرای 
طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال و ارز در بيش از 
2هزارو200کيلومتر از سواحل و 1۴جزيره استان با 
توقيف۳۳دستگاه خودرو و شناور موفق شدند بيش 
از 9۶ ميليارد ريالل انواع کاالی قاچاق را در مرزهای 
استان متوقف کنند.خرم روی اظهارداشت: در همين 
راس��تا ۶۴ متهم متخلف اقتصادی ني��ز با کارهای 

اطالعاتی ، تحويل مراجع مسئول شدند./

تاه
ـو

ث ک
واد

حـ

فرمانده انتظامي استان هرمزگان از کشف 
انواع کاالي قاچاق به ارزش ۴۳0 ميليارد 
تومان و افزايش 21 درصدی ارزش ريالی 
کاالهای قاچاق، در 8 ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس 
به نق��ل از پاي��گاه خبری پليس، س��ردار 
عزيزاله ملکی گفت: مأموران پليس آگاهی 
استان با همکاری ديگر يگان های انتظامی، 
با تالش ش��بانه روزی و اجرای طرح های 
پاکسازی نقاط آلوده طی هشت ماهه اول 

سالجاری، دو هزار و ۴۳۶ دستگاه خودرو 
س��بک و سنگين و 21 فروند شناور حامل 
کاالی قاچاق را شناسايی و توقيف کردند.

وی افزود: طی اين مدت با تالش مأموران، 
۶ ميليون و ۵۵7 هزار پاکت س��يگار، يک 
ميلي��ون و 92۵ هزار مت��ر پارچه، 8 تن و 
88۵ کيلو چای، 72 هزار و ۴۶8 دس��تگاه 
ل��وازم صوتی و تصويری، 91۶ هزار و ۳2 
دستگاه لوازم خانگی، 7 هزار و 87 دستگاه 
لوازم خودرو، 91۴ هزار ليتر سوخت، 17۴ 

هزار و 8۴7 عدد لوازم آرايشی، ۵7۴ تن 
برنج، ۴10 هزار و ۳27 ثوب البس��ه و ۳ 
هزار و ۳۵۶ رأس دام قاچاق کش��ف شده 
است.اين مقام انتظامی با بيان اينکه ارزش 
ريالی کاالهای کش��ف ش��ده در 8 ماهه 
امسال بنا به نظر کارشناسان ۴۳0 ميليارد 
تومان است، اظهار داش��ت: در اين راستا 
۳8 بان��د قاچاق کاال منهدم و س��ه هزار 
و ۶۵0 مته��م نيز دس��تگير که برای طی 

مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند./

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد

کشف 430 میلیارد تومان انواع کاالی قاچاق در هرمزگان

 

 معاون امور بی��ن الملل و همکاری های 
بین المللی قضایی س��تاد حقوق بشر قوه 
قضائیه گفت: عام��ان قتل جوان ایرانی 
که پلیس آمریکا هن��گام رانندگی او را 
به قتل رس��انده اس��ت باید شناسایی و 

محاکمه شوند.
به گزارش ايرنا، کاظم غريب آبادی شامگاه 
چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران 
در بندرعباس افزود: با دبير کل س��ازمان 
ملل و با کميس��ر عالی حقوق بشر در ژنو 
مکاتبه خواهيم کرد و از آن ها بررسی اين 
موضوع را به عنوان موضوع حقوق بشری 
خواهيم خواست.وی ادامه داد: اوايل هفته 
آينده اعتراض خود را از طريق وزارت امور 
خارجه به س��فير سوئيس به عنوان حافظ 
منافع آمريکا در تهران خواهيم رس��اند و 
پيگيری موضوع را مطالبه می کنيم.معاون 
امور بين الملل و همکاری های بين المللی 
قضايی ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با بيان 
اين که يک جوان بی گناه بدس��ت پليس 
آمريکا کشته شده، اضافه کرد: امروز بيانيه 
ای به همين دليل صادر کرديم.معاون دبير 
ستادحقوق بشر قوه قضائيه اظهار داشت: 
آمريکا با س��ابقه تاريکی که دارد کشوری 
ذيصالح ب��رای ابراز نظ��ر درباره مباحث 
حقوق بشری نيست.وی اشاره کرد: ميزان 

قتلی که توس��ط پليس در آمريکا صورت 
می گيرد فاجعه اس��ت، گفته می شود هر 
دقيقه يک نفر بدس��ت پليس کش��ته می 
ش��ود که اين فاجعه نقض گسترده حقوق 
بشر است.غريب آبادی خاطر نشان کرد: 
تا جايی که بتوانيم اين موضوع را در سطح 
بين المللی و مجامع حقوق بشری برجسته 
خواهي��م کرد.بي��ژن قيصر، 2۵ س��اله که 
شهروند آمريکايی تبعه ايران است دوشنبه 
ش��ب هفته جاری پس از گذشت 10 روز 
از حادثه ش��ليک گلوله پليس به خودروی 
وی که به مجروح ش��دنش از ناحيه س��ر 
منجر ش��ده بود، جان خود را از دست داد.

به گفته خانواده قيصر، او هدف س��ه گلوله 
پليس از ناحيه سر قرار گرفته بود و هنگام 
وقوع اين حادثه مسلح نبوده است.مقامات 
آمريکا تاکن��ون توضيحی درباره اين اقدام 
افسران پليس آمريکا نداده  اند.حادثه حمله 
به خ��ودروی بيژن قيصر عص��ر روز 17 
نوامبر در پارک يادواره جورج واش��نگتن 
در ش��هر الکساندريا در ايالت ويرجينيا به 

وقوع پيوست.
* حک��م 70 ميلي��ارد دالری ايران عليه 

آمريکا در قضيه کاربرد سالح شيميايی
غريب آبادی در ادامه در پاسخ به سئوالی 
در خصوص اقدام ه��ای متقابل ايران در 

براب��ر اقدام های خصمانه آمريکا به قانون 
های موج��ود در اين زمينه اش��اره کرد و 
ي��ادآور ش��د: افزون بر 70 ميلي��ارد دالر 
حکم عليه آمريکاي��ی ها در قضيه کاربرد 
س��الح ش��يميايی در يکی از ش��عبه های 
دادگستری تهران صادر شده است.معاون 
دبير س��تادحقوق بش��ر قوه قضائيه گفت: 
شايد کس��ی بپرس��د ايران در بانک های 
آن ه��ا پول دارد و وقت��ی حکم می دهند 
از پول های بلوکه ش��ده جمهوری اسالمی 
برداشت می کنند، اين تفاوت وجود دارد.

غريب آبادی خاطر نشان کرد: اما از جنبه 
حقوق��ی و قضايی بين المللی هرچند جنبه 
اجرايی نداش��ته باشد، اما حکمی است که 
از سوی دستگاه قضايی صالحه صادر شده 
و در زمان فراهم ش��دن شرايط قابل اجرا 
خواهد بود.وی بيان داش��ت: پيگيری های 
حقوق بين المللی از سوی رياست جمهوری 
و مرکز حقوقی بين المللی در دست اقدام 
است و دستگاه قضايی هم آمادگی خود را 
برای هر گونه کمک اعالم کرده اس��ت.بنا 
به اظهار معاون دبير ستاد حقوق بشر قوه 
قضائيه، بيان اقدام های صورت گرفته در 
برابر پروژه حقوق بشر نياز به زمان مبسوط 
دارد و گفت��ن ناقص و تلگرافی موجب می 
شود افراد تصور کنند همين يک يا 2 کار 

انجام شده است.غريب آبادی ابراز داشت: 
در زمينه مديريت پروژه حقوق بشر چهار 
برنامه در دستور کار قرار گرفت که يکی از 
آنها گفت وگو بود که با طيف هشت کشور 
و همچنين اتحاديه اروپا گفت وگوی حقوق 

بشری داريم.
معاون امور بين الملل و همکاری های بين 
المللی قضايی ستاد حقوق بشر قوه قضائيه 
در پاسخ به سئوال خبرنگار ايرنا با موضوع 
همکاری های اتحاديه اروپا برای مبارزه با 
مواد مخدر ابراز داش��ت: اروپايی ها سهم 
بسيار بس��ياری کوچکی در مبارزه با مواد 
مخ��در دارند و عادت ک��رده بودند انتقاد 
کنند که ش��ما چرا اعدام م��واد مخدری 
داريد.غريب آبادی ابراز داش��ت: اروپايی 
ها از چند س��ال قبل به اين بهانه که ايران 
اع��دام در زمينه مواد مخ��در دارد کمک 
ه��ای ناچيز خود را قط��ع کردند.وی ابراز 
داشت: اين اتحاديه در 2 سال گذشته تنها 
۳00 هزار يورو برای مبارزه با مواد مخدر 
از طريق دفتر مبارزه با مواد مخدر در وين 
به جمهوری اسالمی ايران اختصاص داده 
اس��ت.معاون امور بين المل��ل و همکاری 
های بين المللی قضايی س��تاد حقوق بشر 
قوه قضائيه تاکيد کرد: ديگر به اروپا اجازه 

نخواهيم داد در اين زمينه انتقاد کند./

عامالن قتل جوان ایرانی در آمریکا باید محاکمه شوند
معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه:

فرمانده مرزبانی هرمزگان:
هر چقدر با مرزنشینان همکاری داشته باشیم توفیقاتمان بیشتر خواهد شد

فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: 
هر چق��در با مرزنش��ینان مکاری 
داش��ته باش��یم توفیقاتمان بیشتر 
خواهد ش��د و با توجه به نشست 
هایی ک��ه با مردم ش��رق و غرب 
استان داشته ایم از انجام اقدامات 
عملیاتی مرزبانی اس��تقبال کرده 

اند.
ب��ه گزارش ايس��نا، منطق��ه خليج 
فارس، س��رهنگ عل��ی اصغر خرم 
روی در نشس��ت خب��ری، اظه��ار 
کرد: طی ۵0 روز گذشته با برنامه 
ريزی ها و اجرای طرح های امنيتی، 
اطالعاتی توفيقات خوبی را به دست 
آورده ايم و پوشش خبری خوبی نيز 
از اين اقدامات صورت گرفته است 
که باع��ث ترغيب فعاليت ما برای 
خدمات مطلوب تر شده است.وی 

ادامه داد: در طی ۵0 روز گذش��ته 
در بح��ث مبارزه ب��ا کاالی قاچاق، 
س��وخت و مواد مخدر ارزش ريالی 
کشفيات بالغ بر 1۳0 ميليارد تومان 
بوده اس��ت که رقم بسيار بااليی را 
ش��امل می ش��ود و توفيقات خوبی 

داشته ايم.
سرهنگ خرم روی اضافه کرد: در 
اين مدت نيز با کارهای کارشناسی 
و رص��د اطالعاتی توانس��ته ايم ۳ 
تن و ۵00 کيلوگ��رم مواد مخدر و 
انواع کاالی قاچاق را کشف کنيم و 
همچنين 70 نفر را دستگير و برای 
طی مراحل قانونی به مراجع قضايی 
معرفی کرده ايم.وی تصريح کرد: در 
۵0 روز گذشته 11 مورد درگيری 
با قاچاقچيان مواد مخدر را داش��ته 
ايم و از ابتدای س��ال تا کنون 2۳0 
ميليارد کاالی قاچاق را کشف کرده 

ايم.اي��ن مقام انتظامی خاطرنش��ان 
ک��رد: ۵10 طرح در ح��وزه جمع 
آوری اتباع بيگانه صورت داده ايم 
که 1۳ طرح از آن ها با فرماندهی 
نيروی انتظامی استان مشترک بوده 
است که بيشترين کشفيات در سال 
جاری در ۵0 روز گذشته بوده است 
که نشان از افزايش تالش مرزبانان 

استان دارد.
وی اف��زود: موضوع ت��ه لنجی نيز 
در اس��تان هرم��زگان حل ش��ده 
اس��ت و در مدت اخير خدمه لنج 
ها مش��کلی را از اين بابت نداشته 
اند.س��رهنگ خرم روی بيان کرد: 
يک��ی از عملي��ات های م��ا تجهيز 
ش��ناورهايمان در اس��تان است که 
8 فرون��د ش��ناور جدي��د در حوزه 
بندرعباس به تازگی اضافه شده اند 
تا بتوانيم با توان عملياتی باالتری به 

خدمت بپردازي��م.وی با بيان اينکه 
مأموريتی موفق خواهد ش��د که با 
تعامل با مرزنش��ينان اتفاق بيافتد، 
ابراز کرد: هر چقدر با مرزنش��ينان 
همکاری داشته باش��يم توفيقاتمان 
بيش��تر خواهد ش��د و ب��ا توجه به 
نشس��ت هايی که با مردم ش��رق 
و غرب استان داش��ته ايم از انجام 
اقدامات عملياتی مرزبانی اس��تقبال 
کرده اند و ما نيز به توفيقاتی دست 
پيدا ک��رده ايم ک��ه اميدواريم اين 
همکاری ها ادامه دار باشند.فرمانده 
مرزبانی هرمزگان خاطرنشان کرد: 
طی ۵0 روز گذش��ته بالغ بر 120 
نفر از اتباع بيگانه ای که قصد ورود 
به کشور داشته اند و مجرمينی که 
قصد خروج از کشور را داشته اند را 

شناسايی و دستگير کرده ايم./
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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                    
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 تلفن:32222596

 جهت درج آگهی خود

در هفته نامه منطقه جنوب 

کشور)) میراث جرون((

 تماس بگیرید 

می سوزم و می سازم، در عشق تو حیرانم
می دانی و می دانم از هجر تو ویرانم

*****
می نالم و می نالم ، از ناله پریشانم
کز داغ فراق تو ، چون ابر بهارانم

*****
دل دادم و دل بستم از غیر تو بگسستم
در سوز غم عشقت ، گریانم و گریانم

*****
می خورده و رقصانم شوریده و شیدایم
می خندی و خندانی، از خند تو خندانم

*****
در آرزوی وصلت ، چون مرغ شبآهنگم
در عشق عمادم من،می دانی و می دانم!

WWW.mirasjaron.ir

حیرانی عشق
دیدم شعاع پنجره را تار می کشید 

یک اسب تیر خورده به دیوار می کشید 
شکی نبود در تب عشقی که می گداخت 

هی نیزه و سه شعبه و آوار می کشید 
سجاده دار عشق که خورشید غیرتش 

در حسرت نبرد به اغیار می کشید 
یک ماه بی قرار که هستی ز هیبتش 

تا روزگار حشر علمدار می کشید 
قد قامتی که خیره به گودال قتلگاه 

طوفان گریه بود و دلش بار می کشید 
دیدم که ضجه زد دل هفت آسمان شکست 

وقتی که قبله را به سر   دار می کشید 
ه م صحنه ی ستور و سواران نابکار 

هم آتش و جواهر و هم خار می کشید 
هر دم شکستن دل آیینه ای به سنگ 

چنگ و رباب، هم دف و مضمار می کشید 
مداح اهل بیت که نقاش گشته بود 

ماه و ستاره و گل و نیزار می کشید 
»خدیجه مهدی حسینی » 

داغ»مداح اهلبیت«

فاضل نظری

غیر شیدایی مرا داغی به پیشانی نبود
من که پیشانی نوشتم جز پریشانی نبود

همدمی ما بین آدم ها اگر می یافتم
آه من در سینه ام یک عمر زندانی نبود

علیرضا بدیع

کجاست بارشی از
                      ابر مهـربان صدایت ؟

   که تشنه مانده دلم
                   در هوای زمزمه هایت ...

     حسین منزوی 
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فرار مغزها نداریم  ، مغزها  را فراری می دهند
یونس غالمی فعال سیاسی  و فرهنگی در گفت وگوبا میراث جرون :

مقدمه : 
 در عصر ارتباطات و انفجار اطالعات و حذف 
مرزهای طبیعی و قراردادی و جهانی ش��دن 
فرهنگ و اقتصاد شاید سخن گفتن از پدیده 
 )Brain Drain(»ای به ن��ام »فرار مغزه��ا
قدری شگفت آور به نظر برسد، اما با اندک 
تأّمل درعمق ماجرای تلخ قرن حاضر و تقسیم 
جه��ان به فقیر و غنی، جه��ان اولی و جهانی 
سومی، توسعه یافته و توسعه نیافته، به خوبی به 

طبیعی بودن این پدیده پی خواهیم برد.
اجماالً می ت��وان با دو نگاه متف��اوت به این 
پدیده نگریس��ت: در یک نگاه، آن را پدیده 
ای میم��ون و مبارک و طبیعی جلوه داد و در 
نگاهی دیگ��ر، پدیده ای نامیمون و ش��وم و 
خس��ارت بار! هرچند جهان ام��روز به واقع 
دهکده ای بیش نیست و افراد این دهکده به 
راحتی قادرند در آن واحد با یکدیگر ارتباط 
دیداری و ش��نیداری برقرار کنند و به تبادل 
اندیشه و دستاوردهای علمی بپردازند؛ زیرا 
همه امکانات آن سوی دهکده در این سو نیز 
موجود است. در این دهکده کوچک جهانی، 
دیگر نخبگان نیاز به فرار و گریختن از موطن 
خود ندارند؛ زیرا شبکه های ماهواره ای، رایانه 
ای و کابلی به قدری دنیا را کوچک نموده اند 
که هر کس در خانه خود می تواند با دورترین 
نقطه جهان تماس بگیرد و آخرین یافته های 
علمی خود را ارائه دهد یا اطالعات جدیدی 

دریافت نماید.

ام��ا از منظری دیگر، ص��ورت واقعی دنیا به 
گونه ای دیگر اس��ت. با تحّول های ارتباطی، 
مجریان شبکه های ارتباطی الگوهای فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی خود را به مشتریان خود 
در سراس��ر دنیا القا می کنند و آنان را دایم 
در معرض امواج شکننده و یک سویه تهاجم 
تبلیغاتی قرار می دهند. این در حالی اس��ت 
که به دلیل توزیع ناعادالنه ثروت، کشورهای 
به اصطالح جهان س��وم ب��رای مقابله با این 
انحصار رس��انه ای، نه تنها هیچ امکاناتی در 
اختیار ندارند، بلکه در تأمین مایحتاج اولیه 
خود، سخت دچار مشکلند. و به دلیل فقدان 
وس��ایل ارتباطی و اطالع رس��انی و امکانات 
آموزش��ی و پیش��رفت و توس��عه انسانی در 
این کش��ورها، بسیاری ترجیح می دهند که 
دست به مهاجرت بزنند و رفتن را به ماندن 
ترجیح دهند و این نشانگر پیوند بی گسست، 
نامتوازن و غیرعادالنه میان کشورهای جهان 
است. از این منظر، مهاجرت نخبگان از جهان 
سوم به کشورهای پیشرفته، همواره بر عمق 
فاجعه،ش��کاف و فاصله طبقات��ی می افزاید 
و فاصله میان کش��ورهای پیش��رفته و عقب 

مانده،فقیروغنی راعمیق تر می کند. 
یون��س غالمی فع��ال سیاس��ی و فرهنگی در 
هرمزگان با اشاره به پدیده فرار مغزها درکشور 
گفت: با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که بنده 
انجام داده ام بای��د به ضرس قاطع بگویم که 
درکشور فرار مغزها نداریم بلکه مغزهارا فراری 

می دهند . 
نظام آموزشی بیمار 

وی گفت: با توجه به نظام آموزشی بیمار باید 
بگوییم که از ابتدای پذیرش دانش��جو تا زمان 
فارغ التحصیلی اش با مشکالت ریزو درشت 
آموزش��ی روبرو هس��تیم . در خصوص ارائه 
سرفصلها در دانشگاههای کشور 20-۳0سال از 
کل دنیا عقب هستیم و به قول یکی ازدوستان 
بزرگوار ش��خصی که در رش��ته شیمی دکترا 
داش��ت برای رش��ته ریاضیات سرفصل ارائه 
می دهد و مشکالت اینچینی در ساختار نظام 
آموزشی هویداست ومدرک گرایی که دغدغه 
امروز جامعه و جوانان شده است ، بی کیفیت 
بودن س��طح آموزش��ی از یک س��و و بیکاری 
دانش��جو پس از فارغ التحصیلی و مشکالت 
دوران تحصیل و سطح نازل آموزشی از طرف 

دیگر افراد نخبه را ناامید وسرخورده می کند.
رفتار مردم با نخبگان علمی کشور و یک فرد 
هنرمند یا ورزش��کار بسیار متفاوت است وبه 
نوعی می توان گفت ک��ه مردم برای نخبگان 
علمی فرهنگی ارزشی قایل نیستند وباید گفت 
زمانی که ارزشها در جامعه از بین بروند همه 
چیز جای خودرا عوض خواهد کرد . افرادی که 
مغزهم نیستند با توجه به مشکالتی که پیش رو 

دارند ترجیح می دهند از کشور بروند . 
چرا افراد نخبه و تحصیلکرده از کشور می روند

پارامترهای زیادی دراین امر دخیل هستند یکی 
به روزنبودن ذهنیات علمی و آموزشی و دیگری 

بی توجهی به علم وپژوهش در نظام آموزشی 
و بی توجهی به ماهی��ت علم بعداز زمانی که 
دانشجو فارغ التحصیل می شود بیکار ی و بی 
ثباتی اقتصاد و اقتصادی که وابسته به نفت است 
کمبود امکانات تخصصی و تورم ، همه اینهاباعث 
می شود افراد نخبه کشوری را ترجیح بدهند که 
بصورت متقابل رابطه شهروندی درانجا ایفا می 
شود وشهروندان وظایف خودرا در قبال دولت 
انجام داده و دولت هم متقابال خدمات رسانی 
می کند . اما مشکلی که در کشورعزیز ما است 
پایین بودن سطح اگاهی عمومی مردم می باشد 
، آنها احساس می کنند هیچ خواسته و مطالبه 
ای در برابر دولت ندارند و بسیار به رفتارها و 

ناهنجاریهای اجتماعی بی تفاوت هستند. 
بنابراین افراد تحصیل کرده بااین تفاسیر ترجیح 
می دهند از کشور خارج شوند و جایی مستقر 
شده که امکانات بیشتری به آنها تعلق می گیرد. 

تحصیل پولی 
غالمی افزود: در کشورما دانشگاههای دولتی 
هم از افرادش��هریه می گیرند و بیشتر افراد از 
وسع مالی مناسبی برخوردار نیستند و عدالت 
اقتصادی وجود ندارد .درس��ال  ۸۹ براس��اس 
تحقیقی که مجلس انجام داد  60هزار نفر در 

قالب مهاجر از کش��ور خارج شدند واین یک 
فاجعه اجتماعی است .

ب��ه گفته ام��ام راحل)ره(  دانش��گاه مبدا تمام 
تحوالت کش��ور است اما می بینیم در جامعه 
ودانشگاههای ما تحولی رخ نمی دهد ودانشجو 
بسیار بی تفاوت وبی انگیزه است . تحقق نیافتن 
شایس��ته س��االری از طرف دیگر  افرادی را 
در مس��ند ومدیریت قرارم��ی دهند که فاقد 
کوچکترین شایستگی هس��تند ویا مدارکشان 
جعلی است ضعف مدیریت ازدیگر مشکالتی 
است که باعث می شود نخبگان کشور را ترک 
کنند .سیاستها وبرنامه های غلط ، افزایش فاصله 
طبقات��ی و فاصله گرفتن مدی��ران از مردم و... 
مسلما افراد ودانشجو ونخبگان را ترغیب می 

کند که از کشور خارج شوند. 
این فعال فرهنگ��ی در پایان گفت: عدم وجود 
امکانات مناس��ب برای ادامه تحصیل و  عدم 
ثبت اختراعات و برخوردهای نامناسبی که با 
انها می شود حتی بنیاد ملی نخبگان تسهیالت 
مناسبی در اختیار افراد برای ثبت اختراع نمی 
دهد و نخبگان علمی را س��رخورد و ناامید می 
کند همه نشان می دهد که نخبگان علمی این 

روزها بی انگیزه و دلسرد شده اند.

شخصی که در رشته شیمی دکترا داشت برای رشته ریاضیات سرفصل ارائه می دهد و مشکالت اینچینی در ساختار 
نظام آموزشی هویداست ومدرک گرایی که دغدغه امروز جامعه و جوانان شده است 

میراث جرون:گروه گزارش
نبود پوش��ش تلفن همراه در روستای 
»ش��یرآهن« و »ش��یر آه��ن ش��هر« 
شهرستان جاسک موضوعی که مردم 
روس��تاو ش��ورا و دهیاری نزدیک به 
15 سال است پیگیر جدی آن هستند 
که وعده های مسئوالن تاکنون راه به 
جایی نبرده و دهها مکاتبه با مسئوالن 
اس��تان ، شهرس��تان و ته��ران نیز بی 

نتیجه بوده است.
ه��ر روز می بینی��م تکنولوژی جدیدی 
وارد بازار ش��ده و تالش های بسیاری 
ب��رای ایجاد فناوری ه��ای نوین در راه 
است که اغلب این فناوری ها با استفاده 

از سیستم های ارتباطی کار می کنند.
یکی از نیازهای ضروری امروزه استفاده 
از فناوری ه��ای نوین، برخ��ورداری از 
سیس��تم های ارتباطی از جمل��ه تلفن، 
اینترن��ت، تلف��ن هم��راه و اینترن��ت 
تلف��ن همراه و . . . اس��ت که توس��عه 
زیرس��اخت های ارتباطی به عنوان یکی 
از ضروری تری��ن و مهمترین نیازهای 

هر جامعه به شمار می رود.
در سال های اخیر گام های بسیار مهمی 

در راس��تای توسعه زیرس��اخت های مخابراتی در نقاط 
مختلف کشور برداشته شده و طرح های مختلفی اجرایی 
شده اس��ت که در شهرستان جاسک نیز کارهای خوبی 
صورت گرفته اس��ت ولی این شهرس��تان با مشکالت و 

کمبودهای زیادی در این زمینه روبرو است.
زیرساخت های مخابراتی شهرستان جاسک در سال های 
اخی��ر همگام با افزایش جمعیت و توس��عه تکنولوژی ها 
پیش��رفت نکرده اس��ت و این موضوع مشکالتی را در 
زمینه استفاده از تلفن و اینترنت و . . . ایجاد کرده است.

عدم توسعه زیرساخت های مخابراتی شهرستان جاسک 
باعث ایج��اد نارضایتی های��ی در بین مردم ش��هرها و 
روستاهای این شهرستان شده و مردم خواستار رسیدگی 
جدی به این وضعیت و بهبود وضعیت موجود هستند.

روستای شیرآهن هیچ پوشش مخابراتی ندارد
روس��تای ش��یرآهن با جمعیت بیش از 100 نفر هنوز 
از پوشش ش��بکه های مخابراتی محروم است و تاکنون 

هیچ گونه اقدامی از سوی مسئوالن مخابرات شهرستان 
جاس��ک صورت نگرفته است و این مشکالت سبب می 
شود تا جوانان رغبتی به ماندگاری در این روستا نداشته 

و راهی مناطق شهری شوند.
نبود پوش��ش تلف��ن همراه موضوعی که مردم روس��تاو 
ش��ورا و دهیاری نزدیک به 1۵ سال است پیگیر جدی 
آن هس��تند که وعده های مسئوالن تاکنون راه به جایی 
نبرده و دهها مکاتبه با مس��ئوالن اس��تان ، شهرستان و 

تهران نیز بی نتیجه بوده است.
عصر ارتباطات و نبود ارتباطات

ش��اید در ن��گاه اول، نب��ود چنین امواجی ب��ه نظر مهم 
نباش��د، اما زوایای پنهان موض��وع می تواند اهمیت آن 
را بیش��تر نش��ان دهد و با توجه به دوری این روستا از 
مرکز شهرستان و به لحاظ امنیتی چه برای گردشگران 
و چه برای اهالی، نبود پوشش شبکه تلفن همراه، همواره 
آس��یب پذیری افراد را در گستره جغرافیایی این روستا 

بیشتر نمایان می سازد.
حس��ین ب��ی نیاز، رئیس ش��ورای روس��تای ش��یرآهن 
شهرس��تان جاس��ک در گفتگ��و ب��ا خبرن��گار فرهنگ 
کده،اظه��ار کرد:  در عصر امروز، که به عصر ارتباطات 
ش��هرت دارد ارتباطات و حتی زندگی م��ردم نیازمند 
امکانات و تکنولوژی های ارتباطی و مخابراتی اس��ت اما 
متاسفانه روستای شیرآهن فاقد پوشش آنتن دهی تلفن 
همراه اس��ت.رئیس شورای روستای ش��یرآهن با بیان 
اینکه یکی از معضالت شهرس��تان جاسک، عدم توسعه 
زیرس��اخت های مخابراتی اس��ت، افزود: در سال های 
اخیر کمتر شاهد توسعه و تجهیز مخابرات در شهرستان 
جاس��ک و به خصوص روستای ش��یرآهن بودیم و یکی 
از مطالبات مردم و ش��وراها این روس��تا توجه ویژه به 

زیرساخت های مخابرات در شهرستان است.
بی نیاز با اش��اره به اینکه ب��ا توجه به نیازهای مردم به 
خدمات تلفن و اینترنت، نبود زیرس��اخت مخابراتی در 

روستای شیرآهن اصال قابل قبول نیست، 
تصریح کرد: 1۵ س��ال اس��ت که مردم 
روس��تا و ش��ورا و دهی��اری پیگیر جدی 
وضعیت پوش��ش تلفنی این روستا هستند 

اما تاکنون بی نتیجه بوده است.
روس��تای »شیرآهن شهر« یکی دیگر از 

روستاهای فاقد پوشش مخابراتی است
وی بیان کرد: روس��تای »شیرآهن شهر« 
که ۵ کیلومتر با روستای شیرآهن فاصله 
دارد فاق��د پوش��ش مخابراتی اس��ت که 
جمعی��ت این روس��تا بی��ش از 120 نفر 
است اما در گذشته این روستاها جمعیت 
زی��ادی داش��ته اند ک��ه به دلی��ل عدم 
امکانات مهاجرت کرده اند.رئیس شورای 
روستای ش��یرآهن به سایر مشکالت این 
روس��تا اش��اره کر و گفت: جاده روستای 
ش��یرآهن با توجه به اینکه آسفالت است 
اما آبنماهایی در مس��یر روستا قرار دارد 
که در زمان بارندگی راه ارتباطی روس��تا 
را مس��دود می کند که نیاز به احداث پل 

است.
ب��ی نیاز، نبود مدرس��ه دبس��تان را یکی 
دیگر از مشکالت این روستا عنوان کرد و 
افزود: دانش آموزان این روستا باید برای 
تحصیل در مقطع دبس��تان به دهستان کنگان بروند که 
با روس��تای ش��یرآهن 20 کیلومتر فاصله دارد که این 
دانش آموزان س��رویس ندارند و باید خود این مس��یر 

20 کیلومتری را طی کنند.
 فرسودگی کابل های برق روستای شیرآهن

وی ب��ا بیان اینکه فرس��ودگی کابل های برق روس��تای 
ش��یرآهن یکی از معضالت و مطالبه مردم این روس��تا 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: با نگاهی به کابل ه��ا، تیرها و 
دکل های برقی در س��طح روس��تا به راحتی می توان به 
قدیمی بودن و فرس��وده ش��دن آن ها پی برد که عامل 
برخی قطعی های مکرر برق در روستا نیز همین فرسوده 

بودن شبکه  برق رسانی است.
ب��ه نظر می رس��د با توج��ه به اهمیت موض��وع و 1۵ 
س��ال مکاتبه و پیگیری مسئوالن مخابرات شهرستان و 
 استان با توجه به قول پیگیری اقدام عملی الزم را انجام 

دهند./

روستاهایی
 که هیچ پوشش 

مخابراتی 
ندارند


