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اینکه مطرح می ش��ود سفارت به بیت المقدس یا پایتخت 
رژیم صهیونیس��تی به بیت المقدس انتقال یابد چیزی جزء 
عجز و ناتوانی آنان نبوده ونیست.عبداهلل صادقی تحلیل گر 
مسائل منطقه ای غرب آس��یاپیرامون چرایی اعالم قدس 

پایتخت رژیم صهیونیستی توسط آمریکا سخن گفت.
به نظر ش��ما چرا آقای ترامپ اعالم کرد قدس پایتخت 

رژیم صهیونیستی باشد؟
ازس��ال ۱۹۹۵ روس��ای جمهورآمریکا قص��د انجام چنین 
عمل��ی را داش��تند ول��ی بخاطر ت��رس از جهان اس��الم و 
کشورهای غربی این کار را به عقب می انداختند.در زمان 
ترام��پ ابتدا تالش کردند مقدمات این کار را فراهم کنند 
و جناب کوشند داماد یهودی ترامپ سه مرحله با مقامات 
عربس��تانی درای��ن زمینه دیدار داش��ت . ام��ا بزرگترین 
دغدغه آمریکا ازمس��کوت مان��دن کارتا زمان ترامپ این 
بود که قبال کش��ورهای عرب��ی حداقل دو تهدید را مطرح 
می کردند که درصورت انجام چنین اقدامی توسط آمریکا 
و رژیم صهیونیس��تی تمام سفرای خود را از آمریکا خارج 
کرده و نسبت به موضوع قدس  قبله اول مسلمانان تعصب 
دارن��د کوتاه نمی آیند.دوم اینک��ه  اعالم کردند صادرات 

نفت خ��ود را به آمریکا متوقف می کنیم ، س��وم اینکه از 
سازمان ملل موضوع را مطالبه خواهیم کرد وآن را محکوم 

می کنیم  واقعا هم این تهدیدات اثرگذاربود.
چطور شد ترامپ جرات کرد چنین اقدامی را انجام دهد 

، آیا ترامپ واقعا دیوانه ست؟
چیزی که درحال حاضر شاهد آن هستیم وجود تهدیدات 
ازسوی کش��ورهایی چون عربس��تان که خود را ام القرای 
جهان اسالم  می داند ویا امارات وکشورهای بزرگ جهان 
عرب نیست که به اندازه یک بیانیه تقلیل پیداکرده است 
گویا پشت پرده فراهم ساختن مقدمات کارتوسط شخصیت 
هایی چون کوش��نر داماد ترامپ جواب داده اس��ت .اینکه 
صدایی از عربس��تان ام القرای جهان اس��الم شنیده نشود 
جای بس��ی تامل خواهد داش��ت. ترامپ منتخب نخبگان 
آمریکاس��ت پس نمی توان��د دیوانه باش��د. در انتخابات 
آمریکا رایی که به ترامپ داده شد الکترال یا رای نخبگان 
آمریکاست درصورتی که خانم کلینتون ازنظر شمارش آرا 
بیشتر است رای عامه ی مردم متعلق به کلینتون بود پس 
واقعا نمی ش��ود گفت وی دیوانه اس��ت.دلیل دوم که می 
توان��د دیوان��ه نبودن ترامپ را ثابت کند اینس��ت که اگر 

دیوان��ه بود برجام را باید پ��اره می کرد که بارها در وعده 
های انتخاباتی سخن از پاره کردن آن زده بود.

دلی��ل س��وم؛ رای مثبت بی��ش از چهارصد نف��راز کنگره 
آمریکابع��د از تحریم های مجدد ترام��پ علیه ایران بود 
که از عدم پایبندی ایران به برجام س��خن گفت وآن افراد 
نس��بت به تحریم های مجدد رای موافق دادند.بسیاری از 
نخبگان آمریکا تا امروز هم حرکات ترامپ را قبول داشته 
و دارن��د پس ح��رکات ترامپ بدون برنام��ه  نبوده و وی 

دیوانه وار عمل نمی کند.
به نظر ش��ما علت این اقدام ناشیانه ازروی ناچاری نبود 
و آی��ا نمی ش��ود تصورکرداین عمل می توان��د انتفاضه 

دیگری را درفلسطین و جهان اسالم رقم بزند؟
در س��خنان امام خامن��ه ای عزیز درجم��ع علما وبزرگان 
جهان اس��الم درهفته وحدت که  بیان داشتند قدس آزاد 
خواهد ش��د و تا به حال هم��ه پیش بینی های رهبر معظم 
انقالب محقق ش��ده و مکر دش��من به خودش برگش��ت 
خواهد نمود. بعد از شکس��ت داع��ش چندین حرکت در 
غرب آس��یا برای جبران شکس��ت آمریکاییها انجام داده 
اند که همگی به شکس��ت منجر شده است و این اقدام هم 

ازروی ناچاری می باش��د.همه پرس��ی در کردستان عراق، 
حادثه س��عد حریری واس��تعفای ایش��ان درعربستان که 
مجدد در لبنان اس��تعفای خود را پس گرفت، جریان علی 
عبداهلل صالح که به عنوان متحد انشاهلل دراین سه سال بود 
وب��ه یک باره بعنوان کودتا چ��ی در یمن اقدام علیه انصار 
اهلل را ش��روع کرد و درنهایت هم با کش��ته ش��دنش فتنه 
خنثی ش��د.اینکه مطرح می شود سفارت به بیت المقدس 
یا پایتخت رژیم صهیونیس��تی به بیت المقدس انتقال یابد 

چیزی جزء عجز و ناتوانی آنان نبوده ونیست.
اگ��ر رژی��م صهیونیس��تی ادعا م��ی کند به عن��وان یک 

کشوراست آیا باید آمریکا پایتخت را انتخاب کند؟ 
قطعا ب��ه یقین می دانند که رژیم صهیونیس��تی که زمانی 
خ��ود را ارتش چه��ارم جهان می دانس��ت ام��روز دیگر 
جرات و جس��ارت پنجه انداختن با جبهه مقاومت اسالمی 
درفلس��طین و غ��زه و حزب ا... لبن��ان را و... ندارد و قطعا 
دراین مورد هم شکست و محو خواهند شد.ازروی ناچاری 
دست به چنین اقدامی نابخردانه زده اند که ان شاء ا.. مکر 

شان به خود شان باز می گردد.

 صادقی تحلیل گر سیاسی هرمزگان: انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی چیزی جز عجز وناتوانی آنان نیست 

ناصررهسپار هنرمند و کارآفرین هرمزگانی که بیش از 
دو دهه سابقه فعالیت در زمینه صنایع دستی هرمزگان را 
در کارنامه داردآذرماه امسال هم در بزرگترین فستیوال 
صنایع دستی ترکیه که با حضور 220هنرمند از 42کشور 
 جهان در ش��هر آن��کارای ترکیه برگزار ش��د ش��رکت

 کرد.
به گزارش خبرنگار ما ، مدیرعامل ش��رکت هرمزگان کار 
گفت:این نمایشگاه از تاریخ 10الی20آذرماه سال جاری در 
مرکز نمایشگاههای بین المللی ترکیه در حالی برگزار شدکه 
با استقبال خوبی از تمامی غرفه ها و خصوصا غرفه هرمزگان 

وصنایع دستی حصیری جنوب همراه بود.
وی گف��ت: از حاش��یه های جالب برگزاری این نمایش��گاه 
حض��ور و س��خنرانی رییس جمهور ترکیه آق��ای اردوغان 

بودکه با استقبال چشمگیر طرفدارانش همراه بود .
ناصر رهس��پار گفت: در این نمایشگاه  کارهای حصیربافی، 
لباس��های محلی و رودوزیهای س��نتی  استان هرمزگان که 
محصول دست زنان و مردان سخت کوش و هنرمند جنوب 
کش��و راس��ت به معرض دید عالقه مندان گذاشته است.

به گفته رهس��پار ،این بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
این هنرمند مینابی هست که از سال 2008میالدی تاکنون 
شرکت کرده است.کارآفرین با انگیزه مینابی گفت: مقصد 
بعدی وی در سال جدید میالدی نمایشگاههای کشورهای 
غن��ا و آفریق��ای جنوبی خواهد بود ت��ا بتواند هنر و صنایع 
دس��تی جنوب کش��ور را در معرض دید دنی��ا قرار دهد . 
رهسپار افزود: عرضه صنایع دستی ایران و خصوصا جنوب 
کش��ور ) هرمزگان( که توام با خالقیت ، نوآوری و ظرافت 

ها وجذابیتهای خاص خودش می باشد بشدت مورد توجه 
توریست ها و ترکها قرار گرفته و استقبال چشمگیر از تمامی 
نمایش��گاه بنده در کشور ترکیه نش��ان می دهد که کشور 
همسایه ما ترکیه عالقه زیادی به هنر و صنایع دستی ایران 
دارد که این ظرفیتی اس��ت که بای��د از ان بهره ببریم.وی 
درپایان گفت: آرزویم جهانی کردن صنایع دستی هرمزگان 
اس��ت تا همه دنیا از توانمندیها و استعدادهای خارق العاده 
هنرمندان س��خت کوش و بی ادعای جنوبی مطلع ش��وند 
.گفتنی است ؛ رهسپار این هنرمند مینابی طی دو دهه فعالیت 
در عرصه صنایع دستی موفق به برپایی نمایشگاه در کشور 
های امارات ، ترکیه ، چین ، ایتالیا ، گرجستان شده است و 
 توانسته صنایع دستی کشورمان را به معرض دید جهانیان

  بگذارد ./
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دریافت عوارض دام درحاجی آباد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
حاجی آباد از اخذ عوارض دام به مبلغ 8146915 
ریال درآبان ماه س��ال جاری این شهرس��تان خبر 
داد.به گزارش پایگاه اطالع رس��انی منابع طبیعی 
و ابخی��زداری هرمزگان ؛ ایوب ش��کاری گفت: از 
اوایل س��ال جاری تاکنون مبلغ 33413635 ریال 
ع��وارض دام از مرتع��داران این شهرس��تان اخذ 
ک��ه از این میزان مبل��غ 8146915 ریال در آبان 
ماه س��ال جاری اخذ گردیده است.شکاری افزود: 
مرتعداران باید هرساله نسبت به پرداخت عوارض 
دام و همچنی��ن تمدید پروانه چ��رای دام خود به 
منظور بهره برداری و استفاده ازمراتع اقدام نموده 

و قوانین و مقررات چرا را رعایت نمایند.
بازدید رئیس منابع طبیعی بندرلنگه 

از آبگیری سد خاکی بندرلنگه
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
بندرلنگه از بازدید از س��دخاکی آبگیری شده در 
این  شهرس��تان خب��ر داد. روح اله وفاکیش گفت 
:با توجه به ایجاد پوش��ش گیاهی بس��یار خوب و 
بصورت انبوه در قسمت سراب و مخزن این سازه 
مکان تفرجگاهی مناسبی برای مردم فراهم نموده 
که موجب خوش��حالی و رضایتمندی منطقه شده 
اس��ت.همچنین روح اله وفاکیش اف��زود : اهمیت 
این پروژه تغذیه س��فره های آب زیرزمینی،کنترل 
سیل، جلوگیری از هدر رفتن آب و بهبود وضعیت 
زیست محیطی با افزایش پوشش گیاهی می باشد./
علت انسداد بزرگراه حاجی آباد-

سیرجان ریزش کوه است
 به گ��زارش روابط عموم��ي اداره کل راهداري و 
حم��ل و نقل جاده اي اس��تان هرمزگان ، داریوش 
باقرجوان گفت: ریزش کوه و انسداد جاده سیرجان 
– حاجی آباد کیلومتر 52 تا 60 را مس��دود کرده 
اس��ت. مدیر کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان در مورد علت انس��داد بزرگراه سیرجان - 
حاجی آباد بیان داش��ت: کیلومت��ر 52 تا 60جاده 
سیرجان- حاجی آباد به صورت 24 ساعته جهت 
انجام عملیات خاکبرداري و بازگش��ایی بسته مي 
باش��د.باقرجوان اف��زود: ب��ه علت ریزش ش��دید 
کوه، حج��م باالی عملیات خاکب��رداري و برآورد 
2.5میلیون متر مکعب خاکبرداری و احتمال انفجار 
جهت پیش��گیری از وقوع خطرات احتمالی و حفظ 
جان هموطنانی که از این مس��یر تردد می کنند با 
ترانش��ه برداری و سبک س��ازی ایمن سازی شود ، 
عملیات ریزش برداری ترانشه کیلومتر 52 تا 60 
محور س��یرجان – حاجی آب��اد از اول آبان ماه تا 
پایان عملیات  مس��دود خواهد ب��ود و به صورت 
24 ساعته انجام می شود و مسیر محور جایگزین  
بزرگراه حاجی آباد -  سیرجان ترافیک به صورت 

دو طرفه عبور است.
فرماندار میناب : مهم ترین مساله 

امت اسالمی اتحاد است 
 معاون اس��تاندار  هرم��زگان و فرماندار ویژه  دومین 
شهرس��تان پرجمعیت و پهن��اور اس��تان هرمزگان  
گفت:همدلی وبرادری  سالمی امروزه بیش از گذشته 
برای مس��لمانان الزم  و در کسب آزادی و استقالل 
نقش موثر و حیاتی دارد.ابوذر مهدی نخعی  مناسبت 
هفته وحدت در گفت وگو بامیراث جرون گفت : در 
س��ال های  اخیر با توجه به مهم ب��ودن  وحدت در 
بین مسلمانان تمام تالش دشمنان برای از بین بردن 
وحدت، ایجاد تفرقه و اختالف در بین مسلمانان بوده .

وی  ادامه داد  : با توجه به اشترکات و اهداف یکسان 
در بسیاری از عقاید مانند توحید، معاد و نبوت در بین 
شیعه و سنی عاقالنه نیست که به واسطه چند مورد 
افتراق مسلمانان به جان یکدیگر بیفتند و با نابودسازی 
خود خوشحالی و نشاط دشمنان اسالم را فراهم نمایند. 
وی با بیان اینکه امام وحدت را ›عامل قدرت‹ و تفرقه 
را موجب ›سستی پایه دیانت‹ تلقی کرده افزود: تفرقه 
موجود در بین کش��ورهای مس��لمان یا ازخیانت س 
ران ممالک اس��المی و ی��ا از جهل و بی  اطالعی آنان 
است سنی و شیعه مطرح نیست. و ی اضافه کرد: در 
جامعه ای که همه می خواهند به اسالم خدمت نمایند  
این مسائل نباید مطرح شود چرا که همه برادر و باهم 
هس��تیم و امروز اختالف بین ما تنها به نفع آن هایی 
است که به مذهب شیعه و سنی اعتقاد ندارند بلکه آن 
ها می  خواهند نه این باشد و نه آن و راه را این طور می 

دانند که بین این دو اختالف بیندازند. 
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رفتار توهین آمیز اسراییل 
وآمریکا بی جواب نمی ماند

رفتار های اسالم س��تیزانه ، دوگانه و خصمانه 
غ��رب در برابر جهان اس��الم مس��ئله تازه ای 
نیس��ت و آنچه که از زبان ترامپ، این تازه به 
دوران سیاست رسیده یانکی در خصوص تغییر 
پایتخت اس��راییل به بیت المقدس گفته ش��د، 
توهین بزرگی به جهان اس��الم ،قبله مس��لمین 
وبیت المقدس اس��ت که در هفت��ه وحدت و 
همزمان با میالد نبی اکرم )ص( بسیار حساب 
ش��ده اعالم شد . این رفتار توهین آمیز انچنان 
بازت��اب تکان دهن��ده ای در دنیا داش��ت که 
غیرمسلمانان و کشورهایی چون کره شمالی هم 
در برابراین س��خن موضع گرفته و اسراییل را 
بی مقدار و کوچک و بی ارزش خواندند .بعداز 
پیروزی ش��کوهمند انقالب اس��المی و خروج 
دول��ت و ملت ایران از سرس��پردگی امریکا و 
اسراییل رفتارهای خصمانه و تحریمهای ظالمانه 
ای علیه ایران وضع ش��د و هش��ت سال دفاع 
مقدس در برابر رژیم تا بن دندان مسلح عراق 
و حمایت های مادی و معنوی اروپا وامریکا و .... 
ترور شخصیت های انقالبی و سیاسی و مذهبی 
در سالهای بعداز انقالب تا جایی پیش رفت که 
کینه و عداوت این دولتها پیشرفت های موشکی 
و هسته ای ایران اسالمی را تاب نیاورده و دست 
به ترور دانشمندان هسته ای وسرداران برجسته 
س��پاه و ارتش زدند .این رفتارهای وحشیانه و 
غیرانس��انی نشان می دهد که حقوق بشر فقط 
ش��عاری زیبا و کادو پیچ ش��ده برای آمریکا و 
انگلیس و فرانس��ه و... است و سایرکشورهای 
مسلمان و غیرمسلمان دیگر شامل برخورداری 
از حقوق بش��ر نبوده و نیس��تند و هیچ گاه این 
رفتارها و ترورهای نافرجام و ددمنشانه به هیچ 
دادگاه ع��ادل و بی طرفی  ارجاع داده نش��د و 
مجرمان وبانیان واقع��ی این ترورها محاکمه و 
مواخذه نش��دند چرا که ه��دف و مقصد ازبین 
بردن ایران اسالمی و نظام مقدسی بود که برای 
حفظ و احیا آن هزاران جوان و نوجوان ، صدها 
زن و مرد کرد وبلوچ ،ش��یعه وسنی برای ثبات 
انق��الب و آرمانهایش جان دادند ، خون دادند 
وآوارگی کشیدند ، تحریمهارا تحمل کردند تا 
حت��ی یک وجب ازاین آ ب و خاک مقدس به 
دست نااهالن و دشمنان نیافتد. امروز در کمال 
ناباوری ش��اهدرفتارهای خصمانه ای هس��تیم 
که در دوران پس��ابرجام از س��ران آمریکایی 
و اس��راییلی علیه ایران اس��المی سر می زند و 
متناقض با هر نوع دموکراس��ی ، مردمساالری 
و حکومت��ی اس��ت ، دخالت در ام��ور داخلی 
کشورها وس��لب کردن فعالیتهای هسته ای و 
فناوری های نوین در جهت مصارف پزش��کی 
، صنعتی و ... نشان دهنده این مسئله است که 
غرب پیشرفت های تکنولوژیکی و هسته ای و 
تجهیزات موشکی و نظامی ایران را تاب نیاورده 
و از هر حربه و ش��گردی برای متوقف ساختن 
پیشرفتها و تولیدات داخلی استفاده می کند . اما 
باید قاطعا به این س��اده اندیشان کوردل گفت 
که رهبران جهان اس��الم ب��ه محوریت ایران 
اسالمی و والیت فقیه مترصد فرصتی هستند تا 
اسراییل اندکی پایش را از گلیم کوتاه و اب رفته 
اش درازتر کند انوقت وحدت و همدلی جهان 
اس��الم تکلیف این قدرتهای زیاده خواه دنیا را 
یکس��ره کرده و در صورت هر گونه تعرض و 
شیطنت آنچنان تودهنی و جوابی خواهند خورد 
که خاطره ننگین گروهک داعش و س��رکرده 
های این تکفی��ری ها در زی��ر خروارها خاک 
باردیگر زنده شود. امروز ایران اسالمی به مدد 
خون پاک شهیدان احمدی روشن و شهریاری 
ها و ش��جاعت و دالوری ش��هید حججی ها و 
سردار سلیمانی ها آنچنان از قدرت و صالبت 
و اقتداری برخوردار اس��ت که اجازه هیچگونه 
دخالت ، تعرض و جفتک پرانی سیاسی و نظامی 
را ب��ه هیچ قدرت و ابرقدرتی نمی دهد ، همان 
گونه که عراق و سوریه از لوث وجود داعشیان 
پاکسازی شد در صورت یاوه گویی  غرب دنیا 
را از وجود ناپاک اسراییل وسایر هم پیمانانش 

پاک خواهد کرد.
فروغ مسلم زاده - مدیرمسئول

دکتراحمد مرادی انتقاد کرد:

 خرید خرمای هرمزگان با چک های بلندمدت 
و نرخ های نازل دالالن

نماین��ده مردم بندرعب��اس مجلس با 
بیان اینکه خرمای پی��ارم بندرعباس 
در دنی��ا بی نظی��ر اس��ت،گفت: عدم 
بس��ته بندی اس��تاندارد یکی از موانع 
ب��رای ص��ادرات بهینه خرم��ای ناب 

هرمزگان است.
احمد م��رادی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزاری خان��ه ملت درباره وضعیت 
صادرات خرما به بازارهای هدف گفت: 
متاسفانه سرانه مصرف خرما در کشور 
پایین اس��ت بنابراین ب��ا توجه به اینکه 
حج��م تولید خرم��ا با مصرف س��رانه 
کش��ور همخوانی ندارن��د باید مکانیزم 

صادرات خرما در کشور فعال شود.
نماینده  م��ردم بندرعباس در مجلس 
ش��ورای اس��المی با بی��ان اینکه برخی 
از خرم��اداران هرمزگان��ی از وضعیت 
صادرات خرما گله مند وناراضی هستند 
تصریح کرد: برای بهبود بازار صادراتی 

خرم��ای هرم��زگان باید ن��گاه ویژه به 
مقوله بازاریابی داشت.

مرادی تصریح کرد: خرمای بندرعباس 
با توجه ب��ه کیفیت ممت��ازی که دارد 
قابلیت تبدیل به فرآورده های مختلف 
فرآورده ه��ای  مث��ال  بط��ور  دارد   را 
همچون ش��یره خرم��ا، قه��وه می تواند 
در راس��تای ارز آوری در ری��ل تولید 
قرار بگی��رد تا عالوه ب��ر ایجاد ارزش 
اف��زوده بت��وان اقتصاد خرم��ا داران را 
نیز در این ح��وزه انتخابیه تقویت کرد 
زی��را با توس��عه صنای��ع تبدیلی خرما 
می ت��وان ب��ا ورود به چرخ��ه صادرات 
 ارزآوری را نی��ز برای کش��ورمان رقم

اقتص��اد  بهب��ود  داد:  ادام��ه  زد.وی   
خرماداران  بندرعباس��ی نیازمندگذر از 
نگاه س��نتی به س��مت صنعتی  است تا 
بت��وان محصوالت را ب��ا ارزش افزوده 
ب��ه بازارهای اقتص��ادی رهنمون کرد.

عض��و کمیس��یون ان��رژی مجل��س با 
بی��ان اینکه ص��ادرات فل��ه ای خرمای 
هرم��زگان به اقتصاد کش��اورزان ضرر 
خرم��ا  دالالن  می زند،یادآورش��د: 
هرم��زگان را ب��ا ن��رخ ن��ازل البت��ه با 
چک های یکس��اله خری��داری می کنند 
ودر برخی مواقع  نیز شاهد هستیم که 
محصول  کش��اورزان خرما  در اس��تان 
هرمزگان که با زحمت باال تولیدکردند 

بر روی زمین  می ماند./

   با وجود طرح وعده تردد آزادانه 
خودروه��ا پالک منطقه آزاد قش��م 
در س��ایر نقاط استان، آنچه که این 
روزه��ا از بطن ماجرا بر می آید این 
است که کم کم باید به پوچ بودن 

این وعده باور بیاوریم. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ف��ارس از 
قش��م، بیش از دو سال از وعده تردد 
خودروه��ای پالک قش��م تا ش��عاع 
تعیی��ن ش��ده در اس��تان هرمزگان 
می گذرد که بس��یاری از مس��ئولین 
اس��تان به نمایندگی از دولت تدبیر 
و امی��د از اب��الغ این طرح توس��ط 
هیات وزیران در این اس��تان همانند 
سایر اس��تان ها و دیگر مناطق آزاد، 
پیش از انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ب��ه مردم در این منطقه محروم داده 
بودند.با وج��ود اینکه با، به روی کار 
آم��دن دولت دکتر روحانی از طرف 
جادری استاندار وقت بارها پیرامون 
تردد آزادانه خودروهای پالک قشم 
و حتی کیش در سایر شهرستان های 
اس��تان وعده های��ی داده و موجبات 
خوشحالی مردم را فراهم ساخت، در 
این ماه ها با عدم اجرای آن وعده ها و 
مقاومت بحث های مربوطه در دولت 
و حت��ی مجلس و برخ��ی از نهادها و 
ارگان های دیگر، س��بب ش��ده مردم 
هرمزگان آن وعده ها را پوچ و توخالی 
بدانن��د.    در این مدت با وجود همه 
اظهارنظره��ا و درخواس��ت هایی که 

توس��ط نمایندگان و مس��ئوالن رده 
باالی اس��تان طی ماه های اخیر برای 
رعایت عدال��ت و برخورداری مردم 
اس��تان هرمزگان از ح��ق مذکور که 
دیگر اس��تان ها در جوار مناطق آزاد 
از جمل��ه منطق��ه آزاد ارس، اروند و 
انزلی از آن برخوردادر هس��تند، اما 
متاسفانه مردم اس��تان هرمزگان در 
جنوبی ترین نقطه کش��ور و علی رغم 
گس��تردگی مناط��ق آزاد کی��ش و 
قش��م و وجود چندی��ن منطقه آزاد 
ویژه اقتص��ادی، از مصوبه مربوط به 
مناطق  پ��الک  خودروه��ای  ت��ردد 
 آزاد در ش��عاع های مش��خص شده

 بی بهره اند. 
 در جدیدترین اظهارنظر پیرامون این 
امکان برای م��ردم هرمزگان همانند 
س��ایر نقاط کشور، حس��ین هاشمی 
تخت��ی رئی��س مجم��ع نماین��دگان 
با  هرم��زگان در گفتگ��و اختصاصی 
خبرن��گار فارس در قش��م،  پیرامون 
این مبح��ث و آخرین وضعیت تردد 
خودروهای پالک منطقه آزاد قش��م 
گف��ت: اگردول��ت اعتق��اد دارد که 
ت��ردد خودروه��ای در دیگر مناطق 
آزاد کشوردر ش��عاع مشخص شده 
ممنوع اس��ت، ضرورت دارد که جلو 
ای��ن تخلفات را بگی��رد و اگر تخلفی 
صورت نگرفت��ه و طبق مصوبه ای از 
س��وی دولت اس��ت باید این امکان 
برای م��ردم هرمزگان نی��ز همانند 

سایر مناطق آزاد فراهم شود.   
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه نامه های 
متع��ددی از طریق مجمع نمایندگان 
در این راس��تا نوش��ته شده و درحال 
پیگی��ری و مذاکره با دولت هس��تیم 
اف��زود: همت��ی اس��تاندار جدید نیز 
هم��راه با دیگر نمایندگان مجلس در 
حال پیگیری موض��وع تردد آزادانه 
خودروهای مناطق آزاد قشم و کیش 
و مطالب��ه ب��ه حق م��ردم هرمزگان 

هستند. 
هرمزگان  نماین��دگان  مجمع  رئیس 
ی��ادآور ش��د ه��ر چند دول��ت این 
مطالب��ات ب��ه حق م��ردم هرمزگان 
را پذیرفته ولی تاکن��ون هیچ جوابی 
از س��وی مس��ئولین امر ب��ه ما داده 
نش��ده اس��ت.  هاش��می تخت��ی در 
پاسخ به س��ئوال خبرنگار فارس که 
آیا مردم در دولت دوازدهم، چش��م 
انتظارمصوب��ه هیئت وزی��ران برای 
تردد خودروهای پالک قشم تا شعاع 
تعیی��ن ش��ده در اس��تان هرمزگان 
باش��ند یا خیر؟ اظهارداشت: قطعا با 
پیگیری هایی که صورت می گیرد در 
دولت حس��ن روحانی نتیجه خواهیم 
گرف��ت.    ب��ا توج��ه ب��ه گفته های 
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان و 
دغدغه های اصلی مردم باید دید که 
آیا موضوع تردد آزادانه خودروهای 
پالک قشم مورد توجه مسئوالن امر 
و دولت تدبیر و امید خواهد بود یا نه !  

نمک پور  میناب /میراث جرون
همزمان با روز جهان��ی معلولین دفتر 
آم��وزی  حرف��ه  کارگاه  و  حمای��ت 
معلولین مینابی با اعتباری بالغ بر  21 
میلیون تومان توس��ط  مسئولین افتتاح 

شد. 
 عل��ی ذاک��ری مدیر انجم��ن ضایعات 
نخاعی شهرس��تان  میناب در گفتگوی 
تلفن��ی که   با خبرن��گار آفتاب جنوب 
درمین��اب داش��ت   از راه اندازی دفتر 
حمای��ت و کارگاه حرفه آموزی جامعه 

معلولین در این شهرستان خبرداد 

وی گفت : با راه اندازی این دو مکان 12 
نفر معلول  بصورت مستقیم اشتغالزایی 
می شوند.مدیر انجمن ضایعات نخاعی 
شهرس��تان  میناب بیان نمود  این دفتر 
خدمات پزش��کی رایگان برای فرزندان 
معلولین دارای ضایعات نخاعی به همراه 
اس��تقرار تیم م��ددکاری، روانش��اس و 
مش��اور ارائه می دهد. ذاکری در ادامه 
اظهارداش��ت در   ای��ن دفتر  یک انبار 
جهت  نگه��داری ملزوم��ات خدمات 
دهی مناسب به معلولین نیز پیش بینی 
شده است.وی خاطر نشان کرد: کارگاه 

حرف آموزی معلولین در صورت تامین 
اعتبار 12 میلیونی عالوه بر اشتغالزایی 
بخ��ش انبوه��ی از کفش چرم��ی برای 
اس��تفاده معلولین اس��تان هرمزگان در 
این شهرستان تولید خواهد شد .ذاکری  
بیان نمود : در صورت تامین اعتبار در 
آینده ای یکصد کارگاه تولیدی در منازل 
مس��کونی معلولین راه اندازی می گردد 
.الزم به ذکر است، این کارگاه با حضور  
محمدریاضی معاون استاندارهرمزگان و 

دیگرمسیولین افتتاح شد

وعده ای که به پوچ بودن آن باید باور داشت 

کارگاه حرفه آموزی جامعه معلولین در میناب افتتاح شد 
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در برجسته سازی نقش علم و ترویج فرهنگ کتاب و مطالعه همه مسئولیم 

ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان 
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ای
صد

تلفن تماس دفتر هفته نامه :
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از  هستم  بندرعباسی  شهروند  یک  **من 
شهردار تقاضا دارم که نسبت به  تامین روشنایی 
نگاه  خیابانها   کشی  خط  خیابان،  های  چراغ  و 
که  شب    در  که  چرا  باشد  داشته  ای  ویژه 
واقعا  است  کشی  خط  بدون  و  تاریک  خیابانها 
خطر ناک است برای رانندگان و عابران پیاده .

** من یک شهروند بندرعباس هستم از پرسنل 
بیمارستان سپاه گله مندیم چراکه پرسنل اصال 
ارباب رجوع توجهی نمی کنند.ضمنا نظافت  به 
محوطه ومحیط بیمارستان هم بسیار نامناسب و 

غیربهداشتی است.
** من یک شهروند بندرعباسی هستم ازخیابان 
جدید محله شمیلی ها تماس میگیرم. این خیابان 
گفتند  ومسئولین  شده  افتتاح  دولت  هفته  در 
بهره  قابل  و  کامل  خیابان  این  دیگر  تا20روز 
ولی  میگذرد  ماه  چند  االن  ولی  است  برداری 
هنوز کامل نشده از مسئولین تقاضا دارم پیگیری 
کنندو هرچه سریعتر این مسیر را قابل استفاده 

وبهره برداری اعالم نمایند.
ازمسئوالن  هستم  تاکسی  راننده  یک  من   **
فاضالب  طرح  ها  محله  همه  در  دارم  تقاضا 
بکشند تا محله ها تمیزو بدون جریان فاضالب 
فعالیت  و  کار  به  بتوانیم  تر  راحت  ما  شودکه 

روزانه مان برسیم.
** ساماندهی بازار ماهی فروشان کی به اتمام 
روزانه  مایحتاج  خرید  برای  روز  رسد؟هر  می 
دیدن  و  شهر  پشت  بازار  به  رفتن  به  مجبور 
بوی  و  نامناسب  و  غیربهداشتی  های  صحنه 
بندر  که  دنیا  کجای  هیچ  در  هستیم.  نامطبوع 
دارند و صید و صیادی رونق دارد اینگونه ماهی 
کمترین  و  کنند  نمی  عرضه  را  آبزیان  سایر  و 
توقع مردم این است که در شرایط و وضعیت 
به  ماهی  عرضه  به  ی  تر  بهداشتی  و  مناسب 

شهروندان بپردازند.
**جریان تخریب ساحل بندرعباس واقعا چیست 
و چرا هیچ مسئولی پاسخ شهروندان و رسانه ها 
ساحل  تخریب  به  اقدام  چرا  که  دهد  نمی  را 
 زیبای بندرعباس کرده اند و هدفشان از این کار

 چیست . نکند بازهم قراراست زیر ابی بروند و 
ساحل را به بخش خصوصی واگذار کنند و چند 

ماه دیگر شاهد برجی روبه دریا باشیم ؟!
هفته  گیرم.  می  تماس  فین  شهر  از  بنده   **
گذشته بمدت یک روز و نیم تلفنهای این شهر 
و حتی خطوط تلفن همراه و ایرانسل قطع شده 
بود به نوعی که کل ارتباط شهر با خارج از شهر 
قطع بود و مردم نمی توانستند حتی تماس های 
اضطراری و فوری را بگیرند. در عصر ارتباطات 
واینترنت این گونه قطع ارتباط در شان مخابرات 

وسایر دستگاههای ذیربط نیست .
** نظافت ساحل وظیفه کیست و چرا ساحل 
سایر  در   . هاست  زباله  از  مملو  و  نابسامان  ما 
جاذبه  و  توریست  برای  که  بینیم  می  شهرها  
قائلنداما  اهمیت  های گردشگری شان ارزش و 
قایل  ارزش  چیزی  هیچ  برای  بندرعباس  در 
نبوده و هر روز شاهد وجود زباله های بیشتری 
هیچ  و  هستیم  بندرعباس  ساحل  حاشیه  در 
دستگاه و ارگانی هم اقدام به نظافت روزانه این 
گردشگری  های  جاذبه  اصال   . کند  نمی  مکان 
فقط  و  نبوده  مهم  شهر  دراین  کس  هیچ  برای 
ساخت وسازها و باالرفتن برجهای چندین طبقه 
و .... مهم است نه آرامش و استراحت و اوقات 
باید  بود  اینگونه  اگر  که  شهروندان  فراغت 

ساحلی تمیز و زیبا داشتیم نه اینکه ...../

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

        میراث جرون:یعقوب دبیری نژاد-
مدرس دانشگاه 

تج��اوز ب��ه حری��م س��احل و دری��ا در 
بندرعباس چنان نهادینه گردیده است که 
طی دو سال اخیر امام جمعه بندرعباس 
تریبون نماز جمعه را به دفاع از س��احل 
 و مب��ارزه با دریاخ��واری اختصاص داده 

است.
ن��ام قدی��م بندرعباس چیس��ت و چرا به 
این اس��م نام گذاری ش��ده اس��ت؟ این 
س��وال در دهه هفتاد پای ثابت مسابقات 
رادیوی��ی صدای خلیج ف��ارس و با افتتاح 
ش��بکه اس��تانی هم تا مدت ها از سواالت 
تکراری مسابقات تلوزیونی بود. اما جواب 
این س��وال تکراری چیس��ت ؟ نام قدیم 
بندرعب��اس ، گمبرون یا گامب��رون بوده 
اس��ت و بدلیل وجود زیستگاه های فراوان 
خرچنگ در س��احل بندرعباس توس��ط 
اشغالگران پرتغالی به اسم  بندرخرچنگ ها 

خوانده می شد. 
با وجود حجم گس��ترده تخریب س��احل 
بندرعباس و تبدیل آن به زیستگاه موش 
و گرب��ه حتی مجریان برنامه های رادیویی 
و تلوزیون��ی ه��م نمی توانند تص��ور کنند 
روزگاری اروپایی ها س��احل این ش��هر را 
با خرچنگ های بی ش��مارش می شناختند 
و ش��اید همین خرچنگ ها ام��روز جاذبه 
توریستی این شهر می بودند. اما دریغ که 
افسانه گمبرون برای همیشه در زیر صدها 
هزار تن س��نگ و خاک وآسفالت در حال 

مدفون شدن است.
متاسفانه زمانی که ساخت بلوار ساحلی به 
ساحل مسکونی نایبند جنوبی رسید، متولی 
س��اخت بلوار، ب��رای ف��رار از هزینه های 
تمل��ک منازل س��احلی، س��اده ترین راه را 
ب��رای ادامه کار انتخاب نم��ود، که امروز 
تبدی��ل به س��نگ بنای تج��اوز به حریم 
ساحل شده است وآن هم پر کردن ساحل 
با مصالح سنگی بود. آن سال ها در فقدان 
فض��ای مج��ازی و ضعف اطالع رس��انی 
عموم��ی اندک ص��دای حامی��ان محیط 
زیس��ت با چاپ رپرتاژ آگهی و ویژه نامه 
در مدح خشک کردن دریا و احداث بلوار 
س��احلی در نطفه خاموش ش��د. اما ظاهراً 
این بار تخریبگران س��احل با تاکتیکی قوی 
تر به میدان آمده اند. از انتصاب مش��اور 
امور ساحل و دریا تا انحراف افکار عمومی 
به سمت پس��اب فاضالب و غیره، آرایش 
جنگی بودن بر علیه باقی مانده ی س��احل 
محل��ه خواجه عط��ا بندرعباس ت��ا برای 
همیشه جز خاطره ای از آن در ذهن باقی 
نمان��د. تجاوز به حریم س��احل و دریا در 
بندرعباس آن چن��ان نهادینه گردیده که 
طی دو س��ال اخیر نماین��ده ولی وفقیه در 
اس��تان، تریبون نماز جمع��ه را به دفاع از 
س��احل و مبارزه با دریاخواری اختصاص 
داده و حت��ی در آخری��ن خطب��ه خود از 
تخریب جایگاه نماز جمعه توس��ط حامیان 

دریاخواری گله نمود.
هرچن��د موض��ع گیری های اخی��ر برخی 
اعضای ش��ورا در این خصوص بیش��تر به 

فیلمنامه سریال های مهران مدیری شبیه 
اس��ت اما ب��ه جهت کالبدش��کافی دالیل 
توسعه نیافتگی شهر بندرعباس، ناچاراً به 

مرور برخی از آنها می پردازیم.
پ��رده اول: نوزدهمین نشس��ت ش��ورای 
ش��هر، مدی��ر عام��ل س��ازمان عم��ران 
شهرداری بندرعباس در این جلسه گفت: 
شرکت های خصوصی آسفالت را به قیمت 
ه��ر تن 80 ه��زار تومان می فروش��ند اما 
کارخانه آسفالت ش��هرداری نمی تواند با 
قیم��ت کمتر از هر ت��ن 120 هزار تومان 
به فروش برساند. به دلیل همین اختالف 
قیم��ت، پیمان��کاران تمایلی ب��ه خرید از 
کارخان��ه آس��فالت متعلق به ش��هرداری 
ندارند و باید در قالب مصوبه ش��ورا، این 
موضوع در قراردادهای آنها گنجانده شود 

تا مکلف به خرید شوند.
کیانوش جهانبخش عضو ش��ورا و رئیس 
کمیس��یون عمران ش��ورای ش��هر نیز در 
همی��ن نشس��ت ب��ا حمایت از س��ازمان 
عمران ش��هرداری گفت : باید شرکت ها 
و س��ازمان ها طرح های مختلف خود را به 
ش��هرداری بدهند تا با این گونه درآمدها 

شهرداری تقویت شود. 
به عنوان مثال ش��رکت ف��والد هرمزگان 
ط��رح محوطه س��ازی و گودبرداری خود 
را ب��ا قیم��ت 200 میلیارد توم��ان برون 
سپاری کرده و می توانست همین طرح را 
 به س��ازمان عمران شهرداری بندرعباس

 بدهد.
ام��ا آیا عضو محترم ش��ورا اطالع ندارند 
نتیجه اجبار پیمانکاران به خرید آس��فالت 
گرانت��ر براب��ر اس��ت ب��ا افزای��ش بهای 
تمام ش��ده به اضافه حاش��یه س��ود برای 
پیمانکار که در نهایت بازهم باید از جیب 

شهرداری خارج شود؟
 در حال��ی که اقتصاد تمام دنیا به س��مت 
حمای��ت از بخ��ش خصوص��ی و رقابت��ی 
نمودن تولید اس��ت عضو محترم شورا با 
چه توجیهی به جای بررسی دالیل گرانی 
هزینه ه��ای تولید،  با ال��زام پیمانکاران به 
خرید آس��فالت گرانتر صورت مسئله را 

پاک می کند؟ 
همچنین باید به استحضار این عضو گرامی 
شورا برسانیم اجرای پروژه  200میلیاردی 
ش��رکت فوالد پیش ک��ش، جهت اطالع، 
در ح��ال حاض��ر ش��هرداری بندرعباس 
پروژه خش��ک کردن س��احل دری��ا را به 
همان ش��رکتی واگذار نموده که مش��غول 
انجام پروژه 200 میلیاردی شرکت فوالد 
اس��ت. اگر نمی دانس��تید که چه بد و اگر 
می دانس��تید و اینگونه برای مردمی که به 
شما رأی اعتماد دادند سخن می رانید که 

هزاران بدتر.
پرده دوم : بیست و یکمین نشست شورا، 
رئیس کمیس��یون عمران شورای شهر نیز 
در نطق پیش از دستور، اداره کل حفاظت 
محیط زیست اس��تان را مورد انتقاد قرار 
داد و اظهارداش��ت: ای��ن مجموع��ه جز 
اظهار نگرانی و تأس��ف کار دیگری انجام 
نمی دهد. ب��ه گفته کیان��وش جهانبخش 

اداره کل حفاظت محیط زیست هیچ گونه 
تعهدی از خود نشان نداده و کار تخصصی 

انجام نمی دهد.
 وی تصریح ک��رد: چرا اداره کل حفاظت 
محی��ط زیس��ت ب��ا ط��رح ش��کایت، از 
مدعی العموم نمی خواهد که با مجموعه های 
آسیب زننده به اکوسیستم برخورد قضایی 

کند.
هرچند زمان این انتقادات مربوط به قبل 
از هجمه مردم و مطبوعات علیه خش��ک 
نمودن س��احل بندرعباس صورت گرفت 
اما این روز ها تمام شهروندان بندرعباسی 
با نظر رئیس کمیسون عمران شورا موافق 
هستند، چراکه اگر سازمان محیط زیست 
از خود تعهد نش��ان می داد می بایس��ت 
امروز ش��هردار و تصوی��ب کنندگان این 
ط��رح از جمله رئیس کمیس��یون عمران 
ش��ورای ش��هر با ش��کایت محیط زیست 
به دادس��را احضارمی ش��دند تا پاسخگوی 
عملکرد خ��ودر در قبال تخریب آش��کار 
محیط زیست باشند. بازهم مزید استحضار 
اینکه رتبه مجموعه تحت نظارت شما در 
تخریب اکو سیس��تم ساحل بندرعباس با 
اختالف زی��ادی باالتر از ش��رکت آب و 
فاضالب و س��ایر دستگاه های اجرایی قرار 

دارد. 
پرده س��وم : بیس��ت و دومین نشس��ت 
شورای ش��هر، کیانوش جهانبخش رئیس 
کمیس��یون عمران شورای ش��هر پس از 
انتقاده��ای فراوان مردم و مطبوعات علیه 
تخریب س��احل محل��ه خواجه عطا گفت: 
آنچه ش��هرداری در این ط��رح انجام داد 

مطابق مصوبه شورای شهر نبود. 
ش��ب خوابیدی��م و صبح بیدار ش��دیم و 
دیدی��م ش��هرداری پیش��روی در دریا را 
ش��روع کرده اس��ت و کاری نمی توانستیم 
انج��ام دهی��م. آن چه در س��احل خواجه 
عطا در حال اجراس��ت ب��ا طرح ابتدایی و 
مصوب، متفاوت اس��ت. رئیس کمیسیون 
عمران شورای شهر در حالی مدعی تغییر 
طرح اولی��ه مصوب گردی��ده که آخرین 
نشس��ت کمیس��یون عمران را با ریاست 
خودش��ان صرفاً با موضوع احداث پیست 
دوچرخه س��واری س��احلی تش��کیل داد 
و با اش��اره به طول 14 کیلومتری مس��یر 
از پارک کپش��کن تا بوس��تان والیت این 
پروژه را یکی از ش��اخص ترین پروژه های 

شهرداری عنوان نموده بود.
سخنان رئیس کمیس��یون عمران شورای 
شهر در بیس��ت و دومین نشست شورای 
ش��هر نیز حاش��یه های فراوانی ب��ه دنبال 
دارد. چگون��ه ممک��ن اس��ت طرحی که 
انج��ام ف��از مطالعاتی آن حداق��ل نیاز به 
ماه ه��ا انجام کار مطالعات و آزمایش��ات 
ی��ک  دارد  و هیدروگراف��ی  ژئوفیزی��ک 
شبه توسط ش��هرداری بندرعباس تغییر 
یابد؟ اگر چنین اتفاقی افتاده اس��ت عضو 
محترم ش��ورا م��دارک مربوطه ر اجهت 
ثبت در کت��اب رکوردهای گینس هرچه 
 س��ریعتر به کارشناس��ان مربوط��ه ارائه 
نماین��د. اما آنچ��ه قطعاً در ط��رح اولیه 

قابل مش��اهده خواهد بود احداث پیست 
دوچرخه سواری در زمین های استحصالی 
از دریاست و اگر در غیر این صورت است 
مدارک مربوطه را به رس��انه های جمعی 

ارائه نمایند.
نکن��ه دیگ��ر آنکه، خ��واب سیاس��یون و 
ماجراه��ای بیدار ش��دن بع��د از آن هم 
لط��ف خ��اص خ��ودش را دارد. چراک��ه 
شاهد  هفته هاست  بندرعباسی  شهروندان 
تجهیز کارگاه و تخلیه مصالح در س��احل 
محله خواجه عطا هس��تند. در حال حاضر 
جلوگیری از اضافه شدن حتی یک سنگ 
به ساحل شنی بازهم لنگه کفشی در بیابان 
خواهد بود ضمن آنکه پس از بیدارش��دن 
ایشان از خواب مورد نظرشان هم همچنان 
تخری��ب س��احل ادام��ه دارد و در حال 
پیش��روی اس��ت. ای کاش انتخابات هر 
ساله برگزار می شد تا اینبار حامیان محیط 
زیس��ت دریای��ی به جای عک��س گرفتن 
مقاب��ل لول��ه فاضالب در براب��ر بیل های 

مکانیکی مجموعه خودشان می ایستادند. 
کاش مش��اور امور ساحل و دریا بار دیگر 
در صحن ش��ورا دعوت می شدند تا اینبار 
به جای جوالدوز زدن به طرح آب شیرین 
کن، ته س��وزنی هم به پروژه های تخریب 
س��احل می زدند. تصویب ال��زام طرح ها 
به پیوس��ت زیس��ت محیطی و فرهنگی و 
ه��زاران پیوس��ت دیگر ب��رای پروژه های 
س��احلی دردی از س��احل مظلوم خواجه 
عط��ا دوا نمی کن��د و آب رفت��ه به جوی 
باز نخواهد گش��ت.قابل ذکر است در این 
نشست اسالم باوقار رئیس شورای نیز در 
خصوص اجرای طرح گفت: برخی مدیران 
که پی��ش از این مخالفت خ��ود را با این 
طرح اعالم کرده بودند، تحت فش��ار قرار 

گرفته و مجوز آن را صادر کرده اند.
 هرچن��د حق مس��ئولین ارش��د اس��تانی 
جهت دفاع از خودش��ان در مقابل ادعای 
رئیس شورای شهر در جلسه رسمی شورا 
محفوظ اس��ت امانت کنون متولی صدور 
مج��وز اجرای طرح نه تنها مجوزی صادر 
ننموده اس��ت که محض اطالع ریاس��ت 
محترم شورا که دارای تحصیالت حقوقی 
هم می باشند، طبق بند 22 از ماده 3 آیین 
نامه س��ازمان بنادر و دریانوردی )مصوب 
1348( صدور هرنوع مجوز جهت ساخت 
و س��از در حریم س��احل صرفاً در حوزه 
اختی��ارات س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
خواهد بود و نه ارگان مورد نظر ریاس��ت 
شورا. نگارنده ضمن احترام به همه عقاید 
و س��لیقه های مختل��ف آمادگ��ی خود را 
جهت نقد و بررسی تمامی صاجب نظران 
و اعضای محترم شورای شهر بندرعباس 

اعالم می دارد./

اما و اگرهای شورای شهر در تخریب ساحل
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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

دانشجویان محور استکبار ستیزی و 
عدالتخواهی

پرویز ساالری عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس
از کودتای 28 مرداد 1332 تا 16 آذر ،تنها 110 روز 
گذشته بود که آیزنهاور ، رییس جمهور وقت آمریکا 
ارزیابی حکومت  برای  مرداد  کودتای 28  و مجری 
ریچارد  شاه،  حکومت  تثبیت  و  خود  نشانده  دست 
نیکسون معاون خود را به ایران فرستاد ، دانشجویان 
دانشکده فنی تهران در اعتراض به حضور نیکسون ، 
فریاد مرگ بر آمریکا برآوردند که نیروهای امنیتی 
شاه دانشجویان را گلوله باران کردندکه در این حادثه 
فجیع دانشجویان مصطفی بزرگ نیا ، شریعت رضوی 
و احمد قندچی به شهادت رسیدند و خون آنها فرش 
 28 کودتای  جالد  نیکسون  ریچارد  پای  زیر  قرمز 
مرداد آمریکا شد تا دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه 

تهران بگیرد .
در واقع 16 آذرروز تولد مرگ بر آمریکا بود . روز 
مقاومت و ایستادگی در برابر استبداد و سلطه گری 
غرب در دفتر تاریخ این سرزمین به یادگار ثبت شد 
خون   آبان 58  یعنی 13  بعد  سال  درست 26  که 
قندچی ها اثر بخش شد و بساط آمریکا برای همیشه 
از ایران برچیده شد.دانشجویان پیرو خط امام نظیر 
قیصر امین پور ها ، رجب بیگی ها و... با تسخیر النه 
جاسوسی پرده از توطئه ها و پلیدی های شیطان بزرگ 
برداشتند و هیمنه آمریکا فرو رریخت . فرزندان این 
مرز و بوم به جهانیان فهماندند که با توکل بر خدا و 
اتحاد و انسجام بر هر طاغوتی هر چند قوی باشدپیروز 
 . نشاند  رابه خاک مذلت خواهند  او  و  خواهند شد 
یکی از مهمترین دستاوردهای حرکت های دانشجویی 
مبارزه  به  اعتقاد  که  امام)ره(  حضرت  رهبری  به 
دانشجویان  و  طالب  محوریت  با  نداشت  مسلحانه 
انقالبی، آگاهی عمومی و بصیرت بخشی در جامعه 
ایجاد نمود و باعث حضور یک پارچه آحاد مردم در 

میدان گردید . 
اسالم  تجدید حیات  پارچه موجب  این حضور یک 
در جهان اسالم گردید و اعتماد به نفس مسلمانان 
را که تقریبا  از بین رفته بود و در حال هضم شدن 
در هویت جهانی شدن بود به آنان باز گرداند.تا آن 
زمان کشورها به دو گروه تقسیم می شدند ، کشور ها 
یا سلطه گر بودند یا سلطه پذیر ولی در پی پیروزی 
انقالب اسالمی قدرت سوم یعنی سلطه ستیز ایجاد 
شد که در پی ایجاد این قدرت در ایران جنبشهای 
.از شاخصه  مختلف اسالمی در جهان شکل گرفت 
،واکنش هوشمند، فعال ، سریع و  های  دانشجویان 
و  اختاللهای داخلی  و  برابر مخاطرات  به هنگام در 
اقشار  بین  ارتباط  برقراری  و  بودن  ،مردمی  خارجی 
مختلف جامعه و دانشگاهیان است تا زمینه جنبش 
مطالبه گری و جنبش اجتماعی  ایجاد شود.پس از 
کرد  تغییر  سیاسی  نظام   ، اسالمی  انقالب  پیروزی 
نکرد  چندانی  تغییر  اقتصادی  و  فرهنگی  نظام  ولی 
نقد منصفانه و دفاع با  بایستی در مطالبه گری   لذا 

 واقع بینانه متناسب باالگوی ایران اسالمی در دو حوزه 
فوق تغییر ایجاد شود تا وقتی که ما جنبش اجتماعی 
ایجاد نکنیم ، تغییر ایجاد نمی شود تا زمانیکه مردم از 
حقوق خود آگاهی پیدا نکنند نمی توانند دنبال مطالبات 
انقالب عدم  از شاخصه های جبهه  باشند.یکی  خود 
تبعیت از استکبار است که مقام معظم رهبری از آن 
به عنوان جهاد کبیر یاد می کنند. وقتی مقام معظم 
رهبری می گوید الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت یک 
الگوی بومی است ما نیازمند انسانهایی هستیم که این 

الگوها را پیاده سازی کنند.
فضای  سازی  جبهه  در  بایستی  انقالبی  دانشجویان 
نقش  و  وارد شوند  و دقت عمل  با قدرت  مجازی 
جدی خود را در این زمینه ایفا نمایند. لذا دانشجویان 
با حضور جهادی در عرصه فضای مجازی  بایستی 
بویژه انسجام در حوزه رسانه و فضای مجازی فعال 

باشند./

رییس  داودی،  سیدحسین  دکتر 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در 
نشست با خبرنگاران در بندرعباس 
با اشاره به هفته ایدز و مداخالت 
ایدز  بیماری  داشت:  اظهار  آن 
که  است  نوپدید  بیماری های  از 
سال هاست همه دنیا را به طریقی 
درگیر خود کرده و کشور ما هم 
از این موضوع مستثنی نبوده است.

بیماری  ایدز  افزود:  داودی  دکتر 
مثل  اجتماعی  عوامل  که  است 
فرهنگی  عوامل  و  اعتیاد  فقر، 
و  بروز  در  مؤثر  موضوعات  از 
جامعه  در  بیماری  این  گسترش 
به  ایدز  کرد:  تصریح  است.وی 
را  مبتالیان  که  نیست  معنی  این 
به عنوان یک بیمار بشناسیم و باید 
دقت داشت همه مردم در معرض 
نباید  و  دارند  قرار  ایدز  به  ابتال 
تصور کرد که این در مورد افرادی 
بلکه  افتد؛  می  اتفاق  فقط  خاص 
امکان دارد در بین نزدیکان ما این 
بیماری رخ دهد و باید در جهت 
تالش  ایدز  کنترل  و  پیشگیری 
کنیم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان عنوان کرد: کنترل ایدز 
تنها توسط دانشگاه علوم پزشکی 
است  الزم  و  نیست  پذیر  امکان 
دیگر ارگان های دولتی و غیردولتی 

برای کنترل آن تالش کنند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
هرمزگان با اشاره به لزوم مراقبت 
آگاهی و آموزش خانواده ها، بیان 
داشت: به دلیل وجود یک شبکه 
منظم و نیروهایی که در دورترین 
می  رسانی  خدمات  کشور  نقاط 
توانسته ایم  را  ایدز  بیماری  کنند، 
وجود  اعالم  با  کنیم.وی  کنترل 
در  نشین  نفر حاشیه  تعداد 238 

داشت:  اظهار  هرمزگان،  استان 
یک  نفر  هزار   20 هر  ازای  به 
ایجاد  استان  در  سالمت  مرکز 
یک  سطح  خدمات  که  کرده ایم 
مراقبتی  خود  که  ایدز  پیشگیری 
خانواده ها است را ارائه می دهیم 
.دکتر داودی گفت: از سال 83 تا 
پایان شهریور ماه 96، یک هزار و 
484 بیمار مبتال یه ایدز در استان 
شناسایی شده اند ک از این تعداد، 
یک هزار و 192 نفر مرد و 292 

نفر زن هستند.
طی  افزود:  داودی  دکترحسین 
بر  نفر  سال،374   13 مدت  این 
فوت  ایدزدرهرمزگان  بیماری  اثر 
ها  فوتی  از  مورد   2 که  شدند 
امسال  ابتدایی  ماه   6 به  مربوط 

بوده است.
وی بیان داشت : ازمجموع بیماران 
ایدز شناسایی شده در هرمزگان، 
80 درصد مرد و 20 درصد زن 
طریق  از  مبتال  زنان  که  هستند 
همسرانشان به این ویروس آلوده 
علوم  دانشگاه  اند.رئیس  شده 
اظهارکرد:  هرمزگان  پزشکی 
آی  اچ  ویروس  به  زنان  ابتالی 
و  درصد   20 هرمزگان  در  وی 
که  است  درصد   16 کشور  در 
علت افزایش بیماری ایدز در زنان 
هرمزگانی، آلودگی همسرانشان به 
این ویروس می باشد.دکتر داودی 
مبتال  سنی  گروه  بیشترین  گفت: 
به ایدز در هرمزگان، در سن 25 
ترین  شایع  و  است  سال   45 تا 
طریق  از  بیماری  این  انتقال  راه 
بعد  مرحله  در  و  جنسی  تماس 
اعتیاد تزریقی بوده است.وی ادامه 
داد:درحالی که میانگین ابتال به این 
جنسی  تماس  طریق  از  ویروس 

سال  نخست  ماه   6 در  درکشور 
جاری، 47 درصد و در هرمزگان 
61 درصد است، به روشنی بیانگر 
رشد آمار مبتالیان به ویروس ایدز 
است.این  جنسی  تماس  طریق  از 
مقام مسئول گفت: همچنین آمار 
مبتالیان به ویروس ایدز در 6 ماه 
در  تزریقی  راه  از  امسال  نخست 
هرمزگان 39 درصد و در کشور 
32 و 7 دهم، مادر به کودک در 
هرمزگان صفر و کشوری 2 درصد 
است.دکتر داودی گفت: شهرستان 
رودان  میناب،  بندرعباس،  های 
کشف  موارد  اساس  بر  قشم  و 
 شده، بیشترین آمار اچ آی وی را 
داشته اند.هیچ نوزاد مبتال به ایدز 

در هرمزگان متولد نشده است
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
هرمزگان با اشاره به اجرای طرح 
پیشگیری انتقال ایدز از مادر مبتال 
 94 سال  در  استان  در  نوزاد  به 
با اجرای این طرح از سال  گفت: 
94 تا 95، از 14 هزار و 95 زن 
)ایدز(  وی  آی  اچ  تست  باردار 
 13 تعداد،  این  از  که  شد  گرفته 
مورد مشکوک و پنج مورد قطعی 
بود که تحت کنترل و مراقبت قرار 
نوزادان  تولد  به  موفق  و  گرفتند 
اضافه  داودی  شدند.دکتر  سالم 
کرد: در 6 ماه ابتدایی امسال نیز 
اچ  تست  مورد   554 و  هزار   8
هرمزگان  باردار  زنان  از  وی  آی 
مورد   14 که  گرفت  صورت 
بود  قطعی  مورد  یک  و  مشکوک 
که انتقال از مادر به کودک صفر 

بوده است.
تا   83 سال  از  شد:  یادآور  وی 
شهریور96 نیز ویروس ایدز از 35 
مادر به کودک انتقال یافت که بعد 

ابتالی  مورد  طرح،  این  اجرای  از 
نوزادان به صفر رسیده است.

دکتر داودی گفت: به علت شرایط 
جغرافیایی از جمله مهاجر پذیری، 
مرزی بودن، تردد بیش از اندازه 
به آبهای دور و وجود مناطق آزاد، 
بندرعباس  شهر  در  ایدز  موارد 

بیشتر است. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
تمامی  اظهارکرد:  هرمزگان 
مرتبط  های  تست  و  ها  آزمایش 
تشخیص  بدو  در  وی  آی  اچ  به 
به صورت  و همچنین درمان آن 
دکتر  میگیرد.  صورت  رایگان 
داودی گفت : افرادی که در مناطق 
مختلف هرمزگان در معرض خطر 
هستند، از جمله معتادان تزریقی، 
و  خانمان  بی  افراد  زندانی،  افراد 
کارتن خواب و کسانی که مبتال به 
بیماری سل هستند را شناسایی و 
تست اچ آی وی از آنان گرفته می 
شود.وی بیان داشت: تست سریع 
بهداشتی  مراکز  تمامی  در  ایدز 
استان هرمزگان به صورت رایگان 
موارد مشکوک  و  انجام می شود 
در  تکمیلی  های  آزمایشگاه  به 
شهرستان ها هدایت شده و نتیجه 
مرکزی  آزمایشگاه  به  آن  قطعی 
مرادی  راه  چهار  در  واقع  قطب 
منتقل می شوند.این مقام مسئول با 
اشاره به اینکه بیماری ایدز مزمن 
است، یاد آور شد: مبتالیان به ایدز 
که تحت درمان قرار گرفتند، دیگر 
ناقل این بیماری نیستند؛ اما برای 
کنترل و درمان این بیماری باید تا 

پایان عمر از دارو استفاده کنند.
افراد  به  مربوط  اطالعات  تمام 

مبتال به ایدز محرمانه است
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 

هرمزگان گفت: بیماری ایدز 4 تا 
6 هفته قابل تشخیص است و تمام 
اطالعات مربوط به افراد مبتال به 
به صورت محرمانه صورت  ایدز 

می گیرد.
عامل  ترین  مهم  داد:  ادامه  وی 
پیدایش  و  توسعه  در  تأثیرگذار 
ایدز و بروز آن در جامعه، عوامل 
و  بیکاری  فقر،  جمله  از  اجتماعی 
اعتیاد است که باید در چارچوب 
آموزش های دینی، ملی و فرهنگی 
بتوانیم با این آسیب های اجتماعی 

مقابله کنیم.
ایدز  کنترل  گفت:  داودی  دکتر 
علوم  دانشگاه  توسط  تنهایی  به 
بلکه  نیست  پذیر  امکان  پزشکی 
خانواده ها در سطح اول پیشگیری 
دارند.وی  قرار  ایدز  از  کنترل  و 
را  ایدز  جهانی  روز  امسال  شعار 
»سالمتی حقی برای همه « عنوان 
کرد و گفت: ایدز از بیماری های 
نو پدیدی است که سالهاست همه 
طریقی  به  را  ایران  جمله  از  دنیا 
اساس  است.بر  کرده  درگیر خود 
تا  بهداشت،  وزارت  آمار  آخرین 
وزارت  تخمین   96 مهرماه  اول 
بهداشت این است که حدود 66 
هزار و 375 فرد مبتال به ویروس 
ایدز در ایران زندگی می کنند؛ از 
فرد   464 و  هزار   26 تعداد  این 
ویروس  به  اند که  شناسایی شده 
درمان  تحت  البته  و  مبتال  ایدز 
نفر که  هستند و حدود 40 هزار 
حدود 60 درصد مبتالیان هستند، 

هنوز ناشناخته مانده اند./

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

سطح اول پیشگیری از ایدز خود مراقبتی خانواده هاست

 
مهندس عباس زایری معلول نخبه هرمزگانی متولد30 
پا و دست معلول  ناحیه دو  از  اذرماه 1369 است.وی 
مادرزاد بوده وازابتدای تولد تاکنون ویلچر نشین است.

عاشق  خودش  گفته  وبه  است  شهرمیناب  متولد  وی 
زادگاهش با تمام زیبایی های بکر و طبیعی اش است.

لیسانس  دوره  تحصیالت  هرمزگانی  نخبه  جوان  این 
دوره  و  رسانده  اتمام  به  افزار  نرم  دررشته  را  ارشد  و 
پشت  موفقیت  با   16 معدل  با  را  تکمیلی  تحصیالت 
عمومی  روابط  کارمند  اکنون  هم  است.  سرگذاشته 
دانشگاه ازاد میناب می باشد و مدرس دانشگاههای ازاد 

میناب- سیریک و رودان در رشته نرم افزار است  .
ام  نیاندیشیده  هایم  نداشته  به  گوید:هرگز  می  زایری 
بنابراین احساس خوبی دارم و خودرا خوشبختم می دانم 
و خدارا شاکرم که دوستان مهربان و خانواده خوبی دارم 
.اگر هرکس به نداشته هایش فکر کند احساس غم و 
افسردگی و بدبختی بسراغش می آید اما همیشه سعی 

کرده ام به داشته هایم فکر کنم تا شاد باشم و هستم.
دانشگاهی  و  آموزشی  فعالیتهای  بر  عالوه  زایری 
انجمن  عضو  ؛  دارد  هم  دیگری  اجتماعی  فعالیتهای 
از  دفاع  راستای  در  میناب  جلگه  نگاهبان  نهاد  مردم 
از  اب  رویه  بی  برداشتهای  به  واعتراض  میناب  حقوق 

مردم  زندگی  که  هایی  فروچاله  ایجاد  و  میناب  دشت 
را تهدیدمی کند ، وی نویسنده وشاعر هم هست و قلم 
قوی و شیرینی هم دارد دلنوشته های مهندس جوان گاه 
و صفحات  کانالها  مجازی  بخش صفحات  زینت  گاهی 

کاغذی روزنامه های استان است.
معلولیت  بنده  نظر  به  افزاید:  می  دانشگاه  مدرس  این 
هرگز محدودیت و محرومیت نبوده و نیست و هر کسی 
با هر توان و استعدادی اگر اراده کند وبا قدرت به پیش 
برود حتما موفق می شود وبه اهدافش خواهد رسید و 
بگیریم وغصه نداشته هارا  هرزمان که زانوی غم بغل 
بخوریم قطعا ناکامی و ناامیدی بسراغمان می اید و مانع 
می  مشکالت  کوه  برابر  در  کردن  مبارزه  و  رفتن  جلو 

شود.
زایری می گوید: تا اینجا که خیلی خوب پیش آمده ام 
و برای مرحله بعد زندگیم ، حضور در مقطع دکترا را 
برنامه ریزی کرده ام و هم اکنون هم ثبت نام کردم و 
امیدوارم بتوانم دراین مقطع هم قبول شده وبه تحصیل 
بپردازم . همه جوانان از استعداد و توانایی های زیادی 
خود  برای  بزرگی  کارهای  توانند  می  که  برخوردارند 
وزندگی شان انجام دهند اما وقتی که کوتاهی و تنبلی 
می کنند جای تعجب است که با تمام سالمتی وصحت 

انقدر خموده و بی حال وبی انگیزه پیش می روند باید 
بگویم بنده هر روز شادتر از روز قبل به دنیا و زندگی 
همیشه  خوبم  دوستان  یمت حضور  وبه  کنم  می  سالم 
در حال خندیدن و شادی هستم وشعارم هم اینست که 
یک معلول نباید از زیبایی های زندگی محروم شود و هر 
لحظه را با تمام وجود زندگی می کنم ومی خندم و این 

بزرگترین رمز موفقیت من در زندگیم بوده و هست .

عباس زایری معلول نخبه هرمزگانی درگفت وگوبا میراث جرون:خوشبختم چون به داشته هایم فکر می کنم 
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ملیکا ساالری قهرمان شطرنج نوجوانان 
زیر 14 سال بندرعباس

یس��ت و دومین دوره مسابقات شطرنج شور و نشاط 
بندرعباس ویژه نوجوانان زیر ۱4 س��ال با حضور ۱۱ 
ش��طرنجباز نوجوان در ۵ دور به روش سوئیسی روز 
پنجش��نبه ۱6 آذرماه به س��رداوری داور بین المللی 
شهرام س��االری در محل خانه ش��طرنج بندرعباس 
برگزار ش��د که در پایان :ملیکا س��االری با ریتینگ 
بین المللی ۱3۵3 با کسب  4.۵ امتیاز و پوئن شکنی 
باالتر به مقام قهرمانی رسید.محمدمهدی جهانگیری 
ب��ا ریتینگ بین المللی ۱304 با کس��ب 4.۵ امتیاز و 
پوئن شکنی کمتر به مقام دوم رسید.متین ناصری زاده 

با کسب 4  امتیاز به مقام سوم رسید.
 درخشش شطرنجبازان هرمزگان

 در جام گل گهر سیرجان
دومین دوره مسابقات شطرنج جام گل گهر شهرستان 
سیرجان با محدودیت ریتینگ بین المللی زیر ۱700 
با حضور ۱37 نفر از ش��طرنجبازان ۱7 استان کشور 
که 88 نف��ر از آنان دارای ریتینگ بین المللی بودند 
در ۹ دور به روش سوئیس��ی به س��رداوری امیراسد 
رئیسی از تاریخ ۱۵ تا ۱7 آذر ماه برگزار شد.از استان 
هرم��زگان ۱۵ نفر در این رقابت ها ش��رکت کرده 
بودند که در خاتمه امیرمحمد رسولی با ریتینگ بین 
المللی ۱6۱7 از شهرستان میناب با کسب 6.۵ امتیاز 
ضمن افزایش 20 واح��د به ریتینگ بین المللی اش 
به مقام پنجم رس��ید و حسین یونسی فرد با ریتینگ 
بین المللی ۱68۵ از بندرعباس بعنوان با امتیازترین 
بازیکن پیشکسوت، شناخته شد همچنین پوریا وحدتی 
از بندرعباس با کس��ب امتیاز الزم موفق به کس��ب 
ریتینگ بین المللی ش��د که در ابت��دای ماه میالدی 

آینده توسط فدراسیون جهانی اعالم می گردد.
بنی اسدی قهرمان شطرنج سریع 
توکهور گرامیداشت هفته وحدت

مسابقات شطرنج س��ریع گرامیداشت هفته وحدت 
در بخش توکهور هشت بندی به سرداوری محتشم 
ذاکری با حضور 8 نفر از شطرنجبازان آن بخش که 
یک نف��ر از آنان دارای ریتینگ بین المللی بود در 7 
دور ب��ه روش دوره ای در دفتر س��الن تربیت بدنی 
بخش توکهور برگزار ش��د ک��ه در نتیجه :اصغر بنی 
اس��دی با کس��ب 4.۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

محسن مسلمی با ریتینگ بین المللی ۱47۹ با کسب 
3.۵ امتیاز به مقام دوم رسید.حسین رنجبر باکسب 3 

امتیاز به مقام سوم رسید.
انصراف نوجوانان مقاومت آدمیس 
میناب از لیگ برتر نوجوانان کشور

به گ��زارش  میراث جرون از  شهرس��تان میناب و 
به نقل از روابط عمومی باش��گاه ادمیس  شهرس��تان 
میناب تیم بسکتبال نوجوانان مقاومت آدمیس میناب 
تنها نماینده باقی مانده هرمزگان پر لیگ برتر کشور 
که نتایج درخش��انی را در دور اول مس��ابقات کسب 
کرده بود و با شش برد متوالی به عنوان تیم اول گروه 
خود صعود کرده بود، بدلیل مش��کالت مالی احتماال 
از این مس��ابقات انصراف خواهد داد..به گفته محمد 
غالمی سرمربی این تیم با توجه به برگزاری دور دوم 
مس��ابقات در اس��تان گیالن  در صورتی که نتوانیم 
هزینه ایاب و ذهاب را تهیه کنیم متاسفانه مجبوربه 

انصراف خواهیم بود/
تایدواتر از پس نفت آبادان برنیامد

هفته چهارم لیگ برتر باشگاه های ایران در شهرهای 
تهران و بندرعباس پیگیری شد و تیم های تایدواتر و 
نفت آبادان در بندرعباس تن به تساوی 3-3 دادند.  
به گزارش ایس��نا، منطقه خلیج ف��ارس، در این بازی 
پیروزی دانیال کبی��ری جوان خوش آتیه آبادانی در 
مقابل امیرحس��ین هدایی از چهره برتر رنکبنگ ملی 
ای��ران در نوع خ��ود جالب توجه بوده اس��ت.حضور 
ورزش��کاران کره ای در لیگ سال جاری سطح کیفی 
مس��ابقات را نس��بت به دوره قبل این مس��ابقات 
افزایش داده اس��ت، همچنینحضور جوانان جویای 
ن��ام در ترکیب تیم های مختل��ف و رقابت آن ها 
با ب��زرگان تنی��س روی میز کش��ور قطعا موجب 
ارتقای س��طح فنی جوان��ان می ش��ود.نتایج کامل 
دیدار تایدواتر بندرعباس و پاالیش نفت آبادان به 
شرح زیر است:  دوبل اول :میدیا لطف اهلل نسبی و 
حمیدرضا طاهرخانی 3/سروش امیری نیا و حمید 

شمس 0/نتیجه تیمی : ۱- 0 تایدواتر/دوبل دوم:
امیر حسین هدایی و کانگ وی هون 3

بیس��ت و نهمی��ن دوره مس��ابقات هفتگی 
ش��طرنج سریع شهرس��تان سیریک در دو 
ج��دول آقایان و بانوان در 7 دور به روش 
سوئیس��ی روز چهارش��نبه 15 آذرماه در 
مح��ل اداره ورزش و جوان��ان شهرس��تان 
س��یریک با حض��ور محمد آیین پرس��ت 
رئیس هیات شطرنج آن شهرستان برگزار 

شد که نتایج زیر بدست آمد.
جدول آقایان:

این جدول با شرکت 2۵ نفر از شطرنجبازان 

آن شهرس��تان ک��ه 8 نف��ر از آن��ان دارای 
ریتین��گ بین الملل��ی بودند به س��رداوری 

شریفه رئیسی برگزار که در نتیجه :
حمیدطاه��ری زاده ب��ا ریتینگ بی��ن المللی 
۱۵۱۹ ب��ا کس��ب 6  امتیاز وپوئن ش��کنی 
باالتر به مقام قهرمانی رسید./محمدعیس��ی 
زاده با ریتینگ بین المللی ۱3۹7 باکس��ب 
6 امتیاز و پوئن ش��کنی کمترب��ه مقام دوم 
بی��ن  باریتین��گ  رس��ید.علی حاج��ی زاده 
المللی۱3۱۵وکس��ب ۵امتیاز و پوئن شکنی 

باالتر به مقام س��وم رسید.موس��ی حیدری 
باریتینگ بین المللی۱3۵0 باکس��ب۵امتیاز 

وپوئن شکنی کمتر به مقام چهارم رسید.
جدول بانوان:

این جدول با شرکت 28 نفر از شطرنجبازان 
آن شهرس��تان ک��ه 2 نف��ر از آن��ان دارای 
ریتین��گ بین الملل��ی بودند به س��رداوری 

موسی حیدری برگزار که در نتیجه :
اسمارستم زاده با ریتینگ بین المللی ۱۵۱۹ 
با کس��ب 6  امتیاز وپوئن ش��کنی باالتر به 

مقام قهرمانی رس��ید.دینارحمانی با کس��ب 
6 امتیاز و پوئن ش��کنی کمترب��ه مقام دوم 
رسید.ش��هرزاد طاهرزاده با کسب ۵ امتیاز 
و پوئن ش��کنی باالتر به مقام س��وم رس��ید.

گیتاحاج��ی زاده باکس��ب ۵ امتی��از و پوئن 
شکنی کمتر به مقام چهارم رسید.در مراسم 
اختتامیه مرصاد رئیسی با کسب 3.۵ امتیاز 
و فاطمه آذرمهر با کس��ب 4 امتیاز بعنوان 
 پدیده هفته معرفی و به مقام آوران جوایزی

 اهدا شد./

حمید طاهری زاده و اسما رستم زاده قهرمانان مسابقات شطرنج هفتگی سیریک

ی��ک دوره کالس داوري درج��ه س��ه زیر 
نظر فدراسیون ش��طرنج جمهوري اسالمي 
ایران از تاریخ 11 لغایت 15ش��هریور ماه 
در مرک��ز آم��وزش مهدی��ه بندرعباس با 
ش��رکت ٢1 نفر از عالقمندان شهرس��تان 
های بندرعب��اس – بندرلنگ��ه – میناب – 
س��یریک – بندرخمیر – رویدر – پارسیان 
و بخش رودخانه با تدریس داور بین المللي 
س��امان آرمن��د از اس��تان بوش��هر برگزار 
گردیدکه ش��رکت کنندگان زیر موفق به 
 کس��ب م��درک داوری درجه 3 ش��طرنج 

گردیدند.
بتول مداح رودانی از شهرستان بندرعباس

نیما نجفی از شهرس��تان بندرعباس/بنیامین 
علیزاده از شهرس��تان بندرعباس/آمنه پیکر 
از شهرس��تان بندرلنگه/مصطفی بختیاری از 

شهرس��تان میناب/فریده محبي از شهرستان  
پارس��یان/امیرمحمد رس��ولی از شهرس��تان 

میناب/امین فالح از شهرستان بندرعباس
حی��در خیرآب��ادی از شهرس��تان روی��در/

بهنام علیزاده از شهرس��تان بندرعباس/آرزو 
صداق��ت از شهرس��تان بندرخمیر/عبدال��ه 
خیرآب��ادی از بخ��ش مرک��زی بندرعباس.

کریم داوری از شهرس��تان بندرعباس.استان 

هرم��زگان که در س��الیان اخی��ر در زمینه 
پیش��رفت ش��طرنج گام های قاب��ل توجهی 
برداشته و با برگزاری منظم مسابقات هفتگی 
و مسابقات رسمی کشوری جام ساحل و گله 
داری نیاز به داوران مس��لط و مجرب و آشنا 
به نرم افزارهای داوری داشت با اجرای دوره 
های داوری زیر نظر فدراسیون شطرنج افراد 
فوق را به داوران اس��تان افزود که با ثیت در 
سیستم جامع  و رسمیت بخشیدن به مدرک 
 داوری خود نیاز اس��تان ب��ه داوران را مرتفع

 نمایند.در حال حاضر 43 داور ش��طرنج در 
سطح اس��تان در سطوح مختلف مسابقات را 
قضاوت می نمایند.داوران اس��تان شامل یک 
نفر داور بین المللی ۵ نفر داور درجه 2 و 37 

نفر داور درجه 3 می باشد/

نتایج داوری شطرنج هرمزگان اعالم شد

عضو فراکس��یون ورزش مجلس خواستار 
تخصی��ص بودج��ه و اعتب��ارات کاف��ی به 
صن��دوق اعتب��اری حمای��ت از قهرمانان و 
پیشکس��وتان ورزش ب��ه منظ��ور فعالی��ت 

بیشتر و بهتر در این زمینه شد.
خبرن��گار  ب��ا  درگفت وگ��و  احمدم��رادی 

خبرگ��زاری خان��ه مل��ت درب��اره کیفی��ت 
خدمات بیمه های ورزش��ی در کشور گفت: 
ورزش��کارانی که ب��رای کس��ب مدال های 
قهرمانی در عرصه ه��ای داخلی و بین المللی 
تالش کردند و بعضا از س��المتی خود برای 
اهتزار پرچ��م ای��ران در رقابت های جهانی 
مایه گذاش��تند و اکنون دارای کهولت س��ن 
و بیم��اری ش��ده اند، نباید ب��دون حامی رها 
ش��وند اما متاس��فانه بارها مشاهده شده که 
ورزش��کارانی در این مرز و بوم هس��تند که 
پس از مصدومیت پشتیبانان مناسبی ندارند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای 
اس��المی تصریح ک��رد: نباید ورزش��کاران 
حرفه ای ب��دون بیمه مطمئ��ن وارد ورزش 
حرفه ای ش��وند؛ لذا نظارت ویژه بر عملکرد 
بیمه های ورزش��ی باید توس��ط مراجع ذی 

رب��ط عملیات��ی ش��ود و این مراک��ز زمانی 
اج��ازه فعالیت پیدا کنند ک��ه تعهدات الزم 
را داده باش��ند و در ص��ورت مصدومی��ت 
ورزش��کاران، پرداخ��ت تم��ام هزینه ه��ای 
درمانی ورزش��کاران را تقبل کنند.وی بیان 
کرد: صندوق اعتب��اری حمایت از قهرمانان 
و پیشکس��وتان ورزش ایران نیز که با هدف 
توس��عه و حمایت از موقعیت ورزش ایران 
از طریق افزایش درآمد حاصله از برگزاری 
مس��ابقات و فعالیت های ورزشی و همچنین 
جذب کمک ه��ای مالی به منظ��ور حمایت 
از قهرمان��ان و پیشکس��وتان ورزش ای��ران 
تش��کیل ش��ده، باید در این م��وارد تحرک 
بیش��تری داش��ته باشد و مس��ئوالن وزارت 
ورزش با تخصیص کافی و به موقع بودجه و 
اعتبارات، امکان حمایت هرچه بهتر و بیشتر 

از قهرمانان و پیشکس��وتان ورزشی را فراهم 
کنند.

م��رادی اف��زود: بیمه ورزش��ی نبای��د تنها 
متخص به ورزش��کاران حرفه ای باشد بلکه 
بای��د ورزش��کارانی که به طری��ق آماتور به 
ورزش می پردازند نیز در لوای حمایت های 
بیمه ای قرار گیرند تا ورزش��کاران در زمان 
مصدومیت ه��ای احتمال��ی، کهولت س��ن و 

بیماری زیر بار هزینه باالی پزشکی نروند.
عضو فراکسیون ورزش مجلس یادآور شد: 
نباید تا زمانی که ورزشکاری در اوج است و 
می تواند در عرصه های مختلف برای کشور 
افتخارآفرینی کند، او را مورد توجه و احترام 
ق��رار داد و پس از پایان دوره حرفه ای آنها 

را به فراموشی سپرد./

مرادی:حمایت از ورزشکاران آسیب دیده و پیشکسوت کافی نیست/ دولت بودجه تخصیص دهد

گاوبن��دی  شهرس��تان  نونه��االن  فوتب��ال  مس��ابقات 
درتاریخ۹6/7/۱6باش��رکت ۱۵ تی��م در س��ه گ��روه  ۵تیمی 
برگزارش��دوازهرگروه دوتیم به دوربعدصعودکردندوشش تیم 
راه یافت��ه به مرحله ی بعددردوگروه س��ه تیم��ی باهم رقابت 
کردندکه تیم ه��ای اول هرگروه به فین��ال راه یافتندوتیم های 
دوم هم دیداررده بندی رابرگزارکردندبدین ترتیب تیم یاوران 
ومیلکی دیداررده بندی وتیم های شهرداری وپیروزاتحاداحشام 
دیدارنهایی رابرگزارکردند. تیم پیروزاتحاداحشام به مقام قهرمانی 
رسیدوتیم های شهرداری پارسیان ویاوران هما هم مقام های دوم 
وسوم کسب کردند.آقای گلی مسابقات بایازده گل زده به قاسم 

هوشیار از تیم پیروز اتحاد احشام رسید.
ایس��تاده از راست:اس��ماعیل جعفری 
نیا)مربی(سهیل اعتماد.حسام الدین علی 
پور آرش صالحی.محمدامین علی پور.

مس��عود ارجمند.محمد عبدی.سهیل 
احمدیان.محمدامی��ن  صمدی.آری��ن 
کهزاد.محمد مهدی خورشیدی.محمد 
حسن زارعمحمود مبارکی)سرپرست(

شس��ته از راس��ت:احمد صمدی.امید 
امیر حسین صالحی.محمد منصور زارع.قاسم هوشیار.احمد آقا.غریب پور. آرش ناجی.صدرا اکبری.حمد فوالدی.مهدی بلوچی.

محمد انصاری /

فوتبال نونهاالن گاوبندی با حضور 15تیم برگزار شد



حوادث  6

پل ارتباطی مردم و سازمان دوستان و هموطنان عزیز، برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد:

1504
آماده دریافت اخبار آتش سوزی ، تخریب و 

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

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

سه شنبه   21 آذر ماه   1396 / شماره  59  / سال  سوم

دپوی دو میلیارد و900میلیونی کاالی 
قاچاق در بندرلنگه  

   فرمانده انتظامی شهرس��تان بندر لنگه از کش��ف 
2۹0ه��زار ن��خ س��یگار و ۵0قوطی چ��ای خارجي 
قاچ��اق به ارزش دو میلیارد و ۹00میلیون ریال در 

شهرستان خبر داد.  
 س��رهنگ »محمود حافظی«در مصاحبه با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس گفت: در راس��تاي اجرای طرح 
سراسری مبارزه باقاچاق کاال وارز ،ماموران انتظامی 
پاس��گاه« کوش��ک« حین گش��ت زنی در روستای 
کوش��ک داخل خوربه یکدس��تگاه موتور س��یکلت 
مشکوک که با توجه به حساسیت موضوع،پیگیري 

در دستور کار مأموران قرار گرفت. 
 وي اف��زود: راکب موتورس��یکلت به محض رویت 
مام��وران از محل متواری ،که در بازرس��ی از محل 
تع��داد 2۹0 هزار نخ س��یگار  و تع��داد ۵0 قوطی 
چای خارجی قاچاق کش��ف شد. سرهنگ حافظی با 
اش��اره به اینکه ارزش کاالی قاچاق کشف شده بنا 
به نظرکارشناس��ان دو میلیارد و ۹00 میلیون ریال 
برآورد شده است،تصریح کرد: اقالم مکشوفه جهت 
س��یر مراحل قانونی بیش��تر به پلیس کاالی قاچاق 
منتقل و تالش برای شناس��ایی و دس��تگیری متهم 

ادامه دارد./
کشف 687 کیلو تریاک در پارسیان

فرمانده انتظامی اس��تان از کشف 687 کیلو تریاک 
طی عملیات موفق پلیسی در شهرستان پارسیان خبر 
داد.  به گزارش ایس��نا، منطقه خلیج فارس، س��ردار 
عزیزاله ملکی در این خصوص گفت: مأموران پلیس 
مب��ارزه با مواد مخدر اس��تان با انجام کار گس��ترده 
اطالعاتی از جابه جایی محموله مواد افیونی توس��ط 
یک باند از س��وداگران مرگ در شهرستان پارسیان 
مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور 

کار خود قرار دادند.
وی افزود: با تشکیل چند اکیپ عملیاتی، محورهای 
احتمالی ت��ردد قاچاقچیان شناس��ایی و در گش��ت 
زنی های نامحس��وس، مأموران در جاده فومس��تان 
شهرس��تان پارسیان به سه دس��تگاه خودرو سواری 

مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.
این مقام انتظامی با اذع��ان به اینکه رانندگان بدون 
توجه به ایست پلیس به قصد فرار سمت جاده های 
خاکی اطراف متواری شدند، بیان داشت: با اقدام به 
موقع مأموران طی تعقیب و گریز کوتاه و ش��لیک به 
الستیک های خودرو، هرسه دستگاه خودرو متعلق به 

قاچاقچیان متوقف شد./

تاه
ـو
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واد

حـ

شش سال پیش پنج معلم از یک دبستان 
در میناب در اثر تص��ادف با وانت حامل 
قاچاق سوخت در جاده کرگان جان خود 

را از دست دادند.
به گزارش ایس��نا، منطقه خلیج فارس، در 
ع��رض چند ثانیه خبر ای��ن حادثه همه ی 
خبرگ��زاری های ایران را درنوردید . س��ه 
نفر از معلمان در دم جان باختند. مسئولین  
وقت آموزش و پرورش میناب به س��مت 
حادث��ه اعزام ش��دند. تع��دادی از آنها به 
سمت بیمارستان رفتند. میناب یک پارچه 
خبر ب��ود. لحظه لحظه ای��ن خبر غمبار تر 
می ش��د. دو نف��ر دیگر از معلم��ان که به 
بیمارستان منتقل شده بودند آنجا آسمانی 

شدند. میناب، داغدار فرزندانش شد.
صبح روز شنبه پنج تن از آموزگاران جوان 
مینابي به دلیل برخورد خودرو پراید با یک 
وانت نیس��ان حامل س��وخت قاچاق جان 

باختند.
س��رهنگ عل��ي مجی��د زاده رییس پلیس 
راه )وقت(اس��تان هرمزگان افزود: ساعت 
7:30 صبح امروز)۱۹/0۹/۱3۹6( پنج تن 
از آموزگاران مینابي دبس��تان حارث بندر 
ک��رگان شهرس��تان میناب در مس��یر ۱۵ 
کیلومتري جاده مین��اب در اثر انحراف به 
چپ یک وانت نیسان حامل قاچاق سوخت 

درگذشتند.
وي ب��ا بیان اینکه ش��خصي ب��ا مراجعه به 
اداره آگاهي خود را مقصر و مالک نیس��ان 
معرف��ي کرده اس��ت، اضافه ک��رد: تا این 
لحظ��ه اطمینان��ي از صح��ت مالکیت این 
خوردو توس��ط فرد معترف حاصل نش��ده 
اس��ت و پیگیري ها همچن��ان ادامه دارد.

رییس پلیس راه اس��تان هرمزگان تصریح 
کرد: در طول س��الیان اخیر ب��ا مأموریت 
هاي پیاپي با قاچاقچیان س��وخت، انسان و 

غیره برخورد کرده ای��م اما براي جدي تر 
ش��دن این برخوردها نیاز به یک مدیریت 
واحد حس مي شود که امیدوارم مسووالن 
هرچه زودتر به فک��ر چاره اي براي تحقق 
این موضوع باش��ند تا دیگر ش��اهد چنین 
اتفاقات دلخراش��ي نباش��یم.فرماندار وقت 
شهرستان میناب هم با بیان اینکه سه تن از 
این آموزگاران در دم جان خود را از دست 
دادند، اظهار کرد: سید مصطفي علم کمالي، 
مجید پرهون و محمود پودات این س��ه تن 

آموزگار فوتي هستند.
مس��عود قانعي ف��رد اضافه ک��رد: دو تن 
دیگ��ر از آموزگاران به ن��ام هاي مصطفي 
س��لیماني و مرتضي ذاکري پس از مراجعه 
به بیمارس��تان حضرت ابوالفضل)ع( بر اثر 
شدت جراحات وارده جان خود را از دست 

داده اند.
س��وز آن واقع��ه غ��م انگیز روز ب��ه روز 

دردناک تر می شود
مدیر آم��وزش و پرورش مین��اب با ابراز 
تس��لیت از این واقع��ه دردناک در گفت و 
گو با ایس��نا، افزود: معلم��ان عزیز و جوان 
و پرت��الش ما با انگیزه وش��وق وافر مانند 
تمام طول خدمتشان درآن روز سرد و غم 
انگیز یعنی ۱۹آذرماه ۱3۹0 بسوی کارزار 
مبارزه با جهل و میدان بسط دانایی رفتند.

غالمرضا ساالری تصریح کرد: آن روز تمام 
کالس سراپا منتظر بودند تا شما وارد شوید 
و به حرمت شکوهتان و شان واالیتان تمام 
کالس قیام کنند،اما .لبخند شیرین شما در 
میانه راه  خدمت عاشقانه رنگ خزان پاییز 
و بوی رفت��ن زود هنگام خون آلود گرفت.

وی گفت: ش��اید فاصله زمان��ی این غم و 
رنج ما ،بیش��تر شده باش��د اما سوز و درد 
آن فاجع��ه غم انگیز ،عمیق تر و جانس��وز 

تر شده است./

آذر تلخ برای میناب؛

گذشت شش سال از داغ معلمان/ جاده مرگ در کرگان هم چنان قربانی می گیرد

 

پلیس  یاراحمدی سرپرست  س��رهنگ 
آگاهی پایتخت از شهروندان خواست 
در  احتمال��ی  کالهب��رداران  مراق��ب 
اجرای طرح رجیس��تری گوش��ی های 

همراه باش��ند.
یاراحمدی  خبرگ��زاری مهر: س��رهنگ 
پایتخ��ت  آگاه��ی  پلی��س  سرپرس��ت 

مراق��ب  خواس��ت  ش��هروندان  از 
احتمال��ی در اجرای طرح  کالهبرداران 

رجیستری گوش��ی های همراه باش��ند.
س��رهنگ یاراحمدی نکات پیش��گیرانه 
ای را ب��ه ش��هروندان درم��ورد اجرای 
موارد رجیس��تری گوشی ها بیان داشت.

سرپرس��ت پلی��س آگاه��ی پایتخت در 

ای��ن خص��وص اظهار کرد: ش��هروندان 
 الزم اس��ت ب��ه هن��گام رجیس��تری به

 پیام��ک های��ی توجه کنند ک��ه فقط از 
می شود  ارسال   HAMTA سرش��ماره 
و هرگونه سرش��ماره دیگر جعلی اس��ت 
و احتم��ال س��وء اس��تفاده کالهبرداران 

متصور اس��ت.

س��رهنگ یاراحم��دی اب��راز امیدواری 
کرد ش��هروندان با عمل به توصیه های 
پلی��س و اج��رای مراح��ل رجیس��تری 
ب��ر اس��اس آنچ��ه از مراج��ع رس��می 
احتمالی  اقدام��ات  اس��ت  اعالم ش��ده 
ن��اکام را  کالهب��رداران   مجرمان��ه 

 بگذارن��د./

مراقب کالهبرداران رجیستری باشید
هشدار پلیس:

مشاهده بلوم جلبکی با رنگ سبز در آب های هرمزگان؛

 یک مسئول:بلوم جلبکی سبز تا وجود هوای سرد
 در استان باقی می ماند

بل��وم جلبک��ی با رنگ س��بز در 
هرم��زگان  اس��تان  آب ه��ای 

مشاهده شده است.
منطق��ه  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
خلیج ف��ارس، رئیس پژوهش��کده 
اکول��وژی خلیج ف��ارس و دریای 
عم��ان گف��ت: ای��ن پدی��ده در 
روز  دو  میدان��ی،  بررس��ی های 
گذش��ته در آب ه��ای بندرلنگه، 
جزی��ره قش��م و جزی��ره هرم��ز 

دیده شده است.
محم��د صدیق مرتض��وی افزود: 
این شکوفایی و بلوم جلبکی از نوع 
نوکت��ی لوکا از گونه دینوفالژله ها 

اس��ت که رنگ بخشی از دریا را 
س��بز کرده است.وی بابیان اینکه 
این پدیده هرسال در فصل سرد 
شکوفا می شود، اظهار کرد: نوکتی 
لوکا بومی منطقه و سرما دوست 
اس��ت که هم می تواند خود مولد 
غذا باشد و هم سایر ریز جلبک ها 

را تغذیه کند.
اکول��وژی  پژوهش��کده  رئی��س 
خلیج فارس و دریای عمان افزود: 
در سال گذشته نیز این شکوفایی 
جلبکی س��بز در آب های اس��تان 
مشاهده شد و هیچ گونه خسارت 
و مرگ ومی��ر آبزیان ب��ه همراه 

نداشته است.
مرتضوی با اش��اره ب��ه اینکه این 
ش��کوفایی کوتاه م��دت و موقتی 
اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: برای 
و  تکثی��ر  کارگاه ه��ای  احتی��اط 
پ��رورش آبزیان، صنایع مس��تقر 
در نوار ساحلی و آب شیرین کن ها 
اقدام های الزم برای پیشگیری از 

خسارت انجام دهند.
رئیس اداره پایش محیط زیس��ت 
ای��ن  ک��رد:  اضاف��ه  هرم��زگان 
ش��کوفایی پالنکتونی سمی نیست 
و هیچ خطر زیست محیطی ندارد.

علیرضا مح��وری افزود: این بلوم 

به رنگ س��بز هرس��ال با س��رد 
ش��دن ه��وا و پ��س از طوفان و 
گرد و خاک در آب های ش��مال 
خلیج فارس و دریای عمان شکوفا 

می شود.
وی اظهار کرد: بلوم جلبکی س��بز 
تا وجود هوای س��رد در اس��تان 
باقی می ماند، ام��ا به مرور تراکم 

آن ها کمتر می شود.
رئیس اداره پایش محیط زیس��ت 
گف��ت:  پای��ان  در  هرم��زگان 
ش��کوفایی جلبک��ی ای به کش��ند 
تبدیل می ش��ود که پایدار باشد و 

تراکم آن بیشتر شود.

خبر هرمزگان- فرمانده انتظامی میناب گفت: مهندس 
قالبی که معترف به س��رقت بی��ش از 50 فقره لوازم و 
اجن��اس خ��ودرو از مغازه های س��طح شهرس��تان ها و 
مرکز اس��تان هرمزگان است، با هوشیاری ماموران این 

شهرستان دستگیر شد.
سرهنگ رس��تمی افزود: بنا به اظهار مالباختگان، فردی با 
خودروی سمند شخصی و پالک سرقتی به تعویض روغنی، 
الس��تیک فروشی و باتری فروش��ی ها مراجعه و با معرفی 

خ��ود به عنوان مهندس، اجناس را خریداری و از ش��اگرد 
یا کارگر مغازه درخواس��ت می کرد ک��ه اجناس را داخل 
صندوق ماشین بگذارد.فرمانده انتظامی میناب اظهار کرد: 
متهم پس از خرید به فروشندگان عنوان می کرد که مبلغ 
را اینترنت��ی پرداخ��ت می نماید و پ��س از چند لحظه به 
بهانه قطع اینترنت و برداش��ت کارت عابر بانک از داخل 
خودرو از محل متواری می شد.در تحقیق های انجام شده 
و پایش اطالعاتی، مش��خص ش��د در سایر شهرستان ها و 

مرکز اس��تان هرمزگان نیز چندین فقره س��رقت با همین 
شگرد خاص اتفاق افتاده اس��ت.وی ادامه داد: ماموران با  
کارهای فنی و اطالعاتی، متهم را در  میناب  شناس��ایی و 
دستگیر کردند.فرمانده انتظامی میناب با اشاره به اینکه 2 
جفت پالک سرقتی نیز از داخل خودروی متهم کشف شد، 
خاطرنش��ان کرد: متهم در بازجویی های اولیه به ۵0 فقره 
سرقت معترف شد که تحقیق از نامبرده جهت کشف سایر 

سرقت های احتمالی ادامه دارد./

مهندس قالبی با 50 فقره سرقت در میناب دستگیر شد
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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 
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 جهت درج آگهی خود

در هفته نامه منطقه جنوب 

کشور)) میراث جرون((

 تماس بگیرید 

تو گرگ می شوم و ماه می شود کامل
 نماز اول وقتم اگر شود باطل 

تو خندمی زنم و.. تا که مست باشم و..شم 
بگویم :اشهد ان ال اال ..اله ال..

))انا احبک سبحان ربی اال علی ((
...ومن که هی عربی خواندم وکشیدم کل 

نگو زبان مرا.. بس بکن بهانه مگیر
قبول، مثل گذاشته ))تگم بدو واکل ((

))بدو بدو چه توا از مه ؟ رو مگه خو بگه ((
)) بگه که خاطر مه..((خب بگو نکن دل دل !

تو زوزه می کشم اما هنوز انسانم 
هنوز منتظرم تا رها شوم از گل 

چقدر بچه ای آری چقدر بی فکرم
 توقد کشیده ای اما نمی شوم عاقل 

WWW.mirasjaron.ir

عجب شرابی بود 

مرد شجاعی بود همچو شیر 
نام او بود ارش کمانگیر 

اسیر در گیری بود ایران 
سپاه و خاک پاکش بود ویران 

خبر رسید بر ارش کمانگیر 
که ایران شده است در گیر 

قبول کرد ارش توانمند 
باال رفت ز قله دماوند 

پرتاب را اغاز کرد 
تیر ارش پرواز کرد 

تیر مانند شاهینی شهباز 
رفت این پرنده تیر پرواز 

از کوه و دره و صحرا گذشت 
برتنه درخت گردویی نشست

همه رفتندطرف آرش
او جان خود را در تیر دادش 

او جان خود را کرد فدا 
تا که خشنود سازد بهر خدا

پارسا مهدی زاده

دلسردیشجاع

فهیمه نظری

چقدر ساده دلسرد شد؛زورکی 
نصیب دلم درد شد ؛زورکی 

بهار پر از شور این زندگی 
ترک خورده و زرد شد ؛زورکی 

من از بچگی عاشقش بودم و 
پسر بچه ای مرد شد,؛زورکی

نمیرفت عشقت ولی عاقبت 
دلم با تو لج کرد شد,زورکی 

و تنهاییم بی تو سیگار شد 
چقدر دود شد,گرد شد زورکی 

تو رفتی غزل رفت و این قافیه 
دلش سوخت برگرد شد زورکی

حسین قاسمی
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فریاد اولیای دانش آموزان این بار از چاه اسماعیل
   به گوش می رسد 

بی مهری آموزش و پرورش به دانش آموزان روستایی ؛

میراث جرون:نمک پور
دبیرسـتان  آمـوزی  دانـش  سـرویس 
دختران مدرسه روستای چاه  اسماعیل ؛ 
دغدغـه ای که باید با جدیت مورد توجه 

قرار گیرد .
مقدمـه: باآغـاز مهرمـاه و بازگشـایی 
مـدارس، یکـی از دغدغه هـای والدین 
ایـاب و ذهاب فرزندانشـان به مدرسـه 
اسـت و موضوع سـرویس مدرسه، نرخ 
آن، امنیـت و ایمنی خودروها، صالحیت 
رانندگان و… همـه و همه ذهن والدین 
را به خود مشغول می کند. با این دغدغه 
ها سـت که خانواده های روسـتای چاه 
اسـماعیل عزیزان خـود را راهی کالس 

های درس می نمایند.
افش��ین س��لمانی مس��ئول کان��ون فرنگی 
میث��اق در ابت��دا گفت: جمعیت روس��تا بالغ 
بر 3000نفرنفرمی باش��د.وی گفت: روستای 
چاه اسماعیل در 65 کیلومتری بندرعباس و 
38 کیلومت��ری میناب  ق��رار دارد و همجوار 
روس��تاهای چاه ش��یرین ، زیارت موال ،تیرور 
، حسن لنگی می باشد که عمده شغل مردم 
روس��تا  نیز کشاورزی می باشد .روستای چاه 
اسماعیل یکی از تولید کنندگان هندوانه شب 

یلدا استان وکشور می باشد .
 مسئول کانون فرنگی میثاق بیان نمود: روستا 
دارای دو مسجد بنام های ، امام حسین علیه 

السالم و مسجد صاحب الزمان عج اهلل تعالی 
فرجه الش��ریف ویک دبیرستان پسرانه و یک 
راهنمایی پسرانه می باشد و فاقد  دبیرستان 
دخترانه که  دانش آموزان دختر روستا باید با 

سرویس به شهر تیروربروند .
س��لمانی ادامه داد: مدرس��ه ابتدایی ش��هید 
فهمیده روس��تا که بخاطر ساختمان قدیمی 
با شروع فصل بارندگی قابلیت درس خواندن 
ن��دارد و هرلحظه امکان ری��زش وجود دارد. 
وی اظهار داشت : دختران دبیرستانی روستا 
مجبور هس��تند که با تنها سرویس موجود از 
چاه اسماعیل به دبیرستانی دخترانه در تیرور 
بروند که به دلیل نامس��اعد بودن راه ارتباطی 
خانواده ها همیشه با دلهره و نگرانی مجبور به 
این کار هستند که هر لحظه باید منتظرفاجعه 

ای دیگر مشابه حادثه تلخ داراب بود.
س��لمانی  ضمن تقدیر از دغدغه مس��ئولین 
آم��وزش وپرورش نس��بت به س��رویس های 
دانش آموزی گفت: نظارت در روند س��رویس 
ده��ی به دانش آم��وزان آنق��در اهمیت دارد 
که حتی یک اتفاق یا حادثه ناخوش��ایند در 
این حوزه غیر قابل قبول و زیاد اس��ت و کل 
مجموعه آموزش و پرورش و قش��ر رانندگان 
متعه��د و متدین را می تواند  زیر س��وال می 

برد.
مس��ئول کانون فرهنگی میثاق عنوان نمود: 
س��رویس های مدارس موظف هس��تند که با 

نصب عالئم مش��خص، اقدام به ارائه خدمات 
ب��ه دانش آم��وزان نماین��د وبدیه��ی اس��ت 
دس��تگاههای نظارتی از ادامه کار آن دس��ته 
از خودروهای غیر اس��تاندارد در طول س��ال 
تحصیل��ی جلوگیری به عمل آورند.س��لمانی 
ب��ا انتق��اد از وضعیت ورودی روس��تا از اداره 
راه شهرسازی شهرستان درچارچوب قوانین 
مقررات حاکم خواست اقدامات مقتضی را در 
ای��ن راه انجام داده  و در ادامه از مدیران کل 
شهری و روستایی ، معاون استاندارهرمزگان 
در شهرستان میناب  را به جهت برنامه ریزی 
و ساماندهی جهت ساخت دبیرستان دخترانه 
در روس��تای چ��اه اس��ماعیل و  مرم��ت راه 
ارتباطی روستای چاه اسماعیل  دعوت نمود 

تا به روستا سفری کوتاه داشته باشند.
 وی در ادام��ه گفتگ��و بیان داش��ت: همواره 
آموزش وپرورش در طول سنوات گذشته ودر 
ابتدای سال تحصیلی جدید، دغدغه انتخاب 
سرویس مناسب را برای دانش اموزان از اهم 
امور دانس��ته و برای حص��ول آن نیز طوری 

برنامه ریزی نموده که امنیت سرویس های
مدارس از مهم ترین موضوعات قابل پیگیری 
باش��د. ولی در روس��تای چاه اسماعیل  هنوز 
انتظارات م��ردم و خانواده های روس��تایی و 
بخصوص دان��ش آموزان دبیرس��تانی دختر 
روس��تا محقق نشده که امیدوارم مسئولین تا 
قبل از وقوع حادثه تلخی دیگری این مهم را 

در دس��تور کاری خود  قرار دهند. س��لمانی 
گف��ت: آموزش و پرورش موظف اس��ت برای 
امنیت، س��المت جس��می و اخالقی فرزندان 
این کش��ور  ، از س��رویس های مجاز استفاده 

کند و در
صورت نامساعد بودن راه ارتباطی روستاها با 
هماهنگی با دیگر ارگانها  نس��بت به برطرف 
نمودن  مش��کل اقدامی عاج��ل نماید. وی با 
اشاره  به تامین امنیت جابجایی دانش آموزان 

و
توجه ب��ه رویکردهای تربیتی در کنار آرامش 

خانواده ها گفت: آرامش خانواده ها مهم ترین
رویکردی اس��ت که در مبحث سرویس های 

مدارس مورد توجه قرار می گیرد. مسئول
کانون فرهنگی میثاق  روستای چاه اسماعیل  
گفت: راننده های مورد اس��تفاده درسرویس 
های م��دارس دخترانه باید مورد صالحیت و 

تایید دستگاههای نظارتی باشند واین
نظ��ارت باید در طول س��ال بطور پیوس��ته 
اس��تمرار یابد که در روس��تای چاه اسماعیل  
نیزدر صورت ام��کان می توان از این ظرفیت 
بنحو شایسته در جهت ایمنی بیشتر بکار برد.

س��لمانی با اشاره به  نامس��اعد بودن مدرسه 

ابتدایی ش��هید فهمیده روس��تا ک��ه بخاطر 
ساختمان

قدیمی با ش��روع فصل بارندگی قابلیت درس 
خواندن ندارد  و هرلحظه امکان ریزش وجود 
دارد گفت: ساخت مدرس��ه جدید در روستا 
یک��ی از الزامات  دان��ش آم��وزان ابتدایی و 
دبیرس��تان دخترانه می باش��د که امیدوارم 
مسئولین امر به این موضوع رسیدگی عاجلی 
نمایند . س��لمانی گفت : استفاده از رانندگان 
متعهد، اخالق مدار، توانمند و نیز استفاده از 
خودروهای س��الم از ضرورت هایی است که 
در برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت سرویسها 
مهم اس��ت، رعایت قوانین راهنمایی از سوی 
رانندگان س��رویس م��دارس، اجتناب راننده 
از جروبحث ب��ا دانش آموزان، س��وار نمودن 
دان��ش آموزبیش از ظرفیت خ��ودرو ، مجهز 
شدن به سیستم گرمایشی و سرمایشی مجهز 
وسایل ایمنی همانند جعبه کمک های اولیه 
وکپسول آتش نشانی ، بهداشت وسیله نقلیه، 
پوشش مناسب راننده، داشتن سالمتی کامل

از نظر روحی و روانی و جسمی ، بدون اطالع 
والدین از پیاده نمودن دانش آموزان درمکانی 

غیر از درب منزل اجتناب نمایند .  /

همواره آموزش وپرورش و در ابتدای سال تحصیلی جدید، دغدغه انتخاب سرویس مناسب را برای دانش اموزان از اهم امور 
دانسته و برای حصول آن نیز طوری برنامه ریزی نموده که امنیت سرویس مدارس از مهم ترین موضوعات قابل پیگیری باشد

گروه گزارش:میراث جرون
این جا همیشـه هوا گرم است و خورشید بی دریغ به 
زمین وآب گرما می بخشد. خلیج فارس است و استان 
هرمز گان وتجربه جان خریدن گرمای دلنشـین این 
دیار نه از تاللو خورشـید که از نـگاه مهربان مردمان 
ایـن دیار اسـت . صدای امـواج دریا بسـیار روحنواز 
اسـت اما از ان دلنشـین تر صـدای بومیان هرمزگان 
اسـت لهجه شـیرین و گرمی که غریب نواز اسـت و 
میهمان دوسـت حال به جرات می توان گفت که این 
دیار هـوای گرم دارد این جا غرق می شـوی در نگاه 
گرم و زبان مهربان مـردم و باز قدم بر می داری برای 
مکاشـفه بیشـتر آماده ام به جنوب ایـران به دیاری 
مملـو از موهبـت الهی دریای سـخاوتمند که سـفر 
های گسـترانیده از انواع ماهی ومیگو و دست بانوان 
 هنرمند که با مهر برای غریب و آشنا قوت غالب تهیه

 می کنند .
عط��ر از  ت��وان  نم��ی  و  اس��ت  گان  هرم��ز   اینج��ا 

 ادویه های رنگارنگ چیزی نگفت آنچه را که  خاک س��رخ 
هرمز در جنوب ایران به دس��ت آورده ایم و آنچه س��وغات 
هندوستان برای مردم ایران است . هر آنچه روی اجاق خانه 
های این خطه پخته می ش��ود .یقین��ا حاصل نگاه خالق و 
هنرمند زنان جنوب است گشتم وگشتم در بندرعباس الفت 
هرمز و بس��یار آموختم از س��نت و آداب بی مانند مردم این 
دیار خوراک های بندری همان رنگ ولعابی را دارد که پارچه 
ها الوان وپر زرق و برق دارند واین حاصل ذوق وسلیقه زنان 
این دیار اس��ت. لباس هایی مسحور کننده که کمتربانویی 
می تواند از پوش��یدن این لباس ه��ا صرف نظر کند نگاه به 
زی��ر انداخته ام ودر کنار س��احل نیلگون گام ب��ر می دارم 
ش��ور وغوغایی برپاست : دستفروش��ی ها در هرگوشه های 
مش��غول جذب مشتری هستند سفره های کوچک وبزرگی 
مقابلشان پهن ش��ده از پارچه وانواع ادویه گرفته تا ماهی و 
میگو یک به یک در کنار هم ماهی های فوق العاده خوشمزه 
وبه نس��بت گران مانند حلواسفید یا به زبان محلی زبیدی، 
راش��کوو ش��وریده، ماهی های قباد  و ش��یردر رده دوم قرار 
می گیرد وگروه س��وم هم ماهی هایی مانند س��ارم سرکال 
حس��ون عروس  و سلطان ابراهیم  اس��ت. اینجا برای همه 
اقش��ار با قیمت های متفاوت ماهی میگو وجود دارد و مردم 
 این س��رزمین با درایت وآگاهی از این نعمات الهی استفاده 
می کنند. به هرس��و می نگری رنگ است و نقشه زنان بندر 
بسیار از کارهای مهم نقشه بسزایی ایفا می کنند از )) گالب 

بتون دوزی ((گرفته تا تهیه انواع ادویه وحتی فروش صنایع 
دس��تی و ماهی و میگو اینجا بانوان همکاری با مردان برای 
ادامه زندگی تالش می کنند به هر سو می نگری شور وشوق 
زندگ��ی نگاهت را در برمی گیرد. افت��اب هم همراه مهربان 
های مردم بندر اس��ت و مکاش��فه ام همچنان ادامه دارد و 
س��واالت در ذهنم موج می زند  موجی شبیه امواج طالیی 
رنگ غروب خلیج فارس س��واالتی همچون چگونه می توان 
ماهی را بهتر ش��کل تهیه کرد پخت میگو در بندر برگرفته 
شده از چه سبک و سیاقی از فرهنگ آشپزی است .فرهنگ 
غذایی هندوستان تا چه اندازه در فرهنگ غذایی مردم جنوب 
ایران تاثیر گذار بوده اس��ت و آیاتجار هند هنوز هم ازطریق 
آب ادویه رنگارنگ خود را به ایران وارد می کنند به راس��تی 
پیش از این بدون ادویه چگونه بسیار از خوراک های معروف 
ایران تهیه می ش��د ؟دوست دارم شما را در این سفربا خود 
همراه کنم پاسخ سواالتمان را یکی پس از دیگری در یابیم 
س��فر ه ی بی تکلیف مردم جنوب همان سفره ی ساده ای 
ک��ه ما را به خانه های مادربزرگ می برد تک های نان، یک 
پارچ دوغ و نعناع وس��بزی خوردنی مملو از تربچه و ریحان 
بهترین سوغاتی که می توانم پیشکش کنم روش تهیه ))حوا 
ری میگو (( است که یقینا یکی از بهترین غذاهی این استان 

است میگو بهترین هدیه دریاست به مردم ایران.
راه های تشخیص ماهی تازه :

به چشم هایش نگاه کنید 
احیا فرهنگ پذیرایی و خ��وراک های ایرانی وظیفه مهمی 
اس��ت که ب��ر دوش خود ب��ا افتخار تمام و کمال احس��اس 
می کنم فرهنگی که با احی��ای آن زندگی ایرانیان کیفیت 
بهتری به خود می گیرد همین انگیزه باعث ش��ده اس��ت با 
س��فربه جنوب ایران مستند نگاران در این زمینه در حاشیه 
خلیج نیلگ��ون فارس که خوراک های دریایی بخش مهمی 
از گنجین��ه غذایی آن را تش��کیل میدهد ب��ه همین دلیل 
در این مطلب س��راغ تکنیک های تشخیص و خرید ماهی 
 رفت��ه ام نکات��ی که در فصل ماهی تازه حس��ابی به دردتان 

می خورد.
 انواع ماهی جنوب

ماهی حلواس��فید. ماهی صبیتی. ماهی س��رخو. ماهی تن. 
ماهی راشکو. ماهی سنگسر. ماهی شانک . ماهی شیر. ماهی 
ش��ورید. ماهی زبیدی . ماهی صاف��ی . صبور ماهی . ماهی 
کفال قرمز. ماهی حلوا سیاه . ماهی هامور  ماهی قباد .ماهی 
سکن . ماهی ساردیناز انواع ماهی های جنوب هستند و در 
بس��اط ماهی فروشان جنوب می توان با توجه به فصل انواع 
این ماهی ها را پیدا کنید به دلیل فاصله زیاد تهران تا سهر 
های جنوبی و سریع الفساد بودن گوشت ماهی احتمال فاسد 
شدن آن قبل از این که به دست مشتری برسد وجود دارد به 
همین دلیل الزم است راههای مختلف تشخیص ماهی تازه 

از ماهی کهنه را بدانید.
چشم های براق وپوست بدون لک 

یک��ی از راه ه��ای تش��خیص ماهی تازه چش��م های ماهی 
است چش��م های ماهی تازه براقتر و پوست بدنش شفاف و 
بدون لک اس��ت درحالی که چشم ماهی کهنه کدر است و 
درخشتدگی ندارد هر چه سر و چشم ماهی کمتر قرمز باشد 

بهتر است معموال ماهی کهنه را بدانید.
قابلیت ارتجاعی 

 بدن ماهی های تازه قابلیت ارتجاعی دارد وفاقد ترش��حات 
است در حالی اگر روی بدن ماهی فاسد فشار دست وارد شود 
فرو میرود همچنین ترس��حات بدن ماهی فاسد زیاد است و 

حالت چسبندگی دارد.
آبشش مرطوب و قرمز 

قرمز آبش��ش ماهی یکی از نشانه های سالمت ماهی است 
در واقع در ماهی های تازه آبشش ها مرطوب و قرمز روشن 
هس��تند ولی در ماهیهای فاسد آبش��ش ها مرطوب نبوده 
ورنگ خاکس��تری دارند.فلس های چسبیده فلسهای ماهی 
تازه کامال به بدن چس��بیده و به س��ختی جدا میش��وند در 
صورتی که فلس ماهی فاس��د یا کهنه به راحتی از پوس��ت 

ماهی جدا می شود .
 مواد الزم  : 

برنج  : سه  پیمانه /سیر : 3 - ۲ حبه 
نمک  : به  مقدار کافی/فلفل  قرمز و ادویه  : به  مقدار کافی 

ماهی  یا میگو : ۱50 گرم /آب  : 6 پیمانه /پیاز متوس��ط خرد 
شده  : ۱ عدد/ره  : 50 گرم  

طرز تهیه  :
برن��ج  را از قبل  خیس  می کنیم .روغن  را در دیگ  روی  آتش  

مالیم  داغ  کرده  پیاز را در آن  تفت  داده  تا طالئی  شود. 
س��یر را ریز خرد کرده  بازردچوبه  ب��ه  پیاز اضافه  می کنیم  و 
کمی  آنها را چرخ می کنیم . ماهی  را اضافه  کرده  ادویه  و فلفل  
رامی ریزی��م  ماهی  را در پیاز تفت  می دهیم  تا آب ماهی  تمام  
ش��ود آب  را با نمک  اضافه  کرده  ومی گذاریم  به  جوش  بیاید 
وقت��ی  چند جوش  خورد برنج  را اضافه  کرده  و پس  از آن  که  
آب  هم  سطح برنج  شد برنج  را با کفگیر زیر و رو کرده  و کره  
را کمی  آب  کرده  روی  برنج  می دهیم ، زیر شعله  را کم  کرده  و 
زیر دیگ  را شعله  پخش  کن  و روی  آن را دم  کنی  می گذاریم  

پس  از ۴0 - 30 دقیقه  پلوآماده  است . 
در صورت  تمایل  می توانید ۱ پیمانه  گشنیز یا شوید ساطوری  
ش��ده  و ۱ پیمانه  لوبیا چشم بلبلی  یا عدس  را هم  به  هواری  

اضافه  کنید./

 روایت ساناز مینایی
 از سرزمین آب وآفتاب


