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مطالعات در نمایشگاه بیست 
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 روند رو به رشد گزارشات تصویری
 در نشریات الکترونیکی

عکاسان خبری چشم و گوش 
مردم و جامعه هستند
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حضور 11رسانه هرمزگان 
در بیست وسومین 
نمایشگاه مطبوعات

دانشور مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان :

هفته نامه

حمایت قاطع 
و منسجمی از 

ورزشکاران داریم

2

از استند آپ کمدی تا 
مسابقه ویژه گات تلنت

اینستاگرام :

 بازدید دکتر انتظامی معاون وزیر ارشاد از غرفه 
آفتاب جنوب در نمایشگاه بین المللی مطبوعات 

  محمود شکراللهی مخترع و کارشناس 
ارشــد الکترونیــک در گفــت و گو با 
خبرنــگار هفته نامه میــراث جرون از 
 ثبت دو اختــراع جدید خــود خبرداد
 وی اظهار داشــت: اولیــن اختراع من 
چادر اتوماتیک ماشــین بــود، با توجه 
به ایــن که نیــاز پیش زمینــه اختراع 
می باشــد، نســبت به طراحی و اختراع 
چادر اتوماتیک ماشــین اقــدام نمودم 
ثبــت اختــراع را گذرانده  که مرحله 
و اکنــون در مرحله رایزنــی بوده و در 
 صدد تولید انبوه و توزیع در سطح کشو

 می باشیم.
وی افزود: باتوجه به شرایط آب و هوایی 
بندرعباس برخی از افراد در جمع کردن 
و پهــن کردن چادر خودرو با مشــکالتی 
مواجه می باشــند، این ایده به ذهنم آمد 
و نســبت به اختراع آن درخصوص رفع 
این مشکل اقدام نمودم و اگر حمایت شوم 
بــا راه اندازی کارگاه می توانم به افزایش 
 اشــتغال و تولیــد داخلی کشــور کمک

 کنم.
 شــکراللهی ادامــه داد: ایــن اختــراع 
های  پارکینــگ  بــرای  اتومبیل  چــادر 
ســقف  در  باشــد،  مــی  سرپوشــیده 
قرار خــودرو  کــه  محلــی   پارکینــگ 

 مــی گیرد نصب شــده و با اســتفاده از 
ریموت چادر ضد آبی که تهیه شده است 

روی خودرو قرار می گیرد .
 وی از اختــراع دیگر خــود درخصوص 
سیستم تامین توان الکتریکی از جریان هوا 
در خودروهای هیبریدی گفت و افزود: در 
 راســتای حمایت از انرژی سبز و کاهش 

ســوخت های فصیلی نســبت به اختراع 
سیستم تامین توان الکتریکی از جریان هوا 

در خودروهای هیبریدی اقدام نمودم.
شــکراللهی به تشــریح طرح پرداخت و 
عنوان کرد: این اختراع از چندین توربین 
بادی کوچک که در قسمت جلوی اتومبیل 
تعبیه شده اند بهره می برد که با برخورد 
باد بــه پره های توربین ســبب چرخش 
شفت  هایی می شود که به ژنراتور متصل 
است، چرخش شفت سبب چرخش موتور 
ژنراتور می گــردد و جریــان الکتریکی 

مستقیم )تولید میشود 
این مخترع خالق ادامه داد: یکی از گروه 
های باطری ذخیره می گردد و در همین 
لحظه گروه دوم باطــری نیروی محرکه 
 الزم بــرای تحریــک خــودرو را تامین

 می کنند هنگام تمام شــدن شارژ گروه 
دوم گروه اول باطری در مورد قرار گرفته 
و نیروی محرکه ی خودرو را تامین میکند 
ودر ایــن لحظه توربین ها گــروه دوم با 
طری را شارژ می کنند و همین روند بدون 

وقفه ادامه پیدا می کند.
مخترع سیســتم تامین توان الکتریکی از 
جریان هوا در خودروهای هیبریدی ادامه 
داد: در راســتای کمک به تولید و اتکا به 
توان داخلی کشــور و صرفه جویی منابع 
و ذخائر نفت و گاز کشــور ما می توانیم 
با حمایت های دولتی و خصوصی نســبت 
به ساخت و انجام این طرح اقدام نماییم.

نامبــرده هچمنان از اختراعات دیگر خود 
در خصوص 1-افزایش ایمنی آسانسور با 
طراحی بالشتک مخصوص چاله آسانسور 
آسانســورهای  مخصــوص  درب   -2 و 

ماشــین بر )کار لیفت( و 3-نجات غریق 
هوشمند برای اســتخرهای خانگی که در 
 آینده نزدیــک ارایه خواهد شــد ، خبر

 داد.
از مجموعه پارک  شکراللهی ضمن تشکر 
علم و فناوری هرمزگان خاطرنشان کرد: 
حمایت و اســتقبال مجموعه پارک علم و 
فناوری هرمزگان از طرح ها و ایده ها بسیار 
تحسین کننده و روحیه دهنده بود تا بتوانم 
با تالش بیشتری به فعالیت خود در زمینه 
ثبت اختراعاتم ادامه دهم، ضمنا از آقای 
احمد مــرادی که به عنوان یکی از اعضاء 
 محترم پارک علم و فناوری کمک شایانی

بســیار  نیــز  انــد  نمــوده    
متشکرم.

وی در پایان یادآور شــد: از سرکار خانم 
نوشــین واحدی ســرریگانی ، مشــاور و 
مدیرعامل محترم شــرکت سپهر صنعت 
و جناب آقای مهنــدس حامد احمدی و 
مهندس میثم شــریفی نجاری که در به 
ثبت رسیدن این اختراعات کمک و یاری 

فراوانی نمودند بسیار تشکر می کنم./

به همت و تالش جوان ایرانی:

 سیـستم تامـین توان الـکتریکی از جـریان هوا 
در خـودروهای هـیبریدی اخـتراع شد

ویژه نمایشگاه مطبوعات 

گزارش تصویری نمایشگاه 
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حضور 11رسانه هرمزگان در بیست 
وسومین نمایشگاه مطبوعات 

11 رســانه در قالب 8غرفه از استان هرمزگان در 
بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات حضوری پررنگ 

و فعال دارند.
به گزارش خبرنگار میراث جرون؛ نشــریات ندای 
هرمزگان ، صبح ساحل ، دریا ، آفتاب جنوب، آفتاب 
هرمزگان ، میراث جرون، بســتکیه ، ساحل صدف 
، دریای اندیشــه و سپ و تجارت جنوب در قالب 
هشت غرفه در نمایشگاه حضور داشته  و همه روزه 
از ساعت 9/30الی 20/30پذیرای بازدیدکنندگان 
می باشند.بازدید مسئوالن استانی و کشوری از غرفه 
های اســتان هرمزگان از ســاعات اولیه بازگشایی 
نمایشــگاه و افتتاحیه آغاز شده است . عالقمندان 
به نشریات کشوری و استانی همه روزه از ساعات 
ابتدایی شــروع نمایشگاه تا پاســی از شب درحال 
بازدید از غرفه ها و ســواالتی در خصوص استان 

هرمزگان وکم و کیف نشریات می باشند.
تجلیل از ۶ روزنامه نگار فعال زن 
دفاع مقدس در نمایشگاه مطبوعات

نگاران  روزنامه  و  نویسندگان  انجمن  دبیرکل 
دفاع مقدس از تجلیل ۶ فعال روزنامه نگار زن 
خبر مطبوعات  نمایشگاه  سومین  و  بیست   در 

اطالع  کمیته  با  گفتگو  در  عالمیان  داد.سعید   
رسانی درباره سومین سال حضور انجمن روزنامه 
نمایشگاه  در  مقدس  دفاع  نویسندگان  و  نگاران 
 120 پوشش  با  انجمن  این  گفت:  مطبوعات 
رویکرد  با  امسال  فعال  نگار  روزنامه  و  خبرنگار 
افزود:  است.وی  آمده  نمایشگاه  به  بانوان  ویژه 
روز پنجم نمایشگاه طی مراسمی با خاطره گویی 
محسن رفیق دوست از شش نویسنده و روزنامه 
شود.عالمیان  می  تجلیل  مقدس  دفاع  زن  نگار 
سال  هر  که  گویی  خاطره  شب  مراسم  گفت: 
نمایشگاه  به  را  برگزار می شود  در حوزه هنری 
نمایشگاه  هفتم  روز  در  است  قرار  و  ایم  آورده 
با حضور یکصد و پنجاه نفر خاطرات خبرنگاران 
عالمیان  گفته  شود.به  مرور  جنگ  پیشکسوت 
دوره های آموزشی کارگاهی خبرنگاری در دفاع 
مقدس از سوی پیشکسوتان این عرصه که پیش 
به  شد  می  برگزار  انجمن  این  سوی  از  این  از 
 دلیل کمبود بودجه و نبود حمایت معنوی برگزار 

نمی شود.

روزنامه نگارانی از چهار قاره جهان 
به نمایشگاه مطبوعات می آیند

بخش میز تخصصی اداره کل رسانه های خارجی 
های  کارگاه  و  سخنرانی  برپایی  با  نیز  امسال 
آموزشی با حضور میهمانان و  روسای مقیم دفاتر 
رسانه های خارجی از سیزده کشور جهان میزبان 

بازدیدکنندگان نمایشگاه مطبوعات است. 
به گزارش کمیته اطالع رسانی بیست و سومین 
نمایشگاه،  از  دوره  این  در  مطبوعات  نمایشگاه 
جمهوری  کشورهای  از  ای  رسانه  چهره  هفت 
عراق،  روسیه،  افغانستان،  آلبانی،   آذربایجان، 
دفاتر  روسای  از  تن  سیزده  و  نیوزلند  و  مالزی 
کشورهای  انگلستان،  از  خارجی  های  رسانه 
جمهوری  چین،  خلق  جمهوری  ترکیه،  امریکا، 
مختلفی  موضوعات  با  لبنان  و  قطر  آذربایجان، 
همچون تبادالت و  همکاری های رسانه ای، مقابله 
زمان  در  ها  رسانه  جعلی،  اخبار  با  ها  رسانه 
بحران  سیاست،  و  انسانیت  میان  مرز  و  جنگ 
رسانه  های سنتی پس از ظهور رسانه های نوین، 
بحران راستگویی در رسانه ها، وضعیت مطبوعات 
های  و  چالش  ها  فرصت  قفقاز،  منطقه   در 
های  رسانه  عملکرد  جدید،  عصر  در  ها  رسانه 
جریان مقاومت در جذب افکار عمومی و مسایل 

منطقه ای سخنرانی  خواهند داشت . 
شیوه  موضوع  با  آموزشی  کارگاه  سه  همچنین 
عکس  در  نویس  زیر  نگارش  خبرنویسی،  های 
و  اقتصاد  خارجی  های  رسانه  در  خبری  های 
برنامه  جمله  از  امروز  جهان  فتوژورنالیسم  در 
نمایشگاه  از  دوره  این  تخصصی  میز  بخش  های 
خواهد بود. شایان ذکر است: خبرنگاران اعزامی از 
کشورهای استرالیا، برزیل، ترکیه، قطر، لهستان و 
مکزیک از نزدیک با رسانه های  کشور و فعالیت 
های آنها در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 

آشنا می شوند . /
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نمایشگاه بیست وسوم ؛ بزرگترین 
پاتوق فرهنگی کشور

5الی 12ابان ماه مصلی تهران میزبان بزرگترین 
رویداد فرهنگی کشــور و پاتوق اصحاب رسانه 

وقلم می باشد . 
رویدادی که هر ســاله جمع کثیری از خانواده 
 مطبوعــات را در یکجا گرد هم مــی آورد تا

 داده ها و تجربیات خودرا با هم صنفان خویش 
به اشتراک بگذارند. نمایشگاه مطبوعات فرصتی 
برای انتقال تجربیات  و دانسته ها ست ،فرصتی 
برای رسیدن به سرفصل هم نوایی و هم آوایی 

مشترک است .
نمایشــگاه بیســت وســوم میعادگاه اصحاب 
فرهنــگ و اندیشــه ومجالی بــرای عرضه و 
نمایش درونمایه رسانه های کشور است .امسال 
حضور 1000رســانه داخلی و خارجی در قالب 
600رســانه و موسســات مطبوعاتی و چاپ و 
نشر و ادارات کل ارشاد استانها دراین نمایشگاه 
نشــان می دهد جامعه رســانه ای ما در حال 
پوست اندازی و نو شدن است ؛ امروز رسانه ها 
نیازمند چترهای حمایتی مادی و معنوی وبستر 
ســازی جهت احیا شــدن مجدد هستند واین 
احیایی باید اولویت مهــم دولتمردان ،مدیران 
فرهنگی کشــور و استانها و سایر مجموعه های 

مرتبط قرار بگیرد. 
چرا که رســانه رکن چهارم دموکراسی است و 
امروز این رکن نفســهای اخر خودرا می کشد 
.نشــریات آفتاب جنوب و میــراث جرون که 
امســال هم چون ســال پیش د رایــن رویداد 
حضوری پررنــگ وفعال دارند دومین ســال 
حضور خودرا دراین نمایشگاه تجربه می کنند .

نمایشــگاه بیست وسوم ، بســتری برای تبادل 
اطالعات و تجربیــات و دیدارهای مطبوعاتی 
ورسانه ای و خواسته های بحق و مشروعی است 
که در سایر اوقات و ایام دسترسی به مسئوالن و 
مدیران ارشد کشوری برای پیگیری ها و بررسی 
و رسیدگی های الزم به اموری که در روزمرگی 

ها گم شده می باشد. 
حضور 8رسانه از استان هرمزگان دراین رویداد 
فرهنگی کشــور نشــان از پویایی و سرزندگی 
مطبوعات اســتان علیرغم تمامی مشــکالت  
ونواقص پیش رو دارد ؛ رســانه هایی که تمامی 
رنج سفر و هزینه های کمرشکن را جهت دیده 
شــدن در جمع غول های رســانه ای کشــور 
وبرندهای مطرح به جــان می خرند تا بتوانند 
ذره ای از تجربیــات هم کیشــان و هم صنفان 

خودرا مورد استفاده قرار دهند.
  ایــن فرصــت برابــر و همســو بــا ســایر 
رســانه های کشور برای تمامی رسانه ها فراهم 
شــده و هرمزگان از نظر کمــی و کیفی مثل 
سالهای پیش در میان استانهای کشور به خوبی 
خود را نشان داده است و امید است که در پایان 
این رویداد بزرگ همه نشریات شرکت کننده 
 با دستانی پر و کوله باری از تجربیات ارزشمند

 بازگردند. گروه نشــریات »آفتاب هرمزگان ، 
آفتاب جنوب  میراث جرون « طی یک هفته از 
آبان ماه الی ابان ماه هر روز از ساعت 9/30 الی 
20/30 واقع در راهرو 29 غرفه 419 پذیرای 
عالقمندان و مراجعان و همشــهریان عزیز می 
باشــد. امید که بتوانیم از پیشــنهادات و نقطه 
نظرات ارزشــمند و بجای شــما خوانندگان و 

شهروندان عزیز استفاده کنیم./

    

نمایشگاه میدان گفتگو و فرصتی است 
به ارتقاء ظرفیتها است.

به گزارش خبرنگار ما ، جهانگیری  معاون 
اول رییس جمهور در ایین افتتاح بیست و 
سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها 
گفت: ویژگی خاص نمایشــگاه فرصتی 

برای تعامل و آشتی رسانه ای است.
 وی گفت: در اصفهان با واژه کوچه های 
آشتی در زمان استانداریم مواجه شدم و 

نمایشگاه مطبوعات چنین خاصیتی دارد.
روزنامه مزرعه محبت است نه کشتزار 
نفرت. رســانه میدان دوســتی و محل 
انســجام و همگرایی اســت و جامعه به 

جهات مثبت نیاز دارد.
جهانگیری افزود: نقد رسانه ها بزرگترین 
سرمایه  است وهر کس تحمل نقد نداشته 
باشد به انحراف می ر ود. جامعه به رسانه 
هایی که دیده و خریده می شوند نیاز دارد، 
تمامی ارکان رسانه نیازمند امنیت شغلی 
هســتند و دولت تالش کند تا با قانون 
مطبوعات در متن جامعه باشند روزنامه 
نگار شــجاع با اخالق و متخصص نیاز 

امروز ماست.
معاون اول رییس جمهــور افزود: طرح 
ســازمان نظام رســانه ای از چهارشنبه 
به دولت آمده اســت و پیگیر ایجاد این 

سازمان هستیم تا مشــکالت از طریق 
صنف تخصصی برطرف شود.

جوانمرگی مطبوعات افت است 
وی افزود: جوانمرگی مطبوعات عالمت 
توسعه نیافتگی کشور هست و باید جدی 
گرفت. باید این موضوع جدی گرفت و 
توسعه نیافتگی کشــور منوط به توسعه 

مطبوعات است.
انتظارات دولت از رسانه ها

وی گفت: کشور در شرایط خاص است 
و نیازمنــد درک صحیح از منافع ملی و 
کشور هستیم. دولت را یاری کنید. یک 
لحظه به 92 برگردیم و ببینیم کجا بودیم 
و کجا هستیم ثبات اقتصادی برقرار شده 
و...مطالبات مردم جدی و بر حق است و 

باید به تفاهم و توافق برسیم./

جهانگیری معاون رئیس جمهور:

سـازمان نظام رسـانه ای به زودی به سرانجام مـی رسد

   

علوم  دانشگاه  رییس  داودی  دکتر 
پزشکی هرمزگان گفت: در برنامه دو 
روزه ماالریا که با حضور دکتر احمد 
ماالریای  کنترل  برنامه  مدیر  رییسی 
وزارت  واگیر  بیماری  مدیریت  مرکز 
شد؛  برگزار  بندرعباس  در  بهداشت 
بر  ماالریا  برنامه  تدوین  افزار  نرم 
اساس وضعیت موارد مثبت به صورت 
عملی تمرین، و اقدامات الزم بر اساس 

اطالعات ماالریا صورت گرفت.
دکتر داودی افزود: از نتایج اجرای برنامه 
استان،  در  ماالریا  حذف  برنامه  موفق 
کاهش 10درصدی کل موارد ماالریا در 
استان نسبت به ۶ ماهه سال 95، میباشد؛ 
لذا با توجه به اینکه استان هرمزگان زمینه 

مناسبی برای بروز دوباره بیماری ماالریا 
دارد؛ باید مراقبت ها مورد توجه ویژه قرار 
گیرد.وی ابراز کرد: ماالریا با توجه به اینکه 
به عنوان بیماری بومی استان محسوب 
میشود ولی با انجام اقدامات پیشگیرانه و 
درمانی مناسب تعداد موارد مثبت نسبت 
به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است؛ 
و موارد کشف شده در استان، نیز اکثراً 
وارده می باشد؛ و خوشبختانه تعداد موارد 
محلی کاهش چشمگیری داشته است.

دکتر داودی با اشاره به وضعیت مطلوب 
کاهش ماالریای بومی در استان تصریح 
حاصل  فعلی  شرایط  به  رسیدن  کرد: 
ارائه خدمات و اجرای برنامه های مدون 
وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان است .قائم مقام وزیر بهداشت 
در استان در ادامه اظهار داشت : توسعه 
کم  مناطق  در  بنایی  زیر  و  زیرساختی 
برخوردار از جمله برقراری راه روستایی، 
آگاهی  افزایش  همچنین  و  برق   ، آب 
مردم ، موجب کاهش چشمگیر بیماریها 
از جمله ماالریا در استان شده است.  ،

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
عنوان کرد: مراقبت ماالریا نیز همانند 

و  واگیر  بیماریهای  چه   ، بیماریها  سایر 
چه غیر واگیر باید بطور کامل در شبکه 
ادغام شود و به معنای واقعی توسط خانه 
های بهداشت و پزشکان شاغل در مراکز 

بهداشتی درمانی روستایی پیگیری شود.
وی یادآور شد: با توجه به کاهش موارد 
استفاده  راستای  در  شده  گفته  مثبت 
بهینه و افزایش بهره وری از نیروی منابع 
انسانی دانشگاه علوم پزشکی ، تالش بر 
این است که از مراقبین ماالریا بصورت 
چند پیشه استفاده نموده که این عزیزان 
عالوه بر مراقبت در زمینه بیماری در  
ماالریا در مراقبت بیماریهای سل ، انجام 
واکسیناسیون و سایر خدمات مشابه هم 
با دانشگاه همکاری نمایند که امیدواریم 
این  ماالریا،   مراقبین  سازی  توانمند  با 
امر بیشتر محقق شود . دکتر داودی از 
نیروها و مراقبین ماالریا به عنوان نیروهای 
به صورت  زحمتکش که سالهای سال 
شبانه روزی کار کرده اند یاد کرد و افزود: 
موفقیت در امر کنترل  ماالریا در سطح 
استان مرهون زحمات و تالشهای شبانه 

روزی این عزیزان بوده است.

دکتر داودی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

موفقیت در حذف ماالریا مرهون تالش مراقبین ماالریا در روستاها است

دوساالنه حضور
گروه نشریات » آفتاب جنوب، 

آفتاب هرمزگان ومیراث جرون«
 در بیست وسومین نمایشگاه

  بین المللی مطبوعات 
و خبرگزاری های کشور
5الی 12 ابان ماه 

مصلی تهران -راهرو 28
غرفه 419

روند رو به رشد گزارشات تصویری در نشریات الکترونیکی

عکاسان خبری چشم و گوش مردم و جامعه هستند
استاد عکاسی خبری با بیان اینکه بحث 
گزارش تصویری در نشــریان کاغذی 
کمتر دیده می شود ، بیان داشت: این 
در حالی است که با الکترونیکی شدن 
نشریات و گسترش نشریات اینترنتی 
این امر روند رو به رشــدی را پیموده 

است.
به گزارش کمیته اطالع رسانی نمایشگاه 
مطبوعــات کارگاه آموزشــی  گزارش 
تصویــری صبح امــروز در نمایشــگاه 
مطبوعات با حضور عالقه مندان به این 

حوزه برگزار شد.
اسماعیل عباســی در ابتدای این کارگاه 
آموزشــی با بیان اینکــه بحث گزارش 
تصویــری در نشــریات کاغذی کمتر 
دیده می شود بیان داشت: این در حالی 
است که با الکترونیکی شدن نشریات و 
گسترش نشریات اینترنتی این امر روند 

رو به رشدی را پیموده است.
وی با اشاره به اینکه ماهیت عکس خبری 
ثبت صحنــه در یک لحظه، یک زمان و 
یک مکان است، ابراز داشت: در روزنامه 
نگاری زمانی که یک عکاس خبری می 

خواهــد خبری از یک واقعیت مهم دهد 
و درصدد ارائه اطالعات بیشتر است از 

گزارش تصویری استفاده می کند.
عباسی متذکر شد: از یک گزارش خبری 
جامــع و کامل با اطالعات درســت و 
منطقی می توان اســتفاده مناسبی کرد 
حتــی در مواقعی این فرصت وجود دارد 
تا با استفاه از اینگونه گزارشات خبری یک 

فیلم سینمایی ساخت.
 وی همچنیــن بــه تفاوت هــای فرمی

 گزارش های تصویری اشاره کرد و افزود: 
باید تمام ریــزه کاری های یک اتفاق و 

پدیده در عکس ها به خوبی دیده شــود 
در این میان الزم است تمامی عکس ها 
 دارای زیرنویس باشند در غیراینصورت
  عکس ها نمی تواند اطاعات مناسب را ارائه

 دهد.این اســتاد علوم عکاسی خبری در 
ادامه با تاکید بر اینکه یک عکاس خبری 
نباید نگاه شخصی داشته باشد، اظهارداشت: 
خبرنگار و عکاس خبری نماینده مردم و 
چشــم و گوش جامعه هستند.بیست و 
سومین نمایشــگاه مطبوعات تا 12 آبان 
 در مصلی بزرگ امــام خمینی)ره( برپا

 است./
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    دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه 
ها با برگزاری 7 کارگاه آموزشــی در 
بیست و ســومین نمایشگاه مطبوعات، 
میزبان دانشــجویان  و عالقمندان حوزه 

ارتباطات و رسانه است. 
به گزارش کمیته اطالع رسانی نمایشگاه 
مطبوعات مجموعه کارگاه های آموزشی 

دفتر مطالعات و برنامه ریزی رســانه ها 
از ۶ تا   12 آبان همه روزه از ساعت 10 
تا 11:30 با محوریت بررســی و آسیب 
شناســی فضای مجازی و رســانه های 
برگزار  دیجیتال، در  نمایشگاه مطبوعات 
می شود.  «گزارش تصویری« عنوان اولین 
کارگاه آموزشــی است که در روز شنبه 

۶ آبان با حضور اســماعیل عباســی در 
نمایشگاه مطبوعات  برگزار می شود. 

دفتر  آموزشــی  های  کارگاه  فهرســت 
مطالعــات و برنامه ریزی رســانه ها را 
در اینجا مشــاهده کنید. بنابر اعالم ستاد 
برگــزاری، رســانه ها نیز بــا برگزاری 
300 نشست تخصصی در ایام برگزاری 

بیســت و سومین نمایشــگاه مطبوعات 
عالقمندان  بوبژه  بازدیدکنندگان   میزبان 
و پژوهشــگران حوزه رسانه و ارتباطات 

هستند. 
  بیســت و سومین نمایشگاه مطبوعات تا 
12 آبان ماه در مصلی بزرگ امام خمینی 

)ره( برپاست. /

 در زمینه سازی برای اینکه کسی غیبت ، دروغ ، بدزبانیهمه مسئولیم 
  و سخن چینی نکند

ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان 

شما
ی 

دا
ص

بزرگترین مطالبه مردم ميناب از 
 چاه اسماعيل تا جومحله

 در طول تاریخ
مهم  برایمان  اگر  وفرماندار  استاندار  جناب     
از  شده  لبریز  صبرمان  کردیم؛  نمي  امضاء   نبود 
زمین  شکافهاي  در  خواهیم  نمي  ها  وعده 
دوروز  طي  فقط  ها  امضاء  این  شویم!  دفن 
خصوص  در  گردهمایي  مجوز  صدور  براي 
شد؛ آوري  جمع  فروچاله  و  آب  بحران 

1.شوراي اسالمي روستاهاي:سرشیف کناراسماعیل 
سرمست شمیلو  رگ  دماغ  کمبیل  میسکنک 
گورزانگ سبهتي کاشي  کولغ  آباد  اسالم  زهوکي 
مازغ پایین دهو حاجي آباد ماه خاتوني سرریگان
گبراني گودو   کلم  کولغ  سرباران  باغوني  جوزان 
بهمني سرکم  نصیرایي  مالجماتي  تمبانو  کلنتان 

بهمني  جاللي  قاسم  بازیاري  بندزرک  شهمرادي 
ماکیان پشته آزادگان نصیرایي )جمع آوري امضا از 
کلیه روستاها به دلیل زمان اندک امکان پذیر نبود( 
سایر امضاء ها:کلیه کسبه )مهر و امضاء  مغازه(:
بهمن تا 22  شهدا  میدان  از  خمیني  امام  بولوار   
زیتون بازار  قدیم  بازار  امیني  شهید  خیابان 

ولیعصرانجمن  بلوار  قدیم  بازار  شنبه  پنج  کانال 
معلولین ورزشکاران هنرمندان پزشکان مردم نوبند 
مردم حکمي مردم تنبانو خانه کشاورز هیئت امناي 
شخصي  تقاضایه  یک  این  روستا  و  شهر  مساجد 
یعني  یعني مطالبه عمومي،  امضاء ها  این  نیست، 

یک هشدار، یعني آینده مردم میناب.
درد دل اهالی ميناب با استاندار 

هرمزگان
از  سپاس  ،با  سالم  همتی  دکتر  جناب  خدمت    
حضرتعالی که قبول مسئولیت فرموده و سکانداری 
این استان را بعهده گرفته اید،نور امیدی را در دل 
تمامی مردم استان خصوصا شهروندان و روستاییان 
میناب که سالیان سال است مورد بی مهری و کم 
تجربگی مدیران قبلی قرار گرفته اند روشن فرمودید 
محترم  داریم.استاندار  موفقیت  ارزوی  برایتان 
بدون هیچ مبالغه ای اصل مطلب رابطور اختصار 
خدمت شما بیان می کنیم: این شهر فراموش شده 
در روزگاران نه چندان دور دارای رونق اقتصادی، 
که  بود  کشور  تجاری  مهم  مراکز  از  و  اشتغال 
استانهای همجوار خود را نیز تحت پوشش داشت 
که طی سالهای گذشته بدلیل تکرار اشتباهات و سوء 
مدیریتها میناب را به شهر بحران زده تبدیل کرده 
اند بصورتی که این بحران از فاجعه محیط زیستی 
است.  شده   انسانی  بزرگ  فاجعه  یک  به  تبدیل 
جناب اقای دکتر همتی در سه دهه گذشته فراوانی 
بود  زدنی  مثال  این شهر  باغات  و سرسبزی  آب 
محصوالت کشاورزی و باغی آن در سراسر کشور 
و کشورهای همسایه تحفه ای ذی قیمت و شناخته 
شده محسوب میشد که آن هم بدلیل انتقال بین 
حوزه ای آب ازبین رفت تا جایی که 80 روستا دچار 
بحران بی آبی و در خطر فروچاله ها قرار دارند و 
منازل آنها با نظریه کارشناسان تقریبا ناامن وغیرقابل 
سکونت میباشد که این مهم با مطالبه گری جوانان 
این شهردر قالب گروه مردم نهاد نگاهبانان جلگه 
آوری 30هزار  جمع  با  و  پیگیری   ) )نجم  میناب 
امضای مردمی به گوش مسئوالن نظام رسانده شد 
که در صورت نیاز مستندات آن تقدیم می گردد.

وضع بازار و کسب و کار بگونه ای است که شاهد 
پروانه کسب کاسبان  ابطال  ورشکستگی وتقاضای 
قدیمی شهر هستیم که بسیار نگران کننده است.

باید به استحضار برسانیم که طی سالهای گذشته 
میناب  در  اشتغالزایی  و  موثر  پروژه  هیچگونه 
دولت حضور  نمایندگان  و  مدیران  و  نشده  ایجاد 
موثری در این زمینه با مردم نداشته و پاسخگوی 
نشدند  بودند  نابودی آن  باعث  را که خود  آنچه 
نیست. دشوار  چندان  موضوع  این  اثبات  و 

لذا از جنابعالی نماینده عالی دولت تدبیر وامید تقاضا 
داریم با حضور در بین مردم به بررسی مشکالت با نگاه 
اندیشمندانه و حق طلبانه اقدام فرمایید وبا در راس 
قرار دادن مدیران توانا و الیق بحران ها و مشکالت 
 بوجود آمده رفع و شاهد توسعه و شکوفایی این شهر

 

  دفتــر مطالعات و برنامه 
ریزی رسانه ها با برگزاری 
در  آموزشــی  کارگاه   7
نمایشگاه  و سومین  بیست 
میزبــان  مطبوعــات، 
دانشــجویان  و عالقمندان 
حوزه ارتباطات و رســانه 

است. 
اطالع  کمیته  گــزارش  به 
مطبوعات  نمایشگاه  رسانی 
مجموعه کارگاه های آموزشــی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها از ۶ 
تا   12 آبان همه روزه از ســاعت 10 تا 11:30 با محوریت بررسی و آسیب 
شناسی فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، در  نمایشگاه مطبوعات برگزار 
می شــود.  عنوان اولین کارگاه آموزشــی اســت که در روز شنبه ۶ آبان با 
حضور اســماعیل عباسی در نمایشگاه مطبوعات  برگزار شد. بنابر اعالم ستاد 
برگزاری، رســانه ها نیز با برگزاری 300 نشست تخصصی در ایام برگزاری 
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات  میزبان بازدیدکنندگان بوبژه عالقمندان 
و پژوهشــگران حوزه رسانه و ارتباطات هســتند.   بیست و سومین نمایشگاه 

مطبوعات تا 12 آبان ماه در مصلی بزرگ امام خمینی )ره( برپاست. /

از دیتا ژورنالیسم تا روابط عمومی در فضای مجازی

7 کارگاه آموزشی دفتر مطالعات رسانه در نمایشگاه مطبوعات

    کارگاههای آموزشی دفتر مطالعات
 در نمایشگاه بيست وسوم 

غرفه چلچراغ با 7 نشست تخصصی و مسابقه ویژه جوانان به بیست و سومین نمایشگاه 
مطبوعات آمد.

حامد بذر افکن مدیر غرفه چلچراغ در گفتگو با کمیته اطالع رســانی نمایشــگاه مطبوعات 
گفت: 15 ســال از سن هفته نامه می گذرد و در همه دوره های نمایشگاه مطبوعات حضور 
داشته ایم و سال گذشته هم به دلیل استقبال پر شور مردم یکی از غرفه های برتر شدیم.

وی افزود: با توجه به اینکه روزهای اول نمایشگاه است استقبال خوب بوده و ما هنوز برنامه 
های اصلی را شروع نکرده ایم؛ جانمایی غرفه ها هم بهتر از گذشته شده است.

بذر افکن درباره برنامه های امســال غرفه چلچراغ گفت: حدود ۷ نشست تخصصی داریم.
ســاعات اولیه صبح حضور در نمایشگاه و ارتباط با مخاطب و ساعت های بعد از ظهر را به 
برگزاری نشســت و رادیو چل به شکل زنده اختصاص داده ایم.بذرافکن گفت: صبح امروز 
مسابقه ویژه گات تلنت برای اســتعداد یابی )استند آپ کمدی و خوانندگی( برگزار کرده 
ایم و یک برنامه مجزای استند اپ کمدی با موضوعات جوانان از ساعت ۶ عصر آغاز می 
شود.وی درباره جذب بیشتر مخاطبان و ترغیب به مطالعه گفت: امسال در نمایشگاه طرح 
اشــتراک داریم و استعداد یابی چلچراغ هم با هدف جذب جوانان مستعد در نشریه است 
که به نظر می آید تزریق فکر جوان به نشریه خود باعث جذب مخاطب بیشتر شود.بیست 
و سومین نمایشگاه مطبوعات با شعار »رسانه های آزاد، انسجام اجتماعی و پیشرفت ملی« با 
حضور موسســات مطبوعاتی، نشریات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری امروز آغاز به کار 

کرد و تا 12 آبان ماه در مصالی حضرت امام خمینی )ره( ادامه دارد./

از استند آپ کمدی تا مسابقه ویژه گات تلنت 
درغرفه چلچراغ

در جلسه شورای علمی بسیج مطرح شد: 

پرداخت وام بالعوض و حمایت از مخترعین بی بضاعت و کم بضاعت 
    جلسه شورای علمی بسیج که توسط 
ســازمان علمی و پژوهشــی سپاه امام 
سجاد )ع( با حضور سرهنگ علی نژاد 
جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد)ع( 
اســتان هرمزگان ، دکتــر فتی رئیس 
پارک علــم و فناوری اســتان، پیروی 
منش رئیس سازمان بسیج رسانه استان 
و مدیــران، داوران و نخبــگان مرکز 
 رشد ســازمان علمی پژوهشی برگزار

 گردید.
به گزارش میراث جرون ســرهنگ دوم 
سازمان  مسئول  آرمندیان  حمید  پاسدار 
علمی و پژوهشــی ســپاه امام سجاد)ع( 
گفــت: ما مرکز رشــدی را با محوریت 
برق و الکترونیک در مجموعه ساختمان 
اســتانداری قدیم راه اندازی نموده ایم و 
تعاملی با مجموعه اکولوژی خلیج فارس 
از طریق سرکار خانم دکتر ناظمی و آقای 
دکترمعتضدی برقرار کرده ایم که از این 
مرکــز نخبگان و دانــش پژوهانمان هم 

استفاده نمایند.
وی افزود: مــا در بحث حمایت از طرح 
ها بعــد از معرفی نخبــگان و پذیرفته 
شــدن طرحشــان و تکمیل شناســنامه 
طرح و بررســی این شناســنامه توسط 

داوران ســطح بندی و حمایت های خود 
را انجام می دهیم. مسئول سازمان علمی 
و پژوهشی ســپاه امام سجاد)ع(  عنوان 
کرد: ما در این نشســت 5 عنوان طرح 
را بررســی می کنیم که به ترتیب توسط 
مخترعین و مبدعین عنوان خواهد شــد، 
طرح داروی سنتی گامرون، توسط دکتر 
محمودی، طرح کانکس قطعاتی توســط 
آقــای کولیوند، طرح گیرنده هوشــمند 
درب توســط آقای پور کار، طرح پولیمر 
انفجاری توســط آقاس سعیدی و طرح 
آفیش های دریایی توســط  خانم دکتر 

ناظمی بیان می شود.
همچنین در این نشست سرهنگ پاسدار 
علی علی نژاد جانشــین فرماندهی سپاه 
امام ســجاد)ع( اظهار داشــت: همت و 
تالش شــمارا در جهت پیشرفت علمی 
کشــور  باید تحســین کنیــم که باعث 
شــکوفایی کشور شده اســت.وی افزود: 
در شــرایط موجود کشور ما نیاز به رشد 
علمی مضاعف داریم، در سال های 90 ما 
رشد علمی بهتری داشتیم و در رتبه های 
جهانی باالیی قرار داشــتیم، اما متاسفانه 
در سال های گذشته با کاهش رشد علمی 
مواجهه شدیم.جانشــین فرماندهی سپاه 

امام ســجاد )ع( استان بیان کرد: ما باید 
به مســائل علمی توجه بیشتری داشته 
باشیم اگر می خواهیم یک کشور مستقل 
و توانمندی در مقابل جهانخواران امروز 
داشــته باشیم،باید به سالح علم و دانش 
مقاوم و مجهز باشــیم کــه حرف اول را 
می زند.علی نژاد تصریح کرد: متاســفانه 
نبود حمایت و وجود ســرقت علمی در 
مراکز مختلف از دغدغه های مخترعین 
و محققین می باشد که این زیبنده کشور 

ما نمی باشد. 
وی خاطرنشــان کرد: امروزه اگر قدرت 
موشــکی و هســته ای ما باال می باشد 
بر اثر تالش ها همیــن جوانان این مرز 
و بوم می باشــد که توانسته اند قدرت 
نظامی  و امنیت کشــور را باال ببرند.در 
ادامه دکتر علی فتــی رئیس پارک علم 
و فناوری اســتان گفت: مهمترین مشکل 
ما فرهنگ ســازی می باشد که در بدنه 
جامعه بــا آن روبرو هســتیم، مجموعه 
بسیج می تواند خیلی به ما کمک کند با 
توجه به گستردگی مجموعه سپاه و بسیج 
و ارتباط خیلی خــوب این نهاد با مردم 
جامعه در امر اطالع رسانی بسیار موفق 

می تواند باشد.

وی با اشاره به برقراری تعامل و همکاری 
با سازمان بسیج علمی و پژوهشی  عنوان 
کرد: مرکز رشدی که مجموعه سازمان 
بسیج علمی و پژوهشی راه اندازی کرده 
است بسیار مفید و کاربردی می باشد و 
ما با تعامالتی که انجام می دهیم در امر 

فرهنگ سازی کمک خواهیم نمود. 
فتی عنوان کــرد: مجموعه پارک علم و 
فناوری با راه انــدازی مرکز نوآوری در 
حــوزه ثبت اختراعــات و پژوهش ها و 
کمک به ســاخت نمونه ای از طرح در 
شهرستان ها به کمک افراد کم بضاعت 
و بی بضاعت آمده و اختراع آن ها را  بال 
عوض ثبت نماییم و اگر نمونه ای کوچکی  
طراحی و ســاخت نیاز داشــته باشد تا 
 ســقف 500 هزارتومان بالعوض کمک

 می کنیم. 
رئیس پــارک علم و فناوری اســتان با 
اشــاره به این که باید از ســطح دانش 
نمود  آموزان فرهنگ ســازی را شروع 
بیان داشــت: این حمایت هایی است که 
پارک انجام می دهد می خواهد جامعه را 
به سمت جامعه ای دانش بنیان حرکت 
دهد اعتقاد ما این است که باید از سطح 

دانش آموزان شروع شود. /

امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه است 

مسلم معلمی                   باشیم.
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هرمزگان   جهادکشاورزی   سازمان 

 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

نمایشگاه بیست و سوم از نگاه دوربین 

غرفه 419-راهرو 28- گروه نشریات »آفتاب جنوب،آفتاب هرمزگان، میراث جرون«
بازدید مسئوالن کشوری و استانی از غرفه نشریات آفتاب جنوب ، آفتاب هرمزگان، میرا ث جرون - )روز اول و دوم (

بازدید  علیرضا بهره من سرپرست خبرگزاری فارس در هرمزگان  از غرفه بازدید  پرویز ساالری عضو شورای شهر بندرعباس از غرفه 

بازدید  سردبیر هنر تئاتراز غرفه بازدید  خسروشاهی دبیر انجمن نشریات تخصصی کشاورزی از غرفه 

حیدری رییس اتحادیه نشریات محلی کشور -عطایی مدیرمسئول روزنامه ندای هرمزگان بازدید  آزاد کوییک مدیرروابط عمومی شرکت نفت و خظ لوله منطقه خلیج فارس  از غرفه 
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نمایشگاه بیست و سوم از نگاه دوربین 

غرفه های هرمزگان-راهرو28و29-مصلی امام خمینی )ره(
حضور نشریات دریا -ندای هرمزگان -صبح ساحل -آفتاب جنوب- آفتاب هرمزگان-میراث جرون-بستکیه -ساحل صدف -ندای جوان- دریای اندیشه -سپ و 

نسیم بادگیردر نمایش گاه مطبوعات 



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 
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کشف یک میلیارد و 200 میلیون 
ریالی کاالی قاچاق در بندرلنگه  

فرمانده مرزبانی اســتان هرمزگان از تشدید طرح 
مبارزه با قاچاق کاال و کشف انواع کاالي قاچاق به 
ارزش یک میلیاردو 200 میلیون ریال در شهرستان 
بندرلنگه خبر داد.  سرهنگ »علی اصغر خرم روی« 
در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبري مرزبانی گفت: 
در اجرای طرح مشــترک دســتورالعمل واپایش 
عملیاتی مرزبانــی و انتظامی،طرح مبارزه با قاچاق 
کاال با هدف جلوگیري از هدر رفت ســرمایه هاي 
ملي،در روستای »حشــم هود« از توابع شهرستان 
بندرلنگه اجرا شــد. وي افزود:در اجرای این طرح 
مامورین مرزبانی و انتظامی موفق به کشــف 540 
هزار نخ ســیگار، 100 کیلو گرم پودر بدنســازی 
،15هزار و 600 عدد قرص نیروزا و 90 ثوب البسه 
خارجی قاچاق و فاقد هر گونه مدرک معتبر قانونی 
که در مخفیگاه دپو بوده، شدند.  سرهنگ علی اصغر 
خرم روی با اشــاره به اینکه ارزش کاالهای قاچاق 
کشف شــده بنا به نظر کارشناسان یک میلیارد و 
200 میلیون ریال برآورد شده است تصریح کرد: 
کاالی های قاچاق کشــف شده جهت سیر مراحل 
قانونی به پلیس کاالی قاچاق شهرستان داللت داده 

شد.  
 توقیف79هزارلیتر سوخت قاچاق 

در جاسک
فرمانــده مرزبانی اســتان هرمزگان از شناســایی 
و توقیــف 2محمولــه بــزرگ ســوخت قاچاق و 
دستگیری13قاچاقچی در آبهای داخلی شهرستان 
جاسک خبر داد.ســرهنگ علی اصغر خرم روی با 
اعالم این خبر گفت:ماموران پایگاه دریابانی جاسک 
با انجام کارهای اطالعاتی از سوختگیری غیرمجاز 
2فروند شناور موتور لنج در سطح حوزه استحفاظی 
مطلع و برای برخورد بــا متخلفان به منطقه اعزام 
شدند.سرهنگ خرم روی افزود:ماموران حین گشت 
زنی در منطقه قاچاقچیان را با 2فروند موتورلنج در 
حال خروج از حوزه استحفاظی مشاهده و با عکس 

العمل سریع و قاطع،شناورها را توقیف کردند.
فرمانــده مرزبانی هرمــزگان گفت:در بازرســی 
از شــناورهای توقیفــی 79هــزار لیتــر گازوییل 
 قاچــاق کشــف و 13 نفــر متهم نیز دســتگیر

 شدند.
کشف  ٥میلیارد ریال کاالي قاچاق

فرماندهي مرزباني اســتان هرمــزگان از توقیف 
یک فروند شــناور تجاري حامل بیش از 5میلیارد 
ریال انواع کاالي قاچــاق در بندرعباس خبر داد.

ســرهنگ علي اصغر خــرم روي گفت؛مرزبانان 
حیــن گشــت  بندرعبــاس  دریابانــي  پایــگاه 
زنــي به یــک فرونــد لنج بــاري مشــکوک و 
شــناور را مــورد بازدید و برســي قــرار دادند.

وي افزود؛ماموران در بازرسي شناور تجاري موفق 
شدن 5میلیاردو156ملیون و 270هزار ریال انواع 
کاالي قاچاق شامل تلوزیون،یخچال،پارچه،البسه،لوازم 
یدکي،باطري خودرو،الستیک خودرو،نوشابه انرژي 
زا،آب میوه،کولر گازي و...کشــف و ضبط شــد .

این مقام مسئول تصریح کرد؛یک فروند موتور لنج 
تجاري فعال در امــر قاچاق کاال توقیف و یک نفر 
متهم نیز در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده 
به مراجع قضائي معرفي شــد.فرماندهي مرزباني 
اســتان هرمزگان ضمن قدر داني از مشــارکت و 
همکاري خوبه مرزنشینان با مرزبانان در شناسایي 
و کشــف تخلفات مرزي از عموم شــهروندان و 
مرزنشینان فهیم استان خواست تا در اسرع وقت به 
پایگاه هاي مرزي اطالع دهند تا در کمترین زمان 
ممکن نســبت به شناسایي و دستگیري مجرمان و 

متخلفان اقدام الزم صورت گیرد./ 
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 دستگیری146نفر اتباع بیگانه غیرمجاز  
از مرزهای هرمزگان

فرمانــده مرزبانی اســتان هرمــزگان از دســتگیری 146نفر اتبــاع بیگانه 
در72ساعت گذشته در مرزهای استان خبر داد.

سرهنگ«علی اصغر خرم روی«در تشریح این خبر گفت:مرزبانان استان هرمزگان 
طی72ســاعت گذشــته در اجرای طرح جمع آوری اتباع بیگانه غیرمجاز و انجام 
اقدامات گسترده اطالعاتی در سطح حوزه استحفاظی موفق شدند146نفر از اتباع 

غیرمجاز بیگانه را در شهرهای مرزی استان شناسایی و دستگیر کنند.
ســرهنگ«خرم روی«افزود:اتباع دستگیر شده تبعه کشــور افغانستان،پاکستان و 
بنگالدش بودند که برای اقامت غیرقانونی به صورت غیرمجاز وارد  کشــور شده 
بودند.فرمانده مرزبانی اســتان هرمزگان ادامه داد:با هوشیاری مرزبانان این استان 
و با انجام اقدامات اطالعاتی در72ســاعت گذشته146نفر از اتباعی که به صورت 

غیر قانونی وارد کشور شده بودند دستگیر شدند./

توقیف79هزارلیتر سوخت قاچاق در جاسک 
  فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از شناسایی و توقیف 2محموله بزرگ سوخت 

قاچاق و دستگیری13قاچاقچی در آبهای داخلی شهرستان جاسک خبر داد.
سرهنگ علی اصغر خرم روی با اعالم این خبر گفت:ماموران پایگاه دریابانی جاسک 
شب گذشته با انجام کارهای اطالعاتی از سوختگیری غیرمجاز 2فروند شناور موتور 
لنج در سطح حوزه استحفاظی مطلع و برای برخورد با متخلفان به منطقه اعزام شدند.

سرهنگ خرم روی افزود:ماموران حین گشت زنی در منطقه قاچاقچیان را با 2فروند 
موتورلنج در حال خروج از حوزه اســتحفاظی مشــاهده و با عکس العمل ســریع و 

قاطع،شناورها را توقیف کردند.
فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت:در بازرســی از شــناورهای توقیفــی 79هزار لیتر 

گازوییل قاچاق کشف و 13 نفر متهم نیز دستگیر شدند.
به گفته سرهنگ خرم روی ارزش ریالی محموله های کشف شده 9میلیاردو616هزار 

ریال براورد شده است.

توقیف79هزارلیتر سوخت قاچاق در جاسک
فرمانده مرزبانی اســتان هرمزگان از شناسایی و توقیف 
2محموله بزرگ ســوخت قاچاق و دستگیری13قاچاقچی 

در آبهای داخلی شهرستان جاسک خبر داد.
ســرهنگ علی اصغــر خرم روی بــا اعــالم این خبر 
گفت:ماموران پایگاه دریابانی جاسک شب گذشته با انجام 

کارهای اطالعاتی از سوختگیری غیرمجاز 2فروند شناور 
موتور لنج در سطح حوزه استحفاظی مطلع و برای برخورد 

با متخلفان به منطقه اعزام شدند.
ســرهنگ خرم روی افزود:ماموران حین گشت زنی در 
منطقه قاچاقچیــان را با 2فروند موتورلنج در حال خروج 

از حوزه اســتحفاظی مشــاهده و با عکس العمل سریع و 
قاطع،شناورها را توقیف کردند.فرمانده مرزبانی هرمزگان 
گفت:در بازرســی از شــناورهای توقیفــی 79هزار لیتر 
گازوییل قاچاق کشف و 13 نفر متهم نیز دستگیر شدند.

به گفته ســرهنگ خــرم روی ارزش ریالی محموله های 

  گروه مرزبانی-فرمانده مرزبانی اســتان هرمزگان از برگزاری آزمون استخدامی 
رسته مرزبانی و دریابانی در هرمزگان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان،سرهنگ علی اصغر 
خرم روی با اعــالم این خبر افزود:نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران به منظور 
تامین نیروی انســانی مرد در رســته مرزبانی و دریابانی در استان های مرزی از جمله 
هرمزگان اقدام به برگزاری آزمون در این رســته ها نمود. ســرهنگ خرم روی اظهار 
داشت: نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مرد مورد 
نیاز خود از بین جوانان مومن، متعهد و کارآمد برای پاسداری، حفظ و حراست از حریم 
مرزهای پهناور اســتان هرمزگان در رســته مرزبانی و دریابانی به صورت پیمانی پنج 
ساله در مقطع درجه داری آزمون استخدامی برگزار نمود.  وی با اشاره به اینکه در این 
آزمون80نفر داوطلب حضور داشتند افزود: اعتقاد و التزام به دین مبین اسالم، اعتقاد و 
التزام به قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران و والیت فقیه، تابعیت جمهوری اسالمی 
ایران، نداشــتن سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن شرایط تحصیلی 
و تخصصی الزم برای خدمت و... را از شــرایط عمومی این اســتخدام برشمرد.فرمانده 
مرزبانی استان هرمزگان در خاتمه گفت:داوطلبان میتوانند برای آگاهی از نتایج آزمون 

در دوم آبان ماه  به مرکز گزینش مرزبانی هرمزگان مراجعه نمایند/

فرمانده انتظامی اســتان از شناسایی و دســتگیری باند 4 نفره ماساژ بانوان توسط 
آقایان در بندرعباس خبر داد. 

به گزارش ایسنا، منطقه خلیج فارس، ســردار عزیز اله ملکی در تشریح این خبر گفت: 
مأموران پلیس امنیت عمومی استان در راستاي اجراي وظایف ذاتي و با رصد لحظه ای 
فضاي مجازي، افرادی را که اقدام به ماســاژ بانوان توسط آقایان و تبلیغ آن در فضای 

مجازی می کردند، شناسایی کردند. 
 وی افزود: با به کارگیری شــگردهاي خاص پلیسی، چهار نفر از متهمان شناسایی و در 
یک عملیات فنی و ضربتی دســتگیر و با تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 
دادسرا معرفی شــدند که این مجرمان در حین رسیدگي پرونده قضایی صراحتًا به بزه 
انتسابي خود معترف شدند.  فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به اینکه یکي از اهداف 
عمده این گونه افراد اغفال زنان و دختران جوان و سوءاستفاده های جنسي از آنان است، 
اضافه کرد: عدم برخورد قاطع و قانوني با آنان موجب جریحه دار شــدن عفت عمومي، 
از بین رفتن قبح چنین کارهایی در ســطح جامعه و اشاعه فساد و بي بندوباري می شود، 
خواســتار اعمال مجازات شــدید و برخورد قاطعانه با این گونه مجرمان از سوی مقام 

قضایی شد./

 برگزاری آزمون استخدامی رسته مرزبانی
 و دریابانی در هرمزگان

انهدام باند 4 نفره ماساژ بانوان توسط آقایان 
در بندرعباس

توقیف دو فروند لنج صیادی متجاوز به آب های ایران در کیش

    فرمانده دریابانی و نیروی انتظامی ویژه کیش اظهار 
کرد: این دو فروند لنج به همراه 16 خدمه در ۸ مایلی 

داخل آب های جزیره کیش توقیف شده اند.
به گزارش ایســنا، منطقه خلیج فارس، ســرهنگ رحیم 
جهانبخــش صبح امروز در حاشــیه توقیــف دو فروند 
لنج صیادی قاچاق در آب هــای جزیره کیش در جمع 

خبرنگاران، افزود: در راســتای حراست از مرزهای آبی 
جمهوری اسالمی ایران در جزیره کیش دریابانان همیشه 
بیدار حوزه اســتحفاظی آب های کیش با دو فروند لنج 
متعلق به یکی از کشــورهای حاشیه خلیج فارس مواجه 
شدند که وارد آب های کیش شده و اقدام به صید غیر 

مجاز کرده اند.
فرمانده دریابانی کیش ادامه داد: در برخورد با لنج های 
یاد شــده دریابانی کیش اقدام به دستور توقف به لنج ها 
کــرد اما یکی از این لنج ها با عدم توجه به فرمان توقف 
قصد فرار داشت که با توان باالی نظامی و سرعت قابل 
توجه ماموران دریابانــی در انجام ماموریت های محوله 
ایــن لنج و خدمه آن توقیف شــده و به مقامات قضایی 
تحویل داده شــدند.وی با تاکید بر اینکه دریابانی کیش 
همواره با قاطعیت با هرگونه تجاوز به آب های جمهوری 
اسالمی ایران برخوردمی کند افزود: این دولنج با استفاده 
از تورهای معروف به ترال که تمام آبزیان سطح دریا را 
جارو کرده و بــه هیچ موجود زنده ای رحم نمی کند در 
آب های کیش اقدام به صید کرده بودند که از آنان در 

حدود 2 تن ماهی صید شده قابل مصرف کشف شد.

سرهنگ جهانبخش با اشاره به اینکه ارزش ریالی محموله 
توقیف شــده 400 میلیون ریال به نرخ صید از آب های 
کیش است افزود: آنچه مسلم است صید این تورها بیش 
از موارد یاد شــده و از آبزیان متفــاوت بوده که عالوه 
بر ایجاد خســارت به محیط زیســت دریایی بسیاری از 
 آبزیان غیــر خوراکی را در معرض خطــر نابودی قرار 
می دهد.ا تصریح بر اینکه با هر گونه تجاوز به آب های 
ســرزمینی ایران اســالمی برخورد می شود خاطر نشان 
کــرد: تفاوتی نمی کند که متجاوز لنــج صیادی بوده یا 
کاالی قاچاق یا شــناورهای نظامی باشــد زیرا دریابانان 
غیور و شجاع آب های جمهوری اسالمی ایران و جزیره 
مرجانی کیش همواره هوشــیار و بیــدار در حال انجام 
ماموریت هســتند.از ابتدای ســال جاری با احتساب دو 
فروند لنج توقیف شــده یازده فروند لنج خارجی متجاوز 
به آب های جزیره کیش توقیف و تحویل مقامات قضایی 
شده است. جزیره کیش در میان آب های نیلگون خلیج 
فارس با بیش از 37 هــزار نفر جمعیت دارای نیروهای 
توانمند دریایی اســت کــه از مرزهای آبــی جمهوری 

اسالمی ایران حراست و پاسداری می کنند./
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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 فشــار و تهديد براي انتشــار 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 اســتقالل و حاکميت ملي، نظم و امنيت عمومي و مصالح همگاني از اصول شــرافت 
حرفه اي خويشتن تبعيت مي کند.

4 ( رعايت حد اعتدال و ميانه روی از مهمترين ارزش های مورد نظر و قطعی روزنامه سبحان است . روزنامه سبحان 
تالش می کند حســن 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 گــذارد و از گرايــش به تبعيض خصومت آميز در اين زمينه ها و همچنين تشــويق و تحريک به جنگ 
تجاوزکارانه نسبت به کشورهاي ديگر خودداري مي کند./

هفته نامه   منطقه  جنوب کشور  ) فرهنگی -  اجتماعی (

  Telegram:    09303375549                    

تیراژ :   5000 نسخه

7ورزشی  یکشنبه 7آبان  1396/ شماره  55/ سال  سوم » ویژه نمایشگاه 23 «

 تلفن:32222596

 جهت درج آگهی خود

در هفته نامه منطقه جنوب 

کشور)) میراث جرون((

 تماس بگیرید 

   بــه گزارش نمک پــور  روابط عمومی هییت بازیهای بومی و محلی اســتان 
هرمزگان، مرتضی ایرانمش مسئول هیات روستایی شهرستان بستک در گفتگو 
با مسیول روابط عمومی هییت بازهای بومی و محلی استان هرمزگان گفت: خانه 
ورزش در روستای چاه دزدان و جشنواره فرهنگی ورزشی در روستای دهتل به مناسبت 
هفته تربیت بدنی و ورزش در این شهرستان  برگزارشد. مرتضی ایرانمنش مسئول هیات 
بازیهای بومی و محلی بســتک   اظهار داشت : به مناســبت هفته تربیت بدنی و ورزش 
با حضور جمعی از مســئولین و مردم روستای دهتل جشــنواره فرهنگی ورزشی شامل 
جشنواره غذا ، پیاده روی خانواده و مسابقات مختلف ورزشی در این روستا برگزار شد.وی 
افزود : در ادامه در راســتای محرومیت زدایی خانه ورزش روستایی با حضور مسئولین و 
مردم روســتای چاه دزدان افتتاح گردید.وی درپایان از حضور و همراهی فرمانده ســپاه 
بستک ، بخشدار بخش مرکزی ، ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان، مدیریت آموزش 

و پرورش ، انجمن بانوان مهرآفرین رسالت دهتل ، تشکر کرد.

 شطرنج سيریک در رده چهاردهم 
 قرار گرفت 

تیم  شــطرنج منتخب ســیریک با یک برد و یک 
مســاوی و 2 باخت و کســب 6.5 امتیــاز در رده 
چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفت.تیم  شطرنج 
آلــو منیوم المهدی با یک برد و یک مســاوی و 2 
باخت و کســب 6.5 امتیاز در رده پانزدهم جدول 
رده بندی قرار گرفت.تیم شــطرنج اداره ورزش و 
جوانان با یک برد و یک باخت و کسب 5 امتیاز در 

رده شانزدهم جدول رده بندی قرار گرفت.
تیم شطرنج منابع طبیعی سیریک با یک برد و 3 
باخت و کســب 4.5 امتیاز در رده هفدهم جدول 
رده بندی قرار گرفت.تیم شــطرنج منتخب بخش 
رودخانــه با 4 باخت و کســب 2.5 امتیاز در رده 

هجدهم جدول رده بندی قرار گرفت.
شطرنج دانشگاه آزاد ج صدرنشين 
هفته دوم مسابقات ليگ شطرنج 

هرمزگان
هفته دوم مسابقات لیگ شطرنج استان هرمزگان 
با شــرکت 18 تیم به ســرداوری داور بین المللی 
شهرام ساالری و داوری فاطمه سرافراز شکوهی در 
خانه شــطرنج بندرعباس صبح جمعه 28 مهر ماه 
96 برگزار شد.112 نفر از شطرنجبازان که 87 نفر 
از آنان دارای ریتینگ بین المللی شامل یک استاد 
بزرگ و یک استاد فیده در قالب تیم های دانشگاه 
آزاد ب  دانشــگاه آزاد ج  اداره ورزش و جوانــان  
منتخب جوانان هیات  منتخب بانوان هیات نایبند 
شرکت گاز اســتان  فرزندان پاالیش نفت  کمان 
ســازه  آلومینیوم المهدی فــوالد هرمزگان نخل 
رودان  شهدای تخت منتخب بخش رودخانه قصر 
فردوس میناب  کنعان میناب  منتخب ســیریک 
و منابــع طبیعی ســیریک در این مســابقات به 
رقابت می پردازند.این مسابقات در 9 دور بصورت 
سوئیســی تیمی برگزار می شود و نتایج آن جهت 
تاثیر در ریتینگ بین المللی بازیکنان به فدراسیون 
جهانی شطرنج ارسال می شــود.هفته دوم در دو 
دور برگزار شد که :دور اول صبح جمعه 28 مهرماه 
برگزار شــد و این نتایج بدســت آمد.تیم شطرنج 
دانشگاه آزاد ب در مقابل تیم شطرنج دانشگاه آزاد 
ج با نتیجه 3 بر 1 به پیروزی رســید.تیم شطرنج 
نخــل رودان در مقابل تیم شــطرنج قصر فردوس 

میناب با نتیجه 2.5 بر 1.5 به پیروزی رسید.
تیم شطرنج نایبند در مقابل تیم شطرنج منتخب 
جوانان هیات با نتیجه 3 بر 1 به پیروزی رســید.

تیم شــطرنج کنعان میناب در مقابل تیم شطرنج 
منتخب سیریک با نتیجه 3 بر 1 به پیروزی رسید

تیم شــطرنج کمان ســازه در مقابل تیم شطرنج 
منتخب بانوان هیات بــا نتیجه 3 بر 1 به پیروزی 
رســید.تیم شطرنج شــهدای تخت در مقابل تیم 
شــطرنج فرزندان پاالیش نفت بــا نتیجه 4 بر 0 
به پیروزی رسید.تیم شــطرنج شرکت گاز استان 
در مقابل تیم شــطرنج آلومنیوم المهدی با نتیجه 
2.5 بر 1.5 به پیروزی رســید.تیم شطرنج منابع 
طبیعی ســیریک در مقابل تیم شــطرنج منتخب 
بخش رودخانه  با نتیجه 3 بر 1 به پیروزی رسید.

تیم شطرنج فوالد هرمزگان در این دور از مسابقات 
اســتراحت بود.دور دوم عصر جمعــه 28 مهرماه 
برگزار شــد و این نتایج بدســت آمد.در این دوره 
مسابقات تیم نخل رودان و دانشگاه آزاد ب بدلیل 
حضور تیم دانشــگاه آزاد در سوپرلیگ برتر کشور 

به تعویق افتاد./

عليرضا زحمتکش قهرمان مسابقات شطرنج سریع ویژه بزرگداشت هفته تربيت بدنی سيریک

      مســابقات شــطرنج سریع ویژه 
گرامیداشــت هفته تربیــت بدنی و 
ورزش شهرستان ســیریک با حضور 
23 شــطرنجباز آن شهرستان که 13 
نفر از آنان دارای ریتینگ بین المللی 
بودند در 7 دور به روش سوئیسی روز 
چهارشــنبه 26 مهر ماه به سرداوری 
علی حاجی زاده در محل اداره ورزش 
وجوانان ســیریک برگزار شد که در 

خاتمه :
علی رضا زحمتکش با ریتینگ بین المللی 
1580 با کســب 7 امتیاز به مقام قهرمانی 

رسید.
 عبــاس حیــدری میرشــکار بــا ریتینگ

 بین المللی 1084 با کسب 5 امتیاز و پوئن 
شــکنی بیشــتر به مقام دوم رسید.حمید 
طاهری زاده با ریتینگ بین المللی 1506 
با کســب 5 امتیاز و پوئن شــکنی کمتربه 

مقام سوم دست یافت.حسام الدین سالمی 
زاده با ریتینگ بین المللی 1344 با کسب 
4.5 امتیاز با پوئن شکنی باالتر به مقام اول 

بازیکنان زیر 14 سال رسید.
محمد عیســی زاده با ریتینگ بین المللی 
1439 با کســب 4.5 امتیاز و پوئن شکنی 
کمتتر به مقام دوم بازیکنان زیر 14 ســال 
رســید.محمد متین چمل پــور با ریتینگ 
بیــن المللی 1065 با کســب 4  امتیاز به 

مقام ســوم بازیکنان زیر 14 ســال رسید.
در مراســم اختتامیه که با حضور ابراهیم 
ایین پرســت رئیــس اداره ورزش وجوانان 
شهرستان ســیریک و محمد ایین پرست 
رئیس هیات شــطرنج شهرستان سیریک 
برگزار شــد به نفــرات برتر لــوح ومدال 
وجوایــزی از طــرف اداره ورزش و جوانان 

شهرستان سیریک اهدا شد./

    » مجید ذاکری« مسئول تربیت بدنی سپاه ناحیه میناب شد 
))سروان پاســدار مجید  ذاکری(( به 
عنوان مســئول تربیت بدنی ســپاه 

شهرستان میناب معرفی شد.
 بــه گــزارش خبرنــگار میراث جــرون از

 میناب : ســروان  پاســدار مجیــد ذاکری  
بعنوان  مســئول جدید  تربیت بدنی سپاه 
میناب معرفی گردید . در جلســه ایی  که 
باحضــور  رئیــس اداره ورزش و جوانــان 
شهرســتان و مســئول تربیت بدنی  سپاه 
میناب  برگزار شد جعفر متقی  رئیس اداره 
ورزش و جوانــان شهرســتان میناب:ضمن 
تبریک فرا رســیدن هفتــه تربیت  بدنی  و 
ورزش  گفت:سپاه پاسداران انقالب اسالمی  
در شهرستان میناب همیشه یکی از حامیان 
اصلی اداره ورزش و جوانان  این شهرستان   
بوده که توانســته در این چندین ســال با 
معرفی ورزشکاران نخبه   بسیجی در قالب 
هئیت های  ورزشــی زیــر مجموعه  اداره 
ورزش و جوانان ســهم بسزایی را در رشد و 
ارتقا  ورزش  شهرســتان در ابعاد کشوری و 

استانی ایفا  نماید.
سروان پاسدار  مجید ذاکری مسئول جدید  

تربیت بدنی سپاه شهرستان میناب  گفت: 
حمایت های فرماندهی در راســتای اجرایی 
شــدن  برنامه ها ی  ورزشی  در شهرستان 
قابل تقدیر می باشد  و  اگر موفقیتی حاصل 
شده اســت با حمایت ها و تعامل  بین اداره 
ورزش و جوانان و تربیت بدنی سپاه، مربیان 
و ورزشکاران و دیگر دلسوزان امر ورزش  در 

سطح استان شهرستان بوده است.
ذاکــری بیــان داشــت: در این مــدت دو 
راهبرد را مــد نظر قرار خواهیــم داد و در 
راستای افزایش سالن های ورزشی در سطح 
شهرستان و تجهیز و تخصصی این سالن ها 
و با همکاری با اســتان و اداره کل ورزش و 
جوانان در مرکز و  اداره ورزش و جوانان در 
شهرستان نســبت به اموزش  ورزش کاران 

بسیجی  گام برخواهیم  داشت.
مسئول جدید تربیت بدنی سپاه ناحیه میناب 
با اشاره به اینکه در راستای خدمت رسانی به 
بسیجیان  شهرستان در امر ورزش اقداماتی 
انجام شده گفت: ســالن های ورزشی سپاه 
میناب در شهرک المهدی همیشه در اختیار 
ورزشکاران بســیجی مینابی و هئیت های 

ورزشی زیر مجموعه  اداره ورزش و جوانان 
بوده و خواهد بود.

وی با اشــاره به راه اندازی و تقویت تیم های 
استعدادیابی در رشته های  کاراته، تکواندو، 
ووشو، موتای ؛ جودو ،کونگفو  و تیراندازی 
گفت: همیشه  شهرستان میناب با معرفی 
ورزشــکاران نخبه  توانســته در همه ابعاد  
کشوری و اســتانی و جهانی  کارنامه قابل 
قبولــی را از خود  در تاریخ ورزش اســتان 
برجا بگذارد  و بــه همین دلیل ما  با عزم 
و  هماهنگی با دستگاههای متولی که اداره 
ورزش و جوانــان در راس انــان قرار دارد 
این  شــکوفایی  استعدادهای  مینابی را با 
 کار و تالش و برنامه ریــزی  اصولی ادامه 

دهیم.
ســروان ذاکری  با بازید از  دفتر  بســیج 
جوانــان  و  ورزش  اداره  در  ورزشــکاران 
ورزشکاران  دغدغه های  گفت:  شهرســتان 
بســیجی و فعــال کــردن   ایــن عزیزان  
سروســامان دادن به این موضــوع از  برنا 
مــه های تربیــت بدنی ســپاه میناب می 
باشــد  ذاکری با اشــاره به بحث تشکیل 

پرونده های  ورزشــکاران بسیجی  با همت 
ورزشکاران  بسیجی  ورود  نموده ایم  که تا 
حد زیادی موجب رضایتمندی ورزشکاران 

بسیجی گردید.
وی با اشــاره به حمایت  تربیت بدنی سپاه 
میناب  بــه همــراه اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان میناب گفت  : برای سربلندی   
ورزش  شهرســتان  اداره ورزش و جوانان 
و تربیت بدنی ســپاه میناب دو بال مکمل 
هم هستند که باید  ما در اینده ایی نزدیک   
بتوانیم با پرواز دادن ورزشــکاران  مینابی  
به باال ترین نقطه اوج و جایگاه اصلی خود 
در جهان،کشــور و استان گام برداریم  وی 
با اشــاره به  تهاجم فرهنگی دشمنان  این 
نظام و کشــور گفت  جنگ امروز ما جنگ 
نرمی است که دشمن با کشاندن این جنگ 
در خانواده هــا  ارکان  اصلی جامعه را که 
همانا خانواده ها هســتند نشانه رفته ولی  
ما با رهنمودهای مقــام  معظم رهبری  و 
با حضور دلســوزان  نظــام و انقالب  این 
 نقشــه دشــمنان را نقش بــر اب خواهیم

 نمود. /

میراث جرون/ نمک پور
ورزش  اداره  رئیــس   ، جعفرمتقــی 
و جوانــان شهرســتان مینــاب؛ در 
اعضای  با  که  ایی  صمیمانه  نشســت 
شورای اســالمی روستای دهو داشت  
ورزشــی   های  اززمین  بازدیــد  قول 
کارگر،درغ،استقالل و آیندگان روستای  

دهو را داد.
در این جلسه که به میزبانی شورای اسالمی 
دهــو در دهیاری روســتا برگــزار گردید 
برخی از مشــکالت حوزه ورزش  روســتا 

اعم از موضوع ســالن ورزشی، زمین فوتبال 
 روســتا و همچنیــن ازدواج آســان مطرح 
گردید.متقی ضمن تبریک هفته تربیت بدنی 
و ورزش و حمایت های شــخص مدیر کل 
ورزش و جوانان اســتان هرمزگان از ورزش 
شهرســتان میناب  اظهار امیدواری کرد که 
با تخصیــص بودجه و اعتبارالزم  و پیگیری 
های شــورا و دهیار. و اداره ورزش و جوانان 
در کنار اداره کل ورزش و جوانان. امیدواریم 
مســیر تکمیل پروژه های نیمه تمام روستا 

دهوو هموار گردد./

باحضور رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب 

مشکالت ورزشی روستای دهوو بررسی شد
 خانه ورزش روستا،در روستای چاه دزدان بستک

 راه اندازی شد

میراث جرون /نمک پور
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش نخستین همایش بز رگ خانواده های مینابی ویژه بانوان 
برگزار گردید. با حضور جعفر متقی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب، خانواده های 
مینابی ،اســاتید دانشگاه وبا همکاری اداره ورزش و جوانان میناب،اموزش و پرورش شهرستان، 
باشگاه فرهنگی ورزشی بانوان ستارگان افق ،باشگاه کنعان تجارت مهر. و هییت همگانی شهرستان 
در ســالن یادگار امام خمینی اداره ورزش و جوانان شهرســتان برگزار گردید در این همایش 
بازیهای بومی و محلی هفت ســنگ باال،قطارا توسط خانواده های مینابی برگزار شد،در حاشیه 
 این همایش ورزشکاران رزمی کار بانوان باشگاه ستارگان افق در رشته فایت رنجر به هنرنمایی 

پرداختند ./

تجلیل ازبانوان ورزشکار و پیشکسوت مینابی
میراث جرون/نمک پور

 با حضور رکوردار تعادل توپ بر روی سر در جهان و رکوردارر روپایی در کشور ارش احمدی 
طیفکانی از شهرستان میناب و مسیول کمیته روپایی رکورد شهرستان میناب  در سالن ورزشی 
چند منظوره امام خامنه ایی بخش بندرزک با شرکت بیش از 70نواموزوعالقمندبه روپایی. در 
رده  نو نهاالن،نوجوانان و جوانان برگزار گردید.محمد عباسی رییس ورزش و جوانان بندزرک 
گفت:حضور تنها رکوردار تعادل توپ بر روی سر در جهان و رکوردار روپایی کشور. از شهرستان 
میناب در این بخش مایه افتخار ما. و عالقمندان به ورزش بود .وی ادامه داد: این حرکت برای 
اولین بار در تاریخ ورزش. شهرستان و استان  باعث کشف استعدادهای جوانان و نوجوانان بخش 

بندزرک خواهد شد که امیدواریم مستمر در استان هرمزگان ادامه یابد.

مسابقات استعدادیابی روپایی جنوب شرق در میناب



   گروه گزارش :میراث  جرون
نشست مطبوعاتی و تلویزیونی مدیر کل ورزش 

و جوانان استان هرمزگان برگزار شد.
به مناســبت هفته تربیت بدنی و ورزش نشست 
خبــری مدیر کل ورزش و جوانــان هرمزگان با 

اصحاب رسانه در محل دفتر وی برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش 
وجوانــان هرمزگان، غالمعلی دانشــور مدیرکل 
ورزش وجوانان اســتان در این نشســت خبری 
اظهار داشــت: برای سال 9۶ بالغ بر 40 میلیارد 
تومان اعتبار بــرای تکمیل پروژه هــای عمرانی 
ورزشی در اســتان هرمزگان در نظر گرفته شده 
اســت اما باید منتظر تخصیص هــا در نیمه دوم 
سال باشیم تا بتوانیم با اولویت تکمیل پروژه های 

نیمه تمام اقدامات الزم را انجام دهیم.
وی افزود: نیمه دوم ســال زمان مناســبی برای 

تکمیــل پروژه های نیمه تمــام عمرانی در حوزه 
ورزش در استان هرمزگان با توجه به بهبود نسبی 
شرایط آب و هوایی است و امیدواریم که هر چه 
ســریع تر میزان تخصیص های اعتبارات عمرانی 

مشخص شود.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با بیان این که 
ورزش حرفه ای در هرمزگان به حمایت ویژه نیاز 
دارد، عنوان کرد: به نظر می رســد با بررسی های 
صورت گرفته ســاالنه نیاز به 10 میلیارد تومان 
اعتبــار بــرای اداره مجموعه تیم های ورزشــی 
حرفه ای که در لیگ های معتبر کشــوری حضور 
دارند، هستیم که بهترین راه در این زمینه استفاده 
از توان واحدهای صنعتی بزرگ در غرب شــهر 

بندرعباس است.
دانشــور تصریح کرد: تیم های خوبی از هرمزگان 
در رشته های مختلف در لیگ های برتر کشوری 
حضور دارند که بســیاری از ورزشکاران آنان در 
تیم های ملی حضــور دارند و اگر نتوانیم حمایت 
الزم را از این تیم های ورزشــی داشــته باشیم، 
عمال این ســرمایه های بزرگ ورزشی را از دست 

می دهیم.
وی گفت: ما به طور مســتمر از ورزشــکاران در 
قالب های مختلف حمایت می کنیم اما شیوه کمک 
اداره کل ورزش و جوانان به ورزشکاران از طریق 
هیأت های ورزشی است که آنها در آن عضویت 

دارند.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان خاطرنشــان 
کرد: از ابتدای امســال در قالب های مختلف به 

تیم ها و ورزشکاران شاخص استان کمک کرده ایم 
کــه از جملــه آن تیم یاران جــوان بندرعباس، 
رهپویان بســکتبال بانوان، تیم بســکتبال بانوان 
خورگو، عســل محســنی، کامبیز طارمی، مهدی 
مانــدگاری، تیــم آذرخش بندرعبــاس، هدیه 
کاظمی، هاجر کبابی و چندین ورزشــکار مختلف 
بوده انــد. در هفته تربیت بدنــی و ورزش، تفاهم 
نامه همکاری بین اداره کل ورزش و منابع طبیعی 

استان امضاشد
 در هفتــه تربیت بدنــی و ورزش، تفاهم نامه 
همکاری بیــن اداره کل ورزش و منابع طبیعی 

استان امضاشد 
در پنجمیــن روز از هفته تربیــت بدنی وورزش 
،مدیر کل منابــع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان 
و معاونیــن در محــل اداره کل ورزش و جوانان 
حضوریافت و با غالمعلی دانشور مدیرکل ورزش 

و جوانان دیدارو تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
هرمــزگان، در این دیدار یک ســاعته مدیرکل 
منابع طبیعی آبخیزداری هرمزگان ضمن تبریک 
هفته تربیت بدنی وورزش پیرامون نقش و اهمیت 
درختکاری در ایجاد زمینه توسعه ورزش همگانی 

در همه نقاط اســتان بحث و تبادل نظر شد و به 
منظور احیای جنگلها، منابع طبیعی و درختکاری و 
استفاده ورزشکاران از فضاهای خدادادی و پارکها 

تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان در ایــن نشســت 
اظهارداشــت:  زمینه های همــکاری در تفاهم 
نامه مذکــور هم افزایی در اجــرای برنامه های 
توســعه استان با محوریت ورزش و منابع طبیعی 
، گســترش همکاری در حوزه های آموزشــی ، 

مشارکت های اجتماعی و فعالیت های فرهنگی و 
حمایت از فعاالن منابع طبیعی می باشد.

شــایان ذکر اســت ، تفاهم نامه همــکاری بین 
مدیرکل منابع طبیعی و مدیرکل ورزش و جوانان 
استان با هدف ارتقاء سطح آگاهی و اخالق منابع 
طبیعــی در بین جوانان اســتان ، همگرایی و هم 
افزایی در فعالیت های ورزشی با موضوعات منابع 
طبیعی و ارتقاء فرهنگ همکاری به منظور توسعه 
پایدار منابع طبیعی و ورزش در اســتان ، افزایش 
کمی و کیفی ســمن های فعال و حفاظت از منابع 
طبیعی و... در محــل اداره کل ورزش و جوانان 

استان منعقد شد.
گفتنی اســت در پایان مراســم ، تعــدادی نهال 
بــه مناســبت هفتــه ی تربیت بدنــی وورزش 
 در محوطــه اداره کل ورزش و جوانــان غرس

 گردید.
دیدار هیئت های ورزشی بندرعباس با مدیرکل 

ورزش وجوانان استان
در هفتمین روز از گرامیداشت هفته تربیت بدنی و 
ورزش ،رئیس ادره ورزش وجوانان بندرعباس به 
همراه روســای هیئت های ورزشی این شهرستان 
در ســالن اجتماعات اداره کل با غالمعلی دانشور 
مدیرکل ورزش وجوانان و شورای معاونین دیدار 

نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان 
هرمزگان، مدیر کل ورزش وجوانان استان ضمن 
تبریک هفته تربیــت بدنی وورزش از خدمات و 
زحمات رئیس اداره ورزش و جوانان بندرعباس 

تشکر و قدردانی نمود.

وی افزود:شهرســتان بندرعباس به عنوان مرکز 
استان بســیار مهم و ارزشمند اســت و همواره 
به این شهرســتان نگاه ویژه داشــته ایم و تالش 
ما این اســت بخشــی از مشــکالت مالی همه 
 شهرســتان ها از جمله بندرعبــاس را برطرف

 نماییم.
دانشــور تصریح کرد:امیدواریم تا پایان سالجاری 
تعدادی از پــروژه های نیمه تمام با حمایت های 
مقام عالی وزارت واســتاندار هرمزگان تکمیل و 

مورد بهره برداری قرارگیرد.
در ادامه جلسه امین رئیسی، رئیس اداره ورزش 
وجوانان به تشریح برنامه ها واقدامات انجام شده 
طی شش ماهه نخست ســالجاری اشاره نمود و 
اظهارداشت:بیش از 5۶باشگاه ورزشی و2۶هیئت 
 ورزشی فعال در شهرســتان بندرعباس فعالیت

 می نمایند.
وی ادامه داد:بیش از 1۶هزار نفر ورزشکار سازمان 
یافته تحت پوشــش بیمه ورزشی قرار دارند و از 
ملی،اســتانی،ماده180و2۷صدم  اعتبارات  محل 
درصــد ارزش افــزوده مبلــغ 100میلیاردریال 
بمنظور تکمیل پــروژه های نیمه تمام بندرعباس 
اختصاص یافته که بــا تخصیص این مبلغ بخش 

زیادی از مشکالت حل خواهد شد.
ســپس روســای هیئت های به بیان عملکرد و 
مشــکالت خود در جهت تامین سالن اختصاصی 
وهمچنیــن اعتبارات بیشــتر جهــت برگزاری 
مســابقات و کالسهای آموزشــی و خواستار نگاه 
 ویــژه مدیر کل بــه این شهرســتان 500هزار 

نفری شدند./
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حمایت قاطع و منسجمی از ورزشکاران داریم 
برای سال 96 بالغ بر 40 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های عمرانی ورزشی در استان هرمزگان در نظر گرفته شده است اما باید منتظر 

تخصیص ها در نیمه دوم سال باشیم تا بتوانیم با اولویت تکمیل پروژه های نیمه تمام اقدامات الزم را انجام دهیم

دانشور مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان :

 ما به طور مستمر از 
ورزشکاران در قالب های 

مختلف حمایت می کنیم اما 
شیوه کمک اداره کل ورزش و 

جوانان به ورزشکاران از طریق 
هیأت های ورزشی است که 

آنها در آن عضویت دارند


