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مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خبر داد

استاندارهرمزگان:
مهندسان ایرانی توانایی اجرای 

پروژه های بزرگ رادارند

رئیس	پلیس	هرمزگان:ص
3 سارق مسلح طالفروشی 

در بندرعباس دستگیر 
شدند

نماینده مردم درمجلس:

هر نوع حرکت و 
اعتراضی باید در 

مجرای قانونی انجام 
شود
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مسؤوالن به فکر تامین 
اعتباروالیبال باشند

5

جواد زارعی سرمربی تیم 
بسکتبال مقاومت میناب از 

سمت خود استعفا داد
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یادداشت	؛

 نشریات کاغذی باقی
3 می مانند

اس��تاندار هرمزگان در مراس��م بارگیری سومین سکوی 
فاز۱۴پارس جنوبی در بندرعباس گفت: اجرای این پروژه 
نشان داد که مهندسان و جوانان ایرانی با خودباوری اثبات 

کردند که توانایی اجرای پروژه های بزرگ را دارند.
فریدون همت��ی، ظهر امروز در گفت وگوبا خبرگزاری فارس 
در بندرعب��اس،  با قدردان��ی از وزیر نفت که اعتماد کرده و 
این پروژه را به کشتی سازی داد؛ اظهارکرد: با اجرای یکی از 

پروژه های شرکت توتال در هرمزگان، زمینه اشتغال بومیان 
استان فراهم شود .وی افزود: انتظار داریم شرکت های بزرگ 
فعال در هرمزگان انجام مسؤولیت های اجتماعی را هم مورد 

توجه قرار دهند.
اس��تاندار هرمزگان بابیان اینکه برای اجرای سومین سکوی 
فاز۱۴پ��ارس جنوبی ۱۴۰میلیون دالر هزینه ش��ده اس��ت 
و ده میلی��ون نفرس��اعت وقت صرف ش��ده اس��ت و برای 

۷۰۰نفربطور مستقیم اشتغال زایی شده است که نشان می دهد 
اگر به متخصصان داخلی اعتماد شود، می توان شاهد اجرای 
پروژه هایی بود که درگذش��ته توسط خارجی ها اجرا می شد.

وی گفت: مهندسان توانمند کشور نشان دادند که در شرایط 
تحری��م روی پای خود ایس��تادند و پروژه ها را با یک چهارم 
قیمت خارج��ی اجرا کردند که دش��منان از این موفقیت ها 
ناراضی هس��تند و بدنبال ایجاد مشکالتی در کشور هستند.

وی گفت: ایران در مسیر رشد و پیشرفت است و مردم هم 
بایستی با هوشیاری توطئه های دشمنان را خنثی کنند./

استاندارهرمزگان:
مهندسان ایرانی توانایی اجرای پروژه های بزرگ رادارند

هفته نامه

رئیس	دانشگاه	علوم	پزشکی	هرمزگان:	

تعداد تخت بیمارستانی درهرمزگان کافی نیست
صفحه4	را	بخوانید

عض��و ش��ورای ش��هر بندرعباس 
ب��ا بی��ان اینک��ه اعضای ش��ورای 
نمایندگان مردم هس��تند  ش��هر، 
حوزه ه��ای  هم��ه  در  بایس��تی  و 
فرهنگ��ی، بهداش��تی، اجتماعی و 
... ش��هر بندرعباس ورود کنند تا 
مش��کالت مردم رفع شود، گفت: 
مشکل بیمارستان شهید محمدی 
کلی اس��ت و بایس��تی اس��تاندار، 
ش��ورای  مجل��س  نماین��دگان 
اس��المی، ریی��س دانش��گاه علوم 
پزش��کی و مدیر بیمارستان برای 
رفع آن دست به دست هم دهند.

اس��ماعیل بواش��ه صبح امروز در 
گفت وگو با خبرگ��زاری فارس در 
بندرعب��اس با بیان اینکه ش��ورای 
ش��هر نه��ادی اس��ت که یک��ی از 
وظایف آن س��المت ش��هر است، 
اظه��ار ک��رد: بیمارس��تان ش��هید 
محم��دی خ��ودش بیمار اس��ت و 
نیاز ب��ه درمان دارد.وی با اش��اره 
به اینکه بیم��اران، معترض خرابی 

دستگاه MRI و عدم سرویس دهی 
این دس��تگاه در بیمارس��تان شهید 
محمدی هس��تند، اف��زود: اعضای 
ش��ورا ش��هر، نماین��دگان م��ردم 
هس��تند و بایستی در همه زمینه ها 
ورود کنند.این عضو ش��ورای شهر 
بندرعب��اس ادامه داد: ش��هروندان 
به نمایندگان خود در شورای شهر 
معت��رض وضعیت نابس��امان این 
بیمارس��تان هس��تند، نماینده شورا 
هستیم و بایستی در همه حوزه های 
فرهنگ��ی، بهداش��تی، اجتماعی و ... 
ورود کنیم تا مش��کالت مردم رفع 
ش��ود، بهداش��ت و درم��ان بحث 
اصلی کار ماس��ت و بنده همچنان 
به عنوان منتقد این موضوع هستم.

بواش��ه بیان داشت: بنا به اظهارات 
مردم بیمارستان شهید محمدی 2 
دس��تگاه MRI دارد که یکی کامال 
از کار افت��اده اس��ت و دیگ��ری به 
بخش خصوصی واگذار شده و یک 
هفته در میان خراب است و مردم 

دچار مش��کل ش��دند.وی همچنین 
با اش��اره به اینکه بیمارستان شهید 
محم��دی قدیمی ترین بیمارس��تان 
ش��هر بندرعباس اس��ت و در حال 
حاضر به مجتمع آموزشی و درمانی 
تبدیل ش��ده  نیز  پیامبراعظم)ص( 
است، افزود: این بیمارستان ۴۰ سال 
پیش محوطه و فضای س��بز بسیار 
بزرگی داش��ت ولی در حال حاضر 
این فضا به بخش ها و ساختمان های 
کوچک تبدیل شده است و امکانات 
رفاهی، پارکینگ، فضای سبز برای 
بیم��اران و همراه��ان آنه��ا درنظر 
گرفته نشده اس��ت. متاسفانه تمام 
نقاط بیمارستان را تکه تکه می کنند 
و ه��ر روز یک بخش تازه را در آن 
می سازنند به جای این کار دانشگاه 
علوم پزش��کی هرمزگان بهتر است 
م��کان  در  جدی��دی  بیمارس��تان 
دیگری از شهر بسازد تا شهروندان 
با آس��ایش از خدمات آن بهره مند 

شوند./

بواشه	عضو	شورای	شهر	بندرعباس:
ساختار تجهیزاتی بیمارستان شهید محمدی مشکل دارد

قابل توجه مودیان محترم
 مالیات بر ارزش افزوده : 

مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش 

 www.evat.ir افزوده دوره پاییز96  از طریق سامانه
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 سومین کنفرانس ملی هزاره سوم
 و علوم انسانی برگزار می شود

سرپرست دانش��گاه پیام نور اس��تان هرمزگان از 
برگزاری سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم 

انسانی توسط این دانشگاه در هرمزگان خبر داد.
عبدالکریم قائدی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
در بندرعباس اظهار کرد: س��ومین کنفرانس ملی 
هزاره س��وم و علوم انسانی توسط این دانشگاه در 
هرمزگان با حضور اساتید و دانشجویان از سراسر 
کشور برگزار می ش��ود.وی با اشاره به اینکه زمان 
برگزاری سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم 
انس��انی ۱۷ اسفندماه س��ال جاری می باشد، افزود: 
عالقمن��دان ب��ه این حوزه ت��ا 3۰ دی ماه فرصت 
دارند نسبت به ثبت نام و ارسال مقاالت به آدرس 

3tmh.com.www اقدام نمایند.
وی در پای��ان تصریح ک��رد: محورهای کنفرانس 
ش��امل مدیری��ت، عل��وم اقتصادی، حس��ابداری، 
روانشناس��ی، علوم اجتماعی، عل��وم تربیتی، حقوق 

و... می باشد./
مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خبر داد

توزیع 205میلیارد تومان بین 
شهرداری ها و دهیاری ها

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: 2۰5میلیارد 
تومان بی��ن ش��هرداری ها و دهیاری های اس��تان 
هرم��زگان توزیع ش��ده است.ش��اکررضا مریدی 
در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار ف��ارس در بندرعباس، 
اظهارک��رد: در هش��ت م��اه گذش��ته مبلغ 2۰5 
میلیاردتومان بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع 
شده است.وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته 
مبلغ ۱2۱میلیارد تومان از محل سه درصد ارزش 
اف��زوده ب��ه ش��هرداری ها و دهیاری های اس��تان 
پرداخت شده است.مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان 
بیان کرد: در این بخش نس��بت به هش��ت ماهه 
مشابه سال95 میزان 69درصد افزایش داشته ایم.

مریدی گفت: یکی از محسنات اجرای قانون ارزش 
افزوده، پیگیری زنجیره تولی��د یا ارائه خدمات از 
مبداء تا مقصد اس��ت، به طوری که افرادی که در 
زنجیره ماقبل فروش نهایی یا ارائه خدمات نهایی 
قرار می گیرند با ارائه اسناد و مدارک از پرداخت 
مالیات معاف می شوند و یا چنانچه مالیات پرداخت 
نموده باش��ند، با ارائه اس��ناد و مدارک ، وجه آنها 
استرداد می گردد که این خود یک مشوق و راهکار 

برای جلوگیری از فرار مالیاتی محسوب می شود.
وی مهمترین برنامه نظام مالیاتی کشور را اجرای 

طرح جامع مالیاتی عنوان کرد.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان اضافه کرد: تسریع 
در انج��ام امور مؤدیان و س��رمایه گذاران، کاهش 
هزینه های وصول و ش��فافیت وص��ول مالیات های 
واقعی از جمل��ه مزایای اجرای طرح جامع مالیاتی 

به شمار می رود./
سرپرست معاونت عمرانی استانداری:

 اجراي هفت طرح گردشگري
 در هرمزگان تصویب شد

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری 
هرمزگان از تصویب اجراي هفت طرح گردشگري 
و تفریح��ی در هرم��زگان در کارگ��روه تخصصی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

خبر داد.
به گ��زارش خبرگزاری ف��ارس از بندرعباس، به 
نق��ل از روابط عمومی اس��تانداری هرمزگان، رضا 
مدرس در شش��مین نشس��ت کارگروه تخصصی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
هرمزگان،اظهارکرد: در این جلس��ه به ۱۰ پرونده 
طرح گردشگری مورد رس��یدگی قرار گرفت که 
س��ه طرح به علت نواقص پرونده ای از دستور کار 

خارج و به تصویب نرسید.
وی افزود: اجرای هفت طرح گردشگری و تفریحی 
در شهرس��تان بندرعباس و س��ایر شهرستان های 
استان هرمزگان جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید 
و فضای کس��ب کار در این نشس��ت به تصویب 

اعضا کارگروه رسید.
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری 
هرمزگان گفت: همچنین موارد جانمایی مربوط به 
طرح نمونه گردش��گری در جزی��ره هرمز و طرح 
نمونه گردش��گری در تدرویه بس��تک و همچنین 
جش��نواره غذاهای دریایی در شهربندرعباس نیز 

در این نشست مطرح و مصوب شد./

خــبر  چهارشنبه  13دی ماه   1396 / شماره  60  / سال  سوم2

مردم بیدارند
 ح��وادث و وقایع تاریخ انقالب اس��المی نش��ان 
می دهد هرجا که حض��ور مردم بوده موفقیت و 

پیروزی به ثبت رسیده است .
بهمن 5۷ را نیروهای مردمی با ایمان و اقتدار و به 
پیشوایی امام راحل  رقم زدند و طی سالهای بعداز 
انقالب و ش��یطنت های آشکار و پنهان دشمنان 
قس��م خورده و اجانب داخلی شان بازهم حضور 
قدرتمن��د مردم در کنار والیت فقیه نش��ان داده 
است که حس��اب این مردم و این کشور با سایر 

ملتها و دولتها متفاوت است.
فتنه های کور و نافرجامی که گروهک و دشمنان 
در اتاق های فکرشان در آن سوی مرزها طراحی 
ک��رده  تا ب��ه خیال باطل خود فاتح��ه انقالب را 
بخوانن��د هر بار با حضور بس��یجی وار توده های 

مردم در صحنه خنثی و برمال شده است.
س��ال 88را درحالی پشت سرگذاشتیم که دیدیم 
چگونه مردم لبیگ گوی��ان در کنار رهبر فرزانه 
انقالب خط بطالنی بر س��ران فتنه و اش��وبگران 
خیابان��ی کش��یدند و در روز 9دی همان س��ال 
حماس��ه ای عاش��ورایی آفریدند ت��ا یکباردیگر 
به دش��منان داخلی و خارجی بفهمانند که ایران 
اس��المی محل تاخت و تاز و رجز خوانی نیست، 
مردم زنده و بیدار تر از همیشه در صحنه مانده تا 

از انقالب و ارزشهای نظام دفاع کنند. 
این انقالب به آس��انی به پیروزی نرس��یده و به 
راحتی استوار وپابرجا نمانده است ؛ هزاران جوان 
و نوج��وان در پای درخت انق��الب خون دادند و 
پدران و مادران کمرخمیده زیادی سال های درد 
و هجر را به یاد فرزندان مفقوداالثر و اس��یر خود 
سپری کردند تا امروز امنیت و آرامش در شهرها 

و روستاهای این کشور برقرار باشد .
تجمعاتی از پیش تعیین ش��ده چند روز گذش��ته 
موجب اختالل در نظم عمومی کش��ور ش��د که 
با حض��ور بموقع نیروهای مردم��ی و پلیس این 
تجمع��ات غیرقانونی و آش��وبگرانه س��رکوب و 
متالش��ی ش��د، راه اعت��راض از مج��اری قانونی 
همیشه باز بوده وبه برکت دموکراسی موجود در 
کشور همگان حق دارند نسبت به مشکالت خود 
اعتراض کرده و حرف خودرا به گوش مسؤوالن 
مربوطه برسانند اما تجمع و تخریب اموال عمومی 
 و اس��یب زدن به اموال م��ردم از مصادیق جرم

 می باش��د و هیچ عقل س��لیمی ای��ن راه و روش 
اعتراض را تایید نمی کند . شواهد نشان می دهد 
که درکنار اعتراض عده ای از مردم به وضعیت 
معیش��تی و اقتصادی ، معدود فرصت طلبانی هم 
پیدا شده تا عقده های درون خود را با اتش زدن 
تابلوها و اموال عمومی در شهرها تخلیه کنند که 
با هوش��یاری پلیس این اخاللگ��ران نظم عمومی 

متالشی شده و آرامش به شهرها بازگشت . 
درکنار همه موارد گفته شده  باید از مسووالن و 
دولتمردان درخواس��ت کرد که مردانه به میدان 
آمده وبرای برطرف کردن مش��کالت مردم در 
زمینه های اقتصادی و معیشتی استین باال بزنند 
و از جایگاه مردم به مردم نگاه کنند نه از جایگاه 

یک مدیرعالی رتبه . 
امروز با گذشته ۴۰سال از پیروزی انقالب اسالمی 
هیچ شهروندایرانی دلش نمی خواهد که باردیگر 
به گذشته و سال های قبل از انقالب بازگردد چرا 
که ب��رکات و الطاف نظام مقدس و رافت پدرانه 
رهبر فرزانه در تمامی این سالها چراغ راهی برای 
هرمرد و زن ایرانی بوده و این مسئله را در زمان 
انتخاب��ات به وضوح دیدیم که مردم با هر نظر و 
عقی��ده ای به پای صندوق ها امدند و دش��من را 

ناامید کردند.
با تمام تفاس��یر و مش��کالتی که در کشور وجود 
دارد باید گفت دعوا و اعتراض داخلی و خانوادگی 
اس��ت و بیگانگان حق ندارند از ان س��وی مرزها 
 ب��رای مردم ای��ران ک��ه همچون اعض��ای یک 
خانواده اند تعیین تکلیف کرده و نقش��ه راه نشان 
دهن��د . مردم بیدارند و با وجود رهبری خردمند 
و باتدبیر به هیچ مشاوری نیاز نداشته و ندارند و 
هرگزاج��ازه نمی دهند عده ای اوباش نظم حاکم 
بر جامعه را مختل کرده وخدایی ناکرده اوضاعی 
همچون عراق و سوریه و.. رقم بزنند . این انقالب 
آسان بدست نیامده که به اشاره ای از دست برود 
.میلیون زن ومرد ایرانی درصحنه هستند تا چشم 
فتنه وفتنه گران را کور کنند.   فروغ مسلم زاده

رییس	دانشگاه	علوم	پزشکی	هرمزگان:

آقایان پشت میزنشین شورای شهر به فکر رفع معضالت شهری باشند
 MRI تا پایان سال جاری به مجتمع درمانی پیامبر اعظم)ص( اضافه می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با 
بیان اینکه مشکالت حوزه درمان استان 
را به خوبی لمس می کنم و بهتر اس��ت 
آقایان شورای شهر به فکر رفع معضالت 
شهری بندرعباس باشند، گفت: شورای 
ش��هر به وظیفه خود عم��ل کند و بنده 
هم تمام تالش��م را برای برطرف ش��دن 
معض��الت بهداش��ت و درمان اس��تان 

می کنم.
دکت��ر حس��ین داوودی در گفت وگو با 
خبرگزاری ف��ارس در بندرعباس اظهار 
کرد: به خوبی وضعیت حوزه بهداش��ت 
و درمان را در هرمزگان می بینم و تمام 
تالش��م را برای رفع معضالت این حوزه 
می کنم.وی با بیان اینکه فاضالب خام به 
سمت دریا روانه می شود، وضعیت خورها 
در بندرعباس اس��فناک است، دکه های 
عرضه موادغذایی بی ضابطه در ش��هر 
وجود دارد و وضعیت بهداش��ت ساحل 
بندرعباس مطلوب نیست، افزود : آقایان 
شورای شهر بهتر است از ظرفیت فکری 
خود برای حل مش��کالت حیطه کاری 
خود اس��تفاده کنند و مش��کالتی که از 
مدت ها گریبانگیر بندرعباس بوده است 
را رفع کنند.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان ادامه داد: آقایون شورای شهر 
پش��ت میز خود نشستید لطفا به وظیفه 
خود عمل کنید و الزم نیست از ظرفیت 
فکری تان برای حل مش��کالت دانشگاه 
علوم پزشکی استفاده کنید و به فکر حل 

مشکل MRI بندرعباس باشید.

داووی در پاسخ به انتقاد یکی از اعضای 
ش��ورای ش��هر بندرعباس در رابطه با 
اینکه مجتمع درمانی پیامبراعظم )ص( 
بیمار است و دستگاه  MRI ندارد، اظهار 
داشت: به دلیل ضعف در پرداخت بخش 
خصوص��ی که آن هم جزء مطالبات این 
بخش از بیمه می باش��د مجتمع درمانی 
پیامبراعظم)ص( فاقد MRI می باشد و 
بنظر می رس��د که بخش خصوصی باید 

یک MRI پشتیبان داشته باشد.
وی افزود: مجتم��ع درمانی پیامبراعظم 
)ص( 2 دستگاه MRI دارد که یکی به 
علت فرسودگی خراب است و دیگری به 
بخش خصوصی واگذار شده که به علت 
تع��دد بیماران این دس��تگاه هم جوابگو 
نیست و نیاز به سرویس دارد و شرکت 
پش��تیبان MRI مطالبه رق��م نقد 3۰۰ 
میلیونی برای تعمیر و پش��تیبانی دارد و 
بخش خصوصی هم به دلیل اینکه مبالغی 
ک��ه از بیمه طلب دارد و بیمه جوابگوی 
پرداخت به موقع این مطالبات نیس��ت 

نمی تواند تعمیر MRI را انجام دهد.
رییس دانش��گاه علوم پزشکی هرمزگان 
ادامه داد: در تالش هستیم یک دستگاه 
MRI دیگ��ر تا پایان س��ال ج��اری به 
مجتمع درمانی پیامبر اعظم)ص( اضافه 
ش��ود. داوودی با اش��اره به اینکه تمامی 
اقدامات دانش��گاه علوم پزش��کی برای 
خدمت به مردم اس��ت، افزود: احداث 
بیمارس��تان 6۰۰ تختخوابی در آینده ای 
نزدیک کار بسیار بزرگی در استان است 

به شرطی که منابع انسانی آن هم تامین 
شود.

وی ب��ا بیان اینکه تامین نیروی انس��انی 
بحث مهمی اس��ت، اظهار داش��ت: در 
بش��اگرد 5 پزش��ک متخص��ص داریم 
ولی نتوانستیم بهیار را تامین کنیم.عالی 
ترین مقام وزارت بهداشت در هرمزگان 
گفت: اگر بیمارس��تانهای جدید میناب، 
بستک و 6۰۰ تختخوابی بندرعباس راه 
بیافتد، تعداد تخت بیمارستان های استان 
افزایش پیدا می کند که این اتفاق بسیار 
بزرگ در حوزه بهداشت و درمان برای 
هرمزگان است.داوودی همچنین با اشاره 
به روند س��اخت و بازسازی بیمارستان 
شریعتی بیان داشت: تعهد دانشگاه برای 
اتمام پروژه بیمارستان شریعتی ۱2 ماهه 
می باشد و بازسازی و ساخت بیمارستان 
ش��ریعتی ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی 
داش��ته اس��ت.وی در پایان خاطرنشان 
کرد: با اتمام بازسازی بیمارستان شریعتی 
بندرعباس، ۱3۰ تخت بیمارستانی دیگر 

به استان اضافه می شود.

نماینده مردم بندرعباس با اشاره به 
تحرکاتی که اخیرا درکشور ایجاد 
ش��ده ،گفت: ه��ر اعتراضی مجرای 
قانونی و روش خاص خود را دارد و 
حرکت خ��ارج از قانون مورد تایید 

نمی باشد.
احم��د م��رادی در گف��ت  وگ��و ب��ا 
خبرگ��زاری ف��ارس در بندرعباس، 
اظهارک��رد: از ابتدای انقالب تاکنون 
دش��من هم��واره درص��دد ب��وده تا 
وح��دت موج��ود در کش��ور را که 
می��راث امام راحل و انقالب اس��ت 

خدشه دار نماید. 
اقتص��ادی  مش��کالت  اف��زود:  وی 
و برخ��ی مس��ائل دیگر در کش��ور 
وج��ود دارد، اما م��ردم فهیم تاکنون 
با صبوری مس��یر انق��الب را دنبال 
کرده ان��د، در دوران دف��اع مق��دس 
ه��م دیدیم که همی��ن جوانان، برای 
حف��ظ و تثبیت نظام به جبهه رفته و 

 با دش��من جنگیده و برخی هم شهید
 شدند .

در  بندرعب��اس  م��ردم  نماین��ده 
مجل��س گف��ت: در دوران بع��د از 
جن��گ و بازس��ازی هم فش��ارهای 
زی��ادی برمردم وارد ش��د که مردم 
این فش��ارها را تحمل کردند، مردم 
هم��واره همراه نظام بوده و هس��تند، 
درحال��ی ک��ه ۴۰ س��ال از پیروزی 
انقالب اس��المی می گ��ذرد همچنان 
همراه و همدل نظام مقدس جمهوری 
اس��المی می باشند و این مسئله برای 
دشمن بسیار سنگین و غیرقابل هضم 

است.
وی گفت: دش��من از ابتدای انقالب 
تاکن��ون درصدد توطئ��ه و اختالف 
ب��وده تا بتواند به اهداف ش��وم خود 
دس��ت یاب��د، اخیرا ه��م اتفاقاتی در 
کشور رخ داده و عده ای به وضعیت 
اقتصادی، معیشتی و بیکاری معترض 
هستند، مش��کالت اقتصادی از قبیل 
گران��ی و تورم بر مردم فش��ار وارد 
ک��رده و ع��ده ای از ای��ن وضعیت 
گله مند هس��تند اما ه��ر حرکتی که 
خ��ارج از مج��رای قانون��ی موجب 
اختالل در وضعیت امنیت و آسایش 
 جامع��ه و مردم  باش��د م��ورد تائید

 نیست.
به عن��وان نماینده م��ردم به دولت 

تاکی��د می کن��م ک��ه ب��ه وضعی��ت 
اش��تغال، اقتصاد، و معیش��ت مردم 
رسیدگی کنند و برای رفع مشکالت 
بعض��ا  ک��ه  بی مدیریت��ی  هائ��ی  و 
 ص��ورت می گیرد نیز چاره اندیش��ی

 نمایند. 
معترضی��ن  ب��ه  خط��اب  م��رادی 
اف��زود: راه و روش بیان مش��کالت 
از طری��ق مجراه��ای قانون��ی مانند 
صداوسیما و رس��انه ها می باشد، باید 
 مراق��ب باش��یم که در دام دش��من

 نیافتیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: 
به ج��رات می توان گفت مردم ایران 
راض��ی نیس��تند تا آس��یبی ب��ه این 
انق��الب که صدها ه��زار جوان جان 
خ��ود را به خاط��ر آن تقدیم کردند 
ت��ا درخت انقالب تنومند گردد وارد 
بشود، دولت هم باید به خواسته های 
اقتصادی و به حق مردم توجه نماید.

نماینده مردم در خانه ملت در پایان 
تاکی��د کرد: اعتراض با اغتش��اش و 
بره��م زدن نظم عموم��ی و تخریب 
ام��وال عموم��ی ف��رق دارد، هرج��ا 
تخری��ب ص��ورت می گی��رد دیگ��ر 
اعتراض نیس��ت بلکه مطالبه گری از 
راه و ش��یوه نادرس��ت، غیرقانونی و 
خارج از عرف است که این حرکات 

را تائید نمی کنیم./ 

نماینده	مردم	بندرعباس:

هر نوع حرکت و اعتراضی باید در مجرای 
قانونی انجام شود

راه و روش بیان مشکالت از طریق مجراهای قانونی مانند صداوسیما و رسانه ها می باشد، باید مراقب 
باشیم که در دام دشمن نیافتیم.
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است  رو  پیاده  بی  بندرعباس شهر  **با سالم 
پیاده  آزادسازی  برای  هم  مقامی  هیچ  ظاهرا  و 
روها  پیاده  اشغال  کند.  نمی  اقدام  شهر  روهای 
توسط کسبه و دستفروشان سد راه عابران پیاده 
وآمد  رفت  کندی  و  مزاحمت  نوعی  وبه  است 
شهر  وشورای  شهرداری  از   . است  کرده  ایجاد 
می خواهیم دراین خصوص اقدام الزم را انجام 

دهد و پیاده روهای شهر را آزاد نمایند. 
هیچ  شهر  های  پارکبان  متاسفانه  سالم  با   **
توجهی به ساعت توقف خودرو نکرده وبالفاصله 
نوشتن  به  اقدام  پارک در حاشیه خیابان  بعداز 
پلیس  گفته  به  که  چند  هر  کنند  می  قبضی 
تهران کار پارک بان ها غیرقانونی است ونبایداز 
مردم وجهی دریافت کنند . شهروندان هر ساله 
عوارض و مالیات پرداخت می کنند حال برای 
باید  هم  ها  خیابان  کنار  در  توقف  ساعت  یک 
پول پرداخت کنند آخر این چه قانونی است که 
البته در بعضی از خیابانها اجرا می  دراین شهر 

شود؟
هم  فروشان  ماهی  بازار  ساماندهی  باسالم   **
مصل هم پروژه های شهری نیمه تمام و متوقف 
مانده است چرا مسووالن عزمشان را جزم نمی 
و  سال  پایان  از  قبل  سریعتر  چه  هر  تا  کنند 
بهره  وبه  کرده  تکمیل  را  بازار  این  هوا  گرمای 

برداری برسانند ؟
**جریان تخریب ساحل بندرعباس واقعا چیست 
و چرا هیچ مسئولی پاسخ شهروندان و رسانه هارا 
نمی دهد که چرا اقدام به تخریب ساحل زیبای 
بندرعباس کرده اند و هدفشان ازاین 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 ؟!
** باسالم عرضه گوشت در شهر و قصابی ها 
قصابی  شود  می  دیده  نیست  سالم  و  بهداشتی 
ها گوشت را چند ساعت بیرون ازیخچال و در 
ظهر  پایان  تا  و  کنند  می  نگهداری  ازاد  فضای 
گرمای هوا موجب فساد این گوشت می شود که 
چندروزی هم در یخچال قصابی خواهد ماند لطفا 

رسیدگی شود. 

مناسبی  اسفالت  از  خمینی  امام  بلوار   **
نو  سال  استانه  دارددر  جا  و  نیست  برخوردار 
اسفالت  این  روکش  حال  به  فکری  شهرداری 

بنماید .
تماس  عطا  خواجه  محله  از  بنده  باسالم   **
در  مان  منزل  کنار  در  است  مدتی  گیرم  می 
حال ساختمان سازی هستند اما پیمانکار حاضر 
در  که  چرا  بزند  حفاظ  را  محوطه  دور  نیست 
اینکه  امکان  لحظه  هر  و  بوده  گودبرداری  حال 
یکی از عابران پیاده ویا بچه ای از سرکنجکاوی 
داخل این دره بیافتد هست چندبار به شهرداری 
ایم ظاهرا هیچ خبری  منطقه هم مراجعه کرده 
نیست و نمی دانم چرا نه شهرداری جلوی کار 
این پیمانکار نورچشمی را می گیرد ونه پیمانکار 
را  وسازش  ساخت  محوطه  دور  است  حاضر 

حفاظ بزند .
** باسالم نظارت بر کار فروش مرغ فروشی 
پیش  ؟چندروز  است  دستگاهی  چه  وظیفه  ها 
رفتم  حسینی  شاه  خیابان  به  مرغ  خرید  برای 
چند مغازه قیمت های متفاوتی را به بهانه های 
مختلف اعالم می کردند یک بام ودو هوا تاکی؟

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

        میراث جرون- علی نورآبادی
هیچ  بدون  بنابراین  گویاست  کاماًل  تیتر 
مطلب  اصل  به  مقدمه ای  و  حاشیه 
نشریات  و  رسانه ها  داشتن  بپردازیم:۱- 
نمی کنم  فکر  است.  ضرورت  یک  محلی 
باشد  تردیدی داشته  این گزاره  کسی در 
توضیح  آن  درباره  استدالل  و  شرح  و 
که  پیش  سال  ده  تا  است.  واضحات 
محدود  مکتوب،   نشریات  رسانه هابه 
مکتوب  نشریه  یک  راه اندازی  و  می شد 
هر  به اصطالح  و  بود  پرهزینه  بسیار 
کسی از پسش برنمی آمد اما خوشبختانه 
فضای  خیره کننده  گسترش  و  ظهور  با 
رسانه های  داشتن  نو  ورسانه های  مجازی 
محلی وبومی کاربسیار ساده ای شده است 
؛ بنابراین دیگرهیچ توجیه و بهانه ای برای 
نداشتن رسانه های شهرستانی وجود ندارد. 
شهرستانی  و  محلی  رسانه های  داشتن 
است  انکارناپذیر  ضرورت  یک  نه تنها 
هم ضرورت  محلی  رسانه های  تکثر  بلکه 
دیگری است. اساساً با گسترش شبکه های 
اجتماعی، ما از عصر رسانه های محلی هم 
عبور کردیم و اکنون در زمین رسانه های 
شخصی می تازیم. اکنون هر کسی در هر 
محلی می تواند به راحتی با ایجاد یک گروه 

یا کانال،  رسانه ای راه اندازی کند؛ به همین 
راحتی. مگر شاهد نیستیم که هم اکنون حتی 
از بسیاری از  یا کانال تلگرامی  یک گروه 
و  پرهزینه  و  طویل  و  عریض  رسانه های 
است؛  تأثیرگذارتر  و  پرقدرت تر  رسمی، 
بنابراین در جهان امروز، زندگی و کار بدون 

رسانه امکان پذیر نیست.
2- »رسانه ها و نشریات محلی« همان طور 
که از اسمشان پیداست باید »محلی« باشند 
بمانند. »محلی« بودن و ماندن  و »بومی« 
یعنی بومی بیندیشند و بومی ببینند. محلی 
بودن یعنی پرداختن به مسائل، مشکالت 
و چالش های محلی و منطقه ای.همه هم  و 
غم و اولویت رسانه های محلی باید مسائل 

منطقه ای و بومی باشد.
  کم نیستند رسانه هایی که اندکی پس از 
شروع کارشان به دالیل مختلف از این مهم 
غافل می شوند. ازجمله دالیل این مسئله، 
جوگیر شدن این رسانه هاست. مثاًل مسئله 
مهمی در کشور رخ می دهد و چون همه 
آن  به  کشوری  و  سراسری  رسانه های 
می پردازند رسانه های محلی هم تحت فشار 
قرار گرفته یا جوگیر می شوند و آن ها هم 
به آن مسئله می پردازند. ازاین گونه مسائل 
یک چیز  روز  هر  و  نداریم  کم  کشور  در 

تیتر رسانه هاست. روشن است که به یک 
مسئله ملی می شود از نگاه محلی و منطقه ای 
گرفتار  نباید  محلی  نشریات  اما  پرداخت 
وسوسه های اغواکننده پرداختن به مسائل 

غیربومی و غیر مرتبط شوند.
 وقتی رسانه های محلی به مسائل غیربومی 
در  به مرور  می پردازند  مرتبط  غیر  و 
و  خواهند شد  رسانه های سراسری هضم 
خواهند  از دست  را  مخاطب خاص خود 

داد. 
از  آگاهی  به خاطر  چون مخاطبان محلی 
به  خودشان  زیست بوم  و  منطقه  مسائل 
به  نه  می کنند  مراجعه  محلی  رسانه های 
غیر  و  سراسری  مسائل  از  آگاهی  خاطر 
مرتبط؛ بنابراین هویت و تشخص رسانه های 
محلی به »محلی« بودن آن هاست و نباید 
با وسوسه های مختلف که کم هم نیستند 
هویت خودشان را از دست بدهند. »محلی« 
بودن و »بومی« ماندن باید افتخار و شعار 

نشریات محلی و شهرستانی باشد.
با  معموالً  محلی  نشریات  و  رسانه ها   -3

عشق و عالقه شخصی یا گروهی راه اندازی 
می شوند و به صورت تجربی کار می کنند. 
عشق و عالقه برای شروع، الزم و بسیار 
خوب است و تجربی کار کردن هم برای 
آغاز راه پذیرفته است اما برای ادامه مسیر 
کافی نیست. هر کاری به ویژه فعالیت های 
فرهنگی و هنری – ازجمله کار رسانه ای- 
تنها در صورت استمرار داشتن مؤثر خواهد 
بود. تأثیرگذاری کار فرهنگی در استمرار 
استمرار  در  عامل  مهم ترین  و  است؛  آن 
حرفه ای  رسانه ای  و  هنری  فرهنگی،   کار 
شدن آن است. رسانه های محلی به صورت 
باید  اما  می کنند  آغاز  را  کارشان  تجربی 
در  شدن  حرفه ای  سمت  به  اندک اندک 
کار  نحوه  محتوا،   شکل،   – زمینه ها  همه 
کردن، نیروها و غیره- حرکت کنند. رشد 
و ارتقاء باید در رسانه های محلی مشهود 
باشد و امسال از سال گذشته بهتر شوند. 
تنها راز بقا برای رسانه های محلی،  حرفه ای 
یا  محلی  رسانه های  اگر  آن هاست.  شدن 

فعالیت های فرهنگی،  حرفه ای نشوند... 

       میراث جرون:کاظم گلخني
صاحبان  جذاب  خبری  امسال  مهرماه 
خوشحالی  از  چوبی  های  لنج  و  شناورها 
جراید  از  برخی  اول  تیتر  کرد،  شوکه 
استان بدین شرح بود : هشتصد میلیون 
تومان وام برای نوسازی شناورها در نظر 

گرفته شده است.
معاونت  آرامی  منصور  طریق  از  خبر   
شده  ابالغ  کشتیرانی  و  بنادر  سازمان 
می  شناورها  و  ها  لنج  دارندگان  و  بود 
شناورهای  وام،  این  دریافت  با  توانستند 
نمایند.چندی  نوسازی  و  تعمیر  خود 
باری  شناورهای  از  یکی  صاحب  پیش 
خبرنگار  با  گفتگو  در  بندرعباس  ساکن 
بسیار  رقم  از  تعجب  با  هرمزگان  ندای 
سنگ  را  آن  تسهیالتی  وام  این  باالی 
افزود:  و  کرد  تعبیر  نزدن  نشانه  بزرگ 
قیمت یک لندیگرافت نو حدود هشتصد 
میلیون تومان است و همین تعجب مارا 
کردیم  جو  و  پرس  که  برانگیخت،بعد 
تعلق کسانی  به  فقط  وام   گفتنداین 

میگیردکه بدهی بانکی نداشته،وام نگرفته 
باشند و مشغول پرداخت اقساط نباشند 
که با این وضعیت کار دریا بنظرتان این 
وام به کدام مالک شناور تعلق می گیرد؟

بدهکار  شناور  مالکان  اغلب   : گفت  وی 
بانک هستند به همین خاطر احتماال خیلی 
کنند. استفاده  وام  این  از  توانند  نمی  ها 

وی سپس با اشاره به ساحل بندرعباس 
بیان داشت : خیلی از مردم هنگام غروب 
لنگر  درساحل  که  شناورها  نور  دیدن  با 
می  پیدا  خوبی  احساس  اند  انداخته 
بیکاری  قصه  سکه  روی  آن  اما  کنند، 
در  شناور  نباشد  کار  وقتی  شناورهاست، 
ساحل توقف می کند وگرنه دلیلی ندارد 
ولندی  بارچ  کش،  یدک  لنج،  همه  این 

گرافت در ساحل شهر توقف کنند.
ادامه  در  بندرعباسی  شناور  مالک  این 
های خصوصی حوزه  از شرکت  انتقاد  با 
تعمیرات شناورها  افزود:   ، کشتی سازی 
توسط شرکت های  حوزه کشتی سازی 
روند کندی دارد، درست است که هزینه 
بنادر کشور همسایه  تعمیرات نسبت به 
کندی  به  تعمیرات  اما  هست  تر  ارزان 
شناور  یک  تعمیر  مثال   ، رود  می  پیش 
بکشد  طول  یکماه  اگر  سازی  کشتی  در 
تمام  روزه  ده  تعمیرات  همین  دوبی  در 
تعمیر  برای  می شود، وقتی شناور یکماه 
در حوضچه توقف کند ، هم باید هزینه 
هنگفت پارکینگ شناور را بدهد هم اینکه 
2۰ روز نمی تواند کار کند، برای همین 
می  امارات  راهی  تعمیر  برای  شناورها 
روابط  که  اینجاست  جالب  نکته  شوند. 
استان  کشتیرانی  و  بنادر  اداره  عمومی 

اطالع  میلیونی   8۰۰ وام  موضوع  از 
این  که  کردند  عنوان  و  نداشت  دقیقی 
و  بنادر  سازمان  طریق  از  تسهیالت 
وی  می شود.  پرداخت  کشور  کشتیرانی 
مورد  در  کسی  بندرعباس  در   : افزود 
وام نوسازی یا خرید و یا تولید شناورها 
اصلی  تصمیمات  نیست،  گیر  تصمیم 
که  گیرد  می  شده  اداره  وجوه  کمیته  را 
متشکل از معاونین سازمان بنادر و چند 
این  ادامه  است.  در  ستادی  مدیرکل 
نامش  نخواست  که  گرافت  لندی  مالک 
عملکرد  عامل  را  بورکراسی  شود،  فاش 
ضعیف خدماتی و تعمیراتی شرکت های 
افزود:  و  دانست  تعمیراتی کشتی سازی 
دیگر  سازی  کشتی  صنایع  امروز  اگرچه 
دولتی نیست و به شرکت های خصوصی 
واگذار شده اما یادگار شرکت های دولتی 
یعنی کم کاری، بی برنامگی و بورکراسی 

این به  گذشته  از  میراث  یک   مثل 
 شرکت های خصوصی منتقل شده است 
و این ضعف و همچنین تحریم ها باعث 

بروز چنین وضعی شده است.
نعیم آبادی  افزود: زمانی که جناب  وی 
این  نسازی  کشتی  معروف  جمله  با 
به  مدتی  برد،  سوال  زیر  را  تشکیالت 
امام جمعه  انتقادات  افتادند، کاش  تکاپو 
بندرعباس ادامه پیدا می کرد، نمی دانم 
چرا سکوت کردند، اما انتقادات وی برای 

مدتی به اوضاع سروسامانی داده بود.
انتقاد  با  گرافت  لندی  صاحب  این 
 : داشت  بیان  استان  های  رسانه  از 
با حوزه دریا  انگارخبرنگاران هرمزگانی  
معیشتی  حوزه  این  به  چرا  اند،  غریبه 
به  شرایط  االن  کنید،  نمی  ورود  مردم  
به  شناور  و  لنج  صاحب  که  شده  حدی 
خاطر بی پولی تعمیرات را بصورت غیر 
دهد،   می  انجام  شهر  ساحل  در  قانونی 
تعمیرکار  و  شود  می  ساحل  وارد  شناور 
تعمیرات  بسرعت  و مد  فاصله جذر  در 
را انجام می دهد، خوب این کار غلط که 
تخریب  باعث  گیرد   می  صورت  مدام 
بی  بخاطر   ، شده  ساحل  زیست  محیط 
هزینه  بخاطر  است،  شناور  مالکان  پولی 
تعمیراتی  های  حوضچه  در  توقف  گران 
تعمیرات  شدن  طوالنی  و  سازی  کشتی 
یدکی  قطعات  بیشتر  است.متاسفانه 
شناورها قالبی شده ،نمایندگی شرکتهای 
بندرعباس  در  قطعه  تولیدکننده  بزرگ 
نمایندگی  است  مملکت  اول  بندر  که 
باید برای خرید قطعه اصلی  ندارد و ما 
لطفا   کنیم،  خم  گردن  ها  اماراتی  جلوی 
مشکالت این حوزه مهم را بازتاب  دهید، 
از  بسیاری  نکنید که معیشت   فراموش 
مردم استان بسته به وضعیت تجارت و 

اقتصاد  دریا است./

کشتی سازی هنوز همان کشتی نسازی است

نشریات کاغذی باقی می مانند
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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

استاندار دشوار  تصمیم 
جناب  گویا  ها   رسانه  از  برخی  زمزمه  طبق 
در  حضورشان  از  ماه  چند  گذشت  با  استاندار 
است  قرار  و  یافته  دست  نتایجی  به  هرمزگان 

برخی از مدیران ارشد استان را کنار بگذارد.
ها  گذاشتن  کنار  این  امیدواریم  فقط  وسط  این 

مطابق با روش شهرداری نباشد.
وری  بهره  اصوال  مستحضرید  که  همچنان 
مدیریتی در شهرداری حرف اول و آخر را می 
زند و در این سیستم معموال تا قطره آخر مدیر 

را استفاده می کنند.
صورت  اخیرا  که  خاصی  های  پژوهش  طبق 

گرفته
مدیرناکارآمدوجود  بنام  چیزی  شهرداری  در 
ندارد و اگر احیانا همگان با غرض ورزی و عناد 
برکناری مدیری بدهند، طبق فرایندی  به  رای 
وی جابجا گشته و به یک معاونت دیگر منتقل 
موفقش  تجارب  از  نیز  حوزه  آن  تا  شود  می 
شهرداری  بخواهید  را  راستش   . کند  استفاده 
نامزدهای  حتی  و  دارد  رئوفی  قلب  بندرعباس 
از  هم   شهر  شورای  انتخابات  خورده  شکست 
در  که   عزیزان  این  از  برخی  و  برد  نمی  یاد 
شهر  توسعه  در  بسزایی  سهم  گذشته  سالیان 
عناد  و  ورزی  کینه  با  مردم  البته  و  اند  داشته 
عنوان  به  اند،مجددا  نداده  رای  آنها  به  عمدا 
کرده  مدیریتی  تشکیالت  وارد  شهردار  مشاور 

تا همچنان به مردم خدمت کنند.
عارضم  حضورتان  به  ماجرا،  اصل  به  برگردیم 
که کنار گذاشتن یک مدیر از ارث پدری اش 
منزل  آشپزخانه  در  اورانیوم  سازی  غنی  از 
مدیریت  در  مسلم  اصل  یک  است،  تر  سخت 
میل  و  نباید حیف  مدیر  که  دارد  وجود  وطنی 

شود.
قواعد  مثل  عزیز  مدیران  معموال  رو  این  از   
به  جامد  از  مثال  دهند  می  حالت  تغییر  شیمی 
به   ، اما عمرا دود شوند  تبدیل می شوند  مایع 
از  را  آنها  اجل  ناکرده  خدای  اگر  خاطر  همین 
دو  کماکان  عزیزان  این  نکند  جدا  خدمت  میز 

دستی میز را چسبیده اند.
الزم به ذکر است که بخشی از مدیران استان 
خدمت  به  مشغول  االن  تا  زنبیلیون  سلسله  از 
غرضی  عصر  از  هم  نفری  چند  البته  هستند، 
مدیرکل بودند که سرانجام به هر بدبختی بود 

بعد از 3۰سال مدیریت بازنشسته شدند.
استان  در  مدیریت  اینکه  تر  جالب  نکته 
این  لیاقت  و  شایستگی  به  ربطی  چندان  ها 
و  سیاسی  جناح  به  حتی  ندارد،  الکی  چیزهای 
که  حدی  به  ندارد،  ربطی  هم  سیاسی  نگرش 
برخی  بهار،  ببخشید  نهار  دولت  رفتن  کنار  با 
آورده  در  تن  ز  کاپشن  شبه   یک  مدیران  از 
سر  از  را  جامعه  به  خدمت  شلوار  و  کت  با  و 
تحقیقات صورت  طبق  اینکه  تر  مهم  و  گرفتند 
هیچ  کنون  تا  هرمز   ملوک  دوره  از  گرفته 
است  نداده  استعفا  داوطلبانه  بصورت  مدیری 
این کشورهای  این نشان می دهد برخالف  که 
مدیریت  در  لیاقت  و  شایستگی  آنقدر  اروپایی، 
استان موج می زند که عمرا  ضعف و  سستی 
دیده باشید که بخواهند مثل این مدیران غربی 
استعفا که  یا  کنند  عذرخواهی  مردم  از   هی 

 دهند.
لذا جناب استاندار کار بسیار دشواری پیش رو 
دارد از این رو الگو گرفتن از روش شهرداری 
امری منطقی بوده و به صواب نزدیک تر است.

گلخنی کاظم 
 

 

مجمع  رئیس   ، تختی  هاشمی 
در  هرمزگان  مردم  نمایندگان 
امنای  هیأت  عضو  و  مجلس 
جلسه  سومین  در  دانشگاه 
علوم  دانشگاه  امنای  هیات 
گفت:  هرمزگان  استان  پزشکی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  تالشهای 
و  حفظ  جهت  در  هرمزگان 
 ارتقاء سالمت استان، قابل تقدیر

 است .
هاشمی تختی تصریح کرد: بخشی از 
ظرفیتهای سالمت استان هرمزگان 
در راستای درمان بیماران مراجعه 
کننده از است انهای اطراف و حتی 

بیماران مراجعه کننده از خارج از 
رو  این  از  کشور هزینه می شود؛ 
باید در جهت توسعه هر چه بیشتر 
حوزه سالمت استان گام برداریم.

حوزه  توسعه  برای  افزود:  وی 
بهداشت و درمان استان به تالش 
بخشی  بین  همکاری  و  مضاعف 
نمایندگان  مجمع  و  است  نیاز 
آماده هر گونه پیگیری برای حل 
 مشکالت بهداشت و درمان استان

 است.
مردم  نمایندگان  مجمع  رئیس 
هرمزگان در مجلس اذعان کرد: 
در بعضی از بازدید ها، پزشکانی 

را دیدم که بسیار خوب کار می 
مردم  به  روزی  شبانه  و  کنند 
مناطق محروم و روستاها خدمت 
فراوان  تشکر  جای  که  کنند  می 
دارد .وی ابراز نگرانی کرد: باید 
کشاورزی  محصوالت  تولید  در 
میزان  نظر  از  مصرف  مورد 
سموم و سالمت نظارت بیشتری 

صورت گیرد .
از  یکی  پایان  در  تختی  هاشمی   
راههای تقویت و افزایش تختهای 
بخش  به  کمک  و  بیمارستانی 
کردن  ملزم  را  استان  درمان 
صنایع غرب استان برای ساخت 

کمک  یا  و  خصوصی  بیمارستان 
دولتی  بیمارستانهای  ساخت  در 

عنوان کرد.

هاشمی تختی، رئیس مجمع نمایندگان مردم هرمزگان :

تالشهای دانشگاه علوم پزشکی در جهت ارتقاء سالمت استان، قابل تقدیر است

 مشاور معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در 
فارس  خلیج  وبدا  خبرنگار  با  کوتاه  گفتگویی 
استان  بهداشتی  شاخص  خوشبختانه  گفت: 
اخیر روند رو به رشدی  هرمزگان در3 سال 
مادر،  مرگ  به  توان  می  که  است  داشته 
مرگ نوزادان و کودکان زیر یکسال و 5 سال 

کشوری شاخص  به  نزدیک  که  کرد   اشاره 
میزان  مطلق  اسماعیل  محمد  است.دکتر   
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  کلی  باروری 
اعالم  دهم   ۱ ممیز   2 باالی  را  هرمزگان 
 کرد و افزود: این رقم از آمار کشوری باالتر

 است./

مشاور معاونت بهداشتی وزارت بهداشت:
شاخص بهداشت هرمزگان در 3 سال اخیر رشد داشته است

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
هیأت  جلسه  سومین  در  هرمزگان 
برنامه  اهمیت  به  اشاره  با  امناء 
برنامه  اجرای  گفت:  عملیاتی  های 
جامع  نگاه  مستلزم  عملیاتی  های 
است  سیاستگذاران  و  مدیران  تر 
بطور  آن  مالی  منابع  و  بودجه   ،
دیده انتظار  حد  در  و   مشخص 

 شود.
گفت:  داودی  حسین  سید  دکتر 
درمان  بهداشت،  وزارت  انداز  چشم 
بر  و  عملیاتی  های  برنامه  اساس  بر 
برنامه  راهبردها،  کلی،  اهداف  مبنای 
بر  و  شده  تعریف  ها  فعالیت  و  ها 
 ، ارقام  اعداد،  کنار  در  اساس  همین 
از  ناشی  کمی  شاخصهای  و  اهداف 
برنامه عملیاتی که بسیار خوب است 

، اهداف کیفی هم بسیار حائز اهمیت 
است .

طراحی  اهمیت  درباره  داودی  دکتر 
بندی  زمان  های  پروژه  تعریف  و 
مشخص  فعالیتهای  انجام  برای  شده 
یکی  محوری  پروژه  کرد:  تصریح 
است  دانشگاه  مهم  های  برنامه  از 
باید  ای  سرمایه  و  انسانی  منابع  که 

براساس آن پیش برود.
وی ارتباط بودجه به برنامه را هدف 
و  دانست  عملیاتی  برنامه  نهایی 
از  یکی  عملیاتی  ریزی  برنامه  افزود: 
اقدامات  مهمترین  و  اساسی  اصول 
حاشیه  در  نباید  که  است  دانشگاه 
های  برنامه  اجرای  با  و  بگیرد  قرار 
 میان مدت می توانیم به اهداف کالن

 برسیم./

رئیس دانشگاه علوم پزشکی در سومین جلسه هیأت امناء:
 اجرای برنامه های عملیاتی نیازمند نگاه
 جامع تر مدیران و سیاستگذاران است

 پس از ارائه گزارش حسابرسی مستقل از صورت های مالی به هیأت امناء دانشگاه عملکرد 
مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در خصوص 
اجرای حسابداری تعهدی مورد تایید واقع و با کسب افتخار در بین دانشگاههای برتر کشور قرار 
گرفت.رامین پورکار مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن تشکر از حمایتهای مسئولین 
دانشگاه به ویژه ریاست دانشگاه، معاون توسعه و مدیریت منابع و مجموعه امور مالی این موفقیت 
را حاصل تالش و همکاری تمام همکاران و نتیجه یک کار تیمی دانست که با زحمات بسیار 
زیاد همکاران در سال »اقتصاد مقاومتی - تولید- اشتغال « به ثمر نشست.پورکار افزود: مجموعه 
مدیریت مالی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بهره گیری از کارشناسان توانمند و اجرای یک 
کار کامال تیمی توانسته است؛ با بهره گیری از طرح نوین مالی با شفافیت و دقت کامل ارائه 

خدمت نماید./

با تالش مدیریت مالی دانشگاه علوم پزشکی محقق شد:
 برتری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 در اجرای حسابداری تعهدی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تعداد تخت 
بیمارستانی نسبت به جمعیت استان کافی نبوده و بایستی 

توسعه تخت های بیمارستانی در اولویت باشد.
از  فارس  خبرگزاری  با  گفت  وگو  در  داوودی  حسین 
غذایی  امنیت  و  کارگروه سالمت  در حاشیه  بندرعباس، 
با انتقاد از وضعیت نامناسب تعداد تخت های موجود در 
بیمارستان های استان، اظهار کرد: تعداد تخت بیمارستانی 
توسعه  بایستی  و  نبوده  کافی  استان  جمعیت  به  نسبت 
تخت های بیمارستانی در اولویت باشد و در همین راستا 
احداث بیمارستان 6۰۰ تخت خوابی را در دست اجرا داریم.

به گفته وی ، ۱6۰ تخت در میناب ، ۷۰ تخت در بستک 
و 6۰۰ تخت در بندرعباس در آینده ای نزدیک به ظرفیت 
موجود تخت های بیمارستانی اضافه می شود که در صورت 
افزون شدن این ظرفیت جدید، استان هرمزگان در 5 سال 

آینده با کمبود تخت بیمارستانی مواجه نخواهدبود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه براساس 
سیاست گذاری های کالن کشوری به ازای هر یک هزار نفر 
بیمارستان های دولتی و ۱  تعداد 5/۱ تخت در  جمعیت 
تخت در بیمارستان های بخش خصوصی استاندارد می باشد، 
افزود: بخش خصوصی هم بایستی همت کند و تخت های 

بیشتر به بیمارستان های خود اضافه کند.داوودی با اشاره 
به اینکه کمبود تخت در بیمارستان های استان یک معضل 
مهم می باشد، ادامه داد: تخت را یک روزه نمی شود تامین 
کرد، حمایت استانی و ملی الزم است و برنامه دانشگاه علوم 
پزشکی برای تامین تخت موردنیاز بیمارستان های موجود 
استان تا سال ۱۴۰۰ است .به گفته وی ، در حال حاضر 
به ازای هر یک هزار نفر جمعیت در استان هرمزگان 8/۱ 
تخت داریم و 8/۰ تخت استان در بخش دانشگاهی و ۴۴/۰ 
در بخش غیردانشگاهی مستقر هستند.رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی استان هرمزگان همچنین اظهارداشت: در بخش 
دولتی ۱۴ بیمارستان فعال با یک هزار و ۴85 تخت فعال 
موجود است در صورتی که یک هزار و ۴23 تخت مصوب 
این بخش است و تعداد تخت های فعال در بخش دولتی 
ویژه  تخت  تعداد 2۰2  داد:  ادامه  می باشد.داووی  بیشتر 
در بخش دانشگاهی و ۱۱6 تخت در بخش غیردانشگاهی 
در بیمارستان های استان مستقر می باشند.وی متذکر شد: 
بیمارستان های خصوصی استان 8۷8 تخت مصوب دارند 
که از این رقم  تنها 6۴۴ تخت فعال می باشد.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی استان هرمزگان با تاکید بر اینکه این دانشگاه 
بخش  از  شدت  به  استان  درمان  وضعیت  توسعه  برای 

خصوصی حمایت می کند، افزود: به نظر بنده نگاه به بخش 
خصوصی بایستی تغییر کند تا این بخش رونق گیرد و باعث 
رونق توسعه استان شود.داوودی از کمبود تخت در استان 
هرمزگان به عنوان چالش پیش روی دانشگاه علوم پزشکی 
خبر داد و افزود: بایستی در افق آینده به ازای هریک هزار 
نفر، 5/2 تخت در استان داشته باشیم.به گفته وی، کمبود 
نیروهای متخصص ماندگار در استان هرمزگان به دلیل 
عدم وجود ابزارهای تشویقی برای ترغیب این نیرو از دیگر 
مشکالت پیش روی حوزه درمان استان می باشد .رئیس 
اینکه  بر  تاکید  با  استان هرمزگان  دانشگاه علوم پزشکی 
بایستی به سمت جذب نیروهای ماندگار در استان برویم، 
بیمارستانی مواجه است  با کمبود تخت  افزود: هرمزگان 
ولی اگر این تخت ها تامین شود آیا زیرساخت آن که همان 
نیروی انسانی متخصص ماندگار است نیز داریم و بایستی 
هرچه سریعتر زیرساخت ها برای تقویت نیروی متخصص 
ماندگار در هرمزگان فعال شود.داووی در پایان خاطرنشان 
کرد: توسعه زیرساخت های آموزشی، آموزش تخصصی و 
تحصیالت تکمیلی بایستی در استان هر چه سریع تر اتفاق 

بیافتد تا آموزش بتواند پاسخگوی نیازهای استان باشد.

رئیس	دانشگاه	علوم	پزشکی	هرمزگان: تعداد تخت بیمارستانی درهرمزگان کافی نیست
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اسب های مینابی دویدند
نمک پور /میراث جرون میناب 

مسابقه کورس اسب دوانی قهرمانی شهرستان میناب 
عصر جمعه یکم دیماه در پیس��ت دهکده ورزش��ی 
بسیج میناب در محله باغ ملک شهر میناب  برگزار 
گردی��د . مصطف��ی ر فعتی،دبیر هیئت س��وارکاری 
شهرس��تان مین��اب در گفت وگو با خبرن��گار هفته 
نام��ه میراث ج��رون و افتاب جنوب در شهرس��تان 
مین��اب  بیان نمود: در این دوره از مس��ابقات تعداد 
 12 رأس اس��ب از گ��روه نری��ان باه��م ب��ه رقابت

 پرداختند.
در این دوره از مسابقات اسب چیتا با سوارکاری عمار 
رنجبری به مالکیت عرفان س��لطانی مق��ام اول را به 
دست آورد.اسب رنگو با سوارکاری علیرضا زابلی به 

مالکیت علیرضا مزین  مقام دوم را از آن خود کرد
اسب سیال با سوارکاری و مالکیت یعقوب رنجبری در 

جای سوم ایستاد.
این مس��ابقات  با حضور پرش��ور تماش��اگران رشته  
اسب دوانی و سوارکاری با اسب در  شهرستان میناب 
با ش��رکت 12 رأس اسب از جنس نریان در دهکده 
ورزشی بسیج در محله باغ ملک شهر میناب  برگزار 

شد/
هندبال میناب شب یلدا را با برد

آغاز کرد
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره ورزش و جوانان 
شهرس��تان میناب هفته ۵وم لیگ باش��گاه های 
هندبال کش��ور تنه��ا نماینده شهرس��تان میناب 

میزبان نماینده  استا ن بوشهر بود.
دراین هفته ورزش کاران مینابی دررشته هندبال 
ک��ه تنه��ا نماینده هندبال اس��تان نیز می باش��د 
توانس��ت درس��الن یادگار امام خمین��ی ره اداره 
ورزش و جوان��ان شهرس��تان میناب توانس��ت با 
نتیجه  ۲۲بر۲۰نماینده  اس��تان بوشهر را در شب 

یلدا شکست دهد./
کسب 2طال و۱برنز توسط ووشوکاران 

مینابی 
 نمک پور /میراث جرون میناب 

رقابت های ووشو کمربند طالیی قهرمانی کشور در 
سبک فنزی چوان در بندرعباس در حالی به پایان 
رس��ید که جوانان میناب به هم��راه  تیم هرمزگان  
توانستندبا کس��ب  دوطال ویک برنز این مسابقات 

را ترک نمایند .
استاد علی کریمی س��رمربی تیم اعزامی از میناب  
ب��ه ای��ن مس��ابقات در گفتگو ب��ا رواب��ط عمومی 
 اداره ورزش و جوان��ان شهرس��تان مین��اب اظهار

داش��ت : تیم هرمزگان توانس��ت درای��ن دوره از 
مسابقات درجایگاه نخست قرارگیرد.

کریم��ی اظهار داشت:ورزش��کاران مینابی اش��کان 
-۳۹و۵۶  دراوزان  مخلص��ی  مه��دی  و  م��رادی 
توانس��تند ط��الی ای��ن اوزان را م��ال خودنمایند 
و احس��ان خردمن��د در وزن -۸۵ نیز با ایس��تادن 
درجایگاه سوم مسابقات و دریافت گردن اویز برنز 

کارنامه میناب  را دراین دوره ازمسابقات بستند.
وی همچن��ان  اف��زود: هرمزگان  توانس��ت با 1۹ 
 ط��ال، 1٠ نق��ره و ۸ برن��ز به عن��وان قهرمانی این 
رقاب��ت ها دس��ت یابد  و اس��تان ه��ای فارس و 
 خراسان رضوی به ترتیب دوم و سوم شدند.کریمی 
گف��ت :این مس��ابقات ب��ا حضور 1٧۳ ورزش��کار 
از 1٤ اس��تان کش��ور در خانه ووش��و بندرعباس 
ب��ه  کرمانش��اه  س��تان  ا  و  گردی��د  برگ��زار 
 عن��وان تی��م اخ��الق در ای��ن رقابت ه��ا معرفی 

گردید.
پایان دوره مربیگری و داوری رشته 

موتای در میناب
نمک پور /میراث جرون

 به گ��زارش  خبرن��گار میراث ج��رون از میناب 
وداوري  مربیگ��ري  دوره  نخس��تین  اختتامی��ه 
درج��ه1،2،۳ و آزم��ون خ��ان۹،1٠،11 با حضور 
جوان��ان  و  ورزش  اداره  متق��ی ریی��س  جعف��ر 
شهرس��تان میناب ، زارعي دبی��ر هئت هاي رزمي 
اس��تان هرمزگان سهرابی مس��ئول  سبک  موتای 
در اس��تان  اس��تاد ه��ادی عب��دی زاده  مس��ئول  
رش��ته موتای در  مین��اب  و عالقمندان و ورزش 
کاران این رش��ته در  س��الن رزم��ی  اداره ورزش 
 و جوانان شهرس��تان مین��اب  به کار خ��ود پایان

 داد./

نمک پور/میراث جرون
والیب��ال  اخی��ر   س��ال های  در  کریم��ی 
دراس��تان  توانس��ته  مین��اب  شهرس��تان 
هرمزگان افتخارات بسیاری را برای میناب 

کسب نماید. 
درکن��ار تیمه��ای توانمن��د والیب��ال ای��ن 
شهرستان که باعث شده اند افتخارآفرین 
این رش��ته درشهرس��تان و اس��تان باشند 
ن��ام این  چهره ش��اخص در این رش��ته از 
شهرس��تان میناب هم به چش��م می آیدکه 
بر ب��االی صندل��ی داوری و در کنار زمین 
والیبال نام اس��تان هرمزگان وشهرس��تان 
میناب بر را توانسته برس��رزبانها  بیاندازد 
و ای��ن عزی��ز کس��ی نیس��ت جز حس��ین 
کریم��ی ، از شهرس��تان مین��اب و اس��تان 
هرم��زگان داور ملی کش��ورمان که دارای 
س��ال ها س��ابقه در زمین��ه داوری یکی از 
بهترین  داورهای والیبال استان ، شهرستان 
 میناب وکش��ور می باشد میهمان هفته نامه 

میراث جرون بود.
   شهرس��تان مین��اب در س��ال های اخی��ر 
ورزش  والیبال  در شهرستان میناب توانسته 
اوج بگی��رد و این اوج ودرخش��ش درعرصه 
استانی باعث گردیدتا والیبال این شهرستان 
همراه تیم های باشگاهی خودتبدیل به ارکان  
اصلی والیبال استان هرمزگان باشند درکشور 
ش��ناخته ش��وند.امروز در هفته نامه میراث 
ج��رون بر آن ش��دیم تا ای��ن افتخارورزش 
شهرس��تان را به نسل حال و آینده این خطه 

از میهن عزیزمان معرفی نماییم.
حس��ن کریمی اهل میناب ٤٠ساله، ورزش 
را تقریبا از م��دارس و زیر نظر بزرگان این 
رش��ته درشهرستان و اس��تان  مانند آقایان 
زرآبادی، رهس��پار ، ش��هریاری احمدی در 
روس��تای کریان توانس��ت الفبای این رشته 
را بیاموزد. کریمی که تحصیالت کارشناسی 
ارشد مدیریت ورزشی را داراست دارای دو 

فرزندپسرمی باشد. 
وی در ابتدای کار در این رشته به مربیگری 
روی اورده و ب��ه دلیل اینک��ه درآموزش و 
پرورش شهرستان مشغول به کار بودوروحیه 
خود را با مربیگری در  این رش��ته س��ازگار 
ندی��د با اس��تعدادی که در این راه داش��ت 
به داوری در این رش��ته روی آورد .حسین 
کریمی در پاس��خ  به خبرنگا ر ما که س��وال 
نم��ود   ورزش قدی��م را ب��ا ح��ال چگون��ه 
مقایس��ه می کنیدگفت : درگذش��ته تعصب 
و غیرت در ورزش بس��یار ب��اال بود ولی در 
عوض امکانات عل��م ورزش به این صورتی 
در این دوره پیش��رفت نم��وده هرگز نبوده 
درگذش��ته  امکانات بس��یار ناچیز و اندک 
بود ول��ی اکنون درعلم ورزش نه دررش��ته 
والیبال بلکه در تمامی رش��ته ها ورزشکاران 
ازامکانات بسیاری س��ود می برند. این داور 
ملی والیبال کشور از شهرستان میناب با بیان 
این مطلب که اولین بارکه در بازیهای رسمی 
دراین رش��ته بعنوان بازیکن حضورداش��تم 
دربازیهای آموزشگاهی شهرستان بوده ادامه 

داد جنجال��ی ترین  خاطره دراین رش��ته را 
درداوری دی��دار دو تیم فانوس بندرتیاب و 
ترییت شهدای تمبانو عنوان نمود و علت این 
جنجال در ان ب��ازی تاریخی را عدم آگاهی 

تماشگران دو تیم دانست.
کریم��ی ک��ه بجز رش��ته والیبال  به رش��ته 
تنیس روی میز نیزعالقمند اس��ت در ادامه 
این گفتگو درجواب به س��وال خبرنگارما که 
پرس��ید داوری را چقدر مهم می داند اظهار 
داش��ت: برای بنده کوپل داوری مهم نیست 
چون بنده عقیده دارم که هر شخص ابتدا به 

خداتوکل کند سپس به دانش خودش.

وی ب��ا اش��اره به ن��ام اوران این رش��ته در 
شهرس��تان میناب عنوان نمود: افراد بزرگی 
مانند اس��ماعیل احمدی، اصغر نصیری،علی 
اس��تان و  شهرس��تان  دروالیب��ال   ذاک��ری 

 س��تاره های ب��ی بدیلی بودندک��ه اگر این 
امکانات  در زم��ان فعالیت این بزرگان بود 
یقین پیدا نماییدکه اس��طوره های این رشته 
درکشور بودند. این افتخار داوری شهرستان 
 مین��اب  و اس��تان هرم��زگان بی��ان نمود: 
تاکنون قضاوت های زیادی رادرسطح کشور 
بعن��وان داور اول س��وت زده ام که طی این 

مدت قابل شمارش نیست .
حس��ین کریمی داور ملی مینابی درپاس��خ 
پرس��ش خبرنگارما که سوال نمودبا توجه 
ب��ه این افتخارات کم نظیر به نظر ش��ما تا 

چه اندازه شهرس��تان میناب  ) چه ورزش 
و جوان��ان و چ��ه تربی��ت بدن��ی ام��وزش 
وپ��رورش( از توانایی های ش��ما اس��تفاده 

نموده است ؟
گف��ت : هئی��ت والیب��ال شهرس��تان میناب 
زیر نظ��ر اداره ورزش و جوانان شهرس��تان  
توانس��ته ب��ا  برگ��زاری مس��ابقات والیبال 
بصورت مکرر و مرتب تحت لوای جام های 
مختل��ف در س��طح شهرس��تان وتابرگزاری 

کالسهای مربیگری وداوری با هماهنگی با 
هئی��ت اس��تان کارنام��ه قابل قبول��ی را از 
خودب��ه ج��ا بگذارد.کریمی گف��ت: والیبال 
از س��ری ورزش ه��ای پر طرفداری اس��ت 
که خوش��بختانه درچند س��ال اخیر توانسته 
درشهرس��تان میناب پیش��رفت های خوبی  
داشته باش��د تا جایی که والیبال  میناب  به 
یکی از ارکان والیبال استان با حضورهمیشگی  

2تا٤ تیم در لیگ برتراستان تبدیل شود.
 چه پیشنهادی به مس��ئولین والیبال استان  
در خصوص جهت توجه بیش��تر به والیبال 

دارید ؟
فکر می کنم مس��ئولین والیبال اس��تان  و در 
راس آنه��ا جناب ح��اج فری��دون الهامی و  
جناب آق��ای مظلوم رئیس هئی��ت والیبال  
شهرس��تان  باید برای تامی��ن اعتبار ورزش 
والیب��ال چاره ای بیاندیش��ند و از هدر رفت 
و  اس��تان  و  مس��تعد شهرس��تان  جوان��ان 
عالقمندان به این رش��ته بس��مت بزه های 

اجتماعی جلوگیری نمایند.
بعنوان س��وال آخر چه س��خنی با مسئولین 

دارید ؟
از مس��ولین شهرستان و اس��تان تقاضا دارم 
ابتدا ب��ه مقوله ورزش نگاه ویژه ای داش��ته 
باش��ند چون پتانس��یل های خیلی خوبی در 
ورزشکاران شهرستان میناب داریم که نمونه 
های آن را درمس��ابقات لی��گ برتر والیبال 

استان همیشه نمود پیدا کرده است.
داور ملی والیبال میناب و اس��تان هرمزگان 
گفت:توج��ه وی��ژه بپیشکس��وتان و افتخ��ار 
آفرین��ان ورزش والیبال شهرس��تان اس��تان 
وپیگیردغدغه ها و مش��کالت آنها داش��ته 

باشند./

حسین کریمی  دوار ملی والیبال درگفتگوبا میراث جرون:

 نمک پور/ میراث جرون 
رقابت های ووش��و کمربند طالیی قهرمانی 
کشور در سبک فنزی چوان در بندرعباس 
در حالی به پایان رسید که جوانان میناب 
به همراه  تیم هرمزگان  توانستند با کسب  
دو طال و یک برنز این مس��ابقات را ترک 

نمایند .

استاد علی کریمی س��رمربی تیم اعزامی  از 
میناب  به این مس��ابقات درگفتگو با روابط 
عموم��ی اداره ورزش و جوانان شهرس��تان 
میناب  اظهارداشت : تیم هرمزگان توانست 
دراین دوره از مس��ابقات درجایگاه نخست 
قرار گیرد.کریمی اظهار داشت : ورزشکاران 
مینابی اش��کان م��رادی و مه��دی مخلصی 

دراوزان ۳۹و۵۶ توانس��تند طالی این اوزان 
را مال خ��ود نمایند و احس��ان خردمند در 
وزن۸۵ نی��ز ب��ا ایس��تادن درجایگاه س��وم 
مسابقات و دریافت گردن اویز برنز کارنامه 

میناب  را دراین دوره ازمسابقات بستند.
وی همچنی��ن  افزود : هرمزگان  توانس��ت 
ب��ا 1۹ ط��ال، 1٠ نق��ره و ۸ برنز ب��ه عنوان 

قهرمانی این رقابت ها دس��ت یابد  و استان 
های فارس و خراسان رضوی به ترتیب دوم 
و سوم شدند.کریمی گفت : این مسابقات با 
حضور 1٧۳ ورزش��کار از 1٤ اس��تان کشور 
در خانه ووشو بندرعباس برگزار گردید و ا 
س��تان کرمانشاه به عنوان تیم اخالق در این 

رقابت ها معرفی گردید./

کسب ۲طال و۱برنز توسط ووشوکاران مینابی 

می��راث ج��رون /مین��اب 
  جواد زارعی سرمربی تیم بسکتبال مقاومت میناب 
بع��د از باخت امروز مقابل تیم متمول پتروش��یمی 
بندر امام و کس��ب نتایج ضعیف این تیم در فصل 
جاری رسما از س��مت خود استعفا داد تا مسئوالن 
 تی��م به فک��ر گزینه دیگ��ری برای جانش��ینی وی

 باش��ند. 
جواد زارعی یکی از پر افتخارترین مربیان بس��کتبال 
اس��تان هرمزگان می باش��د که با تیمه��ای مختلف 
اس��تان هرمزگان عناوین قهرمانی زیادی را کس��ب 
نموده اس��ت همچنین نامبرده ٤ سال به عنوان مربی 
تیمهای ملی فعالیت داش��ته و بازیکنان زیادی را به 
 تیمهای ملی نوجوانان و جوانان کش��ور معرفی نموده 

اس��ت./

جواد زارعی سرمربی تیم 
بسکتبال مقاومت میناب از 

دومین دوره مسابقات شطرنج سریع جام نیکوکاری هیات سمت خود استعفا داد
شطرنج شهرستان میناب با همکاری موسسه ساحل خلیج 
فارس )حامی کودکان سرطانی هرمزگان( روز جمعه اول 

دیماه برگزارشد.
 این مس��ابقات با حضور ٧۹ نفر از شطرنجبازان شهرستانهای 
میناب – سیریک – بندرعباس و بخش های توکهور و رودخانه 
و فاریاب رودان و روس��تای درتوجان بندرعباس به س��رداوری 
مجتبی خرمی و داوری مصطفی بختیاری در سالن کتابخانه آل 
محمد)ص( میناب برگزار شد که در نتیجه عادل عبدالصمدی با 
ریتینگ بین المللی 1٧۵۸ از میناب با کسب ٧۵ امتیاز و پوئن 
ش��کنی باالتر به مقام قهرمانی و سعید حدادی با ریتینگ بین 
المللی 1۶۹۵ از میناب با کسب ٧۵ امتیاز و پوئن شکنی کمتر 
به مقام دوم  وسهراب شمس الدینی با ریتینگ بین المللی 1۸٠٤ 
از میناب با کسب ٧ امتیاز به مقام سوم  ومختار قنبری با ریتینگ 
بین الملل��ی 1۳۵٧ از بندرعباس بعنوان امتیازآورترین بازیکن 
پیشکسوت شناخته شد.فرزانه پیش��دار با ریتینگ بین المللی 
1۵۳٧ از بندرعباس امتیازآوترین بازیکن بانوی اول شناخته شد.

مس��ابقات شطرنج س��ریع گرامیداش��ت مرحومه محبوبه امانی 
به میزبانی هیات ش��طرنج شهرستان الرس��تان استان فارس با 
درخشش بی نظیر شطرنجبازان استان هرمزگان به پایان رسید.

این مس��ابقات با شرکت ۶۸ نفر از ش��طرنجبازان شهرستان های 
الرس��تان – ش��یراز – اوز – جهرم – قیر – گراش – بندرعباس 
و بس��تک که ۳٠ نفر از آن��ان دارای ریتینگ بی��ن المللی بودند 
به س��رداوری لیال پرندوار و داوری محس��ن دلشاد در ۹ دور به 
روش سوئیس��ی به سرپرس��تی سید ریحان کش��فی بصورت ریتد  
برگزار ش��ددر این دوره از مسابقات ۹ نفر از شطرنجبازان استان 
هرمزگان ش��رکت کرده بودند که با نتایج عالی س��کوهای اول تا 
پنجم بجز مقام س��وم مس��ابقات را از آن خود کردند و در نتیجه 
:محمد اصبحی از بندرعباس با ریتینگ بین المللی 2٠1٠ با کسب 
۸ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.ش��هرام س��االری از بندرعباس با 
ریتینگ بین المللی 1۹2٧ با کسب ٧۵ امتیاز و پوئن شکنی باالتر 
به مقام دوم رس��ید.مجتبی وحدانی از الرس��تان ب��ا ریتینگ بین 
الملل��ی 2٠۵٠ با کس��ب ٧۵ امتیاز و پوئن ش��کنی کمتر به مقام 

سوم رسید./

عادل عبدالصمدی از میناب قهرمان 
مسابقات شطرنج سریع جام نیکوکاری 

محمد اصبحی قهرمان مسابقات شطرنج 
گرامیداشت مرحومه محبوبه امانی الرستان 

مسؤوالن به فکر تامین اعتباروالیبال باشند

   پتانسیل های  
      خیلی خوبی در 
ورزشکاران شهرستان 
میناب داریم که نمونه 
های آن را درمسابقات 
لیگ برتر والیبال استان 
همیشه نمود پیدا
 کرده است



حوادث  6

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

۱504
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 

چهار شنبه   13 دی ماه   1396 / شماره  60/ سال  سوم

دستگیری ۱03 متهم قاچاق کاال و ارز 
در هرمزگان

 فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: با تالش ماموران 
انتظامی استان و با اجرای طرح های مقابله با قاچاق 
کاال و ارز در یک هفته گذش��ته، 1٠۳ متهم در این 

زمینه شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایرنا، سردار عزیزاهلل ملکی اظهارداشت: 
در ای��ن مدت ان��واع کاالی قاچاق ب��ه ارزش 12۳ 
میلیارد و 2۵۳ میلیون ریال کش��ف شده که عمده 
کاالهای کش��فی ش��امل 2 میلی��ون و 2۵1 هزار نخ 
س��یگار، ٤ هزار و ۸۳۵ ثوب البس��ه و 1۵ تن و ۹۶٠ 
کیلو برنج ، بیش از ٧٠٠ قطعه خودرو و برخی اقالم 

دیگر است.
وی با اش��اره به تاثیرهای س��وء قاچاق کاال و ارز بر 
اقتصاد کشور، تصریح کرد: در یک هفته گذشته ۶۳ 
دس��تگاه خودروی حامل کاالی قاچاق در هرمزگان 
شناس��ایی و توقیف شدند.فرمانده انتظامی هرمزگان 
با تأکید بر اجرای مس��تمر طرح های پاکسازی نقاط 
آلوده به قاچاق در اس��تان و مب��ارزه با قاچاقچیان و 
قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس گفت: یکی 
از رسالت های نیروی انتظامی، برقراری نظم و امنیت 
عمومی است و پلیس با تمام توان و اقتدار در این راه 

گام برمی دارد/

تاه
ـو

ث ک
واد

حـ

رئیس پلیس هرمزگان گفت: اعضای یک 
باند سرقت مسلحانه که روز دوشنبه 1٠ 
صب��ح به یک طالفروش��ی دس��تبرد زده 
بودند، در کمتر از ٧ساعت توسط نیروی 

انتظامی در بندرعباس دستگیر شدند.
س��ردار عزیزاهلل ملک��ی  در گفت وگو با 
خبرگزاری ف��ارس در بندرعباس، اظهار 
کرد: روز دوشنبه ساعت 1٠صبح سرقتی 
از یک مغازه طالفروش��ی صورت گرفت 

که بالفاصله اعالم شد و با عملیات مهار 
و تعقیب موفق ش��دیم کمتر از ٧ساعت 
سه س��ارق مسلح و ۵همدس��ت دیگر را 

دستگیر نماییم.
وی اف��زود: پس از اطالع از این س��رقت 
بالفاصله نیروهای پلیس وارد عمل ش��ده 
وب��ا ردیابی موفق ش��دیم رد س��ارقان را 
بگیریم،  خودروی سارقان پس از تصادف 
در یکی از خیابان های ش��هر قصد خروج 

از شهر را داشت که در یکی از محورهای 
خروجی با مس��دود نمودن مس��یر موفق 
شدیم که هشت سارق را دستگیر نماییم.

رئی��س پلیس هرم��زگان گف��ت: دراین 
عملیات س��ه قبضه س��الح جنگ��ی و ٤ 
کیلو طالهای سرقت شده کشف شد، در 
عملیات ضربتی پلی��س تمام اعضای این 
باند که هش��ت نفر بودند در منزلی واقع 
در محل��ه نخل پیرمرد بندرعباس به دام 

مأموران نیروی انتظامی افتادند.
ملکی اضاف��ه کرد: اعضای ای��ن باند که 
همگی غیربومی بودند در پوشش گچ کار 
خانه ای را اجاره ک��رده و از مدت ها قبل 
در ای��ن خان��ه مج��ردی، برای س��رقت 
مسلحانه از طالفروش��ی برنامه ریزی می 
کردند. همچنین سابقه سرقت از چند طال 
فروش��ی دیگر نیز در پرونده این متهمان 

وجود دارد.

3 سارق مسلح طالفروشی در بندرعباس دستگیر شدند
رئیس	پلیس	هرمزگان:

 دو نفر در کشورمان هستند که 121 سال سن دارند، یکی 
ساکن قشم است و دیگری ساکن زنجان؛ هر دو هم مستمری 
بگیر تامین  اجتماعی هستند و هر دو هم حاال حاالها امید به 
زندگی دارند. از احوال آنکه در زنجان اس��ت، نمی دانیم اما 
»علی رجستری« که در قشم سال ها صیاد بوده، روزگار خوبی 

دارد؛ هم سرحال است و هم دل جوانی دارد. 
به گزارش جام جم  اما همه این ها نافی این نیست تا »علی 
رجستری« در 121 س��الگی سالم و سرپا و با حواس کامل 
مشغول زندگی باشد. کسی که تا حاال ٤ تا زن گرفته و البته 
ب��دش نمی آید که یکی دو بار دیگر هم تجدید فراش کند.

روس��تای رمکان در 2۸ کیلومتری جنوب غربی شهر قشم 
واقع شده، »رجس��تری« هم ساکن همین روستاست؛ شغل 
عمده این روس��تاییان صیادی اس��ت و رجستری هم تا 12 
س��ال پیش که حدود 11٠ س��ال سن داش��ته، صیاد بوده؛ 
البته پس��رش تعریف می کند که یک بار که باِر صیادی را 
ب��ه امارات برده، به اون گفته ان��د که دیگر ازش بار تحویل 

نمی گیرند، چون »از کارافتاده« محس��وب می ش��ود. »علی 
رجستری« در سال ٧٤ که قانون بیمه صیادان تصویب شده، 
1٠٠ س��الش بوده و تازه شروع به بیمه پردازی کرده و بعد 
که 11٠ س��الش بوده و حس کرده از کارافتاده ش��ده، تازه 
بازنشسته شده اس��ت.اما از این حواشی که بگذریم، روایت 
زندگی رجستری در 121 س��الگی هم روایت جالبی است. 
او در ی��ک خانه بزرگ و قدیمی در همان روس��تای رمکان 
زندگی  می کند. در شناسنامه تاریخ تولدش اینگونه درج شده 
است »دوازدهم ثور)اردیبهشت( یک هزار و دویست و هفتاد 
و پنج« یعنی می ش��ود »121 س��ال و ٧ ماه و 2۸ روز«. سن 
زیادی اس��ت.این صیاد سالخوره که به زبان محلی صحبت 
می کن��د، با روی خوش و لبخند ما را به داخل منزل دعوت 
می کند و می گوید: »س��ال ها در دری��ا ماهی گیری می کردم 
و با لنج به کش��ورهای اطراف خلیج ف��ارس بار می بردم و 
صیادی می کردم اما از چند سال قبل دیگر نمی توانستم مثل 
قبل کار کنم و بازنشس��ته شدم و از 12 سال پیش تاحاال از 

حقوق بازنشستگی امرار معاش می کنم.«او که تاکنون ٤مرتبه 
ازدواج کرده اس��ت، می گوید: »هر چهار همسرم را با عشق 
انتخاب کردم اما از هر س��ه همسر قبلی فرزندی ندارم. از 
همسر چهارم نیز یک پسر و ۶ دختر دارم که یکی از دخترها 
هم عقب مانده ذهنی اس��ت و با ما زندگی  می کند. حاال ۳۳ 
نوه و ٤۵ نتیجه دارم که به ما سر می زنند.«تنها پسرش در 
مورد زندگی پدرش توضیحات بیشتری می دهد و می گوید: 
»مادر ما چهارمین همس��ر پدرم اس��ت و متاسفانه پدرم از 
س��ه زن قبلی بچه دار نشده بود که با مادر ما ازدواج کرد و 
حاصل این ازدواج 1۸ فرزند بود که تنها ۶ نفر از آنها هنوز 
زنده هس��تند،  اولین فرزند آنها یک دختر بود که هم اکنون 
۶۵ س��اله است و کوچکترین نوه نیز ۵ سال سن دارد.«زنی 
با چادر رنگی و برقع به صورت، در گوش��ه اتاق روی تشک 
کوچکی به بال��ش تکیه زده اس��ت و صحبتی نمی کند، که 
دخترش��ان می گوید: »این مادرمان اس��ت که ۸٤ سال سن 
دارد و از اول یکی از چشم هایش کم بینا بوده و به مرور زمان 

نابینا ش��ده و حتی ش��نوایی اش هم کم شده به همین خاطر 
زیاد صحبت نمی کند.«فتحیه، اولین دختر او می گوید: »پدرم 
روحیه شاد و سرزنده ای دارد و به خاطر شادابی و کار زیاد 
اس��ت که تا به این سن می تواند کارهای خود را انجام دهد 
و هنوز هم ش��اداب و بشاش است، حتی چند سال پیش که 
دختر جوان من از دنیا رفت پدرم با دستان خودش دخترم 
را در قبر گذاش��ت و بعد به ما که ناراحت و گریان بودیم 
دلداری می داد ک��ه این دختر امانت خدا بود که به او پس 

دادیم و شیون نکنید.«
»علی رجس��تری رمکانی«، ماهانه ی��ک میلیون و صد هزار 
تومان مستمری بازنشستگی از کارافتادگی از تامین اجتماعی 
دریاف��ت می کند؛ آنگونه که از حرف��ش بر می آید با وجود 
رفت و آمد زیادی نوه ها و نتیجه ها به منزلش��ان، جوابگوی 
زندگی شان است. البته تلویحی گفت که حتی مایل است زن 

دیگری هم بگیرد.

ملوان 121 ساله ای که هنوز زبل است! 
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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 (
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 تلفن:32222596

 جهت درج آگهی خود

در هفته نامه منطقه جنوب 

کشور)) میراث جرون((

 تماس بگیرید 

تمام شب تب شرجی از آسمان می ریخت
هوا نبود عطش بود و بی امان می ریخت

کنار موج شکن ناخدای پیر و صبور
برای چلچله ها خورده های نان می ریخت

قدم زنان من و او خسته راه می رفتیم
هزار زخم زبان از جنوبیان می ریخت
دو دست کوچک من در دو دست خسته ی او

تمام غربت دریا درونمان می ریخت
من از خجالت او هی سکوت می کردم

و او برای من خسته هی زبان می ریخت
تمام مردم بندر به خواب می رفتند

و شرجی از در و دیوار همچنان می ریخت 

WWW.mirasjaron.ir

بیا قدم بزنیم

کارد آن چنان به استخوانش رسیده
که چشمان تو را نیز به خاطر نمی آورد

این شعر از این سطر زخمی است
مثل آن روزها کلمات به احترامت صف نمی کشند

خون رها شده از شقیقه
تا زیر چانه آمده است

شاعر این سطرها
شعر زخمی اش را برایت پست خواهد کرد

نامه را که می گشایی احتیاط کن
کلمات رها شده در متن حال خوبی ندارند

***
شاعر با دستی زیر چانه

نامه را برایت خواهد خواند
کلمات زخمی اند

سطرها
چشمان تو را به خاطر نمی آورند.

چشمان تو

فهیمه نظری

شب که آرام تر از پلک تو را می بندم
تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست

محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست
از تو تا ما سخن عشق همان است که رفت

که در این وصف زبان دگری گویا نیست
بعد تو قول و غزل هاست جهان را اما

غزل توست که در قولی از آن ما نیست
تو چه رازی که بهر شیوه تو را می جویم

تازه می یابم و بازت اثری پیدا نیست
شب که آرام تر از پلک تو را می بندم

در دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست
این که پیوست به هر رود که دریا باشد

از تو گر موج نگیرد به خدا دریا نیست
من نه آنم که به توصیف خطا بنشینم

این تو هستی که سزاوار تو باز اینها نیست 
محمدعلی بهمنی یداهلل شهرجو
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دولت با بیکاری گسترده فارغ التحصیالن مواجه است
در	گفت	وگو	باپژوهشگرهرمزگانی	مطرح	شد

بـودن دارا  بـا  هرمـزگان   اسـتان 
 ظرفیـت هـای دریایـی و طبیعی یکی 
 از اسـتان های اسـتراتژیک کشـور در
 حـوزه هـای مختلـف می باشـد . بهره 
گیری از استعدادهای بالقوه وتبدیل آن 
به فرصت یکی از اصولی ترین راهکار در 
شرایط فعلی است .بیکاری و سرگردانی 
فارغ التحصیالن هم اکنون به بحرانی در 
کشور تبدیل شده و با اتخاذ سیاستهای 
شـتاب زده شـاهد افزایش ایـن تعداد 

هستیم.
منصور فرهادی در گفت وگ��و میراث جرون 
اظهار کرد: رسیدن به تعادل در شرایط فعلی 
کاری س��خت وپر هزینه است اما غیرممکن 
نبوده و نیس��ت . می ش��ود با اتخاذ سیاست 
های تعدیل��ی و کاربردی اندک��ی از بار این 
بحران و س��یل بیکاران در جامعه کاست. هر 
س��اله تعداد زیادی از دانشجویان از دانشگاه 
ه��ا و مراک��ز علمی و آموزش��ی کش��ور فاغ 
التحصیل می ش��وند وبه امید یافتن ش��غل 
به هر دری می زنند تا ش��اید بتوانند جبران 
س��ال های پ��ر هزینه تحصی��ل را بکنند اما 
دریغ از یک فرصت ش��غلی مناسب برای این 
فارغ التحصیالن مدرک بدس��ت .وی افزود: 
هم اکن��ون صنایع هرمزگان در حال فعالیت 
بوده و سهم بسزایی در تولید و اقتصاد کشور 
دارند اما در کما تاس��ف می بینیم که س��هم 
جوان��ان تحصیل ک��رده هرمزگان��ی دراین 
صنایع که آلودگی هایشان به مردم می رسد 
بسیار اندک و دررده های پایین مدیریتی ویا 

نیروهای خدماتی و...می باشد.
پژوهش��گر ف��وق دکتری فیزیک هس��ته ای 
گفت: باید اولویت های ش��اخص مشخص و 
بعد مدنظ��ر نمایندگان مجلس، اس��تاندار و 
سایر مدیران دستگاه ها و صنایع قرار بگیرد 
و ب��ا کار تیم��ی و دوری از ت��ک روی های 
مدیریتی برای کاهش آمار بیکاری استان که 
هم اکنون بنا به آمار رسمی  حدود 13درصد 
وغیررس��می 3۰درص��د می باش��د چاره ای 

اندیشید.
*بیکاران دارای تحصیالت عالیه

فرهادی گفت: بی ش��ک یک��ی از مهمترین 
معضالتی که اس��تان هرمزگان در س��ال ۹۷ 
ودرس��الهای بع��د با آن دس��ت ب��ه گریبان 
خواهد بود بیکاری گسترده فارغ التحصیالن 
دانشگاهی در رشته های مختلف و در مقاطع 
مختل��ف اعم از کارشناس��ی ت��ا دکتری می 
باش��د، بیکارانی که امروزه در هر خانواده ی 
شهری و روستایی یافت می شوند، افرادی که 

با محفوظات زیاد و مهارت کم دارای توقعات 
زیاد از سیس��تم اداری و صنعتی برای ایجاد 

فرصت شغلی هستند.
وی افزود: با رصد میدانی شهرستانهای استان 
مشاهده می ش��ود که در بعضی شهرستانها 
هیچ گون��ه کارخان��ه و زیر س��اختی جهت 
اشتغال جدید حداقل ساالنه 1۰۰ نفر نیروی 
دانش��گاهی هم ندارد و تلخ تر اینجاست که 
پروژه هایی نیز آغاز نش��ده که در پنج س��ال 

آینده سالی 1۰۰ نفر شاغل شوند.
*نیروهای بیکار صرفا با ادامه تحصیل

پژوهش��گر فوی دکتری فیزیک هس��ته ای 
گف��ت: اف��راد در مقاطع باالتر ب��رای خود و 
مس��ؤولین زم��ان می خرند به گم��ان اینکه 
ب��ا باال رفتن م��درک علم��ی احتمال جذب 
ش��دن آنها در صنایع و بخش دولتی افزایش 
م��ی یابد. گمان��ی که در زم��ان حاضر دیگر 
محقق نمی ش��ود و اگر این مس��اله بنیادین 
چاره اندیشی نش��ود بعید نیست در سالهای 
آتی داس��تان کشور هندوستان در چند دهه 
قبل این بار در ایران تکرار ش��ود که افرادی 
با م��درک دکت��را در خیابانه��ا تکدی گری 
می کردند. اس��تمداد از بخ��ش خصوصی و 
شرکتهای دانش بنیان شاید تنها راهکار حل 
موضوع باش��د که الزم است مدیران مربوطه 
ب��ه تفصیل در ای��ن باب مطالع��ه و تحقیق 
نمایند وگرنه وجود بس��تر شغل های کاذب 
و قاچ��اق در هرمزگان ن��ه تنها به جذب این 
نیروهای دانش��گاهی م��ی انجامد و به پیکره 
ی جامع��ه آگاه هرمزگان لطمه می زند بلکه 
امی��د به ادامه تحصیل، پژوهش و نو آوری را 
در  دانش آموزان و دانش��جویان هرمزگان تا 

حد زیادی از بین خواهد برد.
*معضل آب

وی با اش��اره به بحران اب و کاهش ش��دید 
سفره های زیرزمینی در استان خصوصا شرق 
هرمزگان اظهارداشت : یکی از کلیدی ترین 
دغدغه ها در س��ال ۹۷ و سالهای پس از آن 
تولید آب برای مصارف ش��رب و کش��اورزی 
خواهد بود.با توجه به محدود بودن منابع آب 
ش��یرین و هزینه های باالی روش��های فعلی 
تولید آب ش��یرین از دری��ا در ایران توجه به 
چند نکته مهم جهت خروج از بحران ضروری 

می باشد.
الف( تولید آب ش��یرین هزین��ه های زیادی 
دارد بنابراین در خیلی از کشورهای دنیا آب 
لوله کش��ی قابل خوردن نیست و در مبادی 
ورودی کشورها به مسافران اعالم میکنند که 
از آب معدنی جهت شرب استفاده نمایید. در 

این کشورها آب لوله کشی آبی ارزان قیمت 
بهداش��تی اما غیر قابل شرب است که برای 
س��ایر مصارف نظیر اس��تحمام و شستشو از 
آن اس��تفاده میش��ود. مقوله ای که شاید در 
حال حاضر مردم ایران پذیرش آن را نداشته 
باش��ند اما باید توجه داش��ت که با توجه به 
موقعیت خش��ک ایران هم��واره بعنوان یک 
آلترناتیو می تواند مطرح باشد و دور از انتظار 

نیست که روزی استان به این سمت برود.
ب( مصرف بیش از ن��ود درصد از ذخایر آب 
شیرین کش��ور در بخش کش��اورزی با بهره 
وری پایین زنگ خطر جدی و بزرگی اس��ت 
که متاس��فانه با وجود تمام تالشهای صورت 
گرفته هنوز سیس��تم آبیاری مزارع هرمزگان 
قدیم��ی و دارای بهره وری پایین می باش��د 
و جالب اس��ت بدانید که حتی سیس��تمهای 
آبی��اری قط��ره ای ک��ه در هرم��زگان مورد 
اس��تفاده قرار م��ی گیرند در کش��ور و دنیا 
منس��وخ شده اند و نس��لهای جدید آن پا به 
عرصه کش��اورزی گذاش��ته به نحویکه اخیرا 
در اس��تان کرمان تمام سیستم آبیاری قطره 
ای را در زی��ر خاک قرار م��ی دهند و عمیقا 
در کاه��ش تبخیر آب، کاهش علفهای هرز و 

افزایش تولید محصول موثر می باشد.
ج( یکی از علمای برجس��ته استان فرمایش 
ایش��ان دارن��د،  آب  زمین��ه  در   زیبای��ی 

 م��ی فرمایند: فرش��تگان نفری��ن می کنند 
مردم��ی را ک��ه در کنار دریا نم��از باران می 

خوانند.
فرهادی ادامه داد: این سخن به زیبایی به ما 
می گوید که از ملزوم��ات هرمزگان مترقی، 
تالش و برنامه ریزی و پژوهش برای تولید آب 
شیرین از رطوبت هوا و دریا می باشد.نکته ی 
مهمی که باید در حوزه ی تولید آب شیرین 
م��الک قرار گیرد این اس��ت ک��ه یک بحث 
تولید آب ش��یرین برای شرب است که چند 
س��الی است این پروسه در هرمزگان با نکات 
ضعف و قوتی آغاز ش��ده است اما بحث دیگر 
تولید آب ارزان قیمت برای کشاورزی از دریا 
می باش��د مقوله ای که سالهاست در برخی 
کشورها آغاز شده اما در هرمزگان هنوز حتی 
در دست مطالعه و بررسی نیز نمی باشد. د( 
با توجه به وجود ش��دت نور خورشید بسیار 
قوی در تمام فص��ول در هرمزگان و رطوبت 
ب��االی هوا تولید آب ش��یرین با هزینه کم با 
استفاده از کوره های خورشیدی ارزان قیمت 
و ب��ا طول عمر باال می توان��د راهکار جذابی 
باشد در این زمینه راه اندازی و تاسیس یک 
مرکز R&D پیش��نهاد می گردد تا با جذب 

 نخبگان از سراس��ر کش��ور این پروژه ملی را
 راه اندازی کنند.

* عدم تولید:
وی بیان کرد:یکی از معضالت دیگر هرمزگان 
بح��ث ع��دم تولی��د در بخش��های مختلف 
صنعتی، کش��اورزی و ... می باش��د، یکی از 
مهمترین مش��کالت جوامع جهان س��ومی و 
متکی به درآمدهای زیرزمینی این اس��ت که 
هم��واره منتظر دریافت بودج��ه های دولتی 
برای راه اندازی دانش��گاه، مدرسه، کارخانه، 
گلخانه و ... هس��تند و پس از راه اندازی هم 
به دنبال تزریق بودجه دولتی جهت استمرار 
بقای این واحدها هستند بنابراین هرگز توان 
رقابت با دنیا را نخواهند داش��ت و عمال نگاه 
بن��گاه داری در این مجموع��ه ها حذف می 
ش��ود.معضلی که در دهه ی هفتاد در کشور 
به طور گس��ترده ای دیده میش��د و صنایع 
عظیم��ی مانند صاای��ران و ش��هاب و ... راه 
اندازی ش��دند اما یکی پ��س از دیگری راکد 
و عمال ورشکسته شدند، سنگهای بزرگی که 

هرگز درست پرتاب نشدند.
پژوهش��گر جوان هرمزگان��ی درپایان تاکید 
کرد: امروز نیز در هر حوزه ای که برای تولید 
در استان ورود کنیم برندهای معتبر جهانی 
با قیمتی بسیار نازل تر از ما محصولی بسیار 
با کیفیت تر در بازار ایران توزیع میکنند، این 
واقعیتی اس��ت انکار نشدنی، پی راهکار برون 
رفت از این  چالش س��همناک چیس��ت؟در 
پاسخ به این س��وال مهم موارد زیر را مطرح 

می کنیم:
الف: ب��ه بنگاهه��ای اقتص��ادی و صنعتی و 
کش��اورزی بیاموزیم ک��ه در صورتیکه دنبال 
بقا در بازار هس��تند باید ب��ه کمک نخبگان 
و نیروهای متخص��ص به دنبال افزایش بهره 
وری، افزایش کیفیت و کاهش قیمت باشند. 
ب( تنها راه نجات اقتصاد اس��تان و کش��ور 
تولید می باش��د تازمانیک��ه بخش عمده ی 
جامعه مصرف کننده یا توزیع کننده باش��د 
گره های کور اقتصادی در همه حوزه ها باقی 
خواه��د مان��د و روی زندگی ت��ک تک افراد 
جامعه در هر موقعی��ت اجتماعی اثر خواهد 

گذاشت
ج( ب��ه ظرفیته��ای بومی منطق��ه هرمزگان 
توجه جدی داش��ته باشیم، با نگاهی واگرا به 
جای نگاهی همگرا به ظرفیت های خدادادی 

استان راهکار های جالبی برای توسعه تولید 
پدیدار خواهد ش��د. ظرفیتهایی مانند ساحل 
خاص، دریای خاص و زمینه های کشاورزی 
متفاوت میتواند توان رقابت با دنیا را برای ما 
در بعضی حوزه ها فراهم کندد( ش��رکتهای 
دانش بنی��ان، پارکهای علم و فناوری، مراکز 
رشد، پژوهش��کده های کاربردی، بنیاد ملی 
نخبگان در استان میتوانند سرمنشا تحوالت 
بزرگ��ی در حوزه تولید محص��ول با کیفیت 
و ارزان و م��ورد نی��از مردم باش��ند که عمال 
نتوانسته اند به رسالت اصلی خود عمل کنند 
اما میتوان به عن��وان حلقه مفقوده ی تولید 
روی آنها حساب باز کرد.د( مهندسی معکوس 
را در کشور به شکل جدی آغاز کنیم، هرچند 
در نگاه اول این پیشنهاد مورد توجه سیاست 
گ��ذران عرصه تولید قرار نمی گیرد اما یقین 
بدانید میتواند راهگش��ا باشد، توجه جدی به 
مهندس��ی معکوس، آموزش آکادمیک آن و 
گس��ترش تولید محصوالت مختل��ف با این 
روش م��ی توان��د جلوی وارادت ب��ی رویه و 
خروج ارز از کش��ور را بخصوص در حوزه ی 
صنایع کوچک و محصوالت فانتزی بگیرده( 
خ��ط تولید برخی از محصوالت کش��ورهای 
چی��ن و هند را در اس��تان راه اندازی کنیم، 
وقتی ساالنه پانصد میلیارد تومان عروسک از 
کشور چین وارد ایران می شود چرا بخشی از 
این خط تولید را در کشور دایر نکنیم؟ قطعا 
میتوان با مشارکت کشورهای دیگر بخشی از 
نیروهای دانش��گاهی را در این حوزه ها بکار 
گرفت. ح��وزه هایی که  می ت��وان با تلفیق 
خالقیت دانشمندان جوان  بومی با تکنولوژی 
خارجی محصوالت��ی ارزان و مطابق فرهنگ 

مصرف ایرانیان تولید کرد.
خ( به بخشهای مختلف دانشگاهی، صنعتی، 
تولیدی، کش��اورزی و ... ی��اد بدهیم که در 
یکس��ال هیچ گون��ه همای��ش، کنفرانس و 
اجالس��ی برگ��زار نکنند و هزین��ه این قبیل 
برنامه ه��ا را صرف پژوه��ش و افزایش بهره 
وری و انگیزه ی منابع انسانی نمایند، یکی از 
معظالتی که دامن گیر نیروهای تولید ش��ده 
است کمبود حقوقها و عدم وجود انگیزه الزم 

برای کار می باشد.
ث( پ��س از اثرگ��ذاری به��ره وری باال روی 
دس��تمزد نیروهای تولید کنن��ده فرهنگ و 

وجدان کاری را به نیروها تزریق کنیم./

 با رصد میدانی شهرستانهای استان مشاهده می شود که در بعضی شهرستانها هیچ گونه کارخانه و زیر ساختی جهت اشتغال 
جدید حداقل ساالنه ۱00 نفر نیروی دانشگاهی هم ندارد و تلخ تر اینجاست که پروژه هایی نیز آغاز نشده که در پنج سال 

آینده سالی ۱00 نفر شاغل شوند.

از برگـزاری پانزدهمیـن نمایشـگاه بزرگ 
کتاب هرمزگان از یکم تا ۷ بهمن ماه سـال 
جاری در محل دائمی نمایشـگاه ها واقع در 

سه راه جهانبار خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، منطقه خلیج ف��ارس، علیرضا 
درویش نژاد در جمع خبرن��گاران عنوان کرد: با 
همکاری موسسه نمایش��گاه های فرهنگی ایران 
پانزدهمین نمایش��گاه بزرگ کت��اب هرمزگان با 
حضور بیش از ۵۰۰ ناشر از سراسر کشور برگزار 

می شود. 
وی با اش��اره به اینکه هنوز تعداد کامل ناش��ران 
مشخص نشده اس��ت و نام نویس��ی از ناشران تا 
پای��ان هفته ادامه خواهد داش��ت، افزود: اما طی 

س��ال های اخیر اس��تقبال ناش��ران از نمایشگاه 
کت��اب هرمزگان بی��ش از دیگر اس��تان ها بوده 
است.درویش نژاد با قدردانی از معاونت فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، اذعان کرد: با 
هماهنگی های صورت گرفته در این دوره حضور 
ناشران مطرح کش��ور پررنگ تر از دوره های قبل 
خواهد بود و همه امکانات جهت برگزاری مطلوب 
نمایشگاه کتاب فراهم است. وی به تشریح بخش 
جنبی نمایش��گاه پرداخت و یادآور شد: در حال 
برنامه ریزی و تدارک برنامه های مختلف و متنوع 
فرهنگ��ی و هن��ری در بخش جنبی نمایش��گاه 
کتاب برای خانواده ها و س��نین مختلف هستیم 

که متعاقباً اعالم خواهد شد./

مدیرکل	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی	هرمزگان:

 نمایشگاه کتاب هرمزگان از یکم تا 7 بهمن ماه
 برگزار می شود


