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برای بیداری هرمزگان مطالبه گر باشید
 خريداران كشتی قبل
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جای خالی هرمزگان ،
درمیان برترين های كنكور

    از وقت��ی ک��ه س��امانه س��ازمان س��نجش نتای��ج
 برترین های کنکور ۹۶را اعالم کرد غمی به وسعت 
دری��ای بیکران خلیج ف��ارس بر دلم نشس��ت . وقتی 
تمامی رتبه هارا مرور کردم گفتم بازهم مثل هرس��ال 
نامی از هرم��زگان و فرزندان این دیار درمیان برترین 
ها نیس��ت .هرچند هر روز برتعداد م��دارس نمونه و 
استعدادهای درخش��ان و خاص دراین استان و مرکز 
استان اقتصادی و تجاری کش��ور افزوده می شود اما 
هیچگاه نامی از هرمزگان در لیس��ت نیست . براستی 
چ��را باید اینگونه باش��د و بع��داز ۴ده��ه از پیروزی 
انقالب هنوز در اس��تانهای مرزی و جنوبی رتبه های 

برتر کنکور نداشته باشیم ؟
مگر سیس��تم آموزشی و محتوای درس��ی در سراسر 
کشور یکی نیست ؟ مگر سیستم آموزشی و آموزش 
وپرورش در سیرجان و س��اوه و بندرعباس و اردبیل 
یکی نیس��ت ؟ مگر دبیران همه کارشناس و تحصیل 
ک��رده نیس��تند؟مگر امتحانات پای��ان ترمها بصورت 
یکس��ان و هماهنگ برگزار نمی ش��ود و دهه س��وال 
دیگ��ر .س��واالتی ک��ه تنه��ا جوابش م��وازی کاری 
دستگاههای آموزشی و عدم توجه و دلسوزی نسبت 
به اینده علمی و آموزش��ی است . اینده ای نامعلوم و 
مبهم که این روزها زیر س��ایه ثروت اندوزی و رانت 
خواریها گمش��ده و مغفول مانده اس��ت .با نگاهی به 
اس��تانهای جنوبی درم��ی یابیم که پایی��ن نرخ قبولی 
در مدرسه و دانش��گاه برای این استانهاست و همیشه 
سیستم ناکارآمد آموزشی کشور لنگ بوده خصوصا 

در استانهای دورافتاده و محروم .
 اس��تانهایی که برنفت چنبره زده اما س��قفهای لرزان 
مدارس��ش و راهه��ای خاکی و پرخط��ر و نبود معلم 
ودهها مش��کل آموزش��ی دیگر مجال علم اندوزی و 
کس��ب دانش را نداده و نمی دهد .فقرآموزش��ی در 
کنار بی توجهی مدیران ارشد کشور و استان به مقوله 
آموزش و پرورش نتیجه اش افت تحصیلی و کاهش 
س��همیه های کنک��ور و المپیادهای علمی در اس��تان 
اس��ت.۳۶نفر رتبه برتر کنکور ۹۶ را کس��ب کردند 
ک��ه جای خالی هرم��زگان به خوبی حس می ش��ود 
، فرزندان این اس��تان هم از ه��وش و ذکاوت باالیی 
برخوردارن��د و عالقمن��د به تحصیل هس��تند اما عدم 
وج��ود امکانات اولیه آموزش��ی و کمک آموزش��ی 
درکن��ار کمبود معلمان مجرب وحت��ی تازه کار میل 

به ادامه تحصیل را از بسیاری از آنها گرفته است .
از طرفی سیل دانش آموختگان بیکار در جامعه و عدم 
توجه الزم از سوی مسئوالن آموزشی و فرهنگی کشور 
یکی از دالیل بی رغبتی نسل جوان به ادامه تحصیل و 
کس��ب رتبه های برتر در کنکور و المپیادهاست ؛ چرا 
که بسیاری از این دانش آموختگان با مدارک کاشناس 
ارش��د و دکترا هنوز بیکار ب��وده وبه دهها بهانه بیراه از 
جذب در دستگاههای دولتی و غیردولتی منع می شوند 
. امروز اس��تان هرمزگان فاقد دانش��گاههای تخصصی 
در زمینه ه��ای نفت و علوم دریایی اس��ت و درحالی 
نام قطب صنعت را با خود یدک می کشد که بسیاری 
ازکارگران و مهندسان این صنایع از استانهای همسایه 
به هرمزگان مهاجرت ک��رده و جوانان تحصیل کرده 
هرمزگانی همچنان بیکار و جویای ش��غلی متناسب با 
رش��ته تحصیلی خود هس��تند .واحدهای زیست فناور 
متناسب با محیط زیس��ت دریایی وجود ندارد بسیاری 
از ظرفیت های اش��تغال دریایی و تحقیقات دریایی در 
حال از بین رفتن ویا مصادره از سوی همسایگان شمالی 
و غربی هرمزگان اس��ت اما تاکنون هیچ مقام مسئولی 
برای راه ان��دازی واحداث یک مرکز زیس��ت فناور، 
پژوهش��کده تخصصی دریایی و دانشگاه علوم وفنون 
دریای��ی قدمی برنداش��ته و قطعا تا ده س��ال آینده هم 

چنین اتفاقی نخواهد افتاد .
درکنار تمام این بی توجهی ها و بی مهری ها ،گرمای 
طاقت فرس��ای باالی ۴۸-۵۰درج��ه در کنار رطوبت 
ب��االی ۸۰درصد در کالس��های گرم و نم��ور امکان 
تمرکز وتدریس را از معل��م ودانش آموز می گیرد و 
نیم توان چندان به آینده آموزشی و موفقیت تحصیلی 
دل بس��ت . این داس��تان عدم حضور هرمزگان وسایر 
اس��تانهای جنوبی درمیان برتری��ن های کنکور و حتی 
المپیادهای علمی واموزش��ی هر س��اله تک��رار خواهد 
شد و استعدادهای فرزندان دیار دریا و شرجی به بهای 
ناکارآمد بودن سیس��تم آموزش��ی در اس��تانها و حتی 

کشور هدر می رود ./

دکتر مرادی نماینده مردم: 
نمايندگان از وزرای جوان 

استقبال می كنند
دكتر احمد مرادی نماينده هرمزگان در پاس��خ به 
خبرنگار »ناطقان« پیرامون آثار حمله رس��انه های 
معاند به وزيرپیش��نهادی ارتباط��ات گفت: معرفی 
آذری جهرم��ی بعنوان يک ويژگ��ی مثبت كابینه 
پیش��نهادی محسوب می ش��ود و قاطبه نمايندگان 
مجل��س از ورود نیروه��ای ج��وان و متخصص در 
س��طح وزير اس��تقبال می كنند.اين نماينده مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: جهرمی از خانواده معظم 
شهدا است و در سالهای مسئولیتش در حوزه فنی، 
همیشه در راس��تای پیگیری اهداف نظام تالشهای 
موثری داش��ته و حمله رسانه های معاند به آذری 
جهرمی رای او را در مجلس بیشتر و محبوب ترش 
می كند.عضو كمیسیون انرژی مجلس، كادرسازی 
برای آينده نظام را يکی از ضرورتهای امروز كشور 
دانست و گفت: مديرانی كه در 40سال اخیر مدام 
در مس��ئولیتهای مختلف كار كرده اند، امروز بايد 
فضا را ب��رای نیروهای جوان باز كنند و اجازه ورود 

ايده های جديد و نیروهای خالق را بدهند.

 بازديد از معادن فعال بالمانع 
منابع طبیعی بندر خمیر

ريیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان 
بندر خمیر ، به اتف��اق نیروهای يگان حفاظت اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری بندر خمیر از پنج پروژه 
معدن��ی گ��چ، مخلوط كوه��ی و آهک شهرس��تان 
 بن��در خمی��ر ب��ه مس��احت 830 هکت��ار بازديد 

كردند.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی مناب��ع طبیعی و 
آبخیزداری هرمزگان ؛ داريوش قانعی بیان داشت: 
معادن فعال در مناطق گری ش��یخ ، درگور، رويدر، 
كشار و پل گل كن مورد بازديد قرار گرفتند و اين 
معادن جهت اجرای عملیات احیاء و اصالح مراتع 
و حوزه های آبخیز در شهرس��تان بندر خمیر اعالم 

آمادگی كردند.

نیروهای يگان حفاظت اقدامات 
پیشگیرانه را عملی كنند

ريیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان 
بندرخمیر از بازديد فرمانده يگان حفاظت استان از 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اين شهرستان خبر 
داد. به گزارش پايگاه اطالع رس��انی منابع طبیعی و 
آبخیزداری هرمزگان ؛ داريوش قانعی ضمن تشکر و 
قدر دانی از فرمانده يگان حفاظت استان توضیحاتی 
پیرامون وظايف و عملکرد اداره، برخی از مشکالت 
پیش روی منابع طبیعی شهرستان در انجام تکالیف 
قانونی و حفاظتی بیان كرد.سرهنگ مسیبی فرمانده 
يگان حفاظت استان در اين بازديد گفت : نیروهای 
يگان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان می 
بايست گشت و مراقبت پی در پی داشته، اقدامات 
پیش��گیرانه از تصرف اراضی را سر لوحه كار خود 
قرار داده و اطالع رس��انی ب��ه موقع به منظور حفظ 
و حراس��ت از عرصه و اعیان منابع طبیعی داش��ته 
باشند.سرهنگ مسیبی  تاكید كرد:  حراست از انفال 
وظیفه ش��رعی بوده و نیروهای يگان شهرستان بايد 
در برخورد با س��ودجويان و متصرفین عرصه های 
ملی در چارچ��وب قانون از هیچ تالش��ی فروگذار 
نکنن��د و با تمام توان در خدمت انف��ال الهی اقدام 

نمايند.
بارش های تابستانی سازه های 

آبخیزداری بستک را پر آب كرد
ريیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک 
از آبگیری س��ازه های ابخیزداری اين شهرستان بر 
 اث��ر بارش های تابس��تانی در اين شهرس��تان خبر 

داد.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی مناب��ع طبیعی و 
آبخیزداری هرم��زگان ؛ علی معلمی گفت : در پی 
بارش های تابستانی 3 سازه آبخیزداری در روستای 

هنگويه اين شهرستان به طور كامل آبگیری شد.
وی افزود : اين س��ازه ها در سال 1381 و با اعتبار 
260 میلی��ون تومان و با ظرفی��ت اولیه 450000 
متر مکعب س��اخته شده اس��ت كه وجود اين سازه 
ه��ا عالوه بر كنترل س��یالب های فصل��ی و تغذيه 
 سفره آب زيرزمینی، نقش غیر قابل انکاری در حفظ

 گونه های جانوری منطقه نیز ايفا می كند./

 خريداران كشتی قبل از سفارش
 به خارج به بیكاری جوانان فكر كنند

بندرعباس - مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هرمزگان گفت: هرمزگان جزء 
استان های کم برخوردار در حمایت از 

مطبوعات قرار خواهد گرفت .
مهرعلیرض��ا خبرگ��زاری  گ��زارش   ب��ه 

 دروی��ش ن��ژاد گف��ت: خبرنگاران قش��ر 
زحمت کش ، کوش��ا و حس��اس به مسائل 
مختلف جامعه هستند که به خوبی تنگناها ، 
نقاط قوت و ضعف را مشاهده و به صورت 
صحیح و درس��ت به گوش و س��مع مردم 
و مس��ئوالن می رس��انند.وی به مش��کالت 
مطبوع��ات اس��تان اش��اره ک��رد و افزود: 

مشکالت این قشر متعدد و گوناگون است 
و مهمتری��ن آن قرار نگرفتن هرمزگان جزء 
مناطق کمتر برخوردار در خصوص حمایت 
از مطبوعات می باش��د که ب��ا رایزنی های 
ص��ورت گرفته ۵۰ درصد مش��کل و موانع 
حل و برداشته شده است و امیدواریم بزودی 
مطبوعات اس��تان از این حمایت برخوردار 
ش��وند.مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
هرمزگان به مطالبات خبرنگاران اشاره کرد 
و اظهارداشت: اهرمی برای فشار آوردن از 
طریق این اداره کل بر س��ایر ادارات وجود 
ندارد اما م��ی توان از طریق دس��تگاه های 

باالدس��تی این مسیر هموار ش��ود.درویش 
نژاد به وضعیت مسکن خبرنگاران پرداخت 
و بیان داش��ت: فاز اول تعاونی مسکن خانه 
مطبوعات به زودی تحویل اعضاء می شود 
و ثبت نام فاز دوم نیز ش��روع ش��ده است و 
هیچ مش��کلی ب��رای خانه دار ش��دن اهالی 
مطبوع��ات و خبرنگاران وج��ود ندارد.در 
ادامه پ��س از خوش آمدگویی س��خنرانی 
غالمحسین عطایی رییس خانه مطبوعات و 
معصومه قاسمی مدیر عامل خانه مطبوعات 
 از خبرن��گاران تقدی��ر و تجلی��ل ب��ه عمل

 آمد./

نعمت زاده :

هرمزگان جزءاستان های كم برخوردار در حمايت ازمطبوعات قرار می گیرد

 ایرن��ا – وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
گفت:خریداران کش��تی و تعمیر آن قبل 
از ارائه س��فارش های خ��ود به خارج به 

بیکاری جوانان کشور فکر کنند.
به گزارش ايرنا محمدرضا نعمت زاده در 
آيین بهره برداری از حوض های خش��ک 
تعمیر انواع كش��تی در بندرعباس افزود: 
حتی شنیدن خبرسفارش ساخت و تعمیر 
كش��تی به خارجی ها ناراحت  كننده است 
زي��را ما در كش��ور چیزی كمتر از س��اير 
كشورها نداريم.وی ادامه داد: ساالنه 800 
ه��زار نفر از دانش��گاه  ها دان��ش آموخته 
می  ش��وند ، هم اكن��ون 10 میلیون دانش 
آموخته دانش��گاهی دركش��ور وجود دارد 

وجوانان با انگیزه و متخصص كش��ور توان 
انجام كارهای بزرگ و ساخت انواع وسايل 
و تجهی��زات مورد نیاز صنع��ت را دارند.

وزير صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: 
همانگونه كه جوانان كشور توانستند پیچیده 
 تري��ن قطعات هواپیماهای جنگی را تعمیر 
كنن��د قادر به س��اخت قطع��ات پیچیده 
صنعتی بويژه كشتی هم هستند.نعمت زاده 
تصريح كرد:مهندسان و متخصصان كشور 
دارای توان بااليی هستند كه انتظار می رود 
مش��تريان صنعتی در همه بخ��ش  ها به  
خصوص كشتی سازی و تعمیر آن نیازهای 

خود را با سفارش به داخل تأمین كنند.
وی خطاب ب��ه متخصصان ياد آورش��د: 

هیچ گاه خ��ود را در مضیقه مالی نبینید، با 
اراده و تالش می  توان بر اين مشکل پیروز 
ش��د ، بطور ختم با تالش و همت ،توان ها 
را افزاي��ش داد و از تجارب خارجی هم در 
جايی كه تخصصی وج��ود ندارد می توان 

برای كسب دانش و تجربه استفاده كرد.
** ايزوايک��و به مجموع��ه ای در كالس 
جهانی تبديل ش��ودوزير صنعت، معدن و 
تجارت به مجموعه كشتی سازی و صنايع 
فراساحل ايران ايزوايکو اشاره كرد و گفت: 
امید می رود صنايع كشتی سازی و صنايع 
فراساحال ايران به مجموعه ای از هر جهت 

در كالس جهانی تبديل شود/

مدیرکل منابع طبیعی : ده هزار هكتار به ذخاير جنگلي كشور افزوده شد

  معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره 
کل آم��وزش وپ��رورش هرمزگان 
گف��ت: تمام تالش براین اس��ت که 
در آغاز س��ال تحصیلی آینده هیچ 
کالس درسی بدون معلم نماند که 
دراین راس��تا درایت و برنامه ریزی 
آم��وزش وپرورش قش��م در س��ال 

گذشته قابل تقدیر است.
به گ��زارش روابط عموم��ی آموزش 
وپرورش قش��م، علیرض��ا فوالدی در 
جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش و 
پرورش شهرستان قشم اظهار داشت: 
برخالف تصور عامه، فصل تابس��تان 
بواسطه آماده سازی مدارس و کالس 

های درس، ساماندهی نیروی انسانی، 
پیگیری و  اجرای دس��تور العمل های 
پروژه مهر و غیره  یکی از شلوغ ترین 
روزهای کاری عوامل ستادی آموزش 
وپرورش بش��مار می آید.وی کالس 
درس را از اولویت های کمیته برنامه 
ریزی هر منطق��ه آموزش و پرورش 
برش��مرد و اذعان داشت: این کمیته 
به دنبال آن است که در هیچ منطقه 
آموزش وپرورش استان در آغاز سال 
تحصیل��ی 97-96،یک کالس درس 

بدون معلم وجود نداشته باشد.
ف��والدی اضاف��ه کرد: همه مس��ائل 
مربوط به کالس درس در همه ابعاد 

آموزشی و پرورشی باید مورد بررسی 
دقیق قرار گیرد تا در س��ال تحصیلی 
پیش رو با کمترین مس��ائل احتمالی 

روبرو شویم.
معاون پژوه��ش و برنامه ریزی اداره 
کل آموزش وپرورش هرمزگان خاطر 
 نشان کرد: آموزش وپرورش قشم با

 برنام��ه ریزی، پیگی��ری و درایت و 
مدیریت خوب توانست فضایی را در 
مدارس بوج��ود آورد که با کمترین 
مشکالت، سال تحصیلی گذشته را به 
پایان برساند که بسی جای تحسین و 

تقدیر است.

مدی��ر کل مناب��ع طبیع��ي و 
آبخی��زداري هرمزگان گفت: 
به استناد تبصره یك ماده یك 
این قانون و آیین نامه اجرایي 
 1371 س��ال  مص��وب  آن 
مجلس شوراي اسالمي و هیئت 
وزیران مناطق استقرار ذخایر 
جنگلي موضوع ماده یك قانون 
فوق توس��ط س��ازمان جنگل 
ها و مراتع کش��ور مش��خص 
ش��ده و به منظ��ور حفاظت و 
 صیانت از آنه��ا آگهي خواهد

 شد.
امید ذاكري اف��زود: در ماده 2 
آيی��ن نامه اجراي��ي مذكور نیز 
به همکاري نیروه��اي انتظامي 
و مام��وران س��ازمان محی��ط 
زيست با س��ازمان جنگل ها و 
مراتع كش��ور جهت حفاظت از 

 اين ذخاير جنگلي اش��اره شده
 است.

وي گف��ت: پی��ش از اي��ن  در 
استان هرمزگان 3 منطقه جنگلي 
كوهش��اه احمدي ،س��یريک و 
كوهین بندرلنگ��ه بدين منظور 
در س��نوات گذشته شناسايي و 
آگهي ش��ده بود.مديركل منابع 
طبیعي و آبخیزداري هرمزگان 
گفت: در سالجاري نیز 4 منطقه 
ديگر شامل جنگل هاي گابريک 
شهرستان جاسک ،نرآب بوئیه 
شهرس��تان حاجي آباد و جنگل 
هاي كوه گ��ز ،حلوايي و راونگ 
میناب پس از شناسايي مناطق 
مربوط��ه و گونه ه��اي ممنوع 
القط��ع و تعیین حدود اربعه هر 
ك��دام از مناطق و تهیه نقش��ه 
هاي مربوطه به میزان مجموعا 

9 ه��زار و 767 هکتار به علت 
اهمیت اين جنگل ه��ا و وجود 
گونه ه��اي ممنوع القطع آگهي 
ش��د كه به میزان 133 درصد 
از نظر تعداد مناطق آگهي شده 
افزايش داشتیم . ذاكري اضافه 
ك��رد : تا پايان س��ال جاري نیز 
برنام��ه داريم حداقل دو منطقه 
ديگ��ر ك��ه داراي گون��ه هاي 
جنگلي ن��ادر و با ارزش جک و 
گاز رخ در شهرستان بشاگرد و 
بنه و كسور در شهرستان حاجي 
آباد ك��ه در حال شناس��ايي و 
مطالعه و تهیه نقشه مي باشد را 
آگهي ذخاير جنگلي نمايیم.وي 
گفت : با توجه به نقش بس��یار 
مه��م جنگل ه��ا در ممانعت و 
كاهش بروز طوف��ان هاي گرد 
و غبار ،ريزگردها و س��یل هاي 

ويرانگ��ر و مخ��رب از عم��وم 
م��ردم فهیم اس��تان هرمزگان 
و تمام دس��تگاهاي اجرايي كه 
در عرص��ه ه��اي منابع طبیعي 
اج��راي عملیات  ب��ه  مبادرت 
عمران��ي مي نماين��د تقاضا مي 
ش��ود بر اساس اين مواد قانوني 
كه در باال اشاره شد و بر اساس 
اصول توس��عه پايدار، اين اداره 
كل را در حفاظ��ت و صیانت از 
جنگل هاي استان ياري نمايند.

ذاكري تاكید ك��رد : مردم هر 
اراضي  ،تص��رف  تخريب  گونه 
ملي و آتش س��وزي در عرصه 
هاي منابع طبیعي را به ش��ماره 
تلفن شبانه روزي 1504 )يگان 
 حفاظت از منابع طبیعي ( اطالع

 دهند./
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معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش هرمزگان:

در مهرماه هیچ كالس درسی  بدون معلم نبايد باشد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان:



ت
داش

یاد

صالحیت و حفظ شأن
   تصویــر حقارت آمیــز تالش برخــی نمایندگان 
مجلس برای گرفتن عکــس با خانم موگرینی حرف 
و حدیث های بســیاری را موجب شده است. وجدان 
عمومی اکنون این ســوال را می پرســد کــه آیا این 
رســوایی که نشــانی از ضعف اخالق و دنائت نفس 
اســت، صالحیت این نماینــدگان را برای حضور در 

مجلس شورای اسالمی از بین نمی برد؟
صالحیت چیســت و چگونه احراز می شــود؟آنچه 
مرسوم است اینکه شورای نگهبان از مراجع قضایی و 
امنیتی درباره سوابق نامزدها استعالم می کند و عدم 
سوءپیشینه و پرونده موثر کیفری و امنیتی برای تایید 
صالحیت نامزدها کافی است. اما آیا به طور ایجابی، 
نماینده مجلس شورای اســالمی بودن، اقتضای یک 

شأن و اخالق و سلوک خاصی را ندارد؟
فقهای امامیه یکی از شــروط عدالــت را عدم انجام 
»خالف مروت« عنوان کرده اند. شهید اول در تعریف 
مــروت چنین گفته: »إن المروئــة تنزیه النفس عن 
الدنائــة التی التلیق بأمثالها« یعنی دوری جســتن از 
دنائت و پَســتی که سزاوار و شایسته آن فرد نیست. 
لذا شــأن و مروت مقوله به تشکیک است و برای هر 
جایگاهی شــأنی و مروتی هست که باید رعایت شود 
و عدم رعایت آن موجب ســلب صالحیت و عدالت 

می شود. 
رفتــار اخیر گروهی از نماینــدگان مجلس به اذعان 
عموم مردم خالف شأن آنها و بلکه خالف شأن یک 
ایرانی اســت. آیا نمی توان آن را به مثابه یک عامل 
سلب صالحیت مورد بررســی قرار داد؟ با توجه به 
تعریفــی که از صالحیت وجــود دارد می توان گفت 
استدامه صالحیت برای عضویت در مجلس شورای 
اسالمی شرط است و اعتبارنامه نمایندگان به واسطه 
این رفتار خالف شــأن می تواند مورد بازنگری قرار 
گیــرد. قانون نظارت بر نمایندگان مصوب 1391هم 
لغو اعتبارنامه نماینــدگان را در صورت خطای آنها 

پیش بینی کرده است./

 به جای 1000 تومان 
500  تومان  بپردازید

حسین کربالیی

 فعالیت دو پایگاه انتخاب رشته کنکور 
دانش آموزان در قشم

  فرآیند انتخاب رشته کنکور 9۶ از 19مرداد آغاز شد 
که بر این اساس دو پایگاه انتخاب رشته توسط  حوزه 
مشــاوره آموزش  و پرورش در شهر قشم و درگهان، 
فعالیــت خود را تا 23 مردادمــاه 9۶ آغاز کرده اند. 
به گــزارش روابط عمومی آموزش وپرورش قشــم؛ 
اســالم دلیری با اشــاره به ایجاد پایگاه های مشاوره 
انتخاب رشــته مجاز کنکور سراسری 9۶ در آموزش 
و پرورش شهرستان قشم، اظهار داشت: مشاوره های 
گروهی ،فردی و نرم افــزاری به منظور جلوگیری از 
اغواگــری مراکز غیر علمی و کمــک به داوطلبان در 
انتخاب رشــته و هدایت تحصیلی آنها در راســتای 
 کســب موفقیت های تحصیلــی از مهمترین اهداف

 راه اندازی پایگاه های انتخاب رشــته کنکور توســط 
آموزش و پرورش می باشد.دلیری خاطر نشان کرد : 
مشاوران در طول سال به طور مستقیم با دانش آموزان 
و خانــواده ها  مرتبط بوده اند و به ویژگی های فردی 
و اجتماعی داوطلبان آشــنایی کامل دارند و بنابراین 
بهتر می توانند در تعیین اولویت های رشــته شهر ها 
به داوطلبان کنکور کمک کنند.به گفته این مســئول 
ساعات کاری این پایگاه ها در دونوبت  8الی12 صبح 
و 17 الی 19:30 عصر هر روز اعالم کرد و خواســتار 
رجــوع دانش آموزان به این پایگاه ها و مشــورت با 
مشــاوران متخصص پایگاه انتخاب رشته کنکور 9۶ 
آموزش وپرورش برای داشــتن یک انتخاب رشــته 

مطلوب شد./

جهت درج آگهی خود 
در هفته نامه منطقه جنوب 
کشور)) میراث جرون (( 

تماس بگیرید 
32222596 تلفن :
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     دراجرای دستورالعمل مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مورد ساماندهی 
شناورها و انضباط بخشی به تردد های دریایی در آبهای داخلی و سرزمینی کشور، مالکین 
کلیه شناورهایی که نزد این سازمان ثبت نشده اند تا پایان آبان ماه سالجاری فرصت دارند 
ضمن مراجعه به ادارات بازرســی و ثبت شناورهای بنادر، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی شناور خود اقدام نمایند.
بدیهی است از ابتدای آذرماه سالجار دریابانی نیروی انتظامی شناورهای فاقد ثبت را متوقف 

و مالکین شناورهارا به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد./

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 

شناسه آگهی:71795روابط عمومی اداره کل بنادرو دریانوردی استان هرمزگان 

دكتر احمد مرادی، نماینده 
مردم هرمزگان در آیین 
گرامیداشت روز خبرنگار: 

برای بیداری 
 هرمزگان 

مطالبه گر باشید
 گروه گزارش : میراث جرون

اسالمی  شورای  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نماینده 
پنجه  دست  و  آن  با  خبرنگاران  که  مشکالتی  گفت: 
به  خبرنگاران  ورود  از  ممانعت  قبیل  از  می کنند  نرم 
و  آن ها  سؤاالت  به  پاسخگویی  عدم  جلسات،  برخی 
بیانگر  می شوند  مسئولین  جانب  از  که  تهدیدهایی  یا 
مشکالت   ، جامعه  بودن  مدنی  علیرغم  که  است  آن 
است. پررنگ تر  دنیا  به  نسبت  آن  رسانه ای  حوزه 

ورود  برای  مجلس  نمایندگان  برای  افزود:  مرادی 
مختلف  زمینه های  در  اظهارنظر  و  مسائل  همه  به 
باید  موضوع  این  که  است  شده  دیده  مصونیتی 
کند. سرایت  نیز  خبرنگاران  و  رسانه  حوزه  به 

اختالفات  به  باید تالش کنند   وی تصریح کرد: رسانه ها 
تا  نزنند  دامن  مجلس  نمایندگان  و  مسئولین  میان 
بتوانیم با احترام متقابل در راستای دفاع از حقوق مردم 
واحد  استان صدای  آبادانی  و  توسعه  در جهت  تالش   و 
در  بومی  بیمه شدگان  آمار  به  :اگر  افزود  وی   . باشیم 
استان رجوع کنیم مطمئناً متوجه خواهیم شد نرخ بیکاری 
است. بیشتر  هم  درصد   30 از  استان  بومی  نیروهای 

 به گفته وی ،گرایش فکری رسانه ها نباید در منافع مردم 
تأثیرگذار باشد و اگر این موضوع در جامعه رسانه ای نهادینه 
شود، قطعاً بسیاری از مشکالت مردم حل شدنی است .

با  نمایندگان   گرفتن  :سلفی  کرد  تصریح   مرادی 
در  اروپا(  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول   ( موگرینی 
اتفاق  تحلیف  مراسم  پایان  از  بعد  غیررسمی  فضای 
کار  درهرصورت  اما  بود،  عمد  غیر  اشتباهی  و  افتاد 
که  بود  این  اتفاق  این  حسن   البته  و  نبود  درستی 
نمایندگان به اشتباه خود پی بردند و عذرخواهی کردند.

مرادی در خصوص  موضوع  تماس خبرنگار  یکی  از  شبکه های 
 ماهواره ای که در فضای مجازی باعث  ایجاد شائبه هایی 
پاسخگویی  وظیفه  و  شغلم  به  واسطه  بنده  گفت:   ، شد 
جلسه ای  در  اگر  دارم  مردم  با  ارتباط  در  که 
می دهم پاسخ  را  تلفنی ام  تماس های  تمام  نباشم 
 ساعت  حدود 11 تا 12 شب بود که زنگ تلفن همراهم به صدا 
درآمد و دیدم شماره ای ثبت نشده اما بنده بر حسب وظیفه 
و به گمان اینکه تماس از سوی مردم است آن را پاسخ دادم

خانمی پشت خط بدون سالم و با اضطراب نظرم را در 
خصوص سلفی نمایندگان پرسید و بنده نیز خواستم که او 
را آرام کنم و گفتم موضوع خاص و مهمی نبوده است و

مجلس،  صحن  در  تحلیف  مراسم  اتفاق  مهم ترین 
بود  دنیا  کشور   103 از  نمایندگانی  حضور 
و است  کشور  برای  بزرگی  بسیار  افتخار  که 

 رسانه ها نباید برای جذب مخاطب بیشتر مسائل حاشیه ای 
رئیس جمهور  تحلیف  مراسم  اقتدار  و  کرده  تیتر  را 

نمایندگان  و  دولت  رئیس  که  مقتدر  و  آزاد  کشوری 
انتخاب می شوند و همچنین  به دست مردم  پارلمانی اش 
گفت:حضور  وی  بگیرند.  نادیده  را  مجلس  اقتدار 
و است  نظام  تائید  نشانه  خارجی  هیئت های  پررنگ 

پیشنهادی  وزرای  از  درصد   50 به  نزدیک 
نیستند یازدهم  دولت  کابینه  اعضای  از 
از  باید  که  دارد  وجود  جایگاه   18 دولت  در  و 
و  صالحیت  تائید  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
مقرر  موعد  در  رئیس جمهور  که  بگیرند  اعتماد  رأی 
داد. پیشنهاد  را  دیگر  وزیر   17 علوم،  وزیر  به جز 

کرده  تغییر  پیشنهادی  وزرای  از  درصد   50 به  نزدیک 
از  هرکدام  نیستند،  یازدهم  دولت  کابینه  اعضای  از  و 
دارند  برنامه هایی  و  شاخص ها  پیشنهادی  وزرای  این 
قبل  آنان در دولت های  از  برخی  بررسی شوند؛  باید  که 
شناخته  دیگر  برخی  و  شده اند  شناخته  و  داشته  حضور 
دارند بیشتری  بررسی های  به  نیاز  و  نیستند  شده 
 بنده فکر می کنم به جز یک یا دو مورد  اکثر  وزرای  پیشنهادی 
دولت دوازدهم رأی اعتماد را از اکثریت نمایندگان مجلس 
خواهند گرفت، و آن یکی دو وزیر پیشنهادی هم باید تالش 
بیشتری برای جلب رضایت و اعتماد نمایندگان انجام دهند
مختلف  رسانه های  خبرنگاران  از  مراسم  این  پایان  در 
آمد./ عمل  به  تجلیل  گل  شاخه  و  تقدیر  لوح  اهدای  با 
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س�ازمان جهادكش�اورزی  هرمزگان  

 تخلفات و پیشنهادات و انتقادات
 در حوزه امور اراضی و ارائه مشاوره 

در مسائل امور اراضی

استفاده غیرمجاز از اراضی واگذاری ملی 
و دولتی

شناسایی اراضی کشاورزی 
رها شده بایر و موات

اس��المی هرمزگان  تبلیغ��ات  مدی��رکل 
عم��ده  عل��ل  پذی��ری  گفت:مهاج��رت 
انحرافات اجتماعی است و ضربه مهلکی 

به تولید ملی است.
اداره كل  ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
تبلیغات اس��المی هرمزگان، حجت االسالم 
والمس��لمین علی اكبر انصاری راد در جمع 
اعضای ستاد ساماندهی شئون فرهنگی طی 
سخنانی اظهار داشت:امروزه نقش بی بديل 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در راستای 

محرمیت زدايی،عمران و آبادانی روستاهای 
مناطق محروم كش��ور و در همه عرصه ها 
و میادين انقالب اس��المی بر كسی پوشیده 
نیست و بحمدهلل ش��اهد خدمات گسترده 
اي��ن نه��اد در جای ج��ای ايران اس��المی 

هستیم.
وی بر تقوي��ت همکاريه��ای دوجانبه بین 
دستگاههای فرهنگی برای مقابله با آسیبهای 
اجتماعی و پدي��ده محرومیت تاكید كرد و 
افزود:همکاری س��ازمان تبلیغات اسالمی و 
سپاه در راستای مبارزه با فقر و محرومیت 
زدايی جزء محوری ترين اقدامات فرهنگی 
اين دو نهاد انقالبی بوده كه خوشبختانه يک 
هزار روس��تای محروم از خدمات فرهنگی 

بهره مند شدند.
مهاج��رت  راد،  انص��اری  حجت االس��الم 
پذيری مردم از روس��تا به شهر را از ديگر 

آس��یب های پی��ش روی مناط��ق محروم 
عن��وان ك��رد و افزود:ام��روزه اكثر مناطق 
روس��تايی ب��ه دلیل عدم فضای آموزش��ی 
مناسب برای دانش آموزان، نبود امکانات 
كافی، خشکس��الی و..به ش��هرها مهاجرت 
می كنند كه همین مسئله خود موجب بروز 
و پیداي��ش خیلی از آس��یبهای اجتماعی را 

فراهم می كند.
اين مس��ئول الزمه جلوگی��ری از مهاجرت 
پذيری س��اكنان مناطق محروم را تقويت و 
توس��عه بخش كشاورزی و باغداری عنوان 
ك��رد و افزود:حماي��ت از تولی��د داخلی از 
تحقق مطالبات رهبر معظم انقالب اس��ت 
و مهاجرت پذي��ری ضربه مهلکی به تولید 
ملی وارد می آورد، اگر دولت از كشاورزان 
و باغ��داران حمايت كند ب��ه معنای واقعی 
كلمه يعنی توانس��ته تولید ملی و اشتغال را 

توسعه و ايجاد كند، زيرا بخش قابل توجهی 
از تولیدات داخلی در مناطق روستاها تحقق 
پیدا می كند و معیش��ت روستائیان در اين 

راستا تامین می شود.
حجت االسالم انصاری راد، نقش روحانیون 
مستقر در راس��تای تحقق اهداف فرهنگی 
انقالب و اسالم مهم برشمرد و افزود:اقامه 
نماز، فرهنگ سازی سنت حسنه پرداخت 
خم��س، زكات و مس��ائل مربوط به احکام 
دين��ی و ش��رعی، مقابل��ه با هجم��ه های 
فرهنگی دشمنان در بین جوانان و نوجوانان 
و رس��یدگی و حل اخت��الف بین نزاع های 
خانوادگی از خدمات روحانیون مس��تقر در 
مناطق محروم و روس��تاها اس��ت كه بعد 
از انق��الب تا كنون تاثیر بس��زايی در رفع 
محرومی��ت فرهنگ��ی در بین خان��واده ها 

داشته است.

ساختمانهای پرسروصدامهاجرت پذيری علل عمده انحرافات اجتماعی است
   متاس��فانه در بسیاری از محالت عده ای در حال 
تخريب ساختمانهای قديمی و ساخت و ساز هستند. 
اين كارهای س��اختمانی موجب س��روصدا و س��لب 
ارامش همس��ايگان و اهالی محالت اس��ت . هرچه 
 ه��م كه به آنه��ا تذكر می دهیم اما گوش ش��نوايی

 نیس��ت . كاش شهرداری نسبت به رفع مزاحمت و 
سروصدای پیمانکاران ساختمانی اقدامی بکند .

كمبود سطل زباله در شهر
در محل��ه ما خواجه عطا س��طل زباله وجود ندارد و 
بايد تمام س��اكنان زباله های خودرا به س��رخیابان 
ببرند ماشینی هم جهت جمع آوری زباله ها مراجعه 
نمی كند .پس حق ش��هروندی ما چه می شود و چرا 
ش��هرداری نس��ت به جمع اوری زبال��ه از در منزل 
اق��دام نمی كند ؟ويا س��طلی در ه��ر محله و كوچه 

بگذارد تا ساكنان راحتتر باشند. 
زيباسازی شهری چه شد 

چرا بندرعباس بعنوان يک شهر بندری فاقد زيبايی 
و جذابیت است . شنیدم يکی از اعضای شورای شهر 
گفته اس��ت كه اين شهر متعفن ش��ده بايد ازايشان 
بپرسیم ش��ما كه چهارسال عضو شورای شهر بوديد 
و در جايگاه يک مس��ئول اجتماعی برای اين ش��هر 
چه كرديد؟ كه حاال می گويید متعفن شده ايا تعفن 
وزش��تی چهره ش��هر نتیجه كارنامه خال��ی مديران 
ش��هری نیس��ت ؟واقعا اين وضعیت ش��هر برازنده 

مردم ويک شهر توريستی نیست .
كوچه های داماهی فاقد روشنايی 

است
در محل��ه داماهی و كوچه ه��ای گوهران چراغهای 
معابر همه س��وخته ويا شکس��ته است و تاكنون هم 
تعويض نشده و همچنان اهالی در تاريکی شب رفت 
و  آم��د می كنند .از ش��ركت برق م��ی خواهیم كه 

نسبت به تعويض چراغها اقدام كنند.
عدم نظارت بر نرخهای تعمیرگاهها

دراين شهر نظارتی بر نرخ اجناس و خدمات نیست 
و هر كس��ی بنا به سلیقه خود بابت هر كار خدماتی 
كوچک مبلغ گزافی مطالبه می كند . بنده چاغ عقب 
خودروی ام را عوض كردم دستمزد 20هزار تومان 

می گیرند .اخر اين انصاف است ؟
بهداشلت ملواد غذايلی وسلالمت 

شهروندان
در بعضی از جايگاههای عرضه خواد غذايی ديده می 
ش��ود كه بهداشت فردی و مغازه رعايت نمی شود . 
دراين هوای گرم س��المت مردم بیشتر از هر زمان 
ديگری د رخطر اس��ت چرا كارشناسان بهداشت در 

سطح شهر نظارت نمی كنند. 
عرضه مرغ گرم در سرچهاراه 

دي��روز در يک��ی از چه��اراه ه��ای ش��هر خودروی 
 يخچال��داری ايس��تاده ب��ود و م��رغ گ��رم عرضه

 م��ی كرد و عده ای ه��م در حال خري��د بودند ايا 
فروش مواد غذايی در هر خیابان و كوچه ای به اين 
ش��کل بهداشتی است ؟ لطفا مسئوالن نظارت كرده 

و پاسخگوباشند.
تامین اجتماعی پاسخگو باشد 

متاس��فانه ادارات تامی��ن اجتماعی در بس��یاری از 
م��وارد پاس��خگوی مراجعی��ن نیس��ت ،وب��ا هر بار 
مراجعه كاشناس��ان حاضر درشعبه به بهانه شلوغی 
و دس��ت تنها بودن پاس��خگويی به ارباب رجوع را 
ب��ه روز ديگری موك��ول می كنن��د . دراين گرمای 
هوا نمی ش��ود هر روز وقت گذاش��ت و به ش��عبه 
بابت پاس��خگويی مراجعه كرد. لطفا مديركل تامین 

اجتماعی پاسخگو باشد./

اجتماع  شنبه  21 مرداد ماه  1396/ شماره   47   / سال  سوم4

مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان:

    مدیرامور اجرای طرح های جمع آوري و تصفیه فاضالب هرمزگان از اجراي 
17 پروژه فاضالب در س��طح ش��هرهاي اس��تان خبر داد و گفت: تاکنون 247 
میلیارد ریال براي اجراي این پروژه ها هزینه شده است و جهت تكمیل آن ها، 

312 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
ب��ه گزارش روابط عمومی ابف��ا هرمزگان،"حمید میري" دراین ب��اره افزود: از این 
تعداد، 10 پروژه در شهر بندرعباس، 4 پروژه در رودان، دو پروژه در میناب و یک 
پروژه فاضالب نیز در شهرجاس��ک در دست اجراس��ت.وي در خصوص جزییات 
این پروژه ها نیز گفت: مهمترین این پروژه ها؛ احداث تصفیه خانه فاضالب رودان 
است که در حال حاضر با اعتبار هزینه شده 60 میلیارد ریال،  92 درصد پیشرفت 
فیزیکي دارد.همچنین تاکنون 40 درصد از شبکه جمع آوري فاضالب شهر رودان 
اجرایي شده است.میري افزود: عملیات ساختماني و تجهیزاتي تصفیه خانه فاضالب 
بندرعباس، احداث ایس��تگاه پمپاژ شهرك نبوت بندرعباس و پروژه فاضالب شهر 

جاسک از دیگر پروژه هاي مهم در دست اجراست.
این مقام مس��ئول در ادامه اظهار داشت: اجراي شبکه اصلي فاضالب شهر رودان، 
تکمی��ل خط انتقال فاضالب ش��هر میناب، لوله گذاري پراکنده ش��بکه جمع آوري 
و نص��ب انش��عابات ش��رق و غرب و خطوط پراکن��ده بندرعب��اس از جمله پروژه 
 هاي فاضالب در حال اجراس��ت که پیش��رفت فیزیکي آن ه��ا بیش از 95 درصد 

مي باشد.
وي گفت: همچنین دو پروژه شبکه جمع آوري فاضالب در محالت سورو، امیرآباد 
و ک��وي مل��ت بندرعباس در حال مناقصه داریم و دو پروژه دیگر نیز در ش��رق و 
محله س��ورو بندرعباس در مرحله تهیه اس��ناد قرار دارد.میري در پایان با اش��اره 
به مش��کالت اجراي طرح هاي فاضالب در اس��تان،گفت: عدم تخصیص به موقع 
اعتبارات، عدم ارائه طرح تفکیکي محالت قدیم، بافت هاي فرس��وده و مش��کالت 

ترافیکي از جمله  چالش هاي این بخش است. /

خبرنگاران زبان گویا ، فصیح و صریح مردم هستند
معاون فرهنگی آموزش��ی و پزوهشی اداره کل تبلیغات 
اسالمی هرمزگان گفت: در عصر انفجار اطالعات الزمه 
اعتماد م��ردم به خبرنگاران صراح��ت و صداقت آنان 

است .
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره كل تبلیغات اس��المی 
هرمزگان، حجت االسالم مسلم پورجمالی معاون فرهنگی 
آموزشی و پزوهشی اداره كل تبلیغات اسالمی هرمزگان، 
ضم��ن تبري��ک  هفدهم مرداد م��اه روز خبرنگار به همه 
خبرن��گاران، نويس��ندگان و روزنام��ه ن��گاران ، صاحبان 
انديش��ه و قلم و آزادگان سنگر اطالع رسانی گفت: خبر 
ن��گاران زبان گويا ، فصیح و صريح مردم هس��تند ، لحظه 
ه��ای خوب و بد و حقیقت های تلخ و ش��یرين روزگارند  

در عصر انفجار اطالعات الزمه اعتماد مردم به خبرنگاران 
صراحت و صداقت آنان اس��ت .وی افزود: مردم خوب و 
بد را تش��خیص می دهند  پس اگر می خواهیم خبر نگار 
خوبی باش��یم و هدفمان خدمت به مردم مخصوصا قشر 
مستضعف جامعه باش��د هم در نگارش بايستی صريح و 
بی پروا باش��یم و هم صديق و امانتدار كه مبادا در نوشتن 
مطالب غرض ورزی و اعمال سلیقه شود . معاون فرهنگی 
آموزش��ی و پزوهشی اداره كل تبلیغات اسالمی هرمزگان 
در ادام��ه يادآور ش��د: روز خبرنگار، يادآور انس��ان هايی 
اس��ت كه با قلم و زبان روشنگرش��ان راهی میان تاريکی 
و ازدح��ام كلمات می گش��ايند و تصوي��ری از آن را در 
جان و انديشه ما ترسیم می كنند.حجت االسالم پورجمالی 

تصري��ح ك��رد: حضور اصح��اب رس��انه در عرصه های 
مختلف خبررس��انی و انع��کاس صحیح و به موقع اخبار و 
اطالعات گوناگون نقش بس��زايی در سطح آگاهی و رشد 
فرهنگ عموم��ی و تخصصی جامعه ايفاء خواهد نمود. در 
دنی��ای ام��روز ،خبرنگاران نقش مه��م و تعیین  كننده  ای 
بعنوان رابط بین مس��ئولین، س��ازمان ها ومردم در اطالع 
رس��انی صحیح و ايجاد محیط امن خب��ری، ايفا می كنند. 
اين مقام مس��ئول ادامه  داد: خبرنگاری حرفه ی مقدسی 
است و كار خبرنگاران ارتقای آگاهی مردم است همچنین 
اين آگاهی اس��ت كه خواست ها و تمنیات اعضای جامعه 
را شکل می دهد، نظام های كارآمد، كارآمدی خويش را 
مرهون و مديون خبرنگاران آگاه و جسور و منتقد هستند.

اجراي 17 پروژه
 فاضالب در شهرهاي هرمزگان 

مدیر اجرای طرح های فاضالب هرمزگان:

مهندس معصومه جهانداری؛ کارشناس سالمت محیط شهرستان بندرعباس از پلمپ سه 
مورد محل کسب به علت عدم انجام نواقص اعالم شده از سوی مرکز بهداشت خبر داد. در 
همین راستا سه واحد صنفی پس از رفع نواقص و در بازدیدهای بعدی کارشناسان سالمت 
محیط از پلمپ واحد آنان جلوگیری شد.مهندس جهانداری گفت: با توجه به اهمیت کنترل 
مواد غذایی در سطح تولید، توزیع و کنترل شرایط بهداشتی مراکز تولید و عرضه مواد غذایی و 
وجود تخلفات بهداشتی فراوان و عدم توجه متصدی به توصیه های بازرسان بهداشت محیط 
و واحدها ی صنفی مذکور که شامل یک مورد کبابی و 2 مورد خواربار فروشی بود، پس از 
اجرای مراحل قانونی، با همکاری مراجع انتظامی، پلمپ گردید و برابر مقررات، ادامه فعالیت 
این واحدها تنها در صورت رفع نواقص بهداش��تی امکانپذیر خواهد بود.کارشناس سالمت 
محیط شهرستان بندرعباس اظهار داشت: برنامه بازرسی از تمامی اصناف به صورت سرزده 

ادامه خواهد داشت.

کمپین تغذیه با شیر مادر در روستاهای جاسک برگزار شد

در راستای ترویج شیرمادر

سمیه حس��ینی؛ مسئول س��المت خانواده 
شهرس��تان جاسک گفت: به مناسبت هفته 
سالمت تغذیه با ش��یر مادر در شهرستان 
جاس��ک، بخش های لیردف، جاسک کهنه 
و مرکز بهداش��تی شهری، کمپین تغذیه با 
ش��یر مادر و اهدای جوای��ز جهت مادرانی 
که نوزادان خود را با ش��یر خود تغذیه می 
کردند به همراه اهدای جایزه بر پا شد.دکتر 
عباس ابراهیمی؛ مدیر ش��بکه بهداش��ت و 
درمان جاس��ک با اش��اره به اهمیت تغذیه 
با ش��یر مادر، فواید ش��یر مادر برای نوزاد 
و م��ادر را تقوی��ت رابطه عاطف��ی مادر و 
کودك، برآوردن نیازهای احساسی کودك، 
تغذیه کامل برای کودك و کاهش سرطان 

پستان مادر و سرطان تخمدان عنوان کرد.
دکت��ر ابراهیمی ابراز ک��رد: کودکانی که با 
ش��یر مادر تغذیه می ش��وند، در مقایسه با 
نوزادانی که با بطری، شیر می خورند، درد 
کمتری احس��اس می کنن��د؛ علت این امر 
آرامش��ی اس��ت که این کودکان از حضور 
مادر دریافت می کنند و شیرینی شیر مادر 
نیز می تواند دلیل دیگری بر این امر باشد.

وی افزود: ش��یر مادر حاوی مقادیر زیادی 
از یک ماده ش��یمیایی است که در نهایت 
تولید مسکن های طبیعی به نام آندروفین 
را تحریک می کند؛ لذا تغذیه با شیر مادر، 
کودك را از ابتال به انواع عفونت ها محفوظ 

می دارد.

مركز بهداشت بندرعباس  سه واحد صنفی را پلمپ كرد
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رقابتهای استانی بازی های بومی محلی 
هرمزگان برگزار شد

 ايرن��ا- دومی��ن دوره ب��ازی های بوم��ی محلی 
هرمزگان با ش��ركت تیم هايی از شهرستان های 
قش��م، میناب و هرمز برگزار ش��د.، اين رقابتها با 
حضور چهار تی��م به میزبانی جزيره هرمز برگزار 
ش��د كه در پايان در بازی هفت س��نگ ، االختر 
)رمازا( ، دال پالن و طناب كشی به ترتیب تیمهای 
جزيره هرمز،قشم، میناب و قشم رتبه های نخست 
را كس��ب كردند.تیم ها و نفرات برتر اين رقابتها 
ش��هريور م��اه به نخس��تین جش��نواره بازی های 
بومی و محلی كش��ور در اصفهان اعزام می شوند.

نخس��تین جشنواره بازی های بومی و محلی كشور 
تحت عنوان جام رياست جمهوری از اول تا سوم 
ش��هريورماه س��ال جاری به میزبانی شاهین شهر 
اصفهان با حضور ورزشکاران همه استان ها برگزار 
می شود.اين مسابقات در دو بخش آقايان و بانوان 
به مدت س��ه روز در ورزشگاه ملت شاهین شهر 
برگزار خواهد ش��د و نزديک به 1500 ورزشکار 
از تمامی اس��تان های كش��ور در قال��ب بازيکن، 
مربی، سرپرس��ت و غیره در اين رقابت ها شركت 

می كنند.
 شهرداری بندرعباس به مصاف شاهین 

خزر رودسر می رود
 ايرنا- تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس در 
ديداری خانگی به مصاف تیم شاهین خزر رودسر 
می رود.ديدار اين دو تیم در چهارچوب رقابتهای 
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال س��احلی باش��گاه 
های كش��ور در زمین س��احلی غدير بندرعباس 
آغاز شد.ديدار اين دو تیم جنوبی و شمالی كشور 
با توجه به جاي��گاه قرارگیری آنها در جدول رده 
بن��دی از حساس��یب بااليی برخوردار اس��ت.در 
جدول رده بندی نمايندگان بندرعباس و رودسر 
هر دو با كسب 11 امتیاز و بر حسب تفاضل گل 
به ترتیب هفتم و هش��تم هس��تند.تیم شهرداری 
بندرعباس در اين ديدار از داش��تن سرمربی خود 
حمید رضايی پور محروم است.بازی رفت دو تیم 
با برتری 5 بر 4 تیم شهرداری بندرعباس به پايان 

رسید.
مصدومیت، ووشوکار هرمزگانی را از 
حضور در یونیور سیاد جهان بازداشت

 ايرنا- ووشوكار هرمزگانی به دلیل مصدومیت از 
ناحیه كمر و رباط صلیبی پا از حضور در رقابتهای 

يونیور سیاد تابستانی دانشجويان جهان بازماند.
، طاهر قاسمی ووش��وكار مطرح هرمزگانی است 
كه پیش از اين نامش به عنوان يکی از دو تالوكار 
اعزامی به اين رقابتها از س��وی فدراس��یون ووشو 
اعالم ش��ده بود.با انصراف قاسمی، تیم ملی ايران 
با يک تغییر در تركیب خود يعنی جايگزينی امیر 
محمدرضا رضايی با طاهر قاسمی، اواخر مردادماه 
ع��ازم اين رقابتها می شود.بیس��ت و نهمین دوره 
يونیور س��یاد تابستانی دانش��جويان جهان از 28 
مرداد ماه تا هش��تم ش��هريورماه به میزبانی چین 

تايپه برگزار می شود .
دو حکم جریمه جدید برای تیم فوتبال 

شهرداری بندرعباس
خب��ر هرم��زگان- فدراس��یون فوتب��ال دو حکم 
محکومی��ت به همراه جريمه های نقدی برای تیم 

فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس صادر كرد.
به گزارش خبر هرمزگان؛ در اولین حکم، جاس��م 
زارع��ی مربی تی��م فوتبال س��احلی ش��هرداری 
بندرعباس در جريان بازی با شهرداری تبريز به 
دلیل اعتراض مکرر و شديد به داور كه منجر به 
اخ��راج وی گرديد، به توبیخ كتبی و س��ه میلیون 

ريال جريمه نقدی محکوم شد.
همچنین در اين بازی، حس��ین زرنگاری سرمربی 
شهرداری بندرعباس به دلیل » اهانت و اعتراض 
ه��ای مکرر و ورود به زمین مس��ابقه و رفتار غیر 
مس��ئوالنه كه منجر ب��ه اخراجش ش��د، به يک 
جلس��ه محرومیت و پن��ج میلیون ري��ال جريمه 
نقدی محکوم شد.در همین بازی سید كاظم سید 
اسماعیل از پرسنل تداركات تیم شهرداری تبريز 
ب��ه دلیل اعتراض مکرر و تک��رار تخلفات پس از 
اخ��راج و تهديد داوران به دو جلس��ه محرومیت 
 و پن��ج میلی��ون ري��ال جريم��ه نق��دی محکوم

 شد./

افتخاری برای کاراته بانوان

درخشش بانوان کاراته کا قلعه ایسین در رقابتهای کشوری

5ورزشی  شنبه  21 مرداد ماه  1396/ شماره   47  / سال سوم

   مدی��رکل ورزش و جوان��ان هرم��زگان 
گف��ت: باور به کار و اعتقاد قلبی به فعالیت 
رس��انه ای س��بب موفقیت یك خبرنگار در 

انجام رسالت خود می شود.
به گزارش خبرگ��زاری فارس از بندرعباس، 
منصور دانشور امش��ب در نشستی با جمعی 
از خبرنگاران و مديران رس��انه های اس��تان 
هرمزگان اظهار كرد: خبرنگاران و رس��انه ها 
ب��ازوی مديران عرص��ه ورزش در كش��ور 
و اس��تان هرم��زگان هس��تند كه ب��ا انتقال 
موضوع��ات و مس��ائل اين حوزه ب��ه مردم 
ن��ه تنها نش��اط و جلوه خاصی ب��ه اين حوزه 
بخشیده اند بلکه با ارائه دقیق نقدهای سازنده 
باعث اصالح بس��یاری از امور ش��ده اند.وی 
افزود: اعتمادی كه مردم به رس��انه ها دارند، 
باعث شده تا يک خبر بتواند در عمق جامعه 
نفوذ كند و از ارزش بااليی برخوردار ش��ود و 
توجه همگان را به س��وی خ��ود جلب كند و 
اين ظرفیت را بايد در مس��یر رفع مشکالت 
و محرومیت ه��ای ورزش��ی در نقاط مختلف 
اس��تان هرمزگان نیز ب��کار بگیريم.مديركل 
ورزش و جوان��ان هرمزگان با تقدير از تالش 
رسانه ها در اختصاص بخشی از ظرفیت خود 
به حوزه ورزش، از همکاری بخش خصوصی 
در توسعه اماكن و ظرفیت های ورزشی استان 

هرم��زگان نیز به طور وي��ژه قدردانی كرد و 
عنوان داشت: برای رش��د ورزش هرمزگان 
بايد وحدت و انسجام خودمان را تقويت كرده 
و از هم��ه ظرفیت ها برای كمک به جوانان و 
نوجوان��ان پويا و بانش��اطی كه در اين عرصه 

فعالیت دارند، حمايت كنیم.
دانش��ور به رش��د درخش��ش ورزش��کاران 
هرمزگان��ی در عرصه ه��ا و میادين مختلف 
ورزش��ی در كشور و آس��یا نیز اشاره ای كرد 
و گف��ت: ط��ی س��ال های اخیر ب��ا توجه به 
برنامه ه��ای متنوعی كه از س��وی هیأت های 
مختلف ورزش��ی به اجرا درآمده و با پشتکار 
خوبی ك��ه در میان ورزش��کاران هرمزگانی 
وجود دارد، موفق ش��ديم در میادين مختلف 
ورزشی درخش��ش های فراوانی داشته باشیم 
كه باي��د اي��ن ظرفیت ها را تقوي��ت و برای 
گس��ترش نش��اط و امید در جامعه بیش از 
پیش تالش كرد.وی از همه مديران اس��تان 
هرمزگان در عرصه های مختلف نیز خواست 
تا توجه ويژه تری به موضوع ورزش داش��ته 
باشند و از امکان قانونی برای هزينه كرد يک 
درصد از اعتب��ارات خود در حوزه ورزش به 
منظور گسترش ظرفیت های ورزشی سازمان 
خود و كمک به رشد ورزش حرفه ای استفاده 

كنند./

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان:

باور به کار در عمل عامل موفقیت کار رسانه ای است

بندرعباس - تیم کاراته بانوان س��بك ش��وتوکان »jska« روستای قلعه ایسین شهرستان 
بندرعباس در دوازدهمین دوره مسابقات سبکی کشور که به میزبانی تهران برگزار شد در 

بخش انفرادی خوش درخشید.
اسما موسايی، مربی سبک شوتوكان »jska« باشگاه استقالل قلعه ايسین در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: تیم كاراته بانوان سبک شوتوكان »jska« روستای قلعه ايسین متشکل از 25 نفر كه 17 
نفر از اعضای باشگاه و مابقی از باشگاه پااليشگاه نفت بندرعباس بودند در اين دوره از مسابقات 
كه در اردوگاه ش��هید باهنر نیاوران برگزار ش��د، ش��ركت كرد. وی افزود: در بخش كاتا؛ هديه 
محبوب نژاد مدال طال، ترانه پور زنگنه مدال طال، آترينا علوی نژاد مدال نقره، پريناز محتاجی 
مدال نقره، طاهره مهران پور برنز، فاطمه صادقی برنز، زهرا مکنونی، برنز، معصومه پابسته برنز، 
س��ما آشور پناهی برنز، حديث رضايی نیا برنز و يلدا يلزاد برنز كسب كردند.به گفته موسايی؛ 
در بخش كومیته نیز فرحناز دشتی پور حائز مدال طال، حديث رضايی نیا طال، سما آشور پناهی 
نقره، هديه محبوب نژاد نقره، سحر اچرش برنز، رعنا حامدی برنز، مريم تاجیکی برنز، ترانه پور 
زنگنه برنز، آترينا علوی نژاد برنز، فاطمه نخودزاده نقره، زهرا مکنونی برنز، معصومه پاداش برنز، 
فاطمه صادقی برنز، پريناز محتاجی برنز، رقیه قنبر نژاد برنز، زهرا دركامه برنز، يلدا يلزاد برنز، 
فتانه داسه برنز و مريم نخودزاده برنز شد.قابل ذكر است؛ تیم 25 نفره روستای قلعه ايسین بین 
20 تیم از 20 استان كشور و يکهزار و 650 شركت كننده توانست در بخش كاتا 2 طال، 2 نقره 

و 7 برنز و در بخش كومیته 2 طال، 3 نقره و 14 برنز به دست آورد./

 تلفن تماس:     
)076(33375072/09375179662

آدرس: بندرعباس - بلوار امام حسین ، بین شهرک نور و اندیشه نبش 
چهار راه ولیعصر  ، ساختمان نیلو ، طبقه سوم ، واحد 4

        جمعی از ورزشکاران استان هرمزگان در واکنش به 
اقدام این دو ملی پوش کش��ورمان و بازی مقابل اسرائیل 
اظهار کردند:هیچ گاه رژیم صهیونیس��تی را به رس��میت 
نخواهیم ش��ناخت و حضور ورزشکاران در میدان بازی با 

اسرائیل دور از فرهنگ ایرانی است.
به گ��زارش ورزش5؛ خبرهای ورزش��ی در ايران معموال با 
حواشی های مختلف برای تیم ها و بازيکنانش مواجه است، 
ام��ا اين روزها خبری بیش��تر به مراتب از گذش��ته جنجالی 
و پرحاش��یه ش��ده، آن هم خبری ك��ه دو بازيکن ملی پوش 
كش��ورمان در تیم پانیونیوس ش��ركت كرده بودند و مقابل 
تی��م مکابی)رژيم كودک كش و صهیونیس��تی اس��رايیل(به 
ب��ازی پرداختند كه موجی از واكنش ه��ا و اعتراضات را با 
خود بهمراه س��اخت.جمعی از ورزش��کاران استان هرمزگان 
در واكن��ش به اق��دام اين دو ملی پوش كش��ورمان و بازی 
مقابل اس��رائیل اظهار كردند:هیچ گاه رژيم صهیونیس��تی را 
به رسمیت نخواهیم شناخت و حضور ورزشکاران در میدان 

بازی با اسرائیل دور از فرهنگ ايرانی است.
هیچ گاه رژيم صهیونیستی را به رسمیت نخواهیم شناخت

س��عید شريفی، قهرمان بین المللی ووش��و و مدال آور رشته 
های بوكس، كونگفو و ووشو با اعالم نارضايتی از اقدام اخیر 
دو ملی پ��وش گفت:كار اين دو  ورزش��کاربه دور از دنیای 
حرفه ای ورزش اس��ت چ��را كه ايرانیان باي��د با تعصب و 
حس همدوس��تی در برابر نمايندگان حکومت كودک كش 
و غاضب اس��رائیل اعتراض كنن��د.وی ادامه داد: ما به هیچ 
وجه نبايد اس��رايیل )رژيم صهیونیس��ت كودک كش( را به 

رس��میت بشناسیم و يا با بازی نکردن مقابلشان بفهمانیم كه 
ارزش يک ورزش��کار ايرانی باالتر از آن اس��ت كه روبروی 
اين كشور صهیونیستی بازی كند.بازی دو فوتبالیست ايرانی 
مقابل اسرائیل ناشايست استسنسی رمضانی، بنیانگذار سبک 
های مختلف كاراته)شوتوكان در استان هرمزگان( اقدام اين 
دو فوتبالیس��ت ايرانی را ناشايست دانست واظهار كرد: من 
نیز همچون بنیان گذار كبیر انقالب حضرت امام خمینی )ره( 
اسرايیل را به رسمیت نمی شناسم.وی تاكید كرد: بايد برای 
حذف اين رژيم تالش كرد تا نابودی رژيم منحوس اسرايیل 

بايد فرياد مرگ بر اسرائیل سر داد.
ورزشکاران ایرانی باید مبلغان دین اسالم باشند

ج��واد صوفی نژاد، يکی از ورزش��کاران با س��ابقه هرمزگان 
گفت:اولی��ن خبر كه حضور آن 2 نفر فوتبالیس��ت ايرانی را 
در بازی تیم اس��رايیلی شنیدم، ناراحت ش��دم كه چرا بايد 
ورزش��کار ايرانی با الهام از دين مبین محمدی  با دش��منان 
اس��الم مقابله كنند و بازی در برابر ورزش��کاران اين كشور 
غاصب و دراز كردن دس��ت دوس��تی بسويش��ان پذيرفته 
نیس��ت.وی تاكید كرد: فقط می توان برای اين كار ناپس��ند 
ورزش��کاران ايرانی حس��رت خورد و امیدوار ش��د كه ديگر 

كسی چنین اشتباهی را دوباره تکرار ننمايد.
حض��ور ورزش��کاران در می��دان بازی با اس��رائیل دور از 

فرهنگ ایرانی است
س��ید حسن زينلی، دونده هرمزگانی، اقدام اين دو ملی پوش 
را مايوس كننده خواند و گفت: سرشناس بودن يک ورزشکار 
ب��ه معنی عظمت و نش��ان دادن فرهنگ و تمدن و دين آن 

ش��خص است لذا  بازی اين دو فوتبالیست مقابل تیم فوتبال 
اسرايیلی پس��نديده نیست.وی با اشاره به حمالت و موشک 
باران توس��ط رژيم اش��غالگر و صهیونیست و كشتار هزاران 
كودكان بی گناه اظهار كرد:از فدراس��یون ورزش خواستارم 
كه نس��بت برای تنبیه و محرومیت اين دو ورزش��کار اقدام 
كند تا درس عبرتی باش��د كه ديگر شاهد چنین ناهنجاری 

هايی برای اسالم و ايران نباشیم./ 
بازی در برابر اسراییل کاری بیهوده است

س��ید مرتضی كاملی، پیشکس��وت هنرهای رزمی در استان 
هرم��زگان گفت: به عنوان يک فرد قديمی در زمینه ورزش 
ايران، اقدام اين دو ورزشکار را محکوم می كنم و اعتقاد من 
اين است كه آنها به ارزش های كشورشان بی اعتنايی كرده 
اند.وی با تاكید بر اينکه بايد از طرف كمیته انظباطی با آنها 
برخورد ش��ود،اظهار كرد:ما اسرايیل را هیچ گاه به رسمیت 
نمیشناس��یم و اين اقدام آنها بازی در برابر هیچ بوده و يک 

كار تهی و بیهوده را انجام داده اند.
منصور دانشور، ريیس هیئت كونگفو استان هرمزگان گفت: 
ملت ما با انقالبش خواس��ته اس��ت جواب ي��اوه گويی های 
دش��منان نظام را بدهد و نبايد چنی��ن اتفاقاتی برای ورزش 

كشور رخ دهد.
وی بیان كرد: س��خنی كه امام بزرگوار در اين باره به ملت 
ش��ريف ايران فرموده اند كه اس��رايیل را نبايد به رسمیت 
ش��ناخت جمله ای بسیار پرمعنا و خاش��ع پیشه لذا همه ما 
با ارج نهادن و پاسداش��ت خون ش��هدا بايد كاری را انجام 
ندهیم كه دشمن از آن كار خوشحال باشد،.وی با بیان اينکه 
بازی دو بازيکن ايرانی در برابر اسرائیل خیانت به مسلمانان 
بود،تصريح كرد:ورزش��کاران بايد كاری را پیش��ه خود قرار 
دهند كه دش��من را به بدترين نحو ممکن به ذلت و خواری 

نزديک كند./

بازی دو بازیکن با اسرائیل دور از فرهنگ ایرانی است

فدراسیون با ورزشکاران خاطی برخورد کند

 سرويس ورزشی
 هفته نامه  منطقه جنوب 
كشور » میرا ث جرون« 
آمادگی انتشار اخبار 

و گزارش های ورزشی 
ومطالب جذاب و 
خواندنی تمامی 

ورزشكاران را در 
سراسراستان دارد 

تلفن:07632222596
email:mirasjaron@gmail.com



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 

 شنبه  21 مرداد ماه    1396/ شماره  47  / سال  سوم

    اس��تان هرمزگان يکی از اس��تان های جنوبی كشور 
بوده كه از نظر عوارض طبیعی بسیار خاص و منحصر 

به فرد است.
 حس��ن پیشوائی ، محقق و پژوهشگر حیات وحش در 
گفتگو با بشاگرد نیوز گفت: به عنوان كشوری با بیش 
از نیم قرن سابقه حفاظت از محیط زيست به صورت 
رس��می و تحت نظارت سازمانی به همین نام همچنین 
به عنوان يکی از پیش��گامان در بعضی اقسام حفاظت 
در دنیا، پنجم ژوئن مصادف با 15 خردادماه هر س��ال 
را ب��ه عن��وان روز جهانی محیط زيس��ت گرامی می 
داريم.پیشوائی اظهار داشت: مهمترين اهداف اينگونه 
نامگذاری ها افزايش آگاهی مردم و مسئوالن در رده 
های مختلف نس��بت به محیط زيس��ت و مش��کالت 
پیش روی آن است، مشکالتی كه با برخی به صورت 
مستقیم دس��ت و پنجه نرم می كنیم و با برخی ديگر 
حتی كوچکترين آشنايی هم نداريم، غافل از اينکه آثار 
آن خواه ناخواه گريبانگیر ما خواهد ش��د.وی اس��تان 
هرمزگان را يکی از اس��تان ه��ای خاص و منحصر به 
فرد در جنوب كش��ور دانست، و افزود: وجود بیش از 
2 هزار كیلومتر مرز آبی موجب شده تا بیش از نیمی 
از جنگل های مانگرو ايران در اين اس��تان باش��ند و يا 
در كن��ار آن اختالف ارتفاع از صفر تا 3 هزار متر نیز 
شرايط بسیار مطلوبی را از نظر گیاهی فراهم آورده به 
نحوی كه در اين استان می توان 3 ناحیه رويشی ايران 
را مشاهده نمود و كمتر استانی از اين ويژگی برخوردار 
است.كارشناس موسسه حیات وحش استان هرمزگان 
گف��ت: وجود زيس��تگاه ه��ای آبی و خش��کی موجب 
پراكن��ش گونه های ن��ادر گیاهی و جان��وری كمیابی 
همچون خرس سیاه آسیايی، پلنگ ايرانی، قوچ و میش 
الرس��تان، بادام وندلبوی و گزروغن يا گازرخ شده كه 
وظیفه مردم اين اس��تان را نسبت به حفظ اين میراث 
ه��ای گرانبها صد چندان می كن��د. و همچنین وجود 
رودخانه های آب ش��ور و شیرين در فواصل نزديک 
از همديگر يکی ديگر از اين ويژگی های طبیعی خاص 
است.پیش��وائی گفت: در اين میان شهرستان بشاگرد، 
كه در شرق اس��تان هرمزگان واقع شده است يکی از 
مناطق ناشناخته ايران است آنقدر ناشناخته كه تا قبل 
از آغ��از مطالعات حیات وحش در س��ال 1390 تنها 
مطالعه انجام ش��ده در ح��وزه طبیعی به دهه هفتاد بر 
می گش��ت كه توس��ط “مرحوم دكتر كريم جوانشیر” 
و با محوريت “رستنیهای بشاگرد” صورت گرفته بود.

وی تصري��ح كرد: پس از آغاز مطالعات حیات وحش 
از سال 1390 توسط اداره كل حفاظت محیط زيست 
استان هرمزگان و پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیايی 
نتايج بس��یار جالبی از طبیعت بشاگرد كسب شده آن 
گون��ه كه اولین ركورد حضور پلنگ ايرانی در اس��تان 
هرم��زگان در اين شهرس��تان ثبت ش��د و پس از آن 
حضور گونه كمیاب و كاريزماتیک خرس سیاه آسیايی 
كه پس از مدت كوتاهی به عنوان نماد تنوع زيس��تی 
و طبیعت استان معرفی گرديد.پیشوائی همچنین گفت: 
تصاوير بس��یار زيادی از اين دو گون��ه زيبا و كمیاب 
در اس��تان هرمزگان ثبت شده كه می توان ادعا كرد 
بیشترين تصاوير ثبت شده مربوط به شهرستان بشاگرد 
اس��ت.محقق و پژوهش��گر حیات وحش در هرمزگان 
افزود: پس از ثبت اين وقايع مقاالت و گزارش��اتی در 
س��طح بین المللی و با نام بش��اگرد در مجالت علمی 
دنیا منتش��ر شده كه آخرين انتش��ار مربوط به پايیز 
1393 اس��ت كه كارشناسان پروژه حفاظت از خرس 
سیاه آسیايی با ارائه دو پوستر از فعالیت های خود در 
بشاگرد در همايشی بین المللی در كشور يونان شركت 
كردند و اين فعالیت ها منجر به اين شد تا متخصصینی 
از نقاط مختلف دنیا به اين منطقه توجه خاصی داشته 
باش��ند به نحوی كه تا كنون چندين متخصص حیاط 
وحش از كشورهای مختلف از وضیعت حیات وحش و 

طبیعت اين شهرستان ديدن كرده اند./
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ا� گرد رکورد دار ثبت حضور پلنگ ا�ری بشا

ن در هرمز�اگ

دستگیری 6 باجگیر مامورنما در بندرعباس 
 سرهنگ »محمد اسماعیل مشایخ« 
رئیس پلی��س بندرعباس گفت:در 
پي کس��ب خب��ری وتم��اس هاي 
مکرر مبن��ي براینکه تعدادي افراد 
درپوش��ش مام��ور و سوءاس��تفاده 
ازمقام ومسئوالن انتظامي شهرستان 
بندرعباس ازاتباع بیگانه اخاذی می 
کنن��د ،بالفاصله موض��وع بصورت 

ویژه دردستور کار قرارگرفت. 
 مام��وران باگس��ترش چتراطالاتی 
وتش��کیل تیم ويژه با بدست آوردن 
س��رنخ هايی مطلع ش��دند تعدادی 
افراد با س��وء اس��تفاده ازنام وعنوان 
انتظام��ی  ومس��ئوالن  مام��وران 
شهرس��تان اقدام به اخاذی از افاغنه 
ك��رده و با تهديدتوقی��ف خودرو و 
انتق��ال آن ب��ه پاركینگ و همچنین 
جهت اقامت، ازآن ها باجگیری می 
كنند.  اين اق��دام باعث جو بدبینی 

برعلی��ه مام��وران و ناجا ش��ده بود 
اما با تالش ه��ای صورت گرفته 6 
نفر در اين زمینه شناس��ايی كه پس 
ازاخذ مجوز قضائی دريک عملیات 
 اطالتی وغافلگیرانه هر 6 نفر دستگیر

 ش��دند.متهمان درتحقیق��ات اولیه 
منکرهرگون��ه ب��زه انتس��ابی بودند 
ازمواجه��ه  پ��س  درنهاي��ت  ك��ه 
م��دارک  وارائ��ه  حض��وری 
اعت��راف  ب��ه  ل��ب  ومس��تندات 
 گش��وده و به بزه انتس��ابی اعتراف

 كردن��د .   تا كنون 18 نفر از اتباع 
بیگانه كه توس��ط اين اف��راد از آنان 
اخاذی ش��ده بود شناسايی شدند و 
متهم��ان در آخرين ج��رم ارتکابی 
معترف شدند كه ازيک نوجوان 15 
س��اله به بهانه صدور كارت اقامت 
تقاضای 150 میلیون ريال وجه نقد 

كرده بودند./  

جانش��ین انتظامي ایرانشهر از دستگیري 
سارق مسلح سابقه دار و کشف 12 فقره 

سرقت در این رابطه خبر داد.
غالمرضا نورا در گفت و گو با فارس گفت: 
مام��وران اداره مب��ارزه با س��رقت پلیس 
ايرانش��هر در تعاقب پايش های اطالعاتی 
و بررس��ی پرون��ده ه��ای س��رقت ه��ای 
مسلحانه در سطح شهرستان سارق مسلح 
 فراری را شناس��ايی و تح��ت مراقب قرار

 دادند.
وی اف��زود: مام��وران حی��ن دس��تگیری 
س��ارق با وی به صورت مسلحانه درگیر 
كه با هوش��یاری و توانمندی ماموران اين 
س��ارق دستگیر كه در بازرسی از مخفیگاه 

وی يک دس��تگاه خودرو و يک دس��تگاه 
موتورس��یکلت س��رقتی، دو قبضه اسلحه 
كالش و مقاديری مهمات نیز كشف شد.

اين مقام انتظامی اظهار داش��ت: متهم در 
تحقیقات اولیه پلیس��ی به 12 فقره سرقت 
مس��لحانه و به عنف خودرو، گوشی تلفن 
هم��راه و موتورس��یکلت با هم��کاری دو 
نف��ر ديگر اعتراف كرد.جانش��ین انتظامی 
شهرستان ايرانش��هر در پايان با اشاره به 
اينکه تالش برای دس��تگیری دو همدست 
اين س��ارق ادامه دارد، خاطر نشان كرد: 
مته��م پس از تش��کیل پرون��ده مقدماتی 
جهت س��یر مراحل قانونی تحويل مقامات 

قضائی شد./

میراث جرون /میناب
ش��هریار قنبری بخش��دار بخش توکهور 
و هش��تبندی  در گفتگ��و ب��ا خب��ر نگار 
می��راث ج��رون عن��وان نمود:این  آتش 
س��وزی باعث  خسارت 300 میلیونی به 

باغداران این منطقه گردیده است.
نماينده دولت در بخش توكهو.ر و هشت 
بندی شهرس��تان مین��اب با اع��الم اين 
خب��ر اظهار داش��ت: 155 اصله مركبات 
ش��امل لیموترش وشیرين وپرتقال در اين 
اتش سوزی  س��وختند.قنبری با اشاره به 
خس��ارات وارده  در اي��ن آتش س��وزی  
گف��ت :كارشناس��ان  جه��اد كش��اورزی  
خس��ارات وارده  را  بیش از 300 میلیون 

تومان برآورد  نموده اند.
وی بیان داش��ت:  تا كنون سه فقره آتش 
س��وزی ط��ی روزه��ای اخی��ر در منطقه 
توكهور و هش��تنبدی بطور نامش��خصص 

بوقوع پیوسته است./

بخشدار توکهور و هشتبندی :
يک هكتار از باغ مركبات در آتش سوخت

جانشین انتظامي ایرانشهر خبر داد
دستگیري سارق مسلح سابقه دار در ايرانشهر

  میراث جرون - بخش��دار بخش بنذرک میناب در 
گفتگ��و با خبرن��گار ما در میناب از کش��ته وزخمی 
ش��دن هش��ت نفر از اعضای یك تیم فوتبال محلی 
در روس��تای کرگان بر اثز واژگون��ی خودرو حامل 

آنها خبر داد.
علی بالک  پیرامون سانحه رانندگی در روستای كرگان 
بخش بنذرک كه منجر به زخمی وكشته شدن هشت 
نفر از بازيکنان تیم فوتبال محلی اين روس��تا شد اظهار 
داشت:  جمعی از ورزشکاران محلی كه برای برگزاری 
مس��ابقه فوتبال در س��الن ورزش��ی بخش بنذرک به 
اين روس��تا عازم بودند بعد از خروج از روس��تا و طی 
كردن بیش از دو كیلومتر از جاده اين روس��تا خودرو 
حامل آنها كه نیس��ان بوده به  دلیل ناايمن بودن جاده 
و س��بقت خ��ودرو در حال حركت از روبرو از مس��یر 
منحرف و خودرو واژگون می شود.بالک بیان داشت: 
در اين حادثه متاسفانه هشت نفر مجروح می شوند كه 

بعد از انتقال آنها با خودروی ش��خصی  به بیمارستان 
وتح��ت مداوا ق��رار گرفتن مصدومان متاس��قانه يکی 
ازآنها به علت ش��دت جراجات جان خود را از دست 
داد وس��اير ه��م تیمی های وی بع��د از مداوا مرخص 
ودو نفر از بازيکنان كه وضعیت نامناسب تری داشتند 

بستری شدند. 
خبرن��گار ما در ادام��ه تکمیل اين خبر ناگوار س��راغ 
اسماعیل مالحی دهیار روستای كرگان رفت  ،مالحی 
بیان داشت: متاس��فانه جاده كرگان كه به جاده مرگ 
هم نامگذاری ش��ده به علت عدم توجه مس��ئوالن در 
بهس��ازی وتعريض آن سالهاست كه با وقوع حوادث 
 رانندگ��ی ج��ان ش��هروندان كرگانی را م��ی گیرد و

خانواده هايی را داغدار می كند.
مالحی گفت: نبود زير ساخت های ورزشی در روستای 
كرگان برای جوانان عالقه مند به ورزش مشکالتی را 
ايجاد  نموده و تنها س��الن ورزشی در حال احداث بنا 

به علتهای نامعلومی از اواخر سال 93 تا كنون متوقف 
ونیمه تمام رها ش��ده اس��ت. دهیار كرگان با اشاره به 
اين موض��وع كه به توجهی مس��ئوالن شهرس��تانی و 
اس��تانی برای مردم اين منطقه س��نگین تمام می شود 
گف��ت : در ط��ول اين س��الها چرخ تقس��یم اعتبارات 
اس��تانی و شهرستانی به سمت روس��تای كرگان نمی 
چرخ��د و وضعی��ت زير س��اختها واماكنی ك��ه بتواند 
س��بب رفاه اهالی باشد مناس��ب نیست مالحی  اظهار 
داش��ت: با انتقال مصدومان به بیمارستان وبی توجهی 
به وضعیت بیماران تصادفی جوان 19 ساله كرگانی كه 
وضعیت عمومی وی مناس��ب بوده و حتی با  دوستان 
خ��ود صحبت می كردوفقط شکس��تگی جزئی در بدن 
داشت وهمچنین بررس��ی نکردن وضعیت مصدومان 
اين جوان فوت ش��ده دوچار خونريزی داخلی بوده كه 
اين موضوع بعد از گذش��ت يک س��اعت عامل مرگ 

وی شد./ 

از  هکت��ار   200 گذش��ته  چهارش��نبه 
ات��ش  در  فارغ��ان  مرات��ع  و   جنگله��ا 

سوخت. 
به گ��زارش خبرنگار ما از فارغان، محمد 
كناری بخش��دار بخش فارغان در گفتگو 

با احس��ان دهقان��ی خبرنگار م��ا افزود: 
از  حدود200هکت��ار  ش��ب  چهارش��نبه 
جنگلها و مراتع روس��تای بخوان در آتش 
سوخت.وی با بیان اينکه آتش سوزی در 
ساعت 13:30دقیقه عصر 18مرداد اتفاق 

افتاد، و با همکاری اهالی بخش،ش��وراها، 
مس��ئولین و يگانهای حفاظت شهرستان 
حاجی آباد و نیرو های آتش نشانی شهر 
فارغان و روس��تا های شمیل و آشکارا در 

ساعت 20:30 دقیقه مهار شد. 

وی اضافه كرد:آتش سوزی به موقع مهار 
ش��د و به باغ��ات و مركبات اين روس��تا 

سرايت نکرده است.
كن��اری در پايان تصريح كرد:علت آتش 

سوزی در دست بررسی است.

ورزشکارانی که به کام مرگ رفتند
یک کشته وهفت مجروح در کرگان میناب

200هکتار از جنگلها و مراتع بهشت پنهان هرمزگان در آتش سوخت
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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 انتشار مطالب يا تغيير محتويات 
آنها، خودداري کرده و از خط مشي عمومي رسانه و اصول شرافت حرفه اي خويش تبعيت 

مي کند.
3 ( روزنامه نگار ما با احترام به اس��تقالل و حاکميت ملي، نظم و امنيت عمومي و مصالح 

همگاني از اصول شرافت حرفه اي خويشتن تبعيت مي کند.
4 ( رعاي��ت حد اعتدال و ميانه روی از مهمتري��ن ارزش های مورد نظر و قطعی روزنامه 
سبحان است . روزنامه سبحان 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 ن��گار ما به اصول ديني و معتقدات مذهبي، آداب و س��نن قومي و ملي، اخالق 
حسنه و عفت عمومي احترام مي گذارد و از گرايش به تبعيض خصومت 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 كشور  ) فرهنگی -  اجتماعی (

  Telegram:    09303375549                    

مصاحبه شبکه نیل با دکتر احمد طیب؛ شیخ االزهر شریف 
  به عنوان چهل ششمين شيخ الزهر به اين مقام مصوب شد . وی متولد 1946 ميالدی در مناطق جنوب 
مصر است و جزو سادات و از نسل امام حسن مجتبی )ع( است و در ده سالگی وارد مدارس ازهری شد 
و ليسانس را در رشته عقايد و فلسفه در سال 1969 و فوق ليسانس را در سال 1971 و دکترا را در سال 
1977 از االزهرگرفت و به عنوان استاد در همان دانشگاه مشغول تدريس شد .  او بخشی از تحصيالت 
دکترا خود را در تدوين پايان نامه در دنشگاه سوربن فرانسه گذرا ند . در سال 2002 ميالدی مفتی کشور 
مصر ش��د و يک س��ال و چند ماه  منصب مفتی مصر را بر عهده داشت . در سال 2003ر ئيس دانشگاه 
االزهرا گرديد و اخيرا هم به عنوان شيخ االزهر معرفی شد . دکتر الطيب از منعقدان وحدت امت اسالمی و 
همکاری تشيع و تسنن است وی در اولين مصاحبه خود به عنوان شيخ االزهر اظهار داشت : يکی از پايه 
های اعتقادی و محکم االزهرمو ضوع اعتدال ، حد وسط بودن  و حفظ وحدت امت اسالمی است دکتر 
طيب ، تدريس فقه اماميه در دانشگاه االزهر را مشروع می داند و علی رغم نگاه مثبت و واقع بينانه ای 
که به شيعه دارد و به خاطر اطالع از مبانی علمی قوی و اصالت مکتب ائمه اهل بيت )ع( معتقد به وحدت 

اهل سنت با شيعه و مفيد بودن تدريس فقه اهل بيت )ع( در االزهرا و جوامع فقهی اهل سنت است./

تیراژ :   5000 نسخه
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 احداث نخستین مسجد 
روی آب کشور در کیش

كلنگ احداث نحستین مسجد روی آب كشور 
به عنوان يکی از جاذبه های گردشگری مذهبی 

در كیش به زمین زده شد.
به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی هرمز؛ كلنگ 
احداث نخس��تین مسجد روی آب كشور صبح 
ام��روز با حضور امام جمع��ه كیش، مديرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد كیش، فرماندهان نظامی 
و انتظام��ی كیش و جمعی از مديران و معاونان 
سازمان در منطقه غرب جزيره كیش و نزديکی 

كلبه هور به زمین زده شد.
در اين مراس��م حجت االسالم حسن علیدادی 
امام جمعه كیش با تقدير از مديرعامل سازمان 
منطقه آزاد كیش در توس��عه جزيره كیش در 
تمام��ی بخش ها ب��ه ويژه اجرای پ��روژه های 
مذهب��ی افزود: اين مس��جد در آين��ده يکی از 
مجموعه مس��اجدی در كیش و منطقه خواهد 
ش��دكه جنبه عبادی و گردش��گری با همزمان 

خواهد داشت.
وی تاكید كرد: با توجه به ويژگی گردش��گری 
كیش نیاز به وجود اين مسجد به عنوان جايگاه 
گردش��گری مذهبی در كیش احساس می شد 
تا گردشگری به سمتی هدايت شود تا در سايه 

معنويت قرار گیرد.
علی��دادی ادامه داد: اين مس��جد زيبا در نقطه 
ای بسیار حساس به لحاظ گردشگری در حال 
احداث اس��ت و امید اس��ت با همه مجوزهای 
الزم كه در س��اخت اين مس��جد بايد دريافت 
ش��ود در آينده نزديک ش��اهد س��اخت اولین 
بخ��ش از اي��ن مس��جد باش��یم.وی ب��ا اظهار 
خرس��ندی از اينکه بخش قابل توجهی از روند 
احداث اين پروژه توس��ط سازمان انجام خواهد 
ش��د افزود: ساخت بخش ديگری از مسجد كه 
به عنوان پشتیبان برای مسجد احداث می شود 
در خشکی توسط يکی از خیرين بر عهده گرفته 
شده است.امام جمعه كیش اظهار كرد: ساخت 
اين مس��جد در اين بخ��ش از جزيره با رعايت 
اصول زيس��ت محیطی و ايمنی موجب توسعه 

و رونق اين بخش از جزيره كیش خواهد بود.
مديرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد كیش نیز در 
اين مراس��م با تقدير از همراهی و همکاری امام 
جمعه كیش طی 4 س��ال گذشته افزود: امروز 
ش��اهد آغاز پروژه مذهبی زيبايی كه می تواند 
ع��الوه بر جاي��گاه مذهبی جاي��گاه ويژه ای در 
امر گردشگری داشته باش��د هستیم.وی ادامه 
داد: اي��ن پروژه ك��ه در غرب جزي��ره يکی از 
بخش های حس��اس و ويژه گردش��گری كیش 
اس��ت انجام خواهد شد.مونس��ان با بیان اينکه 
ايده اولیه اين طرح توس��ط ام��ام جمعه كیش 
سال گذش��ته مطرح و مورد استقبال مسئوالن 
س��ازمان قرار گرفته اس��ت افزود: با توجه به 
اينکه اين مسجد درون آب ساخته خواهد شد 
نیاز به تمهیدات ويژه ای بود كه توسط معاونت 
عمرانی پیگیری و مجوزهای الزم دريافت شد.

وی با اش��اره به اينکه روند احداث رسمی اين 
مس��جد از اواخ��ر مرداد ماه س��ال جاری آغاز 
خواهد ش��د اظهاركرد: اس��کله اين مس��جد به 
ص��ورت تک پايه و به طول 120 متر و عرض 
6 متر می باش��دو مس��جد با مس��احت شمسه 
1280 مت��ر مربع ك��ه درون آب قرار گرفته ، 
در دوطبق��ه و با مس��احت 170 متر مربع در 

بازه زمانی كوتاهی ساخته می شود./ 



فرزانه مسلم زاده :میراث جرون
دانش��گاه  ه��ای  پردی��س  ام��ور  سرپرس��ت 
نف��ر ش��امل  فرهنگی��ان هرم��زگان گف��ت: 225 
ای��ن در  امس��ال  مه��ر  زن   75 و  م��رد   150 

 دانشگاه ها پذیرش می شوند.
بورسیه دانشجویی

به گ��زارش خبرنگار ما،  »منوچه��ر ضیایی« در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: همه دانشجویان این دانشگاه 
بورس��یه و استخدام آزمایش��ی آموزش و پرورش می 

شوند.
وی ادامه داد: این دانش��گاه در حال حاضر دارای یک 
هزار و 65 نفر دانش��جو مقاطع کارشناس��ی پیوس��ته، 
کارشناس��ی ناپیوس��ته ، تأمین معلم مدرسه های غیر 
انتفاعی و مهارت آموزی ماده 28 اس��ت و 90 درصد 
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان پذیرش بومی 

هستند.
به گفته وی، در بُعد کلی این دانشگاه در راستای سند 

چش��م انداز و س��ند تحول بنیادین نی��از جامعه ایران 
امروز به ش��هروندی آگاه به آرمانهای ایران اسالمی ، 
امانتدار و نقاد می باشد و بر همین اساس نقش کلیدی 
آموزش و پرورش در نظام تعلیم وتربیت دچار تغییر 

شده است .
جذب رتبه های برتر

ضیائی با اش��اره به سیاس��ت های تش��ویقی در جذب 
رتبه های برتر در دانش��گاه فرهنگیان افزود: افراد زیر 
رتبه هزار در کنکور سراس��ری در صورت پذیرش در 
دانش��گاه فرهنگیان عالوه بر سهمیه استخدام، ماهیانه 

150 هزار تومان هزینه تحصیلی دریافت می کنند.
وی افزود : این دانشگاه پیشینه صد ساله تربیت معلم 
دارد وتعداد 500 نفر از فارغ التحصیالن سال گذشته 
این دانش��گاه در مدارس اس��تان مش��غول به فعالیت 
هس��تند که آموزش و پروش از عملکرد آنان رضایت 

دارد.
بكارگیری 400دانش آموخته 

وی ابراز داش��ت: 400 دانش آموخته س��ال تحصیلی 
95-96 این دانش��گاه در س��ال تحصیلی پیش رو در 
م��دارس به کار گرفته می ش��وند و تع��داد 100 نفر 
مهارت آموزان ماده 28 هس��تند که با ورودش��ان به 
مدارس کمک بزرگی به آم��وزش و پرورش و تامین 

معلم خواهند کرد .
ضیایی یادآور ش��د: 20 عضو هیات علمی در دانشگاه 
فرهنگیان هرمزگان مش��غول به تدریس هستند و 70 
مدرس از س��ایر دانش��گاه  ها با این دانشگاه همکاری 
دارند.سرپرس��ت پردیس ه��ای دانش��گاه فرهنگیان 
هرم��زگان خاطر نش��ان کرد: کمب��ود معلم در برخی 
مناط��ق مانند ش��رق اس��تان وج��ود دارد که س��عی 
 می  ش��ود با جذب و آم��وزش دانش��جویان برطرف 

شود.

وی اف��زود : در ح��وزه عم��ران ، رفاه��ی و تجهیزات 
اعتبارات نس��بت به س��ال گذش��ته 4 براب��ر افزایش 
کرده است و ساختمانها بهسازی ، تعمیر شدند و کلیه 

امکانات نوسازی شده است .
ضیای��ی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در آس��تانه 
انتخاب رش��ته کنک��ور سراس��ری هس��تیم ، افزود : 
کلی��ه داوطلبانی ک��ه حداقل نمره ت��راز علمی 6500 
 را در کارنام��ه داش��ته باش��ند مج��از ب��ه انتخ��اب

 رش��ته ه��ای دانش��گاه فرهنگی��ان می باش��ند .وی 
در خص��وص فعالیت ه��ای عمران��ی دانش��گاه گفت: 
س��ه میلیارد تومان درس��ه س��ال و نیم گذشته برای 
بازس��ازی و بهس��ازی س��اختمان  ه��ا و تجهی��زات 
ش��ده هزین��ه  دانش��گاه  خوابگاه��ی  و   آموزش��ی 

 اس��ت .وی ی��ادآور ش��د: 150 برنامه در هر س��ال 
در حوزه فرهنگ اجرا می ش��ود و تعداد تش��کل های 
دانش��جویی از یک تشکل در سال 92 به 30 تشکل و 

کانون رسیده است.
وی تصریح کرد: توسعه فعالیت های فرهنگی، پژوهشی 
و ج��ذب اعض��ای هیئت علم��ی از دیگ��ر برنامه های 

دانشگاه فرهنگیان در سال 96 است.
وی تاکید کرد : این دانش��گاه از س��ال 91 با پذیرش 
25 هزار دانش��جو در کل کشور شروع به کار کرد که 
امسال در ششمین سال فعالیت این دانشگاه ، تامین و 
تربیت معلمان را با رویکرد جدید س��رلوحه خود قرار 

داده است .
به گفته وی ، این دانش��گاه یک دانش��گاه تخصصی و 
ماموریتی اس��ت که جایگاه خ��ود را در آموزش عالی 
پیدا کرده اس��ت ودر اس��تان هرمزگان در چند سال 
اخی��ر در دولت تدبی��ر و امید توانس��تیم جایگاه خود 
را ارتق��ا بدهیم .وی افزود : رس��الت اصلی دانش��گاه 
فرهنگی��ان ، تامین منابع انس��انی مورد نیاز آموزش و 
پرورش می باش��د و انشاهلل با بومی سازی در دانشگاه 
فرهنگیان ش��اهد ارتق��ای معلمان و تعلی��م و تربیت 
در اس��تان هرمزگان باش��یم .وی تصریح داشت : در 
کل دانش��گاهها 16 رش��ته وجود دارد و در دانش��گاه 

فرهنگیان نیز این 16 رشته فعال می باشد .
وی ب��ا بیان اینک��ه تحصی��ل در دانش��گاه فرهنگیان 
کام��ال رای��گان م��ی باش��د ، اف��زود : ش��رط معدل 
ب��رای ورود ب��ه دانش��گاه فرهنگیان حداق��ل معدل 
15 س��وم دبیرس��تان می باش��د و تمامی رشته های 
موج��ود در این دانش��گاه عنوان دبی��ری دارند و 40 
درص��د س��رفصل ه��ای ک��ه در دانش��گاه فرهنگیان 
 تدری��س می ش��ود ب��ا دانش��گاههای دیگ��ر متفاوت 
می باش��د .ضیائی در پایان خاطرنش��ان کرد: تاکنون 
900 نفر از دانش��گاه فرهنگیان هرمزگان در 5 رشته 

تحصیلی فارغ التحصیل شده اند./ 
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پذیرش 225 نفر در دانشگاه فرهنگیان هرمزگان 
 همه دانشجویان این دانشگاه بورسیه و استخدام آزمایشی آموزش و پرورش می شوند. این دانشگاه در حال حاضر دارای یک هزار و 65 نفر دانشجو مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته ، تأمین 

معلم مدرسه های غیر انتفاعی و مهارت آموزی ماده 28 است و 90 درصد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان پذیرش بومی هستند

400 دانش آموخته سال تحصیلی 
95-96 این دانشگاه

 در سال تحصیلی پیش رو در 
مدارس به کار گرفته می شوند و 
تعداد 100 نفر مهارت آموزان ماده 

28 هستند که 
با ورودشان به مدارس کمک 
بزرگی به آموزش و پرورش و 

تامین معلم خواهند کرد 

رئیس دانشگاه فرهنگیان خبر داد :


