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استاندار هرمزگان گفت: اداره کل بهزیستی استان 
هرمزگان باید جهت بازاریابی فروش محصوالت 

تولیدی معلولین برنامه ریزی و اقدام کند.
  به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان، دکتر 
فریدون همتی در نشســت هم اندیشی با نمایندگان 
تشکل های افراد دارای معلولیت استان هرمزگان با 
بیان اینکه طبق آمار بهزیســتی حدود 32 هزار نفر 
افراد دارای معلولیت های مختلف در هرمزگان زندگی 
می کنند، عنوان کرد: این افراد نیازهایی در زمینه های 
توانبخشی، آموزش، مسکن، اشتغال و ورزش دارند که 
باید با استفاده از کمک خیرین جهت تامین این نیازها 

چاره اندیشی کنیم.
  وی خواســتار توجه ویژه به مهارت آموزی افراد 
دارای معلولیت شد و افزود: این امر منجر به اشتغالزایی 

و خودکفایی معلولین خواهد شد.
  استاندار هرمزگان ادامه داد: اداره کل بهزیستی استان 
هرمزگان باید جهــت بازاریابی فروش محصوالت 
تولیدی معلولین برنامه ریزی کند و در این راســتا از 

کمک افراد دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان بهره 
بگیرد.همتی ضمن قدردانی از کمک های خیرین به 
افراد دارای معلولیت در هرمزگان، بیان داشــت: باید 
تالش کنیم که خیرین بیشتری جهت فعالیت و کمک 

به این حوزه جذب شوند.
  وی گفت: تامین مسکن افراد دارای معلولیت نیز از 
جمله مسائل مهم این افراد است که به طور جدی در 

دست اجرا و پیگیری است.
  استاندار هرمزگان به اهمیت پیشگیری از معلولیت 
اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای کمک به تامین 
تغذیه زنان باردار در مناطق محروم استان، مذاکراتی با 
بنیاد مستضعفان داشته ایم که بسته های تغذیه به آنان 
اختصاص یابد تا از معلولیت کودکان آنها پیشگیری 

شود.

استاندار هرمزگان تاکید کرد

پیگیری تامین مسکن معلوالن به طور جدی

انعکاس
تابناک نوشت: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به اظهارات 
حجاریان گفت: پاســخ من به آقای حجاریان نیســت اما ممکن است دولت با 
اصالح طلبان تندرو رابطه خوبی نداشته باشد. سعید حجاریان هفته گذشته در گفت 

و گو با تسنیم اظهار کرده بود که اصالح طلبان با روحانی ائتالفی نداشته اند.
خبرآنالین نوشت: در راستای احضارهای روزهای اخیر برای پاک سازی فوتبال 
یکی از مجریان برنامه ورزشی شبکه ورزش تلویزیون که اتفاقا مخاطبان زیادی نیز 
دارد به همراه سایر افراد به دادسرا احضار شده تا مشخص شود وی در بحث داللی 

و جابه جایی بازیکنان و مربیان فعالیتی داشته یا خیر.
واکنش نوبخت و واعظی به احمدی نژاد 

پیشــنهاد احمدی نژاد درخصوص افزایش یارانه ها به 900 هزار تومان واکنش دو 
مقام ارشد  دولتی را برانگیخته است؛ محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفته 
»احمدی نژاد عوام فریبی را آغاز کرده است« و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه تاکید کرده که دولت هنوز به خاطر یارانه هایی که احمدی نژاد در 
دولتش داد بدهکار بانک مرکزی است. نوبخت که با ایلنا گفت و گو می کرد، افزود: 
دولت باید کسری پنج هزار و 800 میلیارد تومانی را که دولت قبل برای پرداخت 
همین ۴۵ هزار و پانصد تومان یارانه داده، بپردازد، پس چطور می شــود این مبلغ 
یارانه را با این بدهی که دولت قبل گذاشته، اضافه کرد؟ وی افزود: مردم ما فهیم تر 
از این حرف ها هســتند، با این نوع حرف هایی که مبانی درست محاسباتی ندارد 
تحت تاثیر قرار بگیرند. همچنین واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره احمدی 
نژاد گفت: این فرد عوام فریبی را شــروع کرده است و فکر می کند در شرایطی که 
یک جنگ اقتصادی شروع شده است و قبول هم داریم قشری از مردم در مضیقه 
هستند، می تواند با شعار و این طور مسائل خود را مطرح کند. وی با بیان این که 
هنوز برخی پروژه های مصوب دولت دهم در استان ها کلنگ زنی هم نشده، افزود: 
»مردم ما مردم آگاهی هســتند و می دانند کسی که این گرفتاری را به وجود آورد،  
 تحریم را برای ما ایجاد کرد و روابط ما را با کشــورهای همســایه به هم زد چه 

کسی است.«
واکنش مطبوعات به درخواست احمدی نژاد برای مناظره با روحانی 

محمود احمدی نژاد به تازگی به جز ادعای افزایش 20 برابری یارانه ها، درخواست 
مناظره با حســن روحانی را هم پیش کشیده است که این مسئله نیز در رسانه ها 
بازتاب گسترده ای داشت. به گزارش ایرنا احمدی نژاد خطاب به دولت گفته است 
»در مناظره حاضر شوید تا پوز شما را بزنیم.« روزنامه آرمان در گزارشی نوشت: 

»احمدی نژاد به جهت طرد شدن از جامعه و نظام دنبال پیدا کردن راهی است.
 اگــر آقای احمدی نــژاد اهل مناظره بود، در مناظرات ســال 88 آن گونه رفتار 
نمی کرد.« کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا نیز در روزنامه ایران نوشت: »این که 
او در این شرایط به چه دلیلی چنین خواسته ای ]مناظره[ را مطرح می  کند، می تواند 
علت انتخاباتی داشــته باشد. با نزدیک شدن به انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
برخی از جمله شخص رئیس دولت  های نهم و دهم درصدد هستند که با وارد شدن 
به عرصه رقابت های سیاســی به طرح مسائلی اقدام کنند که در شرایط فعلی در 

کشور ما، از هیچ جایگاه قابل اعتنا و اعتباری برخوردار نیست.«

پشت پرده سیاست 

قیمت خرید واگن مترو هم نیمایی شد
در حالــی که هیئت دولت در اواخر ســال 1392، بانک مرکزی را موظف کرده 
بود نسبت به ادامه تامین اعتبار اسنادی 31۵ دستگاه واگن مترو شهرهای تبریز، 
اصفهان و شــیراز در بانک ملی ایران اقدام کند و مبلغ مذکور، با نرخ تسعیر ارز 
اعالم شده در قانون بودجه سنواتی تسویه می شود، بر اساس ابالغیه جدید یک 
مسئول ارشد اجرایی به عبدالناصر همتی، تاکید شده حسب تصمیم جدید کابینه، 

نحوه تسویه مبلغ مذکور »با نرخ بازار ثانویه )نیما(« صورت می گیرد.
ربع پهلوی خواستار سرقت اموال ایران شد! 

فرزند شاه مخلوع ایران در نشست اندیشکده واشنگتن که از اندیشکده های ضد 
ایرانی بسیار نزدیک به دولت آمریکاست، پیشنهاد داد اموال ایران در سراسر جهان 
مصادره شود و در اختیار نیروهای برانداز قرار گیرد. رضاپهلوی که فرزند آخرین 
دیکتاتور ایران است، این نیروهای برانداز را مخالفان »دموکرات« حکومت ایران 
نامیده اســت! در این جلسه یکی از حاضران از رضا پهلوی خواست که توضیح 
دهد درباره چه اموالی صحبت می کند اما به گزارش بی بی ســی او پاســخ داد: 
»می تواند بعدا از متخصصان در این باره سوال کند و جواب این سوال را بدهد چرا 
که در حال حاضر اموال خاصی را به یاد ندارد.« او که پیشــتر از سوی نیروهای 
اپوزیسیون خارج نشین به دلیل مواضع نامشخص طرد شده بود، از رسانه هایی 
همچون بی بی سی فارســی، صدای آمریکا و رادیو فردا به عنوان رسانه های در 
چنبره حکومت ایران )!( نام برد.ســخنان وی با واکنش گسترده کاربران فضای 
مجازی روبه رو شد و بسیاری از کاربران این سوال را مطرح کردند که »آیااموالی 
که خانواده شما از کشوربرد و به گفته خودتان 60 میلیون دالر بود از کیسه  ملت 

ایران نبود ؟«
سفر الورنتیف به تهران برای رایزنی با جابری انصاری

فارس - لوان جاگاریان ســفیر روســیه در تهران از سفر »الکساندر الورنتیف« 
نماینده ویژه پوتین رئیس جمهور فدراســیون روســیه در امور سوریه خبر داد . 
الورنتیف قرار اســت در دیدار با »حســین جابری انصاری« دستیار ارشد وزیر 
خارجه ایران در امور ویژه سیاسی درباره آخرین تحوالت سوریه گفت وگو کند. 

جابری انصاری و الورنتیف 7آذر در آستانه با یکدیگر دیدار کرده بودند.
توضیحات دبیر مجمع درباره شرایط جسمانی آیت ا... هاشمی شاهرودی 

دبیر مجمع تشخیص با تکذیب شــایعات ماه های اخیر درباره آیت ا... هاشمی 
شاهرودی اعالم کرد: با توصیه پزشک ایشان باید در صحبت کردن مراعات کنند. 
ما به توصیه پزشــک ایشان گوش دادیم. این اظهارنظر محسن رضایی در حالی 
است که دیروز در نبود آیات هاشمی شاهرودی و موحدی کرمانی، آیت ا... جنتی 
جلســه مجمع را اداره کرد. به گزارش ایســنا، محسن رضایی در نشست خبری 
درباره آیت ا... شاهرودی تصریح کرد: ایشان در حال مداوا هستند. همزمان مجید 
انصاری عضو مجمع تشخیص با بیان این که در جلسه آقای رضایی گفتند جلسه را 
آیت ا... جنتی اداره کنند، در پاسخ به این که »دبیر مجمع بر چه مبنایی درخواست 
این موضوع را مطرح کردند«، گفت: درگذشته و زمان ریاست آیت  ا... هاشمی هم 
پیش می آمد ایشان یک ساعت، کمتر یا بیشتر در جلسه نباشند و خودشان اداره 

جلسه را به فرد دیگری می سپردند. 

مجید انصاری: سال ۶۶ چهارپنجم منافقین از زندان آزاد شدند 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی جزئیات از اجرای احکام 
اعضای منافقین در ســال 66  گفت: دراین برهه چهارپنجم )اعضای گروهک 
منافقین( آزاد شدند و بســیاری به دنبال زندگی خوب رفتند و برخی در جبهه 
شهید شدند و البته برخی هم منافق بازی در آوردند و از کشور خارج شدند که 
در عملیات مرصاد انگشت شماری از آن ها در کشته ها کشف شدند. به گزارش 
فارس، حجت االسالم مجید انصاری که در آن دوره، رئیس سازمان زندان ها بود، 
در گفت و گو با برنامه دست خط درباره گزارش هایی که از بازداشتگاه های آن 
برهه تهیه شده بود، اظهار کرد: »آن زمان سازمان زندان هایی نبود. 7-8 دستگاه 
در کشور بازداشتگاه و زندان داشتند...که  هر کدام به سلیقه خود عمل می کردند 
و مشــخصًا در زندان های انقالب تندروی های شدیدی بود. تعداد زندانیان هم 
زیاد بود زیرا خانه های تیمی گرفته می شدند و تعداد زیادی در زندان بالتکلیف 
مانده بودند به خصوص جوانان که سمپاد بودند و شست وشوی مغزی داده شدند 
و اقداماتــی کرده بودند.« وی افزود: به هر حال مــن رفتم و مطالعاتی کردم و 
بعد از 6 ماه گزارش هایی خدمت حضرت امام )ره( و مســئوالن کشور دادم و 
گزارش های ما به تغییر دادســتانی انقالب و تغییر روش ها درون زندان منتهی 
شــد.« انصاری تصریح کرد: ما برای گفت وگــوی رودررو با این افراد تیمی از 
تیم های فرهنگی و فکری آن زمان انتخاب کردیم و عمدتًا کسانی که خود زندان 
بودند و با گروهک ها و منافقین بحث کردند از جمله آقای حسین شریعتمداری 
که این ها داوطلبانه و بدون دریافت یک ریال و سمت این کار را انجام دادند. آن 
زمان خیلی موثر بودند. ۴-۵ نفر از دوستان بودند و این ها با زندانیانی که دوران 
محکومیت خود را می گذراندند مناظره و مباحثه سیاسی برگزار می کردند. آمار 
باالیی به تدریج با گــزارش دادیار و مدیر زندان تنظیم کردیم و به گروه عفو و 

بخشودگی فرستادیم و این ها عفو شدند.
جواد ظریف : آموزش هنر گذر از تحریم ها به دیگران 

وزیر امور خارجه کشورمان در نشست بین المللی دوحه اعالم کرد که ایران تحت 
فشــارهای آمریکا، سیاست خود را تغییر نخواهد داد.به گزارش ایسنا به نقل از 
صفحه توییتر دوحه فروم،محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان در 
نشســت بین المللی دوحه عنوان کرد:  واضح اســت که ما به خاطر تحریم های 
آمریکا تحت فشار قرار داریم؛ اما آیا این به تغییرسیاست های مان منجر می شود؟ 
من تضمین می کنــم که چنین چیزی پیش نمی آید.وی همچنین عنوان کرد: اگر 
هنری باشد که ایران بتواند به آن مسلط شود و آن را به دیگران آموزش دهد، آن 

هنر گریز از تحریم ها خواهد بود.
ادارات دولتی شکایت مردمی را 40 درصد کم کنند!

طبق بخشــنامه دولت به همه ســازمان ها و ادارات دولتی، با اشاره به تاکیدات 
رئیس جمهور و برنامه های دولت برای صیانت از حقوق مردم در بخش اداری، 
از مسئوالن مربوط خواسته شده به گونه ای برنامه ریزی کنند که در پایان سال 
1399، میزان شکایت شهروندان از کیفیت خدمات دستگاه های اجرایی، نسبت 
به وضع و اندازه گیری موجود که در پایان سال 1396 صورت گرفته، حداقل ۴0 

درصد کاهش یابد که 20 درصد از این میزان، باید در سال جاری محقق شود.

تازه های مطبوعات
 ایران- در چند روز گذشــته مصاحبه آشنا مشاور رئیس جمهور سوژه داغی بود 
برای رسانه های منتقد دولت... این مصاحبه می تواند به لحاظ سیاسی در حکم پاس 
گل دادن به مخالفان داخلی باشد. جبهه منتقدان و حاشیه سازان دولت به اندازه کافی 

تحرک دارد که نیازی به گشودن جبهه ای در درون دولت نباشد.
کیهان- وزیر امور خارجه، کیهان را به نادیده گرفتن غرور ملی متهم کرده است. برخالف 
این ادعا، آن چیزی که غرور ملی را لگدمال کرد، دیپلماسی التماسی وزارت خارجه بود. 
افتخار کیهان آن است که وقتی همه برای برجام کف و سوت می زدند، این روزها را می دید. 
وی مدعی شــده که سیاست خارجی حوزه درگیری منافع جناحی نیست. این در حالی 
است که وی خود چندین بار سیاست خارجی را به حوزه درگیری منافع جناحی بدل کرد.

تایید انتصاب داماد روحانی به عنوان معاون وزیر صمت 
در حالی که پایگاه انصاف نیوز مدعی شد رئیس جمهور از انتصاب دامادش به عنوان 
معاون وزیر صنعت دلخور شــده و حتی از وزیر خواسته که این حکم را لغو کند، اما 
پایگاه اطالع رسانی دولت، خبر این انتصاب را رسما منتشر کرد تا پرونده این انتصاب 
فامیلی در دولت پرحاشــیه شود. چند روز پیش اعالم شد که کامبیز مهدی زاده داماد 
33 ســاله رئیس جمهور به عنوان معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی 
منصوب شده که این موضوع بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت. به ادعای  
انتخاب مهدی زاده متولد 6۴ و فارغ التحصیل دانشگاه آزاد بوده و سابقه  اجرایی ندارد. 
وی مشاور فدراسیون تکواندو، فرماندار کرج و شورای مرکزی دبیرخانه توسعه علوم و 
فناوری کشورهای اسالمی بوده است.بر اساس گزارش انتخاب  او هم اکنون در حال 
تحصیل در رشته مهندسی نفت ، مقطع دکترا در دانشگاه آزاد است. در عین حال دیروز 
پایگاه انصاف نیوز مدعی شــد رئیس جمهور از این که بدون مشــورت با وی چنین 
حکمی اعالم عمومی شده ابراز نارضایتی کرده و حتی با توبیخ وزیر صمت دستور لغو 
حکم انتصاب دامادش را صادر کرده است  اما ساعتی بعد تعدادی از کانال های خبری، 
توبیخ و برکناری مهدی زاده را کذب دانسته و تهدید به پیگیری حقوقی آن کرده اند. در 
نهایت پایگاه اطالع رسانی دولت، خبر انتصاب مهدی زاده را رسما منتشر کرد. پس از 
این خبر، فارس در انتقاد از این انتصاب نوشت: »برخی نوشتند که وقتی روحانی از این 
انتصاب باخبر شد، دامادش را برکنار و وزیر را توبیخ کرد. اما حاال سایت دولت این 
انتصاب را رسما اعالم کرد تامشخص شود توبیخی در کار نبوده و رانت حرف اول را 
می زند!«در همین حال انصاری عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید در واکنش به انتصاب 
داماد روحانی با بیان این که نمی توانم باور کنم روحانی در جریان این انتصاب نبوده، 

افزود: وزیر صنعت با انتصاب داماد روحانی به لبه تیغ استیضاح نزدیک شد.
ایران حادثه تروریستی پاکستان را محکوم کرد 

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حادثه تروریستی حمله به یکی از پاسگاه های 
مرزی ایالت بلوچستان پاکستان محکوم کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت 
امور خارجه، بهرام قاسمی شنبه شب ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت پاکستان و 
خانواده های قربانیان و مجروحان این حادثه تلخ تروریستی، آمادگی کامل جمهوری 
اســالمی ایران را برای هرگونه اقدام مشترک علیه پدیده شوم تروریسم به هر شکل 
و نوع آن در منطقه را اعالم کرد.در حمله تروریستی شامگاه جمعه در منطقه »گچ« 
ایالت بلوچستان در نزدیکی مرز ایران و پاکستان، 6 نیروی امنیتی کشته ، 1۴ سرباز 

سپاه مرزی زخمی و چهار تروریست نیز کشته شدند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:
باید نسبت به شبهه پراکنی دشمنان حساس باشیم

  نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: مسجد محور عقالنیت و خرد هر 
جامعه است و امام جماعت مغز متفکر هر محله و جامعه است.به گزارش 
ایســنا، آیت اهلل نعیم آبادی در سومین مراســم قدردانی از ائمه جماعات 
مساجد شهرســتان بندرعباس افزود: ائمه جماعات نباید به برپایی نماز 
اکتفا کنند بلکه باید با اخالق نیکو، محبت و رفتار شایســته برای جذب 
جوانان و تبیین احکام اســالمی مانند خمس نیز تالش کنند. وی اظهار 
کرد: ائمه جماعات باید نسبت به شبهه پراکنی دشمنان نیز حساس باشند 
و به شبهات دینی نمازگزاران پاسخ دهند. امام جمعه بندرعباس خاطرنشان 
کرد: نماز جمعه نیز یکی از سنگر های مهم اجتماعی و دینی است که ائمه 
جماعات باید در آن حضور پررنگی داشته باشند و جماعت مسجد خود 
را به حضور در این آیین عبادی سیاســی تشویق کنند. رئیس ستاد اقامه 
نماز اســتان هرمزگان نیز در این مراسم گفت: در شهرستان بندرعباس 
نزدیک به صد نماز جماعت برگزار می شــود که در بیش از هشتاد نقطه 
نماز صبح نیز با جماعت خوانده می شود. حجت االسالم فروزان نژاد افزود: 
در این مراســم از نزدیک به 60 نفر از ائمه جماعت مســاجد شهرستان 
بندرعباس که در برپایی نماز جماعت صبح فعالیت داشتند، قدردانی شد.

ضرورت تاسیس رشته های فنی دریایی درهرمزگان
  رییس دانشــگاه هرمزگان گفت: با توجه به شرایط و اقلیم استان که 
ظرفیت دریایی را برای آن به ارمغان آورده تاسیس رشته های فنی و صنعتی 
دانشگاهی متناسب با این مزیت ها ضروری است.علی اکبر شیخی فینی 
در حاشــیه نمایشگاه هفته پژوهش به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: وجود 
مجتمع عظیم بندری شهید رجایی و بندر شهید باهنر، مجتمع کشتی سازی 
و صنایع فراســاحل ایران ایزوایکو و رونق فعالیت هــای دریانوردی در 
هرمزگان پرداختن به این بخش را برای دانشگاه های هرمزگان تبدیل به 
یک ضرورت با اولویت کرده است.وی ادامه داد: از سوی دیگر دانشگاه های 
هرمزگان از نظر امکانات صنعتی آن اندازه قوی نیستند که بتوانند کارگاه های 
بزرگ صنعتی دایر کنند که برای رفع این نیاز، صنایع و نهادهای دریایی باید 
در کنار دانشگاه قرار گیرند.رییس دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: این دانشگاه 
با توجه به دارا بودن دانشگاه علوم و فنون دریایی افزودن رشته های دریایی 
را پی گیری می کند.شــیخی فینی ادامه داد: تقاضای تاسیس رشته های 
فنون دریایی در آینده به شــورای گسترش آموزش عالی ارسال می شود 
که امیدواریم با تقویت زیرســاخت ها با درخواســت دانشگاه هرمزگان 
موافقت شود.رشــته های مقطع کارشناسی دانشکده علوم و فنون دریایی 
دانشگاه هرمزگان به اقیانوس شناسی، علوم و مهندسی شیالت، مهندسی 
منابع طبیعی - شیالت، زیست شناســی دریا، زیست شناسی- زیست 
دریا و رشته های مقطع ارشد آن به زیست شناسی دریا - جانوران دریا، 
زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا، مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و 
پرورش آبزیان، مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیالتی، علوم 
دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا، اقیانوس شناسی فیزیکی - فیزیک دریا، 
هواشناسی، محیط زیست دریا و رشته های مقطع دکترای آن به هواشناسی، 
زیست شناسی دریا - جانوران دریایی، فیزیک دریا، شیالت گرایش تولید 
و بهره برداری، تکثیر و پرورش آبزیان خالصه می شود.هرمزگان با وجود 
داشتن طوالنی ترین ساحل دانشگاه علوم و فنون دریایی ندارد درحالی که 
استان های خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان دارای این دانشگاه 
هستند.استان بوشــهر عالوه بر دانشگاه علوم و فنون دریایی دارای مرکز 
تحقیقاتی علوم دریایی خلیج فارس است و دانشگاه دریانوردی چابهار 
سیستان وبلوچستان دارای دانشکده های مهندسی دریا، مدیریت و علوم 
انسانی و علوم دریایی است.دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون 
دریایی چابهار دارای گروه های آموزشــی دریانوردی، مهندسی کشتی، 
مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی، مهندسی معماری کشتی و مهندسی 

عمران است.

خبر
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احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس تاکید کرد

سرانه تخت های بیمارستانی هرمزگان پایین تر از کل کشور
  نماینده مردم درمجلــس دهم با بیان اینکه امکانات و تجهیزات 
پزشکی وزارت بهداشــت ودرمان ،نمره قبولی در بیمارستانهای 
دولتی استان هرمزگان نمی گیرد،گفت: سرانه تخت های بیمارستانی 

استان هرمزگان  نسبت به کل کشور 5۰ درصد پایین تر است.
   احمد مرادی  درگفت وگو با خانه ملت درباره وضعیت امکانات وتجیهزات 
پزشکی در بیمارستان های اســتان هرمزگان،گفت: امکانات و تجهیزات 
بیمارستانی،کفاف حجم مراجعه بیماران را در استان هرمزگان نمی دهد زیرا 
ما باید پذیرای دیگر بیماران از اســتانهای همجوار نیز باشیم بنابراین جا 
دارد، وزارت بهداشت و درمان فکراساسی برای تکمیل تجهیزات پزشکی 

ودرمانی در بیمارستان های دولتی در استان هرمزگان بکند.
   نماینده مردم بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد، خمیردر  مجلس 
شورای اســالمی تصریح کرد: تنها بیمارســتان دولتی که در این حوزه 

انتخابیه وجود دارد، بیمارستان شهید محمدی است که می بایست، عالوه 
بر پوشــش خدمات به  بیمارانی که از اســتانهای دیگر مراجعه می کنند، 
خدمات درمانی  به بیماران  بومی نیز ارائه  بدهد بنابراین مشخص است که 
امکانات بیمارستان دولتی تناسبی با حضور بیماران در  این حوزه انتخابیه  
وجود ندارد. مرادی افزود:  بطور مثال زمانی که دستگاه سی تی اسکن در 
بیمارستان دولتی در این حوزه انتخابیه خراب  است،بیماران مجبورند به 
دیگر شــهرها مهاجرت کنند تا پروسه درمانی شان را طی کنند و این امر 

هزینه های اقتصادی بی شماری  را به بیماران  تحمیل می کند. 
  نماینده  مردم بندر عباس در  مجلس  تصریح کرد: زیبنده  مردم نیست که 
برای  یک بیماری  ساده به استانهای دیگر مراجعه کنند البته از کادر درمانی 
و پزشکان در بیمارستانهای استان هرمزگان  تشکر می کنم که با این شرایط 
و امکانات دشــوار به بیماران  خدمات رسانی می کنند  اما به هیچ وجه 

ممکن  وزارت  بهداشت ودرمان در 
زمینه  تجهیزات وامکانات پزشکی 
در استان هرمزگان نمره قبولی نمی 
گیرد  زیرابیماران به شدت  در خالء 
کمبود امکانات پزشــکی به سرمی 

برند.
   عضو کمیســیون انرژی  مجلس 
با بیــان اینکه امکانات و تجهیزات 
پزشــکی  وزارت بهداشت ودرمان 

نمره قبولی  در استان هرمزگان  نمیگیرد یادآورشد: سرانه تخت بیمارستانی  
استان هرمزگان  نسبت به کل کشور ۵0 درصد پایین تر است.

  
سرمقاله

غایب بزرگ ۲۶ آذر دریا
  هرساله با نزدیک شــدن به 26آذرماه، جنب و جوشی 
بین همکاران روزنامه دریا بوجود می آمد و خودشــان را 
 برای برگزاری مراســم و جشــن تولد روزنامه دریا آماده 
می کردند وشــرایط الزم را فراهم می کردند. اما امسال در 
هفتم مهر حاج ایوب دبیری نژاد بنیانگذار و مدیرمسئول و 
صاحب امتیاز روزنامه به دیار باقی شــتافت و ما را درغم 
خود سوگوار کرد و رفت. رفتنی که هنوز نتوانسته ایم رفتنش 
را باور کنیم و برایمان بسیار سخت است که بینیم  در کنارمان 
نیست و نبودش را بخوبی احساس می کنیم. حاج ایوب که 
خود را وقف مردم کرد  و عمر خود را درهمین مسیر صرف 
کرد و با ســران زر و زور همراه نشد و همواره خدا را ناظر 
وحاضر می دید و کارهایش بوی الهی داشت. هرکس که از 
وی یاری می خواست و درخواستش منطقی و قانونی بود، 
 برایش انجام می داد. قانون برایش فصل الخطاب بود و همواره 
می گفت که بایستی تالش کنیم تمام امورات مان قانونی باشد 
تا نتوان خدشــه ای برآنها وارد کرد. خود نیز درخط مقدم 
اجرای قانون بود. حاج ایوب را در مسئولیت های اجرایی، 
حوزه حج وزیارت، روزنامه و... به قانونگرایی می شناختند 
و هیچگاه ذره ای از قانون نخواســت تخطی کند. راهش را 
بخوبی یافته بود وآرمانش هم ادامه راه همرزمان شهیدش بود 
و حاضر نبود این آرمان را به هیچ بهایی بفروشد.می گفت: 
حتی برای خودم از اعتبار روزنامه اســتفاده نمی کنم؛ یعنی 
حاضر نبود از هیچ جایگاه و اعتباری اســتفاده کند. جانباز 
بود، اما از امتیازاتش اســتفاده نکرد؛ اما همواره از حقوق 
خانواده های شــهدا و جانبازان دفاع می کرد. قلبش برای 
انقالب و نظام می تپید و در این مسیر آنچه که در توان داشت 
انجام می داد.تالش می کرد در عرصه رسانه، اتحاد باشد و 
کــدورت ها از بین برود تا بتوانیم از حق خودمان ودیگران 
دفاع کنیم. اما حاالکه دریا وارد هجده سالگی شده است و 
تلخی ها و شیرینی های بسیاری را تجربه کرده ایم، می بینیم 
که زود دیر شد و بخوبی نتوانستیم از تجربیات و دانش حاج 
ایوب اســتفاده کنیم و بسیاری دیگر هم استفاده نکردند. از 
ایشان بایستی می آموختیم که در مقابل ظلم نباید سکوت 
کرد و شجاعت ابراز عقاید را داشته باشیم و از حقوق مردم 
و بخصوص محرومیــن در عرصه های مختلف دفاع کنیم. 
 حــاج ایوب صبرش زیاد بود و فرصــت می داد تا متوجه
  اشتباه مان شویم؛ اما اجازه نمی داد اشتباهاتمان را تکرار کنیم و 
توصیه اش همواره بر راســتی و صداقــت بود؛ هرچند به 
ضررمان باشــد و حال در آستانه 18سالگی دریا فقط باید 

به روح بلندش درود بفرستیم.

 علی زارعی

 مدیر اداره بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و بنادر شرق استان 
هرمزگان، بندر را بخشی از شهر دانست و اظهار کرد: با وجود نگاه 
مثبت و تعامل سازنده ای که شهرداری بندرعباس با اداره بنادر و 
دریانوردی دارد، به دنبال استفاده از پتانسیل بنادر در جهت توسعه 

شهر هستیم.
  به گزارش روابط عمومی  بنادر و دریانوردی شــهید باهنر،  حمیدرضا 
محمدحسینی در دیدار با مدیران شهری بندرعباس، با بیان اینکه بنادر در 
توسعه شهرهای بندری اثرگذاری باالیی دارند، گفت: هماهنگی و همکاری 
همه جانبه تمامی دستگاه ها، ارگان ها و نهادها، در ارائه هر چه بهتر خدمات 
به شهروندان تاثیر بسزایی دارد.وی با تاکید بر اینکه بنادری که ورودی کاال 
و مسافر در آنها انجام می شود، از نقاط اصلی توسعه شهر به شمار می آیند، 

افزود:  ضرورت توسعه و تعامل دو سویه شهر و بندر انکارناپذیر است و 
توسعه بنادر و شهرهای بندری باید همسو با هم انجام شود.

  مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و بنادر شرق استان هرمزگان، 
خیابان ها و شــهر را دو پدیده ای دانست که مسائل شان به یکدیگر گره 
خورده و توسعه هر کدام از این دو مولفه را در گرو توسعه دیگری بیان و 
تصریح  کرد: بنادر در توسعه شهرهای بندری بسیار اثرگذار هستند و باید 

از ظرفیت بنادر در خدمت توسعه شهری استفاده کنیم.
  محمدحســینی بندر را بخشی از شهر دانســت و اظهار کرد: با وجود 
نگاه مثبت و تعامل سازنده ای که شهرداری بندرعباس با سازمان بنادر و 
دریانوردی دارد، به دنبال استفاده از پتانسیل بنادر در جهت توسعه شهر 
هستیم.وی با اشار به گره ترافیکی که در درب ورودی بندر شهید حقانی 

ایجاد می شود، بیان کرد: پیش از این، با بازگشایی درب خروج مسافران 
پیاده در ضلع شمال شرقی این بندر، مقداری از حجم بار ترافیکی توزیع، 

که شاهد کاهش اندکی از ترافیک درب ورودی بندر بودیم.
این مقام مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: این درب عاله بر اینکه مسافران 
پیاده را به سمت بلوار طالقانی هدایت می کند، دسترسی الزم به پارکینگ 

مجاور ایجاد شده است.
  مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و بنادر شرق استان هرمزگان 
هدف از برگزاری این دیدار را ارتباط هر چه بیشــتر بین بندر و شهر، و 
هم اندیشــی برای طرح های توسعه ای بندر و شــهر دانست و ادامه داد: 
شهرداری بندرعباس با تعامل صورت گرفته و در راستای کمک به بهبود 
و روان ســازی ترافیک، در ضلع جنوبی بلوار طالقانی، مسیر اختصاصی 

خروج از بندر شهید حقانی را در دستور کار خود قرار داده است.
  اضافه می شود: این مسیر اختصاصی جهت خروج مسافر از بندر شهید 
حقانی بوده که از درب شمال شرقی تا روبه روی مسجد علی ابن ابیطالب)ع( 

ادامه خواهد داشت.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و بنادر شرق هرمزگان:

توسعه بنادر و شهرهای بندری باید همسو باشد

  عبدالرضا پیروی منش معاون نظارت،بازرسی و 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان اســتان گفت: 
قیمت سیلندر گاز خانگی در تمام نقاط استان با 
نرخ مصوب شش هزار و 9۰۰ تومان توزیع می شود.

  به گزارش روابط عمومی ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت هرمزگان عبدالرضا پیروی منش افزود: قیمت 
هر کپسول یازده کیلویی شش هزار و 900 تومان است 
وعرضه با نرخ بیشتر از آن تخلف محسوب می شود.وی 
افزود: تیم های بازرسی در حال گشت زنی و نظارت بر 
فروش سیلندر گاز در استان هستند و به محض مشاهده 

تخلف با آنان برخود، تشــکیل پرونــده و به مراجع 
ذیصالح ارجاع داده می شود. 

  معاون نظارت،بازرســی و حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان استان در ادامه بر همکاري مردم با این حوزه 
تاکید کرد و ادامه داد: با همکاري مردم مي توان بسیاري 

از تخلفات را شناســایي و با مجازات متخلفان، زمینه 
وقوع تخلف را در جامعه کاهش داد.

پیروی منش در پایان از شــهروندان خواســت تا در 
صورت مشــاهده هر گونه تخلف مراتب را به سامانه 
12۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش نمایند. 

توزیع سیلندر گاز خانگی در هرمزگان به قیمت مصوب 

روابط عمومی
رد  رهمزگان  اداره کل استاندا

استاندارد بخشي جدا ناپذیر از زندگي روزمره است



خبر 
برگزاری ۳ دوره آموزشی برای پرورش دهندگان میگو 
  رئیس اداره ترویج شیالت و آبزیان اداره کل شیالت هرمزگان از برگزاری 
3 دوره آموزشی برای پرورش دهندگان میگو و ناظران مقیم شناور ها خبر داد. 
محسن ساالری رئیس اداره ترویج شیالت و آزیان اداره کل شیالت هرمزگان 
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: از مهر ماه تاکنون 3 دوره آموزشی 
برای پرورش دهندگان میگو و ناظران مقیم شناور های صید فانوس ماهیان 
برگزار شده اســت.وی افزود: در این مدت 1۴۵ نفر در این دوره ها شرکت 
کردند.وی گفت: از این تعداد ۵0 نفر در دوره آموزشی ناظران مقیم شناور های 
صید فانوس ماهیان، 3۵ پرورش دهنده در دوره آموزشی عارضه سر قرمزی 
میگو و 60 پرونده در دوره بهداشت بیماری های میگو پرورشی با محوریت 
لکه سفید شرکت کردند.وی گفت: دوره آموزشی انتخاب سایت و آماده سازی 
سایت پرورش میگو نیز با حضور پرورش دهندگان از 26 تا 29 آذر برگزار 
می شود.محسن ساالری برگزاری دوره های آموزشی عارضه سر قرمزی میگو 
در ســایه خوش، انتخاب سایت و آماده سازی سایت پرورش میگو، اصول 
مدیریت مزارع و بهداشت و بیماری میگو در زمان همه گیر شدن بیماری های 

خاص را از دوره های برنامه ریزی شده برشمرد.

کشف اختالس 6 میلیاردی در هرمزگان 
  رئیس پلیس آگاهی هرمزگان از کشــف پرونده اختالس 6 میلیارد 
ریالی و دســتگیری 3 متهم در این زمینه در اســتان خبرداد. به گزارش 
ایسنا، ســرهنگ عبدالمجید کرمی گفت: درپی دریافت اخباری مبنی بر 
وقوع یک فقره اختالس با مبلغ باال توســط سه نفر از کارمندان یکی از 
ادارات استان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
اداره مبــارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: در 
تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد اداره مذکور در سال 9۴ مبلغ 6میلیارد 
و ۵89 میلیون ریال بابت خرید وسائل مورد نیاز آن اداره هزینه کرده اما 
این وجه به حســاب شرکت های پیمانکار و فروشنده واریز نشده است. 
این مسئول انتظامی اظهار کرد: بررسی های کارآگاهان حکایت از انجام 
اختالس میلیاردی در این اداره داشت که برای کسب نتیجه مطلق و محکم، 
تحقیقات دقیق تری از این اداره صورت گرفت. رئیس پلیس آگاهی استان 
تأکید کرد: با توجه به اینکه وجوه مورد نظر به حساب شرکت های طرف 
قرار داد اداره واریز نشده بود، در تحقیقات تکمیلی مشخص شد یکی از 
کارکنان که معاون وقت اداری و مالی آن اداره می باشد با سوء استفاده از 
موقعیت شغلی خود و با تبانی با دو نفر دیگر از کارکنان، نسبت به وصول 
چکها اقدام کرده که پرداخت وجوه چک ها به حساب نامبردگان نیز مورد 
تایید بانک قرار گرفت. سرهنگ کرمی با اشاره به اینکه این سه متهم در 
مجموع مبلغ 6میلیارد و ۵89 میلیون ریال وجه از حســاب اداره به نفع 
خود جا به جا کرده بودند، بیان داشت: متهمان در بازجویی های اولیه به 

جرم خود اعتراف و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

رشته های دانشگاهی با نیازهای استان هماهنگ شوند
  مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: دانش آموختگان 
دانشگاهی استان باید در پیشرفت نقش عمده ای ایفا کنند ولی برآوردهای 
اجتماعی در خصوص نیاز بازار کار و رشته های دایر بیانگر وجود مشکل 
در بسیاری از حوزه ها است.منصور اخالقی پور در گفت و گو با ایرنا در 
حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش افزود: به عنوان مثال صنعت قادر به برآورده 
کردن نیازهای خود از دانشــگاه های هرمزگان نیست.وی ادامه داد: اگر 
صنعت بخواهد نیازهای خود را از دانشگاه ها تامین کند ممکن است نتواند 
نیازهای خود را پاســخ دهد.مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان 
اضافه کرد: دولت برنامه هایی مانند کار ورزی را برای ترمیم این نارسایی 
اتخــاذ کرده تا دانش آموختگان مدتی به عنوان کار ورز در محیط واقعی 
کار )صنایع( آموزش ببینند و درصورت امکان همانجا بکار گرفته شوند.
اخالقی پور افزود: نزدیکی و تعامل میان صنعت و دانشگاه در استان باید 
تقویت شود و این نیاز در بخش آموزش بیشتر قابل لمس است.وی تاکید 
کرد: گاهی الزم است سرفصل های درسی دانشگاهی متناسب با نیازهای 
منطقه ای یک نقطه از کشور تغییر کند.مدیرکل امور اجتماعی استانداری 
هرمزگان یاد آور شد: اگر بخواهیم خروجی دانشگاه های هرمزگان را که 
دانش آموختگان هستند در بخش صنعت بکار گرفته شوند باید برطرف 
کردن نیازهای صنعت در دانشگاه ها مد نظر مسووالن و متوالن آموزشی 
و اجرایی استان به عنوان یک اولویت مهم باشد.اخالقی پور افزود: باید به 
این نکته توجه کرد که هرمزگان دارای 67 هزار دانشجو است که به تدریج 
دانش آموخته شــده و وارد بازار کار می شوند.وی ادامه داد: با توجه به 
برنامه هایی که برای پیشرفت هرمزگان مد نظر قرار دارد باید برای تاسیس 

و آموزش نیروهای انسانی در نظام آموزشی استان برنامه ریزی شود.

کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازی 
در هرمزگان برگزار شد

 کمیســیون پزشکی با هدف بررسی تعیین وضعیت درصد جانبازی و 
خانواده های شــاهد و ایثارگر جهت کمیسیون پرستاری در بنیاد شهید 
و امور ایثارگران اســتان هرمزگان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
بنیاد شــهید هرمزگان : کمیسیون پزشــکی 208 نفر از جانبازان استان 
هرمزگان کــه متقاضی تعیین و افزایش درصد جانبــازی و  99 نفر از 
خانواده های شاهد و ایثارگر جهت کمیسیون پرستاری در بنیاد شهید و 
امور ایثارگران هرمزگان برگزار شد. در این کمیسیون که با هدف تعیین 
وضعیت و افزایش درصد جانبازان استان هرمزگان برگزار شد.پزشکان تیر 
و ترکش، شیمیایی و اعصاب و روان، و آسیب های عمومی متقاضیان را 
مورد معاینه و بررسی برای تعیین و افزایش درصد جانبازی قرار دادند. 
روند رســیدگی به امور جانبازان متقاضی تعیین درصد و افزایش درصد 
جانبازی در دو نوبت صبح و بعد ازظهر 22  آذرماه جاری در اداره بنیاد 
شهید و امور ایثارگران شهرستان بندرعباس صورت گرفت که طبق روال 
و برنامه ریزی های انجام شــده 208پرونده جانبازان متقاضی و 99نفر از 
خانواده های شاهد و ایثارگر کمیسیون پرستاری مورد بررسی قرار گرفته 
شد. پس از اتمام این کمیسیون پرونده های جانبازان برای ثبت اطالعات 
درصد و روند ادامه مراحل افزایش و تعیین درصد به کمیسیون پزشکی 

ستاد مرکز در تهران ارجاع می شود تا نتیجه نهایی آن مشخص شود.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری بندرعباس خبر داد
بکارگیری ظرفیت روحانیون برای کاهش آسیب های اجتماعی

  رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: 
برای کاهش آسیب های اجتماعی در شهر بندرعباس، با تشکیل یک حلقه 
مرکزی مشترک با روحانیون، به دنبال اجرای برنامه های مختلف در سطح 
محالت هستیم.به گزارش فارس، الیاس محسنی در نشست هم اندیشی با 
روحانیون فعال در زمینه مسائل اجتماعی اظهار داشت: به منظور دست یابی 
به جامعه سالم باید کار فرهنگی در اولویت باشد.وی در ادامه افزود: برای 
کاهش آسیب های موجود در جامعه و رسیدن به نقطه مطلوب راهی به جز 
انجام فعالیت فرهنگی مناسب نیست.محسنی ادامه داد: روحانیون و مبلغان 
دینی با اســتفاده از آموزه های اسالمی بسیار می توانند در القای شادابی و 
نشاط به جامعه و جلوگیری از آسیب های اجتماعی و معضالت فرهنگ 
عمومی مؤثر عمل کنند. رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری بندرعباس با تأکید بر بهره گیری بیشتر از ظرفیت روحانیون 
برای اصالح معضالت و مشکالت جامعه، تصریح کرد: برنامه ریزی مناسب 
و اجرای فعالیت هایی ازجمله برگزاری همایش ها، نشست ها، کارگاه های 
آموزشــی و برگزاری مشاوره های دینی با استفاده از ظرفیت روحانیون و 
علمای دینی راهکار مناسبی برای کاهش معضالت اجتماعی است.وی ابراز 
داشــت: دین اسالم دین نشاط و شادابی است و باید بسترهای الزم برای 
القای این شــادابی به جامعه فراهم شود.محسنی گفت: در جهت کاهش 
آســیب های اجتماعی در شهر بندرعباس با تشــکیل یک حلقه مرکزی 
مشترک با روحانیون به دنبال اجرای برنامه های مختلف در سطح محالت 

هستیم.

معه 3جا
دوشنبه 26 آذر 1397

9 ربیع الثانی 1440

 سال هجدهم شماره 2925

  آشنایی ام با مرحوم دبیری نژاد به حدود سه سال 
قبل باز می گردد، جایی که اعتماد به نســل جوان 
موجب شــد تا قریب به دو ســال در ارتباط کاری 
نزدیک با ایشــان باشم و به تبع از تجربیات فراوان 
ایشان بهره ها کسب کنم. اما وی از شخصیت های 
برجسته استان هرمزگان و به نوعی کشور محسوب 
شده که در ادامه تالش می کنم در حد وسع خود به 

مهم ترین آن ها اشاره ای داشته باشم:
  برنامه ریزی و انضباط کاری فوق العاده

اولین ویژگی مرحوم که مورد توجه ام واقع شد مرزبندی 
دقیق مسائل کاری و غیر کاری و برنامه ریزی و انضباط 
فوق العاده وی در امور بود. ایشــان تقریبا کاری را بدون 
برنامه ریزی انجام نمی داد و همواره خود را به یک برنامه 
بلند مدت و در سطح پایین تر به یک برنامه کوتاه مدت و 
روزانه متعهد می دانست. چنین رویه ای موجب آن بود که 
افراد تحت مدیریت وی نیز به تدریج به چنین روحیه ای 
دست یافته و دستیابی به برنامه ها و اهداف از پیش تعیین 
شــده با قوت بیش تری دنبال گردند که البته واقع امر نیز 

همین بود.
  سجایای اخالقی قابل ستایش

  مطلب دوم اخالق مداری و سجایای رفتاری ایشان بود 
که به پیر و جوان و دوست و آشنا و ناآشنا محدود نبود. 
احترام و استقبال صمیمانه و برخورد گرم مرحوم با اقشار 
مختلفی که به ایشــان مراجعه می نمودند از ویژگی های 

بارز وی بود که کمتر کسی است که به آن صحه نگذارد. 
خاطرم هســت که احترام و منش صمیمی ایشان حتی 
نســبت به بنده که مدت زمان اندکی بود توفیق همکاری 
با ایشان را داشتم و سایر همکاران به گونه ای بود که در 
ابتدای امر موجب اعجابم شده بود و این ها همه از عزت 

نفس این مرد بزرگ بود.
  صالبت روحی و قانون مداری

  از دیگر خصیصه های ایشان روحیه قانون مداری ایشان 
بــود. به نحوی که خط قرمز وی در تمام حوزه هایی که 
مشغول فعالیت در آن ها بوده فقط و فقط قانون بود. وی از 
چنان صالبت روحی و شجاعتی برخوردار بود که اجازه 
تخلف از قانون را به احدی نداده و خود را نیز تســلیم 

امر قانون می دانســت. مسئولیت مدنی و روحیه انقالبی 
مرحوم موجب گشته بود که در احقاق حقوق مردم سر از 
پای نشناسد و از آبروی چندین ساله خود مایه گذاشته و 

نامالیمت های زیادی را به جان بخرد.
 آگاه به زمانه ی خویش

  تجربه وافر ایشــان و برخــورد نزدیک وی با مدیریت 
کالن استان و کشور از حاج ایوب فقید یک عنصر آگاه و 

تیزبین و با تحلیل های موشکافانه به ویژه نسبت به مسائل 
سیاسی و اجتماعی و حوزه تخصصی خود یعنی عرصه 
مطبوعات ساخته بود. روحیه وحدت آفرین و سجایای 
اخالقی وی موجب گشته بود دوستداران ایشان و حتی 
عمده مسئولین استانی و غیر استانی که به این واقعیت آگاه 
بودند از وجود ایشان مستفیض شده و از همین رو محل 
کار ایشان همواره پذیرای افراد و مسئولینی از طیف های 

مختلف اجتماعی و سیاسی می بود.
  به روز بودن در عرصه علم و فناوری

  عالقه به کســب دانش و بــه روز بودن در عرصه علم 
و فناوری یکی دیگر از مهم ترین المان های شــخصیت 
وی بود. با آن که ایشــان از تحصیالت آکادمیک باالیی 

برخوردار بودند، به مطالعه اهمیت زیادی داده و خود را 
ملزم به آن می دانســتند. به جرأت می توان ادعا کرد که 
کتاب خانه محل کار ایشــان که خود بنده نیز از نزدیک 
شاهد تجهیز آن بوده ام، غنی ترین مجموعه کتاب های 
عرصه مطبوعات و روزنامه نگاری را داراست. به عالوه 
وی همواره جدیدترین فناوری های روز را رصد کرده و 
ضمن آشــنایی در پیش برد اهدف مجموعه های تحت 

مدیریت خود از آن ها بهره می جست. 
  آینه تمام نمای خستگی ناپذیری و خدمت به مردم

  مرحوم دبیری نژاد آینه تمام نمای یک شخص پرکار و 
خستگی ناپذیر و عاشق خدمت به مردم بود. ایشان نقل 
می کردند که در همه این ســال های خدمتم با عشق و 
عالقه مشغول فعالیت بوده و هیچ گاه احساس بی میلی و 
بی رغبتی نداشته ام. سابقه طوالنی و غنی ایشان درعرصه 
خدمت به مردم اســتان و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
از شــرکت در جبهه های حق علیــه باطل، خدمت در 
حوزه هایی همچون آموزش و پرورش، شهرداری، عتبات 
عالیــات و روزنامه نگاری و بســیاری دیگر که در این 
مجال نمی گنجد همه و همه ناشی از احساس مسئولیت 

اجتماعی و دینی عمیقی است که در وجود ایشان متبلور 
بود. ایشــان حتی تا واپسین لحظات حیات مبارک خود 
نیز در تکاپوی خدمت به مردم بوده و به قول حاج احمد 
مرادی چه شــیرین و گوارا بود برای او که در محل کار 
و در حین خدمت که شــیفته آن بود جان به جان آفرین 

تسلیم نمود.
  بی شــک توصیف ویژگی های شــخصیتی و رفتاری 

مرحــوم حاج ایوب دبیری نژاد برای همچون بنده ای که 
مدت زمان اندکی را در محضر ایشان بوده ام امری نشدنی 
اســت؛ اما از این حیث که خود را مدیون وی دانسته به 
رســم ادب و احترام به شخصیت واالیش آن چه خود از 

نزدیک شاهد آن بودم به رشته تحریر درآوردم. 
روحش شاد و راهش پررهرو

 فرشاد شمس الدینی

آینه تمام نمای خستگی ناپذیری و خدمت به مردم

  افتخارآشــنایی از نزدیــک با حاج ایوب دبیری نــژاد از اوایل 
اردیبهشت 94 نصیبم شــد و در این همنشینی کوتاه بسیار از 

ایشان آموختم.
  آموختم که چگونه بر امور صبر پیشه کنم و آهسته اما پیوسته به پیش 
روم.آموختم که در هر شرایطی نظم و قانون بر هر چیز دیگری ارجحیت 
دارد.گمان می کنم همگان او را همچون پدری دلسوز برای رسانه استان 
می پنداشتند و اگر غیر از این بود، هرگز رفت و آمدهایی به دفتر ایشان از 
جانب اصحاب رسانه به جهت دریافت مشورت در حوزه کاری صورت 
نمی گرفت. او بدون هیچ جانبداری و تعصبی تجربیاتش را در اختیارشان 
قرار می داد.در عین مدیریت با صمیمیت با کارمندانش برخورد می کرد، 
به گونه ای که همگان از صمیم قلب در دفتر روزنامه و برای رسانه کار 
می کردند. آنقدر فضای دفتر دوست داشتنی بود که در کنار هم عالوه بر 
کار، اوقات خوشی را سپری می کردیم.همیشه با همکاران دفتر، همدل 
بود، استعداد های مختلفشان را شناسایی و تاکید می کرد که کارکنان نباید 
حوزه کاریشــان محدود به یک حیطه باشد و تالش می کرد با سپردن 
مسئولیت های مختلف به کارمندانش از آنان مدیر های قانونمندی بسازد.

او که اینک در بین ما نیســت، چقدر غم نبودنــش در دنیای کاری بر 
 ما مستولی شــده اســت!! همچون دریایی بی انتها او را پشتوانه خود 

می پنداشتیم و به داشتنش مغرور بودیم و فخر می فروختیم.
اما اینک چه روزهایی در دفتر در حسرت نداشتنش و نبودنش سپری 
می شود!! اوضاع جنجال های این روزهای مطبوعات ممکن بود فقط 
با کوچکترین دخالتش کم رنگ شــود و از بین برود. کاش بیشتر قدر 

می دانستیم.
 مریم منصف

حال که نیستی
 چقدر نبودنت محسوس است

 26آذر ماه سالگرد شروع بکار روزنامه دریا 
است و امســال این روزنامه وارد هجدهمین 
سال انتشار خود شــده است. هفده سال از 
فعالیت این روزنامه می گذرد و ســختی ها و 
مشکالت و در کنار آن شیرینی هایی نیز در 

این راه وجود داشته است.
  هفده ســال را در کنار شما خوانندگان گرامی 
پشت سر گذاشته و وارد هجدهمین سال فعالیت 
خود شده ایم. هفده ســالی که شاید سخت ترین 
ســال فعالیت آن نیز در همین امسال رقم خورد. 

از دست دادن حاج ایوب دبیری نژاد سخت ترین 
اتفاقی بود که در این ســال ها با آن روبرو شدیم. 
مــردی که مانند یک پدر بــر کار فرزندان خود 
نظارت می کرد و با راهنمایی های دلسوزانه ای که 
داشت سعی می کردیم بهترین کار را ارائه نموده و 
به نوعی مشکالت جامعه را منعکس نماییم. فقدان 
حاج ایوب بسیار سخت است و کار کردن در این 

شرایط سخت تر.
  آنچه در این ســال ها و در کنار حاج ایوب یاد 
گرفته ایم این اســت که همیشه در کارها از مدار 

قانون خارج نشــویم و در مقابــل بی قانونی ها 
 نیز ایستادگی کنیم. کســانی که با او کار کرده اند 
می دانند که حاج ایوب همیشــه در این مســیر 

حرکت کرده است.
  در ســال های اخیر نیز تالش های زیادی برای 
اتحاد بین نشریات و اهالی رسانه در استان انجام 
داد اما تقدیر الهی به گونه ای رقم خورد که در مهر 
ماه امســال حاج ایوب به دیار باقی شتافت و ما 
را با غم از دســت دادنش تنها گذاشت. غمی که 
تحمل آن برای ما که سال های زیادی با او بوده ایم 

سخت است.
   ســال هجدهم فعالیت روزنامــه دریا را بدون 
حاج ایوب آغاز کرده ایم و بنا به عهدی که داریم 
سعی می کنیم به رســالت خبری خود ادامه داده 
و در راهــی که او برایمان ترســیم کرده بود قدم 

برداشته و برای مردم نگارش کنیم.
  در پایان امیدواریم روح آن بزرگ مرد رسانه ای 
اســتان در آرامش باشد و ما بتوانیم به خوبی راه 

او را ادامه دهیم.
 امین زارعی 

هجدهمین

       سال
       

 

 بدون 

ج ایوب
     حا

  یک مدرس حوزه زمین شناســی گفت: امروزه اجرای طرح های 
ارزیابی زیســت محیطی قبل از احداث صنایع بزرگ، مکان یابی 
مناسب محل اســتقرار هر صنعت و بررســی همه جانبه اثرات 
آن بر محیط پیرامون خود و ارائه راهکارهای مناســب جهت به 
حداقل رساندن اثرات منفی، یکی از اصول پذیرفته شده در همه 

کشورهاست. 
  سید محمد میرحسینی در گفت وگو با ایسنا، افزود: آب شیرین یکی از 
ضروری ترین نیازهای انسان و موجودات زنده است و بی جهت نیست که 
تمدن های بزرگ باستانی مثل بابل، سومر، هلیل و ... همگی در کنار منابع 

آب شکوفا شده اند. 
  وی با بیان اینکه در ادیان و مذاهب گوناگون آب به عنوان سرچشــمه 
حیات، حرمت فراوانی داشته و ماده ای مقدس به شمار می رود تا جایی 
که حتی سوگند به آب در برخی مناطق مرسوم بوده و هست، اضافه کرد: 
در آیین زرتشــت آب دومین آفریده از جهان بوده و سبب آفرینش آن، 
نابود کردن دیو تشــنگی است. در دین اسالم نیز آب از اهمیت و تقدس 
بســیار باالیی برخوردار بوده و بیش از 100 آیه در قرآن کریم در مورد 

آب و طبیعت وجود دارد. 
  میرحســینی با اشــاره به اینکه اگرچه زمین به کره آبی شهرت دارد و 
بیشتر سطح آن را آب پوشانده است اما اغلب این آب ها غیرقابل استفاده 
بوده و منابع آب شیرین در زمین بسیار محدود است، اظهار کرد: همین 
منابع محدود نیز توزیع بسیار ناهمگونی در سطح خشکی ها دارند؛ رشد 
سریع جمعیت و در کنار آن صنعت و کشاورزی و بهره برداری بیش ازحد 
منابع آب شیرین، همچنین تغییرات اقلیمی، وقوع خشک سالی های متعدد 
و آلودگی بســیاری از آب ها به دلیل عدم رعایت اصول زیست محیطی، 
همگی موجب شــده اند که بحران کمبود آب شیرین به یکی از مهم ترین 

مشکالت بشر در سال های اخیر تبدیل شود. 
 این زمین شناس با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده اند که 
در صورت تداوم این روند، بسیاری از جوامع با مشکالت اساسی مواجه 
خواهند شد، عنوان کرد: کمبود منابع آب شیرین بسیاری از کارشناسان را 
بر آن داشت که با ایجاد تغییراتی در آب های شور و لب شور موجود در 
دریاها و خشکی ها و به عبارتی کاهش شوری آن ها بخشی از نیاز بشر 

به آب شیرین را تأمین کنند. 
  وی ادامــه داد: اگرچه در ابتدای امر تنها بخش کمی از نیازهای آبی از 
این طریق تأمین می شد اما با گذشت زمان و توسعه سریع تکنولوژی های 
شیرین سازی آب، این صنعت به یکی از مهم ترین منابع تأمین آب شیرین 
تبدیل شد و امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا اصلی ترین منبع تأمین 
آب شیرین همین صنعت است. شرکت های بزرگی در گوشه و کنار دنیا 
در حال انجام تحقیقات و طراحی سیستم های جدید شیرین سازی آب 

هستند و هر از گاهی شــاهد حضور نسل های جدیدی از دستگاه های 
آب شیرین کن با ظرفیت های بسیار باال هستیم. 

  میرحسینی با اشاره به اینکه کمبود منابع آب شیرین در سال های اخیر 
بخش های صنعت و کشاورزی کشور به ویژه مناطق جنوبی و شرقی را 
با چالش های عمده ای مواجه کرده و در بســیاری از شهرها و روستاها 
تأمین آب شــرب به دغدغه بزرگ مسئولین تبدیل و گاه موجب بروز 
تنش های محلی و مهاجرت های گســترده شده است، افزود: استفاده از 
روش هایــی همچون انتقال آب از یک حــوزه به حوزه دیگر عالوه بر 
صرف هزینه های هنگفت، مسائل زیست محیطی دیگری از قبیل افزایش 

ریزگردها و تخریب برخی اکوسیستم ها را موجب شده است. 
  وی اضافه کرد: نگاهی به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس که عمدتًا 
میانگین بارندگی کمتری از ایران داشته و از منابع آب زیرزمینی چندانی 
برخوردار نیستند، نشــان می دهد که طی یک دهه گذشته با استفاده از 
فنّاوری نمک زدایی آب دریا نه تنها دغدغه تأمین آب شــرب را برطرف 
کرده اند بلکــه در حوزه تأمین آب موردنیاز صنعت و کشــاورزی نیز 

گام های مهمی برداشته اند. 
  این مدرس زمین شناسی با بیان اینکه بر هیچ کس پوشیده نیست که این 
صنعت همانند هر صنعت دیگری بر محیط زیســت اطراف خود اثراتی 
خواهد داشــت که عدم توجه اصولی به آن ها مشکالت عدیده ای را به 

دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: اما آنچه متأسفانه در سال های اخیر در 
خصوص اثرات زیست محیطی صنعت شیرین سازی آب دریا در رسانه ها 
و از قول مسئولین و کارشناسان مختلف نقل شده است، بیان اغراق آمیزی 

از اثرات منفی استقرار این صنعت در سواحل جنوبی ایران است. 
  میرحســینی با اشــاره به اینکه امــروزه اجرای طرح هــای ارزیابی 
زیســت محیطی قبل از احداث صنایع بزرگ، مکان یابی مناسب محل 
استقرار هر صنعت  و بررسی همه جانبه اثرات آن بر محیط پیرامون خود 
و ارائه راهکارهای مناســب جهت به حداقل رساندن اثرات منفی، یکی 
از اصول پذیرفته شده در همه کشورهاست، ابراز کرد:  اگر این ارزیابی به 
شیوه مناسب انجام شود، با حداقل چالش ها بعد از تأسیس هر صنعتی در 
یک منطقه مواجه خواهیم بود و صنعت شیرین سازی آب های شور نیز 

از این قاعده مستثنی نیست. 
   وی ادامه داد: تجربه های بســیار موفق از شــیرین سازی آب دریا با 
حداقل اثرات زیســت محیطی در کشوهای دیگر نشــان می دهد که با 
مکان یابی صحیح، استفاده از شیوه های آبگیری متناسب با شرایط منطقه، 
تخلیه پساب های کم خطر با شیوه های مناسب و از همه مهم تر بهره برداری 
اقتصادی از پساب های خطرناک و بسیار شور آب شیرین کن ها که دغدغه 
اصلی فعاالن محیط زیست است، می توان تا حد بسیار قابل قبولی مانع 
تأثیرات منفی این صنعت )که در شــرایط فعلی کمبود منابع آبی کشور، 

استفاده از آن اجتناب ناپذیر است( بر سواحل جنوب کشور باشیم. 
این مدرس حوزه زمین شناســی و طبیعت گــردی با بیان اینکه در نگاه 
 اغلب منتقدان استفاده از این صنعت، مهم ترین چالش و معضل موجود،
 شــورابه هایی است که هم به دلیل دما و چگالی متفاوت و هم به سبب 
غلظت های بــاالی امالح، تخلیه آن ها در دریــا اثرات قابل توجهی بر 
اکوسیستم حساس خلیج فارس، صنعت شیالت، گردشگری و ... خواهد 
داشــت، تصریح کرد: بندرت به ارزش افزوده حاصل از این پســاب ها 
پرداخته شده است؛ استحصال نمک های مختلف سدیم و پتاسیم و عناصر  
با ارزشی از قبیل منیزیم، بور، استرانسیوم، برم و ... از آب دریا به عنوان 
یکی از شیوه های مرســوم و کاماًل اقتصادی در بسیاری از کشورهای 
دنیاســت. وی اضافه کرد: تنها در کشور چین ساالنه بیش از 3 میلیون 
تن ترکیبات منیزیم و حدود 2میلیون تن نمک های پتاسیم، عالوه بر ده ها 
ترکیب مهم و اقتصادی دیگر از چنین منابعی استخراج می شود. استحصال 
چنین ترکیباتی از پساب آب شیرین کن ها بسیار مقرون به صرفه تر از آب 
دریاســت و امروزه در برخی از مناطق دنیا  آب شیرین کن هایی موسوم 
به آب شیرین کن های بدون تخلیه پساب مشغول فعالیت هستند که کلیه 

ترکیبات و امالح شورابه ها را استحصال می کنند. 
  میرحســینی با بیان اینکــه هرچند مطالعات پراکنــده ای در مقیاس 
آزمایشــگاهی در رابطه با پساب آب شــیرین کن های فعال هرمزگان و 
اســتفاده اقتصادی از آن ها از جمله جداســازی برخی عناصر یا کشت 
برخی گونه های اقتصادی جلبک ســازگار با شورابه ها صورت گرفته 
است، اظهار کرد: اما تاکنون این موضوع به عنوان بخشی جدانشدنی از این 
صنعت موردتوجه قرار نگرفته است. لذا ضمن توجه به مکان یابی مناسب 
برای این صنعت، الزام صنایع و بهره برداران تأسیســات آب شیرین کن به 
احداث هم زمان صنایع مربوط به استحصال نمک ها و عناصر ارزشمند از 
شورابه های مذکور، عالوه بر ایجاد فرصت های شغلی جدید و سودآوری 
قابل توجه )که ممکن اســت ارزشــی بیش از آب تولیدشــده توسط 
آب شیرین کن داشته باشد(، بسیاری از نگرانی های بجای زیست محیطی 

را رفع خواهد کرد. 
  این مدرس حوزه زمین شناسی و طبیعت گردی با اشاره به اینکه ظرفیتی 
که به بهترین شکل در استان های ساحلی کشور و به ویژه سواحل دریای 
عمان وجود داشــته و در صورت اجرای صحیح می تواند این مناطق را 
به قطب تولید آب شیرین و استحصال نمک ها و عناصر خاص در نیمه 
جنوبی کشور تبدیل کند، بیان کرد: با تأمین بخش زیادی از آب موردنیاز 
این مناطق از فشــار مضاعف به منابع آب زیرزمینی و بروز معضالت و 
پیامدهای آن از جمله ایجاد فرو چاله ها، شــور شدن و یا خشک شدن 
ســفره های آب، به مخاطره افتادن حیات وحش و پوشش گیاهی و ... 

جلوگیری کند. 

آب شیرین کن ها، چالش زیست محیطی 
یا فرصتی برای خلق ثروت

  رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل قیمت آجیل شب 
یلدا را اعالم کرد و گفت: امسال برای آجیل یلدا دو 

نوع قیمت گذاری انجام شده است.
  مصطفی احمدی در گفتگو با مهر با بیان اینکه امســال 
برای آجیل شــب یلدا دو نوع قیمت گذاری انجام شــده 
اســت، گفت: این اقدام دو دلیل داشــته، اول آنکه مردم 
راحت تر انتخاب کنند، دوم اینکه بازرســان ما راحت تر 
به تخلفات رسیدگی کنند.وی افزود: در همین راستا، آجیل 
شــب یلدا با پوست کیلویی بین 60 تا 80 هزارتومان در 
عمده فروشی ها و آجیل شب یلدا با مغز بین 80 تا 100 
هزار تومان در عمده فروشــی ها عرضه می شود.احمدی 
گفت: 10 درصد سود خرده فروشی نیز به این ارقام افزوده 

خواهد شد.
  این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از ســخنان 
خود با بیان اینکه قیمت انواع خشکبار نسبت به حدود 20 
روز پیش، در مجموع 10 درصد کاهش داشته است، ادامه 
داد: مدتی است در فضای مجازی کمپین هایی ایجاد شده 

که ارقام چشمگیری را برای خشکبار اعالم می کنند، این 
ارقام به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست.

  وی همچنین درباره میاحث مطرح شــده مبنی بر اینکه 
قیمت هر عدد پسته به 1۵00 تومان رسیده است، تصریح 

کرد:این مسائل کذب است و منطقی نیست.
  احمدی با اشاره به اینکه تولید و بحث عرضه و تقاضای 
بــازار قیمت را تعیین می کنــد، اضافه کرد:قیمت منطقی 
هرکیلوگرم پسته بسته به جنس، نوع، اونس و محل تولید 

آن از 110 هزار تا 2۴0 هزارتومان متغییر است.
  وی کاهش تولید را دلیل اصلی گرانی خشکبار در سال 
جــاری عنوان و اضافه کرد: عالوه بر پســته، تولید بادام 

درختی، فندق و گردو نیز امسال آسیب دید.
احمدی با اشاره به افزایش نرخ ارز افزود: این مساله باعث 
افزایش تمایل تولیدکنندگان به صادرات محصوالت خود 
شــد، بنابراین تغییرات نرخ ارز و افزایش صادرات باعث 
گرانی شــد که اگر تولید به اندازه کافی بود چنین اتفاقی 

رخ نمی داد.

قیمت آجیل شب یلدا اعالم شد 
   به همت معاونت فرهنگی و آموزش بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان هرمزگان مراسم اختتامیه 
اولین دوره مسابقه داستان نویسی کوتاه » الله 
های بهشتی « در محل سالن کنفرانس این اداره 

کل برگزار گردید.
به گــزارش روابط عمومی بنیاد شــهید هرمزگان ، 
پاکدامن مدیرکل بنیاد شــهید استان در این آئین طی 
سخنانی اظهار داشــت : دفاع مقدس نام آشنا ترین 
واژه در قاموس حماسه های عزت آفرین ایران است 
که خاطرات دالوری های آن در تاریخ شــکوهمند 
این دیار به یادگار خواهد ماند که زیباترین فصل این 
فرهنگ خالقان این حماســه عظیم اند که با صالبت 
اراده و نور ایمان ، رهنورد راه مقدس شدند که پاداش 

آن ، جاودانگی و بقا بود.
  وی افزود : ایران هرگــز به منظور فزون و قدرت 

طلبی وارد عرصه جنگ نشــد .بلکه روحیه همت و 
غیرت فرزندان این آب و خاک بود که به تأس از موال 
و ساالرشان حضرت حسین بن علی )ع( در تحقق 
شــعار هیات من الذله کوشیدند تا هرگز تسلیم ننگ 
و ذلت و زبونی نشــوند و از کیان و حیثیت اعتقادی 

خود دفاع کنند.
  این مقام مســئول خاطرنشــان کرد : دفاع مقدس 
دســتاوردهای بزرگ و فراوانی به دنبال داشــت. 
یکی از مهمترین آنها ، دســتاوردهای سیاسی است. 
بســیج همگانی مردم دالور ایــران بیش از هرچیز 
نشان از وحدت ملی و التزام جمعی ایرانیان به حفظ 
منابع و مرزها و ســرمایه های ملی بود و کسانی که 
چشم طمع به گنجینه های کشــور داشتند فهمانید 
 که نمی توانند بــا زور ملتی را به استشــمار خود 

در آورند.

  پاکدامــن در ادامــه گفت : در ایــن دوره 30 نفر 
از سراســر اســتان شــرکت کردند که بیش از 30 
 اثر به دبیرخانه ســتاد برگزاری مســابقه ارســال 

شده است .
  وی با بیان اینکه آثار ارسال شده در حوزه ادبیات 
پایــداری و تولید محتوا بــا محوریت دفاع مقدس 
و شهدای اســتان به منظور آشــنایی هرچه بیشتر 
جامعه با فرهنگ توســعه و ترویج ایثار و شهادت 
از طرق خلق آثار ادبــی در مقاطع دانش آموزی ، 
دانشــجویی،نخبگان آحاد مردم بررسی شده که 18 
نفر از خواهران و 12 نفــر از برادران در اولین دوره 
مسابقه در شهر بندرعباس به رقابت پرداختند که با 
 معرفی 3 اثر برگزیده و یک اثر شایسته تقدیر به کار 

خود پایان دادند.

اختتامیه مسابقات داستان نویسی »الله های بهشتی«
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غذاهای محلی ایران

ترشه شامی، غذای گیالنی بسیار آسان پخت و خوشمزه ای است که با 
این توصیفات، دارنده طعمی ملس و بسیار خاص برای تمامی سلیقه 
و ذائقه ها خواهد بود.بیشــترین تنوع غذایــی در ایران را می توان در 
استان گیالن مشاهده کرد. شاید عجیب باشد که 170 نوع غذای محلی 
در این اســتان پخته می شود که به تنهایی می تواند یک کتاب آشپزی 
کامل باشد. میرزاقاسمی، ترش تره، باقالقاتوق، ماهی فویج، فسنجان، 
اناربیج، کولی غورابیج، ســیر قلیه، گل در چمن و کال کباب از جمله 
این غذاها هستند. تنوع گسترده گیاهی و جانوری این منطقه را شاید 
بتوان دلیل اصلی این تنوع غذایی دانست.از میان این همه طعم فراوان 
و خوشمزه آدم می ماند کدام را انتخاب کند. دست از فکر کردن بردارید 
و یکی را انتخاب کنید. نگران نباشید زمان کافی برای پخت این همه 
غذای متنوع دارید. امروز به سراغ ترشه شامی می رویم. ترشه شامی 
 غذایی بسیار خوشــمزه از ترکیب گوشت، سیب زمینی، سبزیجات

 و … است و طعم بسیار مهیجی خواهد داشت. 
دستور پخت جهت ۴ نفر و مدت زمان پخت 60 دقیقه می باشد.

  مواد الزم جهت تهیه ترشه شامی گیالنی
گوشت گوساله چرخ شده ............................نیم کیلو
پیاز متوسط رنده شده ...................................1 عدد
جعفری خرد شده................................... 2/1 پیمانه
تخم مرغ زده شده........................................ 1 عدد
سیب زمینی پخته و پوست گرفته ....................2 عدد
آب غوره.............................................. 2/1 پیمانه
زعفران سائیده شده ..........................به میزان کافی
روغن.............................................. به میزان کافی
نمک و فلفل .....................................به میزان کافی

 روش پخت ترشه شامی گیالنی
  ابتدا گوشــت گوساله چرخ شده را در کاسه ای بزرگ )به طوری که 
به راحتی بتوانید مواد را چنگ بزنید( بریزید.مواد دیگر را شامل پیاز، 
جعفری، تخم مرغ، نمک و فلفل را بریزید.زعفران سائیده را نیز پس از 
آماده سازی اضافه کنید. برای آماده سازی زعفران، آن را در کمی آب 
جوش حل کنید و فرصت دهید تا دم بکشد و رنگ دهد.سیب زمینی ها 
را روی مواد رنده کنید.با دست تمیز )یا دستکش بهداشتی( مواد را تا 
حدی که به طور کامل با مخلوط شده و کاماًل یکدست شوند، چنگ 
زنید.مایه شامی شما آماده است.در ماهیتابه ای مناسب حدود ۵ قاشق 
روغن ســرخ کردنی ریخته و پیش از اضافه کردن مواد اجازه دهید تا 
کامال داغ شود. دقت کنید که ماهیتابه دردار باشد.مقداری از مایه شامی 
را در کف دســتتان پهن کرده و به آرامی در روغن بیندازید.هر روی 
شــامی ها بین 3 تا ۴ دقیقه سرخ کرده و بعد از تابه خارج کنید.برای 
خروج روغن اضافی می توانید شامی ها را روی دستمال بهداشتی قرار 
دهید تا روغن را به خود جذب کند.پس از پایان سرخ شدن، دوباره 
شــامی ها را به داخل ماهیتابه بریزید و آبغوره را به آنها بیفزایید و در 
تابه را ببندید.بگذارید شامی ها به مدت 2۵ تا 30 دقیقه روی حرارت 
بسیار کم بپزد.در پایان گوجه به تعداد ۵ عدد را حلقه ای ببرید و سرخ 
کنید سپس شامی را روی گوجه های سرخ شده بگذارید تا آب گوجه 

داغ  به خورد شامی رود و بسیار خوشمزه تر شود.
 نکات :

   آب ســیب زمینی و پیاز را پس از رنده شدن بگیرید.اضافه نمودن 
کمی آرد نخودچی شامی شما را پوک و خوشمزه تر می کند.کمی سبزی 
خشــک ترخون را نیز به مواد شامی بیافزایید بسیار خوش عطر تر 

خواهد شد.
  حضور گوجه فرنگی در این غذا الزامی نیست ولی با بودن آن، طعم 
شــامی شما صد چندان خواهد شــد.طعم این شامی با سبزی و نان 
سنگک بسیار عالی است. ولی کسانی که تمایل دارند می تواند با پلو 

ساده آن را سرو کنند و نوش جان نمایند.

   یکی از معروفترین و بی نظیرترین آثار تاریخی اصفهان است، 
که نه فقط در ایران که در جهان شهره عام و خاص است.

   منارجنبان دو ســاختمان دارد یکی ســاختمان منارها که بر روی 
ســاختمان مقبره پیر عالمه »عمو عبداهلل کارالدانی« بنا شده، تاریخی 
که بر روی قبر این پیر عارف حک شده است سال 716 هجری قمری 
را نشــان می دهد کارشناسان نیز اعتقاد دارند که این بنا متعلق به قرن 

هشتم هجری است. 
  به گزارش ایسنا، در این مکان ابتدا مقبر »عمو عبداهلل کارالدانی« بنا 
شــده و سپس برای جذب مردم به این مقبره با توجه به فاصله اش از 
شــهر اصفهان تصمیم گرفته شده است که یکی از جذاب ترین بناها از 
نظر معماری یعنی منارهای جنبان بر فراز آن ساخته شود هرچند این 
موضوع یکی از حدسیات کارشناسان به حساب می آید، اما ظاهراً این 
حدس جدی به نظر می رسد.در این زمینه مرتضی فرشته نژاد کارشناس 
مرمت و معماری آثار تاریخی که خود از ۵0 ســال گذشته در جریان 
مرمت این بنا بوده است در خصوص وضعیت منارجنبان طی سالیان 
متمادی به خبرنگار ایســنا اینگونه توضیح می دهد: این دو منار پس 
از ســاختمان مقبره ساخته شده و چون اصفهان تا کارالدان یک منزل 
راه بوده اســت و اینجا نیز قبرستانی مهم به حساب می آمده و قبر این 
پیر عارف هم در این قبرســتان وجود داشته، احتماالً این منارها را به 
این شکل ساخته اند که حرکت کند.وی می افزاید: ضمن مرمت هایی که 
طی ۵0 سال گذشــته انجام داده ایم متوجه شدیم دو درز انبساط بین 
ساختمان مناره ها و ساختمان مقبره موجود است. در آن زمان به دلیل 
اینکه هرکسی می توانست باالی مناره ها حضور پیدا کند و کنترلی نبود 
همواره داخل این درزها پر از سنگ و زباله بود تصمیم بر این شد که 
میان این درزها با ورقه های الستیک پر شود تا مشکلی برای بنا پیش 
نیاید.این کارشناس مرمت و معماری بناهای تاریخی معتقد است معمار 
سازنده الزم دیده که این درزها وجود داشته باشد تا زمانی که مناره ها 

حرکت می کند دچار فرســودگی مضاعف نشود، اما متاسفانه به دلیل 
حضور افراد از سراسر جهان و ایران برای تکان دادن این منار و اصرار 
برای اینکه هر فرد خودش این کار را انجام دهد این بنا را دچار چالش 
کرده بود، به همین دلیل ۴0 سال پیش تصمیم بر این شد که سیمیالتور 
یا شبیه سازی تعبیه شود تا مردم با قرار گرفتن در آن حس حرکت های 
منار را داشته باشند و منار نیز آسیبی نبیند.فرشته نژاد با انتقاد از اینکه 
متاســفانه طی سالیان گذشته هیچکس به مقبره پیر عارف در زیر این 
مناره ها توجه نکرده و امروز هم توجه نمی کند بلکه همه به دنبال تکان 
دادن منارها بوده و هستند، می گوید: منارجنبان اسباب بازی نیست و 
این منار فقط در زمان خودش جاذبه برای ورود افراد به این قبرستان 
داشته اســت و قرار بوده بازدید کنندگان را با پیر عارف دفن شده در 
این بنا آشــنا کند اتفاقی که به طور کلی به فراموشی سپرده شده و این 

موضوع نیازمند فرهنگ سازی است.
  وی با اشــاره به اینکه تکان های متعدد به این بنا طی سالیان گذشته 
موجب شــده تا در طول این سال ها مدام این بنا نیازمند تعمیر باشد، 
تاکید می کند: برای جلوگیری از تخریب بنا قرار بر این شــد که یک 
بار پیش از ظهر و یک بار بعد از ظهر این بنا تکان بخورد این تصمیم 
بیش از 30 ســال پیش اتخاذ شد، اما مسئوالن وقت ایراد گرفتند که 
مسافران از شــهرهای مختلف می آیند تا این بنا را تکان بدهد هرچه 
اصرار کردیم که به صالح بنا نیســت کسی گوش نکرد.این کارشناس 
مرمت و معماری بناهای تاریخی با انتقاد از تکان های متعدد منارجنبان 
که موجب فرسایش بنا شده اســت، ادامه می دهد: این مناره ها برای 
تکان های متعدد طراحی نشــده است و فرسایش آجرهای پشت بام 
و خود مناره ها شاهد این مدعا هستند جالب است بدانید که آجرهای 
این منارها بارها مورد مرمت واقع شده است. فرشته نژاد با بیان اینکه 
تنها چیزی که ســالیان متمادی است روی آن تاکید نمی شود شناخت 
پیر عارفی است که زیر این مناره ها قرار دارد، می گوید: طی ۵0 سال 

گذشته به اصطالح معماران این منارها را پیاده و سوار کرده ایم چراکه 
دچار شکستگی شدید شده بودند. امروز هم همچنان به مسئوالن امر 
که این منار زیر نظرشــان اداره می شود می گویم که منارجنبان اسباب 
بازی نیست و باید از آن نگهداری کنید.به گزارش ایسنا، چندی پیش 
فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن عنوان می شد که آجرهای 
یکی از مناره های منارجنبان در حال سقوط است هرچند که در همان 

زمان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
در گفت و گو با ایســنا این موضوع را کذب محض دانست، اما به هر 
حال سخنان مرتضی فرشته نژاد به عنوان فردی که مرمت این بنا را طی 
ادوار مختلف دنبال کرده است نشان می دهد که این بنا بیش از پیش به 
نگهداری نیاز دارد و هرچند این فیلم کذب بوده است، اما منارجنبان 

باید از تکان های بیش از این مصون بماند.

  روســتای بیتم هم اکنون یکی از روستاهای تابعه شهر 
شاندرمن استان گیالن میباشد.

  بیتم به معنی بدون رطوبت یا کم رطوبت می باشد. مطابق 
نوشته های رابینو 1)1291-128۵ ه.ش( )) شاندرمن در 
میان طالشدوالب و ماســال قرار دارد به طوری که حدود 
آن از شــمال به طالشــدوالب و از جنوب به ماسال و از 
مشــرق به گسکر و از مغرب به خلخال محدود می گردد. 
شاندرمن سابقاً یکی از قسمت های منطقه وسیع گسکر بوده 
است . از نظر ملگونف شــاندرمن در سال 1860 میالدی 
 )1277 هجری( از زمان هدایت خان دارای مردمی فقیر و 
دهکده هایی ویران بوده اســت. بیست سال بعد زنوویف 

گفته است که شاندرمن دارای شانزده دهکده است که چهار 
دهکده از آنها خراب و بقیه کم جمعیت هستند . این ناحیه 
که سابقاً دارای 12۵0 نفر جمعیت بوده است اکنون دارای 
3000 نفر جمعیت است که با کشــاورزی و گله داری و 
پرورش زنبور عســل زندگی می کننــد .اکثر این مردم به 
چادر نشینی عادت دارند و به تناسب فصل در کوهستانها 
به کوچ می پردازند . در حدود یک قرن است که حکومت 
 ایــن ناحیه در خانــواده خان فعلی نصــراهلل خان، فرزند 
 رحیم خان، فرزند نصراهلل خان، فرزند ابراهیم خان موروثی 
می باشد .بیتم در پای کوه قرار دارد و مرکز نایب الحکومه 
است. فاصله ماســال به بیتم دو فرسنگ و فاصله بیتم به 

خمیران که در حاشــیه مرداب است دو فرسنگ. وفاصله 
بیتم به پونل در منطقه طالشدوالب سه فرسنگ است.در آمد 
شاندرمن در حدود 18۵17.02قران است که مالیات بیتم 

873.30 قران می باشد.
   مطابق اطالعات امروزی موقعیت جغرافیایی این روستا 
برابر 37 درجه و 2۵ دقیقه و ۵9 ثانیه شــمالی ، ۴9 درجه 
و ۵ دقیقه و 26 ثانیه شرقی می باشد و ارتفاع آن از سطح 
دریا در حدود 8۵ متر است.برطبق سرشماری سال 138۵ 
این روستا دارای 90 خانوار و377 نفر جمعیت )18۴ مرد 
و 193 زن ( و 260 نفر با سواد می باشد. دین اهالی اسالم 
 شیعه مذهب می باشــند . وبه زبان شیرین تالشی صحبت 

می کنند .شغل اصلی اکثر مردم کشاورزی و دامداری است. 
بیتم از جهت شــمال به روســتای وزمتر واز جهت غرب 
به کوههای تالش ، از جهت شــرق به روستای ظربچی و 
از جهت جنوب به روســتای پلنگه سرا منتهی می شود . 
 فاصله آن از شاندرمن ۴.۵ کیلومتر و از ماسال 10 کیلومتر

 می باشــد.به علت واقع شــدن در پای کوه از چشم انداز 
بســیار زیبایی برخوردار اســت. به طوری که اگر کمی از 
دامنه کوه باال رویم مناظر چشــم نواز و سرســبزی را در 
پیش رو خواهیم داشت که در انتهای افق به مرداب زیبای 
بندرانزلی ودریا ختم می شــود. هم اکنون روستای مذکور 
متجــاوز از 100 خانوار جمعیت دارد. در دوره قاجار بیتم 
از مراکز حائز اهمیت حکومتی وخان نشــین تالش بوده 
 است. در نقشه ای از گیالن که در موزه میان پشته)کاخ شاه( 
بندر انزلی موجود می باشــد به عنوان یکی از مراکز، ثبت 
 شده است و این خود نشــاندهنده اهمیت سیاسی منطقه 
 می باشد.بیتم مرکز حکومت شاندرمن بوده است،وبطوریکه 
 در فوق از رابینو ذکر شــد حدود یکصد ســال حکومت 
 در خانــوده ای که بنام رحیمی هــم اکنون در بیتم زندگی 
 می کنند ســابقه داشته اســت. از طرف ناصرالدین شاه به 
رحیم خان عنوان سرهنگ اعطاء می گردد و ایشان بعنوان 
حاکم شاندرمن اقدام به ســاخت دارالحکومه در بیتم می 
نماید.رحیم خان در نزدیکی این بنا در ساختمانی سه طبقه 
وآجری ولی کوچکتر زندگی میکرد. متاســفانه اطالعات 
دقیقی از تاریخ شــروع و جزییات ســاخت بنا در دست 
نیست. تنها اطالعات موجود خاطرات حاج دوست محمد 
خان رحیمی فرزند نصراهلل خان اســت که در حد توان در 
اختیار دوســتان قرار خواهم داد.شاید این سهل انگاری از 
آنجا ناشی شده باشد که زندگی در این عمارت برای ساکنین 
آن عادی بوده و فکر نمی کردند که روزی جزء آثار تاریخی 
این مرز و بوم گردد. این بنا در دو طبقه با 22 اتاق وزیربنایی 
در حدود۴70 مترمربع درهر طبقه ســاخته شده است .در 
ســاخت دیوارها از آجر استفاده شده که در نزدیکی محل 

مربوطه کار پخت آجرها انجام گرفته است .عرض دیوارها 
درطبقه اول در حدود یک متراست که در طبقه فوقانی کمتر 
شده است.در ساخت دربها و پنجره ها از چوب آزاد و ملچ 
وگردو استفاده شده وهمچنین بالکن سراسری که در زبان 
محلی تالر نامیده می شود چوبی می باشد. سقف خانه در 
 زمان ساخت لت بوده که در سال 13۴0 با حلب جایگزین 
می شــود. لت صفحه هایی از چوب بــه طول ۴۵ تا ۵0 
ســانتیمتر و به عرض 30 سانتیمتر است ، این چوبها را با 
ســنگهائیکه روی آن می گذاشتند محکم می کردند ، ولی 
به مرور زمان از میخ استفاده شد و تخته ها روی یکدیگر 
 میخکوبی میشــدند که هم اکنون نیــز خانه های ییالقی
 لت پوش هستند . شخصی بنام استاد زلفی که بسیار متبحر 
بوده کار چیدن لتهای عمارت را بدون استفاده از سنگ ومیخ 
انجام میداده بطوریکه در زمان بارندگی سقف چکه نمیکرده 
است و در زمان بادهای شدید موسمی نیز آسیبی متوجه آن 
نبوده است.  نقشه طبقه اول با اندکی تفاوت مشابه طبقه دوم 
می باشد . نیمه شمالی ساختمان قرینه نیمه جنوبی است.

دو ورودی یکی در شــرق ودیگری درغرب ساختمان با 
پلکانهای زیبا به طبقــه دوم نظر بیننده را جلب می نماید.

طبقه دوم محل دیدارو پذیرایــی از میهمانان بوده و طبقه 
پایین جهت کارهای متفرقه ،آشپزی و غیره بوده است. دو 
سالن بزرگ مستطیل شکل در طبقه باال وجود دارد که دو 
اتاق در دو طرف هر سالن و پنج اتاق مابین دو سالن قرار 
گرفته که همگی به یکدیگــر راه دارند و باز نمودن دربها 
موجب تشکیل داالن شده ودر تابستان سبب خنکی اتاقها 
می شود. طبقه اول با دو اتاق کمی تغییر یافته مشابه طبقه 
فوقانی می باشد و چند اتاق آن بدون تغییرات با دیوارهای 
 کاهگلی که جهت انباری اســتفاده می شــده باقی مانده 
است .محوطه بنا سنگفرش بوده که قسمتی از آن هنوز باقی 
 است. الزم به یادآوری اســت که تمام دربها و پنجره ها ، 
طارمی ها، تیرهای ســقف در قسمت دامنه خراطی شده و 

کار دست می باشند.

خورش ترشه شامی گیالنی

  نطنز از شهرهای استان اصفهان است که 
قدمت چندین هزار ساله دارد این شهر که 
به باغ شــهر شهرت دارد در شاهراه شمال 
به جنوب کشور قرار داردو ساالنه پذیرای 

گردشگران بسیاری است .
   گردشــگران عــالوه بر دیــدن جاذبه های 
گردشگری و تاریخی این شهر به شدت جذب 
سوغات و صنایع دستی این شهر می شوند . شاید 
تحفه نطنز را در فرهنگ عامیانه مردم ایران بارها 
شنیده باشید که کنایه از نمونه ای نادر و کمیاب 
اســت که می تواند در مورد هر شــخص یا هر 
شی مصداق پیدا کند. اما در حقیقت تحفه نطنز 
چیست؟در اینجا سعی داریم شمارا با سوغات 
و صنایع دســتی و به اصطالح تحفه نطنز آشنا 

سازیم .
* سفال و سرامیک

  در نطنز که قرن ها زادگاه سفالیه سازی با لعابهای 
فیروزه  ای آسمان نقش پروازی سیاه زیرلعابی 
وجالکاری و شاید مینایی سده های میانه بوده 

است.نطنزی که چیره دست ترین کاشی سازان را 
برای اصفهان صفوی پرورش میداده است.نطنزی 
که شش هزار سال تاریخ سفالگری دارد.نطنزی 
که تا چند دهه پیش بیش از سی کارگاه پررونق 
کوچک و بزرگ داشته و یکی از مراکز ساخت 
و صدور انواع قطعات سرامیکی بوده است امروز 
فقط یک کارگاه از سلسله سرامیک سازان سنتی 

در آن باقیست که آن هم کارگاه عبادی میباشد.
* قالی بافی

  قالی بافی از دیگر صنایع دســتی محبوب این 
منطقه به شــمار می رود که در میان روستاییان 
همچنان با شور فراوانی تولید می شود. تولیدات 
قالی این منطقه به بازار فرش کاشــان نیز روانه 
می شود.فرش های دستباف زنان نطنز هنوز کم 
و بیش با الهام از طبیعت و باغ های سرســبز و 
به مدد رنگ های بومی و سنتی رنگرزان، بسیار 

جاندار، چشمگیر و زیباست.
 * الگ نطنز

الگ میوه ایی از خانواده هلو است که طعم بسیار 

شــیرینی دارد و تنها در روستاها و آبادی های 
اطراف نطنز کشت می شود. این میوه را به صورت 
محصول خشکبار نیز با مخلوط جوز قند استفاده 
می کنند. جالب است بدانید که برخی از راویان 
و کارشناسان تاریخی این محصول خشکبار را 

همان تحفه نطنز می دانند.
* جوز قند

  »جوزقند« شــیرینی محلی است که تهیه آن 
1۵ روز زمان می برد و به گران ترین شــیرینی 
محلی ایرانی برای سوغات معروف است. جوز 
قند مغز گردوی آسیاب شده و خاک قند است 
کــه محلی ها به آن جوز قند گویند. از این جوز 
قند برای طعم دار کردن نوعی محصول خشکبار 
که متشکل از میوه ای به نام الگ است، استفاده 
می کنند. برخی به آن گرد دارچین و هل نیز اضافه 

می کنند.
 *  گالبی نطنز

  گالبی نطنز میوه ای اســت سبز یا زرد رنگ ، 
آبدار و مخروطی شکل که دارای طعمی خوش 

 و معطر اســت. گالبی را شاه میوه یا آمرود هم 
می نامند و به میوه پیوندی و شــاداب آن شاه 
آمرود گویند. گیاه گالبی بومی آســیای غربی 
و اروپای شرقی مخصوصاً نواحی شمال غربی 
ایران و کوههای قفقاز می باشد.گونه های مختلف 
گالبی طعم های گوناگون از ترش تا شــیرین 
 ، C و E دارنــد . این میوه حاوی ویتامین های
کلسیم ، آهن، منیزیم و روی است. چون گالبی 
نطنز میوه ای آبدار و حاوی ویتامین C می باشد، 

در زیبایی پوست شما بسیار مؤثر است. 
  یکی از خواص گالبی ملین بودن آن اســت . 
همچنین دانه های ریــزی که در موقع خوردن 
گالبی زیر دندان احســاس می کنید، برای دفع 
مواد زائد بدن بســیار مؤثر اســت. با توجه به 
موقعیت جغرافیایی خاص این منطقه تقریبا تمامی 
محصوالت کشاورزی کیفیت باالیی دارند و شاید 

بتوان در یک کالم گفت، تمامی محصوالت گیاهی 
نطنز جنبه »تحفه« دارند.

* انار و گردو
   انار با پوســت سیاه یا سفید رنگ و گردو نیز 

از دیگر محصوالت مرغوب این منطقه است که 
به شهرهای بسیاری صادر می شود و محبوبیت 
باالیی دارد.انار و زعفران، خشکبار این شهرستان 

نیز از سوغات این شهر محسوب می شوند.

 جنگل اســالم یکی از بزرگترین و زیبا ترین جنگلهای ایران 
است . 

    جنگل اســالم در جاده اســالم به خلخال که خود زیباترین و
 رویایی ترین جاده ایران است قرار دارد .  اسالم یکی از شهرهای 
استان گیالن در شمال ایران است. از نقاط دیدنی اسالم می توان 
به پارک جنگلی گیســوم، جاده اسالم به خلخال و منزل جالل 
ال احمد و… اشاره کرد. مسیر قدیمی اسالم به خلخال یکی از 
مسیرهای زیبا و بکر طبیعت گردی و جنگل نوردی است که از 
سالیان دور مردم خطه شــمال از آن برای رفت و آمد به اردبیل 
استفاده میکردند.مسیر پیاده روی جنگل اسالم حدود 20 ساعت 
بوده که ترکیبی از کوه نوردی و جنگل نوردی در مسیرهای سنگین 
و سبک می باشد.در مسیرهای پیاده روی جنگل اسالم امکانات 
رفاهی خاصی وجود ندارد. در طول مسیر چشمه های آب وجود 
دارد.برای مســافرت به جنگل اســالم باید به خلخال مسافرت 
نمود و سپس روستای اندبیل. بعد از روستا چند کیلومتری جاده 
آسفالت وجود دارد که پس از آن مسیر پیاده روی شروع می شود. 
مسیر خلخال به سمت اسالم سرپایینی است به همین دلیل اغلب 
این مسیر انتخاب می شود.در طول مسیر پیاده روی جنگل اسالم، 
پاکوب وجود دارد اما بدون راهنما قدم گذاشتن به این مسیر کار 
خطرناکی است. انتهای مسیر جنگل اسالم به نقطه ای بین اسالم 
و خلخال در جاده آسفالت ختم می شود.جنگل اسالم از دیدگاه 
گردشگران و جنگل نوردان یکی از مکانهای دیدنی گیالن و یکی 
از زیباترین مناطق کوهستانی و جنگلی ایران بشمار می آید که 

همواره دوستداران طبیعت را به سوی خود فرا می خواند.
  جاده اسالم به خلخال، جاده ای است تماشایی و چشم نواز به 
طول 70 کیلومتر که از شهر اسالم در استان گیالن آغاز می شود 

و به شهر خلخال در جنوب استان اردبیل و بین استان آذربایجان 
شــرقی و زنجان منتهی می شود.قرار گرفتن این جاده در منطقه 
شمالی کشور، آن را تحت تاثیر اقلیم خاص این منطقه قرار داده؛ 
 به طوری که در اغلب فصول ســال بارش باران در آن مشاهده 
می شود. ارتفاع زیاد جاده نیز در نزدیکی خلخال باعث شده تا 
 دمای هوا حتی در تابســتان نیز سرد باشد و تجربه ای متفاوت 
برای تان رقم بزند. رطوبت و مه نیز مهمان همیشــگی این جاده 
است چرا که در همسایگی آن، دریای خزر قرار دارد و همین بر 

جاذبه های جاده می افزاید.
  با آغاز این مســیر از شهر اســالم، ابتدا جاده ای پیچ در پیچ و 
پوشیده از درختان جنگلی پیش روی تان قرار می گیرد. با دور 
شدن از اسالم و حدود یک ساعت رانندگی، با دشت های سرسبز 
احاطه می شــوید و مناظر شگفت انگیزی را خواهید دید. شاید 
 به همین دلیل اســت که این جاده را به عنوان یکی از زیباترین 
جاده های ایران می شناسند و آن را رویایی ترین مسیر جنگلی 

ایران می پندارند.

9 شب 
ساعت پاکیزگی 
همشهری عزیز 

 بیایید با هم 
در پاکیزگی

 شهرمان کوشا 
باشیم

سوغات نطنز

روستای بیتم

منارجنبان خسته از تکان های شدید

جنگل اسالم



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

 5
دوشنبه 26 آذر 1397

9 ربیع الثانی 1440

سال هجدهم شماره 2925

حوادث

حوادث جهان

عمل جراحی نفسگیر  برای نجات کارگر چینی
  جراحان چینی 10 میله فلزی را از کتف و پشــت یک 
کارگر چینی خارج کردند. به گزارش دیلی میل، این کارگر 
در کارخانه ای واقع در اســتان هنان مشغول به کار بوده که 
به علت درســت کار نکردن روبات کارخانه ناگهان دچار 
سانحه شد. تصاویر کارگر ۴9 ساله نشان می دهد که میله ها 
چگونه به بدن کارگر فرو رفته و او را مجروح کرده اســت. 
بنا بر گزارش های رســیده این کارگر از حادثه جان سالم 
به در برده است.یکی از پزشــکان بیمارستان بیان کرد که 
وضعیت بیمار بسیار بد بود و به دلیل وجود میله های فلزی 
تصویر برداری با اشعه ایکس نیز دشوار بوده است با وجود 
این پزشــکان تالش خود را کرده و ایــن مرد را از مرگ 

نجات دادند. 

باران پول در بزرگراه 
  تصــادف خودرو حمل پــول و ریختن دالرها در یکی 
از جاده هــای ایالت نیوجرســی آمریــکا، باعث تصادف 
زنجیره ای شــد.به گزارش رویترز، به دنبال این تصادف در 
آســتانه کریســمس، بارانی از پول در جاده به راه افتاد و 
رانندگان با دیدن این صحنه خطر را به جان خریدند و پس 
از پیاده شدن از خودروهایشان اقدام به جمع آوری دالرها 
از کف جاده کردند.هنوز مشــخص نیست که چه مقدار پول 
از این خودرو به کف جاده ریخته شد اما بنا بر گزارش های 
 محلی ایــن تصادف موجب یک تصادف زنجیره ای شــد.
 یکی از مسافران در این مورد گفت: »مسافران و رانندگان 
 از خودروهــا پیاده شــده بودند و در حــال جمع آوری 
پول هــا بودند. برخی خودروها از میان آنها عبور می کردند 
 اما مســافران یــک اتوبوس با خنده از آنها می خواســتند
  تا توقــف کرده و پــول جمع کنند.«گفتنی اســت؛ هنوز

 پلیس محلی روترفورد در مورد این حادثه اظهارنظر نکرده 
است.

مرگ دو مسافر تراموا
  واژگونی تراموا در شهر لیســبون پرتغال 28 زخمی و 
2 کشــته بر جا گذاشت. به گزارش دیلی میل، کشته شده ها 
دو توریســت بریتانیایی بوده اند که در زمان حادثه،داخل 
تراموا بودند.گزارش های رسیده نشان می دهد که حادثه در 
ساعت 6 بعدازظهر رخ داده و امدادگران افراد زخمی را به 
بیمارستان منتقل کردند. یکی از رسانه های محلی نوشته که 
بیش از ۵0 آتش نشان در محل حادثه حضوریافته تا افراد 
زخمی را از میان آهن پاره های تراموا بیرون بکشند. پلیس 
اعالم کرده است علت اصلی تصادف مشکل در ترمز تراموا 

عنوان شده است.   

     

ترس از شعله های خشم! 
   فقــط به خاطر یک غرور بی جا و لج و لجبازی های 
بچه گانه در حالی زندگی گذشته ام را از هم پاشیدم 
که 1۰ سال از زیباترین روزهای جوانی ام را با همسر 
اولم سپری کردم و به تحصیالت عالیه رسیدم اما اکنون 
برای فرار از کتک های هولناک همسر دومم آواره کوچه 
و خیابان شده ام چرا که آن مرد معتاد تهدیدم کرده 

است...
   زن 31 ســاله در حالی که بیان می کرد از ترس 
 همســرم هر روز به یکی از مســافرخانه ها پناه 
می برم و دیگر ادامه این زندگی برایم مقدور نیست، 
به کارشــناس و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد 
مشهد گفت: 16 ساله بودم که ازدواج کردم با این 
شرط که به تحصیالتم ادامه بدهم ولی همسرم مرد 
بیــکاری بود که هیچ گاه به خاطر زن و فرزندش 
تالش نمی کرد من هم که در یک شــرایط سنی 
خاصی قرار داشــتم به درستی نمی توانستم برای 
زندگی خودم تصمیم بگیرم به همین دلیل وارد لج 
و لجبازی احمقانه با همسرم شدم درحالی که در 
رشته مهندسی کشاورزی تحصیل می کردم همسرم 
گاهی به دلیل وضعیت حجابم مرا سرزنش می کرد 
که باید چادر ســرم کنم و گاهی به آرایش کردنم 
ایراد می گرفت من هم که آن زمان نمی توانســتم 
حقیقت حرف های همســرم را بپذیرم بیکاری او 
را بهانه قرار می دادم تا در برابر این ســرزنش ها، 
تحقیرش کنم. خالصه طی 10 سال زندگی مشترک 
همــواره من برای خانــواده ام تالش می کردم تا 
دست نیاز نزد دیگران دراز نکنم ولی عاقبت پنج 
ســال قبل همین لجبازی ها موجب جدایی من و 
همسرم شد و من به ناچار از شهر و دیار خودمان 
راهی مشهد شــدم و با توجه به رشته تحصیلی ام 
کاری در یک گلخانه پیدا کردم. هنوز مدت کوتاهی 
از اشــتغالم در آن گلخانه نمی گذشت که با ابراز 
عالقه پسر مرد گلخانه دار روبه رو شدم من که از 
 ازدواج قبلی سرخورده بودم و می خواستم به همسر 
 قبلــی ام بفهمانم که با جوانی بهتــر از او ازدواج 
کرده ام بدون هیچ شناخت و تحقیقی و با دستپاچگی 
به خواستگاری اش پاسخ مثبت دادم و پای سفره 

عقد نشستم. اما زمانی فهمیدم که همسرم به مواد 
مخدر صنعتی اعتیاد دارد که دیگر دیر شده بود و 
من چاره ای جز تحمل نداشتم با وجود این اعتیاد 
تنها مشکل همسرم نبود چرا که او در زمان خماری 
از خود بی خود می شد و مرا به باد کتک می گرفت 
تا جایی که یک بار به دلیل ضربه ای که به کلیه ام 
زد دچار خونریزی شدم ولی او به جای آن که مرا 
برای درمان نزد پزشک متخصص ببرد با چند عدد 
قرص به منزل بازگشت و مدعی شد آن قرص ها 
برای تسکین دردم بسیار موثر است اما بعد از چند 
روز فهمیدم قرص هایی که همســرم به من داده از 
نوع »متادون« )داروی ترک اعتیاد( بوده و او به این 
ترتیب قصد داشته مرا نیز معتاد کند تا دیگر نتوانم 
به اعتیادش اعتراض کنم خالصه روزگارم هر روز 
تلخ تر می شــد طوری که وقتی از سرکار به منزل 
بازمی گشتم می دیدم که همسرم به همراه دوستان 
معتادش بســاط مواد مخدر را در منزلم پهن کرده 
و به تماشــای فیلم های تلویزیونی نشسته اند اگر 
کوچک تریــن اعتراضی به این وضعیت می کردم 
همسرم نه تنها مرا به باد کتک می گرفت بلکه لوازم 
منزل را نیز می شکســت ولی حدود 10 روز قبل 
زمانی که به خانه بازگشتم و دوباره با صحنه پاتوق 
دوستانش روبه رو شدم زن غریبه ای نیز در کنار 
آن ها نشسته بود وقتی به همسرم اعتراض کردم با 
بی شرمی گفت این زن با همسرش قهر کرده و به 
منزل ما پناه آورده اســت و...  به همین دلیل با هم 
درگیر شدیم و همسرم با شکستن دندانم، مرا تهدید 
به قتل کرد. از آن روز به بعد از ترس شــعله های 
آتش خشم همسرم آواره مسافرخانه ها شده ام. او 
مرد خشنی است و به خاطر اعتیادش دست به هر 
کار خطرناکی می زند چند روز بعد از فرار،کودک 
دو ســاله ام را تحویل مادر شوهرم دادم ولی خودم 
همچنان آواره هستم و ...شایان ذکر است به دستور 
سرگرد عباس زمینی )رئیس کالنتری سپاد مشهد( 
پرونده این زن در دایره مددکاری مورد بررســی و 

رسیدگی قرار گرفت.

در امتداد تاریکی

         

    رئیس حفاظت و اطالعات دادگســتری اســتان 
یزد گفــت: دو نفر متهم که با ادعــای اعمال نفوذ 
در دادگســتری از افراد دارای پرونده کالهبرداری 

می کردند، شناسایی و دستگیر شدند. 
    به گزارش جام جم آنالین به نقل از ایسنا، غالمعلی 
دهشــیری در این رابطه افزود: در این پرونده یک نفر 
نقش اصلی را داشــته و نفر دوم با ارائه شماره کارت 
بانکی در این ماجرا دخیل بوده اســت، این افراد با این 
ادعا که باید به حســاب فردی که از او به عنوان قاضی 
دادگســتری یاد می کردند، پول واریز کنند از مالباخته 
تحت عناوین مختلف پول دریافت می کردند.وی اظهار 
کرد: متهم اصلی این ماجرا برای باورپذیری ترفند خود 
حتی با طرح این مســئله که وجه پرداختی شما برای 
حل و فصل این مســئله کم اســت، خود نیز وجهی را 
به مبلغ اولیــه اضافه می کند و با این عنوان که این پول 
 را بــه قاضی پرونده به عنوان رشــوه می دهد در یک 

اقدام هماهنگ شده به حســاب هم دست خود واریز 
می کرد . 

   این مقام قضایی به مسائل اعجاب انگیز در این پرونده 
و ساده اندیشی برخی از افراد در مواجه با افراد شیاد و 
کالهبردار اشــاره کرد و گفت: در اتفاقی بسیار عجیب 
وقتی بزه دیده این اتفاق به دادگستری مراجعه و به شعبه 
مربوطه می رود، متوجه می شــود که در آن شعبه وکیل 
دادگســتری فردی به نام صاحب کارتی که به آن وجه 
واریز شــده وجود ندارد، اما باز هم فریب خورده و در 
ادامه این جریان باز هم اسیر صحنه سازی های متهم شده 
و در مراحل بعدی مبالغ بیشتری را جهت حل و فصل 

پرونده خود به فرد شیاد می دهد. 
   رئیس حفاظت و اطالعات دادگســتری استان گفت: 
بارها به شهروندان و افراد دارای پرونده در رابطه با افراد 
مدعی اعمال نفوذ در دادگستری هشدار داده شده است 

که این افراد، اشخاصی بزه کار، خالفکار و شیاد هستند 
که از گرفتاری مردم دارای پرونده در دادگستری سوء 
اســتفاده کرده، با عناوینی همچون ادعای اعمال نفوذ 
و حــل و فصل پرونده خــارج از فرایند های قانونی، 

کالهبرداری انجام می دهند. 
 وی خاطرنشــان کرد: در موارد متعدد دیده شده است 
افرادی به صرف دانستن نام قضات دادگستری، ادعای 
آشــنایی با قضات را داشته و با این شگرد مبالغی را به 
اسم این که به فالن قاضی دادگستری می دهند تا ماجرا را 

سامان دهد، از مردم می گیرند. 
  دهشیری نسبت به اســتمداد به راه های خالف قانون 
جهت حل و فصل پرونده های قضایی در دادگســتری 
هشــدار داد و گفت: تنها راه نجات، تمسک به قانون و 
تمکین به مقررات اســت و هر راه دیگری غیر از این، 
محکوم به شکست و افزایش گرفتاری برای افراد است. 

فرمانده انتظامی شهرســتان بندرعباس از توقیف کامیون حامل 86 طاقه پارچه قاچاق به ارزش دومیلیارد و 5۰۰ 
میلیون ریال در شهرستان خبر داد.

به گزارش فارس، محمد اســماعیل مشایخ در تشریح این خبر اظهارداشت: مأموران ایست و بازرسی شهید 
میرزایی حین کنترل خودرو های الین خروجی از بندرعباس، به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و آن را 
جهت بازدید و بازرسی تکمیلی به داخل یگان منتقل کردند.وی در ادامه تصریح کرد: در بررسی دقیق از خودرو 
مشخص شد حامل 86 طاقه پارچه فاقد هرگونه مجوز و مدارک گمرکی می باشد.فرمانده انتظامی بندرعباس 
بیان داشت: ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان دومیلیارد و ۵00 میلیون ریال برآورد شده است 

که یک متهم در این زمینه دستگیر شد.

با مصرف ماهي  و میگو از پیري زودرس جلوگیري کنید

فرمانده انتظامی بندرعباس خبر داد
کشف محموله دو و نیم میلیاردی پارچه قاچاق در بندرعباس

   تعدادی از ســرکرده های شــبکه سازمان یافته ترویج فســاد و فحشا با عنوان 
»دی جی بندها« در شیراز دستگیر شدند.  

    به گزارش جام جم ، روابط عمومی ســازمان اطالعات ســپاه فارس اعالم کرد: 
تعدادی از سرکرده های شبکه ســازمان یافته ترویج فساد و فحشا با عنوان »دی جی 
بندها« که در زمینه تولید و اجرای موســیقی مبتذل و راه اندازی مراسمات مختلط و 

پارتی ها فعالیت می کردند دستگیر شدند.
    این شبکه سازمان یافته با هدف ابتذال فرهنگی اقدام به برگزاری پارتی و تهیه کلیپ 
از آن کرده و سپس تصاویر این مجالس فحشا را در فضای مجازی به ویژه اینستاگرام 
پخش می کردند که در این راستا 11 نفر از لیدرهای این جریان ضد فرهنگی در شیراز 

با هماهنگی دستگاه قضایی بازداشت شدند.

کشف چهار تن انواع مواد مخدر در سیستان و بلوچستان 
   جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: 
ماموران انتظامی سرباز با همکاری سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در درگیری با سوداگران مرگ 2 نفر از آنان را 
به هالکت رسانده، 2 نفر را دستگیر و 4 تن و 11 کیلوگرم 

مواد افیونی در این شهرستان کشف کردند. 
     بــه گــزارش جــام جم آنالیــن به نقــل از پایگاه 
اطالع رسانی پلیس ، ســردار احمد طاهری در این باره 
اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سرباز 
با پشتیبانی اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( یک 
باند بزرگ قاچاق مواد افیونی که به صورت مسلحانه با 
اســتفاده از خودروهای تیزرو قصد جابه جایی محموله 
ســنگین مواد مخدر از مناطق مرزی به عمق کشــور را 

داشتند شناسایی کردند.

   وی افــزود: تیم های عملیات ویــژه پلیس مبارزه با 
مواد مخدر سرباز با رصد مداوم، اعضای این باند مسلح 
قاچاقچیان را که در یکی از محورهای کوهســتانی با 2 
 دســتگاه خودرو تویوتا لندکــروز در حال جا به جایی
 مواد مخدر بــوده تحت نظر قرار دادند که ســوداگران 
 مرگ به محض ورود به منطقه کمین پلیس با آنان درگیر

 شدند.
   جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در 
این عملیات بــا آتش پر حجم تیم های عملیاتی پلیس، 
2 تن از قاچاقچیان مســلح به هالکت رسیده و 2 نفر از 
 آنان نیز دســتگیر شدند.وی بیان کرد: ماموران پلیس در 
پاک ســازی منطقه درگیری و بازرســی از 2 خودروی 
متعلق به اعضاء این باند، ســه تــن و 373 کیلو و ۵60 

گــرم تریاک، 373 کیلو و 920 گــرم مرفین، 196 کیلو 
و 1۴0 گرم حشــیش، ۴۴ کیلو و 870 گرم هروئین، 23 
کیلوگرم سایر مواد مخدر و یک قبضه سالح کالش مجهز 
به سیســتم نارنجک انداز به همراه ۴ گلوله نارنجک، سه 

تیغه خشاب و 18 تیر فشنگ جنگی کشف کردند.
  ســردار طاهری خاطر نشان کرد: پلیس با اشراف کامل 
اطالعاتی و حضور در تمام نقاط استان اجازه نخواهد داد 
قانون شکنان و قاچاقچیان به اهداف پلید خود دست پیدا 
کنند.شهرستان سرباز با مرکزیت راسک با 190 هزار نفر 
جمعیت، 11هزار و ۵00 کیلومترمربع وســعت، ۴ بخش، 
سه شــهر، 11 دهســتان و 7۵0 آبادی دارد و در ۵00 
کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع 

شده است.

دستگیری لیدرهای شبکه ابتذال فرهنگی در شیراز 

ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی یزد! 

 
                                                    آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

 ششدانگ یک قطعه زمین قطعه ۷۹ تفکیکی به مساحت سیصد متر مربع )۳00 متر مربع ( دارای پالک ثبتی هشتصد و پنجاه و دو فرعی از یکصد و شش اصلی ) 106/852-اصلی( 
واقع در بخش یک بندرعباس کوی آزادگان بلوار آزادگان کوچه آزادگان 26 مجتمع مسکونی اورس 5، بنام ارسطو جهانداری ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و محدود 

به حدود زیر است :
 شماالً پی است بطول 12 متر به خیابان 12 متری شرقا پی به پی بطول 25 متر به قطعه 80 تفکیکی جنوبا پی به پی بطول 12 متر به قطعه 106 تفکیکی غربا بطول 25 متر پی به پی 
به قطعه ۷8 تفکیکی سپس برابر سند رهنی 22۳51۷ مورخه 16/ 6/ ۹0 تنظیمی دفترخانه 10 بندرعباس در رهن بانک ملت هرمزگان قرار گرفته که به علت عدم پرداخت بدهی 
منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره کالسه ۹۴00210 علیه شرکت طاالر بندر گردیده است بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی ملک فوق و برابر گزارش 
کارشناسان هیات ۳ نفره دادگستری ملک مورد رهن در 6 طبقه )5 طبقه روی پیلوت ( مشتمل بر 10 واحد مسکونی آپارتمانی با اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه و بلوک و نمای 
سنگ تراورتن بر روی عرصه به مساحت ۳00 متر مربع با اخذ پروانه ساختمانی بشماره 2/۷2152 مورخ ۹۴/8/۳ از شهرداری منطقه 2 بندرعباس احداث گردیده است مجتمع 

مسکونی مذکور مشتمل بر 10 واحد مسکونی دو خوابه و 6 واحد پارکینگ مسقف اختصاصی با دیوار کشی و محوطه سازی و نصب انشعابات در زمان بازدید بصورت کامل احداث و در حال بهره برداری بوده 
ولی پایانکار آن اخذ نشده و بنا به اظهار نماینده مالک کلیه واحدها به اشخاص ثالث واگذار شده است و ارزش ششدانگ پالک ثبتی مشتمل بر عرصه و اعیان و مشاعات و مشترکات جمعا به مبلغ بیست و هشت 
میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال 28/2۷0/000/000 ریال ارزیابی گردیده و پالک مورد رهن در روز یکشنبه مورخ ۹۷/10/16 در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از ساعت ۹ صبح الی 12 ظهر از طریق 
مزایده حضوری از مبلغ فوق به فروش می رسد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد.الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 

از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. برابر اعالم بستانکار ملک مورد وثیقه فاقد پوشش بیمه ای می باشد.  تاریخ انتشار: ۹۷/0۹/26    
۳5۷۳۴ م/الف        

                مریم چمنی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

ن سند مالکیت                                                                                                                آگهی فقدا
 نظر به اینکه یعقوب رئیسی پور چاه خرگی به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده بشماره 1/28۴۴6 مورخ 1۳۹۷/8/21 در خصوص  پالک 111۹ فرعی 
5062 اصلی  واقع در کمربندی بخش یک بندرعباس مدعیست که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به شماره سند   0166۴8 ب /۹6 که در دفتر  امالک 
الکترونیکی به  شماره 1۳۹۷20۳2۳1۳6001۳55 بنام یعقوب رئیسی  پور چاه خرگی ثبت گردیده که به علت جابجایی مفقود شده  است و نامبرده تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده فلذا  به استناد  ماده 120آئین نامه  اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله  اعالم میشود  هر کس مدعی  انجام معامله نسبت  به 
پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد  خود میباشد بایستی  از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 رزو اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند  مالکیت 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید . بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه  سند  نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد .۳5۷2۴  م/الف      انتشار آگهی : ۹۷/۹/26 

                                         ابوالحسن دستوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس - منطقه یک 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی ابالغ اجرائیه 
بدین وسیله به آقای رضا رشیدی  نام پدر: ناصر تاریخ تولد 1۳62/05/2۷ شماره ملی : 006۴۷5۳018 شماره شناسنامه : 20۹0 به نشانی: بندرعباس خیابان اتوبوسرانی کدپستی 
۷۹1۷۷5۳۳۴۹ ابالغ می شود که پست بانک به استناد قرارداد بانکی شماره 1۹۷/16/1580/ با، مورخ 1۳۹5/11/20جهت وصول مبلغ6/۳۷۳/810/۴11ریال تا تاریخ 1۳۹۷/8/10 به 
انضمام خسارت تاخیر متعلقه و ازتاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه ۹۷00۷22 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ ۹۷/۹/12 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود ننمائید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد شد . ۳5۷25 /الف

مریم چمنی-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس
قوه قضائیه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت سیریک خبر داد
 واگذاری ۱.۵ میلیارد تومان تسهیالت 

به گارگاههای تولیدی 
 رئیس اداره صنعــت، معدن وتجارت ســیریک گفت: برای 
راه اندازی گارگاههای صنفی تولیدی بومی و محلی در سیریک 
بیش از یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان تســهیالت ۶ تا ۹ 
درصدی به آنها واگذار شــد.محمد کریمــی در گفتگو با مهر، با 
اذعان به اینکه در اســتان بخش عظیمی از لباسهای بومی محلی 
زنانه در کارگاههای تولیدی لباس بومی محلی در سیریک تولید 
می شــود بیان داشــت: تاکنون ۶ واحد صنفی تولیدی به منظور 
تولید ، اشــتغال و حمایت از صنایع دستی و محلی در شهرستان 
ســیریک راه اندازی شده اســت.وی با بیان اینکه در واحدهای 
تولیدی پوشاک محلی زنانه در سیریک بیش از ۳۰ نفر بصورت 
مستقیم مشــغول فعالیت هستند، اظهارداشت: در حال حاضر در 
این واحدهای تولیدی لباس محلــی روزانه باالی ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
دســت لباس بومی محلی زنانه که قبــاًل آن ها را وارد می کردیم 
تولید می شــود.کریمی عنوان کــرد: در این گارگاههای تولیدی 
انواع البسه های زنانه و دخترانه بومی و محلی با باکیفیت باال و 
قیمت مناسب تولید و روانه بازار مصرف می شود.وی خاطرنشان 
کرد: یکی از ویژگی های بسیار خوب و برجسته این گارگاههای 
تولیدی، تولید لباس های مشابه و با کیفیتی است که از کشورهای 
حاشــیه حوزه خلیج فارس وارد استان هرمزگان می شد که در 
ایــن گارگاهها هم لباس های با کیفیــت و تنوع محصول و هم 
 به لحاظ قیمت بســیار پائین تر از نمونه هــای خارجی تولید 
می شود که مورد استقبال خوب مردم واقع شده است.رئیس اداره 
صنعت معدن و تجارت ضمن تاکید بر احیای واحدهای تولیدی 
 شهرستان سیریک در راستای جلســات کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید در شهرســتان عنوان کرد: یکی از اولویت ما حمایت 
 از واحدهایی است که اکنون فعال هستند و به علت های مختلفی 
دچار برخی مشــکالت هســتند و ما وظیفه داریم در راستای 
 حمایت، ایجاد اشتغال و بهبود فضا و وضعیت کسب و کار و تامین
 کاالها و اجناسی مردم تالش و کوشش داشته باشیم تا با رونق 
واحدهای مختلف تولیدی و صنفی در شکوفایی شهرستان حرکت 

کنیم.

هرمزگان رتبه
 نخست ایجاد اشتغال در صنایع دستی

  معاون صنایع دســتی هرمزگان گفت: هرمزگان در شاخص 
ایجاد اشــتغال از محل صدور مجوزهای تولیدی رتبه نخست را 
بین ۳1 اســتان به خود اختصاص داده است. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان هرمزگان، ســهراب بناوند افزود: در نشســت دو روزه 
معاونین صنایع دستی استانها این اداره کل ضمن گزارش عملکرد 
خــود برنامه های در دســت اقدام را نیز تشــریح کرد که طبق 
گزارش اداره کل حمایت از تولید معاونت صنایع دســتی کشور 
هرمزگان در شاخص صدور کارت شناسایی نیز رتبه نخست را 
بــه خود اختصاص داد.وی با بیان اینکه از ابتدای ســال تاکنون 
 برای ۶ هزار و ۵2۳ کارت صنعتگری صنایع دســتی صادر شده 
است افزود: همچنین برای 7 هزار و ۳۶۹ نفر براساس مجوزهای 
 تولید صنایع دســتی ایجاد اشــتغال شده اســت. بناوند تاکید

  کــرد: صنعتگران هرمزگان در ۴2 رشــته فعال صنایع دســتی 
 فعالیت می کنند که رشــته های گالبتــون دوزی، حصیربافی، 
خوس دوزی، صنایع دســتی دریایی و ... از مهمترین رشــته ها 

محسوب می شود. 

امام جمعه اهل سنت قشم:
مردم سوزا با عذاب نفس می کشند

  امام جمعه اهل سنت قشم با انتقاد از حل نشدن مشکل بوی 
تعفن فعالیت شرکت های پودر ماهی، گفت: دستگاه های نظارتی 
و نمایندگان مردم باید برای حل این مشکل به صورت ریشه ای، 
ورود کنند.به گزارش فارس، شــیخ عبدالرحیم خطیبی در جمع 
نمازگزاران شــهر سوزا قشــم ضمن انتقاد از آلودگی هوای این 
منطقه، اظهار داشــت: جای سوال است که چرا با وجود گذشت 
این همه زمان از فعالیت این شــرکت ها، هنوز مشکل بوی تعفن 
حاصل از فعالیت آنها برطرف نشــده اســت.وی با بیان این که 
باید مشخص شود چه دست هایی پشــت پرده قرار دارد، اظهار 
داشــت: نفس کشیدن در هوای این شــهر در حال حاضر بسیار 
برای مردم زجرآور است و جای تعجب است که مسئوالن فکری 
برای حل مشــکل آنها نمی کنند.امام جمعه اهل سنت قشم ادامه 
داد: آیا شــرایط امروز پاسخ تالش مردم مرزنشین این منطقه در 
ایجاد امنیت اســت، مردمی که با صبــوری و تالش نه تنها این 
منطقه، بلکه با اتحاد و یکدلی کاری کرده اند که قشــم امن ترین 
جزیره باشد.شــیخ خطیبی، وضعیت حال حاضر این شهر را به 
 دلیل انتشــار بوی بد ناشی از فعالیت شــرکت های پودر ماهی 
بسیار اســفناک و فاجعه آمیز توصیف کرد و گفت: از مسؤوالن 
می خواهیم که به داد مردم برســند و مشــکل آنها را به صورت 

ریشه ای حل کنند.

آموزش توبافی ۵0 بانوی هرمزگانی
 بیــش از ۵۰ نفر از بانوان هرمزگان هنر توبافی را با دســتان 
یک بانوی هنرمند بیرجند فراگرفتند. به گزارش ایســنا، رئیس 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری بیرجند گفت: 
ایــن آموزش توبافی در بندرعباس توســط بانــوی بیرجندی 
دوره آموزشــی به مدت ده روز در بندرعباس برگزار که در آن 
آموزش های مقدماتی و تخصصی توبافی به بانوان هرمزگانی ارائه 

شد.
  فوالدی افزود: این دوره به منظور ترویج و توسعه آموزش های 
صنایع دستی با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان 
برگزار شــد. وی اظهار کــرد: با توجه به جهانی شــدن توبافی 
روســتای خراشاد، تقاضا در خصوص آموزش نساجی سنتی از 
سوی دیگر استان ها رو به افزایش است و درخواست های سایر 
استان ها، در حال بررسی اســت. فوالدی از تمام تولیدکنندگان 
نساجی سنتی درخواست کرد که در اولین فرصت برای اخذ برند 
تولیدات خود با محوریت عنوان شهر بیرجند و روستای خراشاد 

یا استان خراسان جنوبی اقدام کنند.

خبری

    
روستاییان در تمام صحنه های انقالب اسالمی 
حضور پر رنگی داشته و دارند، و ثابت کرده اند 

جزء وفادارترین مردمان هستند. 
   روســتاها پایــگاه و قطــب مولــد اقتصاد 
 مقاومتی هســتند و مســووالن باید با توجه به  

 ظرفیــت ها،قابلیــت هــای هــر روســتا و 
برنامه ریزی دقیق وبا یــک حرکت جهادی و 
اساسی تمام همت، تالش وکوشش خود را برای 
رفع فقر، محرومیت زدایی و آبادانی هر بیشــتر 
روســتاییان به کارگیرند که می توان  به اشتغال 
 پایدارروستاییان، زیر ساخت های مناسب راه ها و 
جاده ها،ساخت مراکز آموزشی، فرهنگی، درمانی، 
تامین آب و برق ،رونق بخشــیدن هرچه بیشتر 
بخش کشاورزی و دامداری  و خدمات رفاهی 
و ...اشــاره کرد تا نظاره گر و شــاهد مهاجرت 
روستاییان به شهرها نباشیم که این مهاجرت ها 

باعث پیامدهای از قبیل حاشیه نشینی،مشاغل 
 کاذب ،فقر و آســیب هــای اجتماعــی و ... 
می شود. در این گزارشی که ازمسایل و مشکالت 
روستای هنج از توابع بخش سندرک شهرستان 
میناب تهیه کرده ایم با ما همراه باشــید.وقتی که 
از میناب به سوی روستای هنج حرکت می کنید 
باید مسافت 7۵کیلومتری را بپیمایید تا به روستای 
هنج برسید. وقتی که به لب جاده روستا می رسید 
با تابلویی با این نوشته که به روستای هنج خوش 
آمدید شما به داخل روستا راهنمایی می کند وقتی 
وارد روستا می شوید، مردان و زنان نجیب، مومن 
و عاشــورایی و البته از جنس مردمان بی ادعا و  
محروم و رنج کشیده و با دستان سراسر پینه بسته  
که اغلب درآمد زندگیشان با حقوقی که از یارانه 
دولت، نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی 
دریافت می کنند را می بینید که اینگونه روزگار 
خویش  را سپری می کنند.  بعضا خانواده هایی 

در این روستا مشــاهده می شود که در سرما و 
گرما هنوز درکپرهای قدیمی زندگی می کنند و  
به دلیل خشکسالی های چندین  سال اخیر گویا 
نتوانســته اند در بخش کشاورزی و دامداری در 
روستاحضور فعال و پر رنگی داشته باشنـد.یکی 
ازاهالی در مورد مشــکالت روستا می گوید:در 
این روستا قریب به ۳۴خانوار و 2۰۰نفر زندگی 
می کنند مشــکل اصلی ما کمبود آب آشامیدنی 
 می باشــد. آب آشــامیدنی روســتا از طریق 
 چشــمه ای که دارای آب فراوان و در دامنه کوه 
 می باشد تامین و از طریق لوله کشی به روستا آبرسانی 
 می شــود و به دلیل اینکه لوله های آبرســانی

 به روســتا در معرض رودخانه قرار داشــته و 
با کوچک ترین بارندگی آبرســانی به روســتا 
تا چندین روز  قطع می شــود و روستا تا چند 
 روز دچار بی آبی می شــود و در این چند روز 
بی آبی،از آبی که در منبع ها ذخیره شده است و 

یا  از تعداد  قناتی که از قدیم در روستا حفر شده 
که البته  آب این قنات ها  سالم و  بهداشتی نیست، 
اهالی به ناچار ازآب  این قنات ها استفاده می کنند.
 یکی دیگر از اهالی می گوید: این روستا کاماًل در 
 حریــم رودخانه قــرار دارد وقتــی بارندگی 
می شــودو رودخانه ها  پراز آب می شود فقط 
چند متر با روستا فاصله دارد و در اثر این مشکل 
قسمتی از نخلســتان های ما از بین رفته و  اگر 
 برای خود اهالی روستا اتفاقی ناگواری رخ دهد،
 آیا دســتگاهی  پاســخگو اســت؟با توجه به 
نزدیک شدن فصل بارندگی ها از مسئوالن مربوطه 
تقاضا داریم برای حل این مشکل چاره ای اساسی 
بیندیشــند.وی به مشکل دیگری اشاره و خاطر 
 نشــان کرد:  روستاهای همجوار تمام محوطه و
  کوچه هایشان  آسفالت شده؛ اما این روستا محوطه و 
 کوچــه هایش خاکــی و دارای ســنگ ریزه 
می باشد  و حتی این روستا یک متر رنگ آسفالت 
 را به خود ندیده. مگر ما در این روســتا  زندگی

 نمی کنیم که به ما توجهی ندارند؟ قاسم شعبانی  یکی 
 دیگر از اهالی می گوید:این روستا فاقد هر گونه 
زمین ورزشــی برای ورزش کردن نوجوانان و 
جوانان می باشد و حتی پارکی هم  وجود ندارد که 
بچه ها بازی کنند. جوانان و نوجوانان  این روستا 
برای ورزش کردن باید کجابروند؟ در ادامه وی 

به مشکل دیگری اشاره کرد و گفت:مسجدی در 
این روستا به دست یک خیر گرانقدر ساخته شده 
ولی نیاز به امکاناتی نظیر ،فرش،آبسردکن،سیستم 
صوت ،کولر،سرویس بهداشتی،  آشپزخانه و خانه 
عالم  دارد که از متولیان فرهنگی و خیران تقاضا 

داریم به این روستا عنایت و کمک کنند.
* زندگی بدون برق

 خانم عزیزی یکی دیگر از اهالی  می گوید: در 
این روستا پنج خانوار که قریب به سه سال است 
که به این روســتا اضافه شده اند  به دلیل کمبود 
تیر  و ترانس برق فاقد هرگونه برق هســتند و 
دراین مدت  با گرفتن برق از همسایگان دیگر به 
وسیله ی سیم سیار  برق می گیرند و همیشه برق 
منزلشان دچار نوسان می شود وزندگی سختی را 
سپری می کنند. وی در بخش دیگری ازسخنان 
خود گفت:در این روستا 1۴تیربرق وجود دارد 
ولی  ۳تیر برق روشــنایی دارد و بقیه ی تیرهای 

برق روشنایی ندارند.
   امید اســت هرچه سریع تر مسووالن مربوطه 
مشکل برق این روستا را حل کنند تا شاهد بی 
برقی نباشــیم.خانم حیدری یکی دیگراز اهالی 
می گوید : دراین منطقه حیوانات وحشی ازجمله 
خرس،پلنگ و گرگ وجود دارد که با توجه به 
 شــغل اهالی که بعضاً چوپانی می باشد و وقتی 
 گله های گوســفند خود را به چــرا می برند با 
حمله ی این حیوانات روبرو می شوند. مگر چقدر 
درآمد از راه چوپانی بدست می آورند؟ که همین 
چند راس گوسفند و گاو ی که برای امرار معاش 
دارند  طمعه ی حیوانات وحشی شوند.از مسئولین 
محیط زیست می خواهیم فکری  به حال ما کنند.
  وی بــه مشــکل عــدم آنتن دهــی خطوط 
اپراتورها و اینترنت اشــاره کردو گفت:در این 
 روســتا اینترنت اصاًل جواب نمی دهد یا اینکه 
آنتن دهی  اپراتورها خیلی ضعیف اســت.برای 
برقراری یک تماس باید چندین بار پشت سرهم 
تماس برقرار کنی تا شاید آنتن دهد.گاهاً هم از 

برقراری تماس پشــیمان می شوید. چرامشکل 
آنتن دهی این روســتا را حــل نمی کنند؟مگر 
این روســتا نیاز به برقراری ارتبــاط ندارند؟از 
مسئولین ذیربط تقاضا می کنیم مشکل آنتن دهی 
 اپراتورها و اینترنت را برطرف کنند. برای پیگیری 
مشکل آب آشــامیدنی این روستا موضوع را با 
عبدالحمید حمزه پور مدیر عامل محترم شرکت  
آب و فاضالب روســتایی هرمــزگان در میان 

گذاشتم. 
* پاسخ مدیر عامل آبفای روستایی

  مدیرعامل آب و فاضالب روســتایی در مورد 
مشــکل آب این روســتا گفت:آب این روستا 
ازطریق  چشــمه ای که به طول 17کیلومتر در 
دامنه کوه می باشــد تامین و به وسیله ی لوله ها 
تا درب منازل آبرسانی می شــود.وی افزود:به 
دلیل اینکه این مســیر چشمه صعب العبور و در 
دامنه کوه و فاقد هرگونه راه ارتباطی می باشد و 
مواقعی که بارندگی می شود، باران لوله های که 
درمعرض رودخانه قرار دارد را از مسیرمنحرف 
و آبرسانی به روستا راقطع می کنند. مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان وعده 
داد:در کوتاه ترین زمان ممکن تیمی مشتمل بر  
آب و فاضالب روســتایی استان و بخشداری و 
 شورای محل به منظور شناسایی مسیر مناسب 
لوله ها، کارشناســی خطوط و برآورد هزینه به 
منطقه اعزام می شــوندو مشکل  آب این روستا 
برطرف خواهد شد.در مورد برق این پنج خانوار 
روستا مشــکل را با روابط عمومی توزیع برق 

استان در میان گذاشتم.
* پاســخ روابط عمومــی توزیع برق 

استان
  مشکل برق این پنج خانوار این روستا در حال    
برگزاری مناقصه و تعیین  پیمانکار واجد شرایط 
می باشد و پس از تعیین پیمانکار در کوتاه ترین 
زمان ممکن مشکل برق  این پنج خانوار برطرف 

خواهد شد.

شهرستان

   نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به 
ظرفیت باالی معادن در حاجی آباد تاکیدکرد  
از ایــن ظرفیت ها باید در جهت توســعه 

اشتغالزایی جوانان منطقه استفاده شود.
   به گزارش فارس، حســین هاشــمی تختی 
در  نشســت مجمع مشورتی توسعه شهرستان 
حاجی آباد با اشاره به استعدادهای این شهرستان 
در بخش کشاورزی، معادن و ترانزیت، اظهار 
داشــت: با توجه به خشکسالی های اخیر باید 
کشت گلخانه ای و توســعه کشت نخیالت از 
نوع پیارم در دســتورکار قرار گرفته و از این 
طرح ها حمایت و پشتیبانی صورت گیرد.  وی 
با اشاره به ظرفیت معادن موجود در حاجی آباد 

به ویژه مناطق احمدی و کوهشاه، گفت:  باید 
بهره برداری از این معــادن، به صورت اصولی 
صورت پذیرد تا زمینه ایجاد اشــتغال جوانان 

منطقه فراهم شود .
    نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشــم، 
بندرخمیر و ابوموســی در مجلس شــورای 
اسالمی از طرح بندر خشک به عنوان یکی از 
طرح های مهم برای توسعه شهرستان حاجی آباد 

نام برد و اعالم کرد: پیگیر رفع موانع و اجرای 
طرح مذکور در این شهرستان خواهیم بود تا با 
شرایط اقلیمی مناسب حاجی آباد، امکان انبار و 
نگهداری اقالم وارداتی و ایجاد گمرگ و پایانه 

در این شهرستان فراهم شود.
  هاشمی تختی بر موضوع حمایت و پشتیبانی 
از ورزشــکاران نیز تاکیدکرد و عنوان داشت:  
توسعه مکا نهای ورزشی از جمله احداث سالن 

ورزشی استاندارد و زمین چمن مصنوعی در 
حاجی آبــاد را پیگیری خواهم کــرد. وی بر 
پیگیری مطالبات مــردم حاجی آباد تاکیدکرد 
 و گفــت: با کمک ســایر نماینــدگان حوزه 
 مرکزی بندرعبــاس، اســتاندار و تعدادی از

 مدیران اســتانی، مطالبات و درخواست های 
مردمی شهرســتان حاجی آباد را به شــکل 
تخصصی بررســی و تصمیمــات الزم اتخاذ 

خواهد شد.
    در این نشست مشورتی همچنین بر توسعه 
راه های روستایی حاجی آباد، احداث سالن های 
ورزشــی در مناطق کمتر برخوردار، پیگیری 
خط انتقــال گاز به بخش فارغان و احمدی و 
تسریع در روند ایجاد شهرک صنعتی حاجی آباد 
تاکید شد. گفتنی است؛  شهرستان حاجی آباد در 
شمال اســتان هرمزگان واقع شده و دارای سه 
بخش اعم از بخش های مرکــزی، فارغان و 
احمدی است که بالغ بر 7۵ هزار نیز نفر جمعیت 
دارد. در این شهرستان، زمینه  اشتغالزایی فراوانی 
در حوزه کشــاورزی، دامداری، معادن فراوان 
و ایجاد کارخانجات فــراوری موادمعدنی و 

بسته بندی محصوالت کشاورزی و دامی وجود 
دارد.

روابط عمومی اداره کل
 منابع طبیعی و آبخیزداری

 رهمزگان           

 با افزایش پوشش گیاهي  و فعالیت های آبخیزداری تغذیه ی 
سفره هاي زیرزمیني افزایش می یابد

در این روســتا پنج خانوار 
کــه قریب به ســه ســال 
اســت که بــه این روســتا 
اضافه شــده اند  به دلیل 
کمبود تیــر  و ترانس برق 
فاقد هرگونه برق هستند 

,, یعقوب رستمی /دریا

   فرماندار شهرستان سیریک؛ جشنواره منطقه ای داستان کوتاه 
مکران حرکتی در راستای توسعه فرهنگی در حوزه فرهنگ و هنر 

و طرحی به منظور کمک به توسعه سواحل مکران است.
  بــه گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
 هرمــزگان ، عبداهلل پرتابیــان در جمع عوامل اجرایی جشــنواره

 منطقه ای داستان کوتاه مکران افزود: توسعه فعالیت های فرهنگی و 
هنری به ویژه نویسندگی را از محوری ترین برنامه های حوزه فرهنگ 
و هنر و جشــنواره داستان کوتاه در این شهرستان عنوان کرد.وی با 
بیان این که تقویت برنامه های فرهنگی نقش بسزایی در پیشگیری از 
معضالت و آسیب های فرهنگی در شهرستان دارد اظهار کرد: با توجه 
به تاکید و توصیه مکرر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در جهت 
توسعه سواحل مکران، باید این توسعه همه جانبه و در همه زمینه ها 
به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر باشــد.    وی عنوان کرد: امیدواریم 

با اقدامات صورت گرفته بتوانیم از ظرفیت های حوزه فرهنگ و هنر 
نهایت بهره را برده و برای رشد این بخش در شهرستان گام های موثری 
برداشته شود.فرماندار شهرستان سیریک با بیان اینکه در حال حاضر 
تمام بســتر های الزم برای برگزاری مطلوب جشــنواره فراهم شده 
است تصریح کرد: هدف از برگزاری جشنواره های فرهنگی، توسعه 
فعالیت های فرهنگی در کنار احیا و شــکوفایی فعالیت های تجاری 
و رونق اقتصادی است.پرتابیان خاطرنشان کرد: جشنواره منطقه ای 
داستان کوتاه مکران از شاخص ترین فعالیت های فرهنگی شهرستان 
سیریک در منطقه اســت که برگزاری مطلوب آن می تواند فرهنگ، 
آداب و رســوم مردم نجیب، متدین و دریا دل این منطقه را به خوبی 
به ســایر نقاط کشور منتقل کند.  وی با توجه به برگزاری دوره های 
قبلی این جشنواره در شهرستان که به نحو مطلوب و با استقبال خوب 
شرکت کنندگان همراه بود افزود: تمام سعی و تالش دست اندرکاران، 

دستگاه های اجرایی و مردم بر این است که جشنواره به گونه متفاوت تر 
و با کیفیت بهتری برگزار شود.پرتابیان هدف از برگزاری این جشنواره 
را شناسایی و هدایت استعداد ها در حوزه داستان نویسی، گسترش 
فرهنگ داستان نویسی و توسعه فرهنگ مطالعه دانست و ابراز کرد: 
برگزاری مطلوب این جشنواره نیازمند هم افزایی و تعامل حداکثری 
دستگاه های اجرایی، مردم و ظرفیت های خیرین و معتمدین و بزرگان 
شهرستان است.در ادامه مصطفی کریمی زاده رئیس نمایندگی فرهنگ 
و ارشاد اسالمی سیریک نیز اضافه کرد: با پایان یافتن مهلت ارسال 
آثار به دبیرخانه جشــنواره منطقه ای داستان کوتاه مکران، 2۰۶ اثر 
به دبیرخانه این جشــنواره ارسال شده است.مصطفی کریمی افزود : 
ازمجموع آثاردریافتی به دبیرخانه 1۴1 اثر متعلق به شرکت کنندگان 
استان هرمزگان است و بقیه از استان های کرمان، فارس، خوزستان، 
بوشهر و سیستان بلوچستان ارسال شده است.وی در پایان عنوان کرد: 
سومین جشنوراه منطقه ای داستان کوتاه مکران پنجم و ششم دی با 
حضور مسئوالن کشوری، استانی و شهرستان سیریک در سالن غدیر 
برگزارمی شود.شهرســتان سیریک با ۴۵ هزار نفر جمعیت در 17۵ 

کیلومتری شرق بندرعباس قرار دارد.

 فرماندار سیریک عنوان کرد

جشنواره داستان کوتاه مکران ظرفیتی برای معرفی سیریک

نماینده مردم بندرعباس در مجلس :

پیگیر طرح ایجاد بندر خشک در حاجی آباد هستم

   19واحد منزل مســکونی با حضور فرمانده سپاه محمد 
رسول اهلل تهران به مددجویان زیر پوشش کمیته حضرت 

امام )ره( در جزیره هرمز تحویل داده شد.
   به گزارش خبرگزاری صداوســیما خلیج فارس، مدیرکل 
کمیتــه امداد حضــرت امــام )ره( هرمــزگان در افتتاحیه 
 این واحدهــا گفت: گــروه جهادی شــهید احمد کاظمی 
تهران واحدهای مسکونی مددجویی را در مدت زمان ۹ ماه 
ســاخته اند.علی اللهیاری افزود: برای ساخت این واحدها 
حدود ۹۰۰ میلیون تومان از اعتبارات کمیته امداد حضرت امام 

 هرمزگان و سپاه محمد رسول اهلل تهران هزینه شده است.وی هدف
 از ســاخت این واحدها را محرومیــت زدایی و کاهش فقر 
خانواده های نیازمند زیر پوشــش این نهاد اعالم کرد.جزیره 
هرمز هشــت هزار نفر جمعیت دارد که از این شــمار ۳۰۰ 
خانوار زیر پوشــش کمیته حضرت امام اســتان قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گفت: شش هزارو 
۵۰۰ مددجوی زیر پوشــش به ساخت خانه های جدید و 
مقاوم نیاز جدی دارند.علی اللهیاری افزود: با مشارکت سپاه 
پاسداران انقالب  اسالمی از سال ۹۵ تاکنون هزارو 8۵۰ واحد 

مسکونی برای خانواده های نیازمند زیر پوشش کمیته حضرت 
امام در هرمزگان ساخته و تحویل شده است.وی گفت: ساخت 
۳۰ واحد منزل مسکونی مددجویی از دی ماه امسال در بخش 
توکهور و هشتبندی شهرستان میناب نیز آغاز می شود.مدیرکل 
کمیته امداد امام حضرت امام )ره( افزود: هزینه ســاخت این 
واحدهــا را کمیته امداد حضرت امام )ره( هرمزگان، ســتاد 
اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد احســان برکت پرداخت 
می کنند.وی گفت: این واحدها را گروه جهادی شهید احمد 

کاظمی تهران در مدت زمان 8 ماه می سازند.

تحویل 19 واحد منزل مسکونی مددجویی در هرمز

   مدیــر اداره بنادر و دریانــوردی بندرلنگه از افزایش 24 
درصدي صادرات غیر نفتي، افزایش 2۰ درصدي ترابري ایمن 
مسافران دریایي و رشد 28 درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر 

در این بنادر خبر داد.
    به گزارش روابط عمومی، »قاســم عسکری نسب« با ارایه 
گزارشی از عملکرد هشت ماهه بنادر غرب هرمزگان در سال 
۹7 اظهار داشــت: در این دوره زمانی، در مجموع پنج میلیون 
و 8۳۴ هزار و ۶۵۰ تن کاالی نفتی و غیر نفتی در بنادر غرب 
هرمزگان تخلیه و بارگیری شد که یک میلیون و 278 هزار و 
7۹۰ تن مربوط به کاالهای غیرنفتی و چهار میلیون و ۵۵۵ هزار 
و 8۶۰ تن به فرآورده های نفتی اختصاص داشته است.عسکری 
نســب اظهار کرد: طی دوره زمانی یاد شــده، حجم ترانزیت 
کاالهای غیرنفتی )عمدتا خودرو( در بنادر غرب هرمزگان به 
18۶ هزار و 21۹ تن رسید که نشانگر رشد 7۳ درصدی نسبت 

به سال گذشته است.مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه ضمن 
اشاره به جابجایی 7۹ هزار و 28۰ دستگاه خودروی ترانزیتی 
 طی هشــت ماه گذشته، از رشــد ۳۹ درصدی این بخش از

 فعالیت های بندری در سال جاری خبر داد.این مقام مسئول 
همچنین میزان صادرات کاالهای غیرنفتی در این بندر را ۶۵۵ 
هزار و 827 تن با ثبت رشد 2۴ درصدی اعالم کرد و گفت: عمده 
این کاالها شامل میوه و تره بار، خشکبار، مواد معدنی و مصالح 
ساختمانی بوده است.عسکری نسب تصریح کرد: طی هشت ماه 
نخست سال ۹7، بیش از ۵1 هزار تن کاالی غیر نفتی وارد بنادر 
غرب هرمزگان شد که رقم آن در همسنجی با سال پیش از آن، 
۵۵ درصد کاهش داشــته است.مدیر اداره بنادر و دریانوردی 
بندرلنگه افزود: حجم صادرات محصوالت کشاورزی، دامی و 
احشــام به 212 هزار و ۶۰۰ تن رســید که نشانگر رشد 17 
درصدی است.این مقام مسئول تعداد شناورهای ورودی به بنادر 

غرب هرمزگان را هفت هزار و ۵۳2 فروند اعالم کرد و افزود: 
از این میزان، ۴1۰ فروند شناور باالی هزار تن و هفت هزار و 
122 فروند زیر هزار تن ظرفیت بارگیری داشته اند.عسکری 
 نسب با اشــاره به اقدامات صورت گرفته به منظور گسترش 
فعالیت های بندری و کانتینری کردن روند تخلیه و بارگیری کاال 
در بنادر غرب هرمزگان گفت: با انجام طرح توسعه بندرلنگه در 
سال های اخیر و فراهم نمودن شرایط الزم و اعطای تخفیفات 
گمرکی و مشوق های ترانشیپی در این بندر، شاهد افزایش 28 
درصدی عملیات تخلیه و بارگیر کانتینر بودیم و حجم این گونه 
فعالیت ها از رقم ۳۰۰۰ هزار TEU کانتینر پر گذشــت.وی 
با اشــاره به افزایش 2۰ درصدی تعداد مسافران دریایی بنادر 
غرب استان هرمزگان گفت: از آغاز سال جاری تا ابتدای آذر 
ماه جاری، بیش از ۳۳7 هزار و 28۳ هزار مسافر و گردشگر 
از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد جزیره کیش، ابوموسی و 
غیره جابجا شدند.عسکری نسب اضافه کرد: همچنین در بخش 
جابجایی مسافران بین المللی، بنادر غرب هرمزگان توانست با 
ثبت رقم ترابری 17 هزار و 787 نفر مسافر، رشد ۶ درصدی را 

در کارنامه هشت ماهه خود ثبت کند.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه:

عملیات کانتینری  از 3 هزار TEU کانتینر گذشت

روستای »هنج« در رنج 

خانوارهایی که  بدون برق زندگی می کنند

کلیف وضعیت  ثبتی واراضی و ساختمانهای                                                  آگهی ماده 3 اقنون اقنون تعیین ت
افقد سند رسمی 

 نظر به اینکه هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک بندرعباس به شرح رای شماره 1۳۹۷60۳2۳1۳6000201 
مورخ 22 /6 /1۳۹۷ تصرفات مالکانه احمد گرگی بندری فرزند 
یوسف تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت 62 /25۷ 
متر مربع قســمتی از پالک 2 فرعــی از 65۳۷ – اصلی واقع در 
بلوار امام خمینی کوچه آزادگان یکم روبروی حسینیه شهدای 
شــلمچه بخش یک بندرعباس به استناد بند ت ماده 1 و ماده 
۳ قانون مذکور را تایید نموده اســت به جهت عدم دسترسی 
به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشــار آگهی سند مالکیت 
رســمی  صادر و تســلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده 

۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در 
دو نوبــت به فاصله 15 روز جهــت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد 
چنانچــه ظرف مهلــت دو ماه از تاریخ اولین انتشــار آگهی اعتراضی از طرف کســی به 
اداره ثبت اســناد و امالک بندرعباس  تســلیم نگردد سند مالکیت براساس مفاد رای فوق 
در حــدود و صالحیت وفق  مقررات صادر خواهد گردیــد در صورت وصول اعتراض 
معترض می بایســت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه 
صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواســت نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور  
و عدم ارائه تقدیم دادخواســت اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت 
 اقدام خواهد نمود و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضــرر به دادگاه نخواهد بود.  

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۷/۹/10    
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۷/۹/26   

 ابوالحسن دستوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس 

 منطقه یک

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

   معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان 
از صدور 6 هزار و 523 کارت صنعتگری صنایع دستی از ابتدای سال تاکنون خبر داد. 
    به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،سهراب بناوند معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون  ۶ هزار و 
۵2۳ کارت صنعتگری صنایع دستی در استان صادر شده است.وی افزود:هرمزگان در 
شاخص ایجاد اشتغال از محل صدور مجوز های تولیدی رتبه نخست را بین ۳1 استان 
به خود اختصاص داده است.معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری هرمزگان گفت:این اســتان  در شاخص صدور کارت شناسایی نیز رتبه 
نخســت را به خود اختصاص داد.ســهراب بناوند افزود: همچنین برای 7 هزار و ۳۶۹ 
نفر براساس مجوز های تولید صنایع دستی ایجاد اشتغال شده است.وی گفت:صنعتگران 
هرمزگان در ۴2 رشته فعال صنایع دستی فعالیت می کنند که رشته های گالبتون دوزی، 
 حصیربافی، خوس دوزی وصنایع دســتی دریایی از مهم ترین رشــته ها محســوب 

می شود.

 صدور ۶ هزار کارت صنعتگری 
صنایع دستی در هرمزگان 
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز 

فروردین :
بهرام یعنی سیاره بختتان، روشنایی و سرسبزی را به 
زندگی تان وارد می کند، اما محل تالقی بســته شده 
اســت! اگر صبر و حوصله ندارید، باید به نشــانه ها 
ایمان آورده و شروع به کار کنید، آنچه پیش رویتان می بینید اهمیتی 
ندارد، بلکه باز هم ممکن است قضاوت های نادرستی وجود داشته 
باشد. البته توقف کردن و دست از کار کشیدن نیز ایده خوبی است. 
با همه این احوال حرکت آگاهانه شما باید به گونه ای باشد که مسیر 

پیش رویتان را روشن کند.
 اردیبهشت :

امروز رفتن به ســر کار اصاًل برایتان جذابیت ندارد، 
به خصوص اگر مســئولیت هایتان انقدر زیاد باشد که 
نتوایند برای خودتان وقت خالی داشــته باشید. حتی 
اگــر به حدی عصبانی هســتید که نمی توانید وظایفتــان را انجام 
دهید، چاره ای ندارید جز اینکه خشــم خود را فرو بنشانید. امکان 
دارد رئیســتان شــور و هیجان شما را ســوءتعبیر کند و در نتیجه 
مســئولیت های بیشتری را بهتان بسپرد! پس شور و اشتیاق خود را 

نشان ندهید و توجه خود را روی نیازهای خودتان متمرکز کنید.
   خرداد :

این که شما می خواهید چقدر کار کنید، اهمیتی ندارد 
آنچه مهم است این است که مشکالتی جلوی راهتان 
سبز می شود که شما قادر نیستید کنترلشان کنید. بهترین 
کاری که می توانید بکنید این اســت که محدودیت ها و توانایی های 
خود را خوب بشناسید. اگر خوب خودتان را شناخته باشید اوضاع 
عالی می شود. اما اگر خیلی روی خودشناسی کار نکرده باشید، ساده 
ترین شغل ها نیز عذابتان می دهند. آهسته و پیوسته حرکت کنید؛ اما 
ســخت کار کنید و به خاطر کارهایی که قادر به انجامشان نیستید 

عذرخواهی نکنید!
 تیر :

شما امروز ســود خواهید کرد! چراکه شما می دانید 
زمانی که الزم است از شــلوغی ها دوری کنید چه 
کاری باید انجام داد. امروز همکارانتان خواسته های 
غیرمعقولی ازتان دارند. حتی اگر مجبور شــدید برخالف خواسته 
خود عمل کنید، بهشان نگویید که برنامه هایشان مشکل دارد. برای 
اینکه االن وقت این رســیده که کارهایتان را کنار گذاشته و به آنها 

کمک کنید تا خودشان را بشناسند
  مرداد :

ماه به نشانه آینده نگر شما بازگشته است و بدون توجه 
به اینکه کارتان درست است یا نه، شما وسوسه شده اید 
که دیگران را در احساسات درونی تان سهیم کنید. شما 
تالش می کنید ســفره دل خود را برای دیگران باز کنید! چرا که بی 
صبرانه منتظر چنین لحظه ای بودید. اما استراحت کردن بهتان ثابت 
می کند هنوز وقتش نرسیده! با شکستن این سکوت اوضاع را از اینی 
که هست پییچده تر نکنید. پس یک نفس عمیق بکشید و تا موقعی 
که وقت و مکان مناسب برای گفتن قصه زندگی خود پیدا نکرده اید! 

چند روز دیگر هم صبر کنید.
 شهریور :

از اواخــر پاییز و از وقتی که ســیاره کیوان وارد برج 
سنبله شــده است، خصوصیات اخالقی شما نیز ثابت 
مانده است. حاال بهرام واکنشی سریع نشان می دهد و 
شما تالش می کنید برای اینکه دررویه رفتاری خود تغییراتی بدهید 
خیلی تند و ســریع عکس العمل نشان دهید. اما این کار را نکنید؛ 
این روش حیله ای بیش نیست. شما فقط می توانید کارتان را انجام 
دهیــد، اما باید انرژی تان را برای وقت هایی که بهش احتیاج دارید 

ذخیره کنید.
 مهر :

امروز شما بر سر دوراهی قرار می گیرید. از یک طرف 
شما می خواهید کار خاصی انجام دهید؛ شما کارهای 
عقب افتاده زیادی برای انجام دادن دارید و شــور و 
هیجان شما می تواند تبدیل به عصبانیت شدید بشود. از طرف دیگر 
اگر کمی تالش کنید محیط امن و آرامی برای خود درســت کنید، 
عجیب اینکه احســاس خواهید کرد بیشتر از خلوت و محیط دنج 
خود جدا افتاده اید. اما االن نباید نگران این باشــید که چه راهی را 
انتخاب کنید؛ فقط ببینید که طالع شما چیست و سرنوشت شما را به 

چه مسیری هدایت می کند.
 آبان :

شما امروز فقط احساس سرحال بودن می کنید، اما درست 
نیست هرآنچه که در فکرتان دارید را با دیگران در میان 
بگذارید. مثل اینکه شــما مدتی برنامه هایتان را معوق 
گذاشته بودید، ولی حاال که شروع کرده اید آنها را اجرا کنید، موانع یکی 
پس از دیگری ظاهر می شوند. آرامش داشته باشید و به دنبال راهی 
باشید که در حین کار کردن تا جایی که می توانید از کارتان لذت ببرید.

   آذر :
باوجود اینکه شــما منتظرید که اتفاقی بیفتد، ولی امروز 
خیلی کند می گذرد. شما نمی خواهید خودتان را با رویا 
پردازی های زیبا و مربوط به آینده ســرگرم کنید، بلکه 
می خواهید کاری بزرگ انجام بدهید. ولی اگر تا ظهر دست به کار نشوید، 
ممکن است کم کم انگیزه های خود را از دست داده و قبل از تالش کردن 

برنامه های خود را به یک یا دو روز بعد موکول کنید.
 دی :

اینکه شــما به چه سختی در حال جستجو و کنکاش 
هســتید اصال اهمیتی ندارد، احتمال دارد که نتوانید به 
همه اتفاقاتی که افتاده پی ببرید. شاید انگیزه های افراد 
دیگر برایتان روشــن شود، ولی آنها بیشتر از آنچه که 
شما فکر می کنید مرموز و ناشناخته هستند. به جای اینکه سعی کنید 
منبع الهام افراد دیگر را بشناســید و وقت با ارزش تان را تلف کنید، 
فقط چیزهایی که جلوی چشم خود می بینید را قبول کنید. شما بعداً 

هم می توانید به این عملیات کارآگاهی خود بپردازید!!
  بهمن :

اگر امروز با افراد دیگر به مشکل برخورده اید، بهتر است 
که خودتان را از گروه کنار کشیده و به تنهایی کاری را 
انجام دهید. این سخن به این معنا نیست که شما همیشه 
فرد تنهایی هســتید؛ بلکه بدین معنی است که شاید امروز افراد دیگر 
بخواهند کاری انجام دهند که زیاد مورد عالقه شــما نباشد. از تعیین 
کردن مرزهایی برای خود هراس نداشته باشید و اجازه بدهید دیگران 

هم بفهمند که شما چه کارهایی را دوست دارید انجام دهید
 اسفند : 

کشمکش داشــتن با همکاران و یا بحث و جدل کردن 
با رئیستان از نظر شــما لزومًا کار پسندیده ای نیست. 
باوجود این اگر یک نفر سعی کند جلوی پایتان سنگ 
انداخته و مانع رســیدن به اهدافتان شود شما باید از اعتقادات خود 
دفاع کرده و در برابرش بایستید. همچنین بهتر است دلیل لجبازی و 
مقاومت این افراد را بفهمید. روش عاقالنه ای که باید در پیش بگیرید 
این است که با آرامش و به آهستگی کارهایتان را بکنید، بنابراین آنها 

دیگر کمتر از شما می ترسند!
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ورزشی

   مســابقات فوتســال نونهــاالن 
شهرستان بندرعباس با قهرمانی تیم 

یاران شهسوار به پایان رسید.
   به گزارش فارس، مســابقات فوتسال 
با حضور  بندرعباس  نونهاالن شهرستان 
1۰ تیم و از اوایل آبان ماه آغاز شده بود 
که دو تیم مدعــی قهرمانی این رقابت ها 
یاران شهســوار و سلمان جنوب پس از 
تســاوی امتیازات و گل زده و بازی رو 
در رو مجبور به برگزاری یک دیدار دیگر 
شدند تا قهرمانی مسابقات مشخص شود. 
دیدار پایانی که باید در ســالن ورزشی 

کارگران برگزار می شــد بــه دلیل عدم 
 حضور تیم ســلمان جنوب برگزار نشد 
 تا نتیجــه این دیــدار از ســوی کمیته 
مسابقات سه بر صفر به نفع یاران شهسوار 
 اعالم شــود و قهرمانی نیز بــه این تیم 
برســد.تیم های حاضر در این مسابقات 
نبرد، انتظار، صبانوین، یاران جوان، خواجه 
عطاء، آیندگان، وحــدت طالبند، یاران 
شهسوار، سلمان جنوب و فانوس بودند.
در پایان این رقابت ها، شایان کشاورز از 
تیم ســلمان جنوب با به ثمر رساندن 2۵ 
گل آقای گل مســابقات، علی الپکی از 

بازیکن، محمد حمزه پور  برترین  فانوس 
مربی یاران شهسوار برترین مربی، تیم نبرد 
به عنوان تیم اخالق، یاران شهسوار با ۶۶ 
گل برترین خط حمله، سلمان جنوب و 
یاران شهسوار با چهار گل خورده، بهترین 
خط دفاع از آن خــود کردند.در جریان 
برگزاری ۶۴ بازی انجام شده در مجموع، 
2۴۴ گل از خط دروازه ها گذشت، ۳۵2 
کارت زرد و پنــج کارت قرمز از جیب 
داوران بیــرون آمد.قهرمان این رقابت ها 
برای حضور در مسابقات استان هرمزگان 

معرفی خواهد شد.

فوتسال نونهاالن بندرعباس:

جام قهرمانی به یاران شهسوار رسید

   مســابقات انتخابی تیم ملی دوچرخه سواری پیشکسوتان ایران به 
میزبانی شهرستان فریدونکنار برگزار شد. 

   به گزارش ایسنا، مسابقات انتخابی تیم ملی دوچرخه سواری پیشکسوتان 
 جمهوری اســالمی ایران برای حضور قدرتمندانه در رقابت های آســیایی 
 سال 2۰1۹ که با میزبانی ازبکســتان برگزار می شود، در فریدونکنار آغاز 

شد. 
     در این رقابت ها 1۵۰ ورزشکار از 2۵ استان حضور دارند که در هفت 

گروه سنی پیشکسوتان در رشــته های تایم تریل و استقامت در مسیرهای 
رفت و برگشت کمربندی غربی فریدونکنار به رقابت می پردازند. 

   دوچرخه سواران در رشته استقامت ۶۰ کیلومتر جاده را رکاب زدند که در 
پایان این رقابت ها در رده سنی ۳۵_۳۹ امین پورنجف از مازندران الف، در 
رده سنی ۴۰_۴۴ حبیب فروزنده از آذربایجان شرقی، در رده سنی ۴۵_۴۹ 
جواد دنیادیده از آذربایجان شرقی ودر رده سنی ۵۰_۵۴ نیز مجید ربیعی از 

هرمزگان توانستند به مدال طال دست پیدا کردند. 

 قهرمانی هرمزگان در مسابقات انتخابی
 تیم ملی پیشکسوتان

   یازدهمیــن دوره مســابقات 
فوتســال ایمیدرو کشــور در 
اتمــام مرحله  با  بندرعبــاس 
 مقدماتی و مشــخص شــدن 
چهره تیم های صعود کننده همراه 

بود.
  به گزارش فارس، این مســابقات 
با حضور 18 تیــم در چهار گروه 
برگزار شــد کــه در نهایت پس از 
چهار روز رقابت ســخت و فشرده 

بعد  مرحله  به  تیم های صعودکننده 
مشخص شدند که فوالد هرمزگان، 
منطقه ویژه المرد و شــرکت فوالد 
مبارکه سپاهان با اقتدار راهی دور 

بعد شدند.
 در گــروه A ایــن رقابت هــا که 
تیم های فوالد آذربایجان، سنگ آهن 
ســنگان، ذوب آهن اصفهان، منطقه 
ویــژه المرد و تهیــه و تولید مواد 
معدنی ایران حضور داشتند در پایان 

تیم منطقه ویژه المرد با کســب 12 
امتیاز و تهیــه تولید مواد معدنی با 
7 امتیاز راهی مرحله بعد شدند.در 
گروه B نیز که تیم های شرکت فوالد 
میانه، مس شهربابک، سرب و روی 
مهدی آباد فــوالد مبارکه اصفهان و 
با  فوالد شــادگان حضور داشتند 
صعود قاطــع فوالد مبارکه اصفهان 
با کسب 12 امتیاز و سرب و روی 
مهدی آباد با کســب شش امتیاز و 

تنها با اختالف یک گل زده بیشتر 
نسبت به فوالد میانه راهی دور بعد 
شد.گروه C چهار تیم اپال پارسیان 
آلومینای  هرمزگان،  فوالد  سنگان، 
جاجرم و شرکت ملی صنایع مس 
ایران برای صعود رقابت می کردند که 
در نهایت با صعود مقتدرانه نماینده 
استان یعنی فوالد هرمزگان با کسب 
۹ امتیاز و آپال پارسیان سنگان با 

کسب ۶ امتیاز همراه بود.
  در گروه D مســابقات که رقابت 
گل گهر ســیرجان،  تیم  بین چهار 
فوالد اکســین، مس کرمان الف و 
فوالد خوزســتان بود مس کرمان 
»الف« توانست با کسب هفت امتیاز 
به عنــوان تیم اول گــروه و فوالد 
اکسین نیز با کســب پنج امتیاز به 
عنوان دومین تیم گروه راهی مرحله 
بعد شــدند تا برای مشخص شدن 

چهار تیم برتر به رقابت بپردازند.
  این مسابقات تا 28 آذر ماه و در 
سالن فجر بندرعباس ادامه دارد که 
در مرحله دوم نیز تیم ها در دو گروه 
چهار تیمی به صورت دوره رقابت 
خواهند کرد و تیم های اول هر گروه 
مستقیما به فینال و تیم های دوم نیز 
به دیدار رده بنــدی خواهند رفت.

فوتسال  مسابقات  دوره  یازدهمین 
ایمیدرو کشــور به میزبانی شرکت 
فوالد هرمــزگان درحال برگزاری 

است.

پایان مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال ایمیدرو کشور:

چهره تیم های صعودکننده مشخص شد

  تیم هیات هندبال میناب مقابل تیم بهنام زاهدان شکست خورد. 
   حســن آیین جمشید رئیس هیات هندبال استان هرمزگان در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان ، گفت: در چارچوب هفته 
دوم مســابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور تیم هیات هندبال میناب مقابل تیم بهنام زاهدان با نتیجه ۳1 بر 2۳ تن 
به شکســت داد.وی افزود: تیم هیات هندبال میناب در بازی نخست خود نیز با نتیجه 2۹ بر 2۳ مقابل تیم ایل باصری مرودشت 

شکست خورده بود.
   رئیس هیات هندبال استان گفت: مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور در چهار گروه به صورت دوره ای و رفت 
و برگشت برگزار می شود.حسن آیین جمشید افزود: تیم هیات هندبال میناب در گروه سوم این رقابت ها با تیم های بهنام زاهدان، 
ایل باصری مرودشت و پیشگامان یزد همگروه است.تیم هیات هندبال میناب سال گذشته هم در رقابت های لیگ دسته اول کشور 
حضور داشت که در پایان مرحله مقدماتی با 2 برد، 1 مساوی ، ۳ باخت و قرار گرفتن در مکان سوم جدول رده بندی گروه چهار 

از صعود به جمع هشت تیم برتر مرحله نهایی بازماند اما در رقابت های لیگ دسته اول ماندگار شد.

شکست تیم هیات هندبال میناب مقابل نماینده زاهدان 

  یکی از مهمترین عوامل موفقیت مالی افراد ،تعیین 
اولویِت هزینه های زندگی می باشد. شاید اینطور 
به نظر می رسد که این افراد بدون برنامه ریزی و 
مدیریت مالی به جایگاه کنونی خود رسیده اند ، اما 
با کمی دقت به زندگی بسیاری از ثرونمندان خود 
ساخته )نه کسانی که به یکباره از راه های نامتعارف 
به ثروت دست پیدا کرده اند( متوجه خواهیم شد 
که رگه هایی از برنامــه ریزی رفتاری صحیحی 
در حوزه هزینه های جاری در زندگیشان وجود 
دارد و آن رفتارهای نهادینه شده موجب تصمیم 
 گیری درست و منطقی در مواقع پرداخت هر نوع 

هزینه ای شده است.
   ممکن است این رفتار مهم مالی را از طریق آموزه های 
والدین خود، یا در طی سالها آزمون و خطا بدست آورده 
باشند.امروزه با پیشرفت و تکنولوژی بشر این آموزه ها 
در کســری از زمان در اختیار عالقمندان و جویندگان 

دانش قرار می گیرد و مقاالت و کتاب های بسیاری در 
این زمینه تالیف گردیده اســت.بنابراین بهترین راه برای 
دســتیابی به موفقیت مالی این است که ببینیم افرادی که 
در زندگِی خود به موفقیت های مالی و شغلی رسیده اند 
و زندگی سعادتمندی برای خود طراحی کرده اند دست 
به چه کارهایی زده و می زنند و برای هزینه های زندگی 
خود چگونــه اولویت بندی می نمایند.اولویت بندی در 
زندگی افراِد موفق به اینگونه اســت که غالبًا این افراد، 
کلیه هزینه ها و مخارج زندگی خود را به چهار دســته 
تقسیم می کنند و بر اساس آن اولویت های خود را تعیین 

می نمایند.
* هزینه های مهم و فوری: 

   هزینه هایی هایی هســتند که هــم از درجه اهمیت 
باالیی برخوردار هستند و هم زمانی برای پرداخت آن 
باقی نمانده اســت و اگر بالفاصله انجام نشود عواقب 
جبران ناپذیــری در انتظار ما خواهد بود. این دســته از 
هزینه ها را باید بدون فوت وقت پرداخت کنیم زیرا چاره 

ای نیست و از آن نمی توان فرار کرد. مثل پرداخت قبض 
برقی که یک روز مهلت پرداخت دارد که هم اهمیت دارد 
و هم فوری است ، اگر پرداخت نشود موجب قطع برق 
منزل ما می گردد . بر این اساس، هزینه های مهِم فوری 
را نمی توان به تعویق انداخت و موکول به چند روز دیگر 
یا حتی فردا نمود. اما افراد موفق به نحوی برنامه ریزی 

می کنند تا در دام فوریت هزینه ها گرفتار نشوند.
* هزینه های غیر مهم و فوری:

   این دســته از هزینه ها به نظر می رســد که فوری و 
بدون مهلت هســتند اما از طرفی مهم و ضروری نمی 
 باشند، در واقع از پرداخت این هزینه های غیر مهم فوری
 می توان گذشت و آن را انجام نداد زیرا ضرورتی برای 
انجام آن وجود ندارد. مانند زمانی که فروشــگاه محله 
حراج و تخفیف فوق العاده اعالم کرده و فقط یک ساعت 
زمان دارید که از تخفیف ویژه استفاده کنید. اینجا حراج 
فوری است و اگر خرید نکنید قیمت های فوق العاده را از 
دست خواهید داد، اما ضرورتی ندارد اجناس و کاالهایی 
 را که نیاز ندارید خریداری کنید. پس با کمی تفکر و تامل 
می توانیــد به راحتی از به هدر رفتــن منابع مالی تان 

جلوگیری نمایید.
* هزینه های غیر مهم و غیرفوری:

همانطور که از نام آن پیداست نه اهمیت چندانی دارند و 
نه فوری و آنی می باشند ، یعنی این نوع هزینه ها به طور 
کلی نباید در برنامه مالی ما وجود داشته باشد. مخارج 
و هزینه هایی که ضرورتی برای پرداخت آن نیســت و 
از طرفی مهلت زمانی نیز برای آنها مطرح نیســت، در 
واقع هیچ عقل ســلیمی نمی پذیرد که این نوع هزینه ها 

را پرداخت نماید.
   مثــل اینکه برای خرید لباس بــه بازار رفته ایم و در 
آن جا محو تبلیغات و زرق و برق موبایل فروشــی می 
شویم و هوس خرید یک گوشی تلفن همراه مدل جدید 
می کنیم. نه ضــرورت تعویض موبایل و نه محدودیت 
زمانی برای خرید یک گوشــی وجود دارد. بنابراین از 
لحاظ مدیریت مالی این کار را به هیچ وجه نباید انجام 
دهیم، این قبیل خرید های اضافی در زندگی موجب بی 

برنامگی و از دست دادن منابع مالی می شود.
* هزینه های مهم و غیرفوری:

   می توان گفــت مهمترین بخش از هزینه های زندگی 
 ما هزینه هایی هســتند که ضرورت بســیاری دارند و 
حیاتی اند اما به علت اینکــه فوریت ندارند و تا زمان 
انجام آن مهلت داریــم، آن را به تعویق انداخته و غالبًا 
در دقیقه ۹۰ انجام می دهیم .اهمیت این دســته به این 

جهت اســت که به نوعی ما را آسوده خاطر می سازد 
و به دلیل فوریت نداشــتن ممکن اســت زمانی متوجه 
 شویم که فرصتی برای پرداخت آن نداشته باشیم.یکی از 
هزینه های مهم و ضروری و در عین حال غیر فوری ، 
سرمایه گذاری در بیمه عمر می باشد. بیمه عمر به جهت 
آینده نگری و سرمایه بازنشستگی در دوران پیری و از 
کار افتادگی برای همه ما بســیار ضروری و الزم است 
اما به علت اینکه هنوز پیر نشــده ایم و یا اتفاقی برای 
ما نیفتاده است آن را به تعویق می اندازیم و برخی از ما 

حتی آن را ضروری نمی دانیم.
  بایــد بدانیم که اگــر از این نوع هزینه هــا فرار کنیم 
زمانی خواهد رســید که منبع درآمدی نداشته باشیم یا 
درآمدمان ناچیز باشــد و نتوان روی آن حساب کرد و 
آنگاه یادمان خواهد افتاد که روزی می توانستیم با افتتاح 
یک حســاب پس انداز و بازنشستگِی بیمه عمر، از این 
فاجعه پیشگیری کنیم.کارشناسان هوش مالی نیز بر این 
نکته تأکید فراوان دارند و توصیه می کنند اولویت پرداخت 
هزینه ها را روی هزینه هایی که مهم و غیرفوری هستند 
تنظیم کنید تا در مضیقه قرار نگیرید و روزی فرا نرسد که 
از دست کسی کاری برنیاید و مجبور به قرض، وام و یا 

فروش اموال خود شوید.

اولویت بندی در پرداخت هزینه های زندگی
حامد پیشدار/مشاور مالی ، بیمه و سرمایه گذاری

یك ساختمان سه طبقه حیاط دار با مشخصات زیر بصورت یکجا بفروش 
میرسد: ٢3٠متر زمین.سال ساخت ٨٢،حیاط 9۶ متر،طبقه اول و دوم 

۱٢۵متر،طبقه سوم۶۵متر حیاط دار،دارای۴سند آب برق تلفن مجزا آدرس: 
بندرعباس. شهرنمایش بلوار معلم . بهارستان ۱۵.انتهای کوچه .منطقه ای آرام 

و شیك قیمت ۱میلیارد تومان تخفیف پای معامله٠9۱۷3۶۱۷٢٢۴

فروشی

   از هفته بیستم لیگ برتر فوتسال کشور، آذرخش 
بندرعباس به تیم قعر جدولی شــهرداری ساوه هم 

باخت.
    به گزارش فارس، شاگردان روزپیکر میهمان شهرداری 
ساوه بودند که با نتیجه سنگین ۵ بر ۳ شکست را پذیرفتند. تیم 

آذرخش که در این دیدار در نیمه اول با سه گل از حریف خود 
 عقب افتاده بود توانست یکی از گل های خورده خود را در 
 ایــن نیمه جبــران کند و بــا نتیجه ۳ بــر 1 به رختکن

 برود.نیمه دوم، اما برای آذرخش هجومی آغاز شد و این 
تیم، توانست کار را به تساوی بکشاند و در نهایت در واپسین 

لحظات بــازی، دو گل دریافت کرد تا این دیدار با نتیجه 
پرگل ۵ بر۳  به اتمام برسد.هرچند دیدار رفت دو تیم نیز دو 
بر دو به پایان رسیده بود. گل های نماینده استان هرمزگان در 
این دیدار را میالد قنبرزاده، بهزاد نوری زاده و میالد چراغی 
به ثمر رساندند.آذرخش با باخت سنگین مقابل شهرداری 
ساوه با یک پله سقوط به رده نهم جدول رسید.دیدار بعدی 
این تیم در هفته بیســت و یکم، جمعه در خانه و در یک 
بازی بسیار حساس میزبان صدرنشین جدول، گیتی پسند 

اصفهان خواهد بود.

لیگ برتر فوتسال کشور:

باخت، سوغاتی آذرخش از ساوه

   تیم پاس بندرلنگه دور رفت مرحله نخست مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان 
باشگاه های کشور را با کسب سه پیروزی متوالی به پایان رساند.

   رضــا هنگام پور دبیر هیات بســکتبال اســتان هرمزگان در گفتگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان ، گفت: تیم پاس بندرلنگه دور رفت مرحله نخســت مســابقات 
لیگ بســکتبال نوجوانان باشگاه های کشور را با کسب سه پیروزی متوالی به پایان 
رســاند.وی افزود: بازی های گروه هفتم این رقابت ها به میزبانی اســتان بوشــهر 
برگزار شــد و تیم پاس بندرلنگه مقابل تیم های شاهین خرمشهر ، اتحاد بوشهر و 

نماینده زرند به برتری دســت یافت.دبیر هیات بسکتبال اســتان هرمزگان گفت: 
بازی های دور برگشــت این رقابت ها به میزبانی تیم پاس بندرلنگه برگزار خواهد 
شــد.رضا هنگام پور افزود: مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان باشگاه های کشور با 
حضور 27 تیم در هشــت گروه در حال برگزاری اســت و در پایان از هر گروه دو 
تیم راهی مرحله دوم می شــوند.وی با اشاره به اینکه تیم پاس بندرلنگه تنها نماینده 
 اســتان هرمزگان در مســابقات لیگ بسکتبال نوجوانان کشــور است، گفت: این 
تیم بازیکنان خوب و با استعدادی در ترکیب دارد و به موفقیت این تیم امید زیادی دارم.

درخشش پاس بندرلنگه در لیگ بسکتبال نوجوانان کشور 

  معــاون پرورشــی و تربیت بدنــی آموزش و 
پرورش قشــم از قهرمانی تیم  فوتبال منتخب 
دانش آموزی در مســابقات آموزشگاه های بخش 
مرکزی هرمزگان خبر داد و گفت: تیم قشــم با 
این قهرمانی، تنها یک پله تا حضور در مسابقات 

کشوری فاصله دارد.
   اســالم دلیری در گفتگو با فارس، اظهار داشــت: 
مسابقات فوتبال متوســطه دوم آموزشگاه های استان 

هرمزگان در ســه قطب شرق، غرب و مرکزی برگزار 
شد.وی با اشاره به حضور تیم منتخب قشم در جمع پنج 
تیم بخش مرکزی استان، تصریح کرد: این تیم متشکل 
از دانش آموزان مدارس سوپر پایپ، ِخرد، خوارزمی 
 و امام خمینــی)ره( درگهان بود.معاون پرورشــی و 
تربیت بدنی آموزش و پرورش قشــم افزود: قشم با 
پیروزی بر تیم های فین، شــهاب و تســاوی در برابر 
ناحیه دو بندرعباس توانســت در مرحله نهایی مقابل 

تیم ناحیه یک بندرعباس قرار گیرد و با گذشــتن از 
صد این تیم با نتیجه یک بر صفر، به مقام قهرمانی این 

بخش دست یابد.
   دلیری اضافه کرد: تیم منتخب دانش آموزی قشم با این 
قهرمانی به مرحله نهایی استان راه یافته و تنها یک قدم 
با حضور در مسابقات کشوری که به میزبانی هرمزگان 
برگزار خواهد شــد فاصله دارد.وی با بیان این که این 
مسابقات در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش مبنی بر رشد همه جانبه دانش آموزان 
و ایجاد نشاط در بین آنان برگزار می شود، گفت: فوتبال 
دانش آموزی نقش بسزایی در تقویت تیم های پایه ای 

کشور دارد.

معاون آموزش و پرورش قشم خبر داد

قهرمانی تیم فوتبال دانش آموزی قشم

مجمع عمومی سالیاهن نوبت اول
آگهی دعوت 

بدینوسیله از کلیه اعضای تعاونی مسکن مهر دهبارز دعوت بعمل می آید در مجمع عمومی 
سالیانه نوبت اول این شرکت روز دوشنبه مورخ 97/11/1 ساعت 15 عصر که در محل 

مسجد میر کمال الدین باالشهر تشکیل می گردد حضور بهم رسانید .
دستورات جلسه:

1-انتخاب هیات مدیره و بازرسان اصل  علی البدل شرکت
2- گزارش عملکرد پروژه و بررسی صورتهای مالی

           شرکت تعاونی مسکن  مهر دهبارز                 )ثبت 3۷1(

تاریخ انتشار آگهی : 9۷/09/26 

هیئت مدریه تعاونی مسکن مهر دهبارز
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زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

 پیامبر خدا )ص( فرمود: از عاّق والدین شدن بپرهیزید، زیرا با اینكه بوی بهشت از مسافت هزار سال به مشام می رسد، 
عاق والدین و کسی که قطع رحم کند آن بو را احساس نخواهد کرد. )یعنی بیش از هزار سال از بهشت فاصله دارد.( ] بحاراألنوار، ج 74، ص 62 .[ 

از سال 1362 باب آشنایی نگارنده با اوست، 
هنگامی که برای عملیات والفجر 3 و آزادسازی 
شهر مهران آماده می شــدیم. شهرک نور 
اهواز و او را از طریق برادر شــهیدش یعقوب 
که انسانی دلیر، کم حرف، شجاع، متواضع و 
عابد بود، شناختم. انگار که این خصلت های 
اخالقی ویژه همه برادران ایوب است و شاید 
از والدین هم ارث برده اند و چه میراث نیکی.

  بیش از ســه دهه رفاقت در مقاطع و زمان های 
مختلف با داشــتن مناصب و مصادر متنوع و پر 
از وســواس مادی و دنیوی که او به همه آنها نه 
گفته بــود. گرچه نگارش این ســطور خصلت 
شرقی هاست که به ذکر خوبی های کسانی که در 
زمان زنده بودن بایســتی قدرشان را بشناسیم نه 
وقتی که نیستند.کاش خوبی های امثال ایوب ها که 
غیر قابل شمارش است را قبل از مرگشان بزرگ 
کنیــم؛ ولی آدم های بزرگ هرگز راضی به چنین 
امری در حیاتشان نیســتند و شاید بعضی ها از 
سر حسادت و خود برتر بینی نمی گذارند پاکان 
و خوبان معروف شوند. آنها با خوبی و خوب ها 
همیشه مشکل دارند ولی اوال خوبی ابدی است و 
خوبی های ایوب ها نیز ابدی و ثانیا کج فهمان که 
تا دیروز نمی توانستند و نمی گذاشتند آنگونه که 
شایسته است ایوب و ایوب ها شناخته شوند حال 
انگشت ندامت در پیشگاه وجدان خفته ها قطعا به 

دندان خواهند گرفت.
  همان ها که امروز اشک در سوگ و ماتم خوبانی 
چون ایــوب می ریزند در زمــان حیات وی از 
انتقادهای دلسوزانه و از سر درد دین و جامعه او را 
بر نمی تابیدند و با کیش و شخصیت وی برخورد 

خصمانه و غیر منصفانه و بی رحمانه داشتند.
 آنها نه با ایوب بلکه با روشنی و شفافیت دشمن اند 
و شاید از نگاه دنیوی یکی از اشتباهات ایوب مانند 
خیلی مصلحان و دلسوزان هر جامعه ای خصوصا 

دینی، صریح اللحن و شفاف بودن در مسیر حق و 
حق شناسی و شناساندن کژی و کج فهمی هاست 
و طی طریق در این مسیر پر پیچ و خم و سنگالخ 
همچون ایوب دوام خواهد آورد و بس. او پس از 
ایمان و اعتقادی که به مقدس بودن قلم داشــت؛ 
آن را مثال اســلحه ای می دانســت که در برابر 
دشــمن مهاجم به مرزهای زمینی به دست گرفته 
و مردانه جنگیده بود.قلم را و حرمت قلم را خوب 
می شناخت و آنرا برای تبیین حق و مبارزه در برابر 

افراد و احزاب و صاحبــان زر و زور و تزویر به 
دســت گرفت و جان و مال و هستی خویش را 

برای پیمان و عهدی که با قلم بسته بود نهاد.
 شاید از دید مادی و کوته ما ، نباید در مدیریت های 
اجرایی در قانون مداری خود و اطرافیانش تاکید 
می کرد و ُمّر قانــون را عمل می کرد، قانونی که 
خیلی از ماهــا آن را برنمی تابیم و قانون مداری 
را تا جایی قبول داریم که منافع خردی، حزبی و 
گروهی و باندی و جناحی مان را هدف قرار ندهد 

تا جایی که به مناصب و آالف و الوف ما خدشــه 
وارد نسازد و چه بســیار که ایوب تاوان عمل به 
قانون را در زمان حیــات خویش پرداخت و از 
منابعی که به تجربه آنرا کسب کرده بود و بایستی از 
ثمره آن، خود و دیگران به نفع جامعه استفاده شود 
از دست داد ولی او در راه این آرمان مقدس از همه 

چیز گذشت و تلخی هارا به جان خرید.
  او حرم و حرمت قلم را پاس داشت و می دانست 
که قلم ابزاری است که خداوند درآن قسم یاد کرده 

است. »ن و القلم و مایسطرون«
 او قلم را برای نام و نان و مقاصد مادی نخواست و 
به دست نگرفت و چه بسا که با نوک قلم ونیش آن 
نوش را به مانند شهدی گوارا به ولی نعمتان جامه  
چشاند و کام اصحاب قدرت را تلخ کرد.حقایق را 

به اهل حق چشاند و دستان حق مدار را امیدوار.
کاش شجاعت و صراحت قلم را نادیده می گرفت و 
خود آسوده در گوشه ای می نشست و غم دین را 
نمی خورد و سنگ های عداوت و بغض بدخواهان 
مردم که به نام مردم در مناصب مشغولند به سوی 
خویش نشــانه نمی رفت؛ اما مگر او می توانست 
چنین باشــد. پس آن عهدی که با خدا بسته بود 

را چه کند؟!
  نام نشــریه اش را دریا نهــاد و چون دریا زالل 
و شــفاف بود و با قلم و سطوری که می نوشت 
به دنبال شناساندن و کشف حقایق و مرواریدهای 

قعــر آن بود و کنار زدن کــف روی آب  و یقین 
داشــت که آنچه می ماند همانا گوهر وجود حق 
و حقیقت طلبی است و آنچه ماندگار است چهره 
براق حق جویی است که می نوشت به دنبال صید 

دلهای صادق بود.
 در پایان کاش اســم او ایوب نبود!! زیرا ایوب با 
صبر  او معنا می یافــت و صبر ایوب مثال صبر 
ایوب بود و مثال زدنی و همانند دریا آرام و زالل 
و شفاف با سکون و آرامشی وصف ناشدنی، صبور 
و درون خروشــان. در رفاقت نیز اینگونه و بدون 
هیچ الپوشانی با گفتمانی حق طلب و حق محور.

هرگز با اهل معامله بر سر حق، معامله و مصالحه 
نکرد و مصالح و منافع دین و کشور و شهرش را بر 

هیچ منافع دنیوی ترجیح نداد.
  آخرین ســخنان و اتمام حجت او انگار دیروز 
بود. معرفی خود به عنوان شــهردار شهر در جمع  
شوراییان.هیچگاه وعده وعید نداد تا مثل دیگران و 
بعد از اینکه  به مقصد و منصب رسیدهمه را زیرپا 
گذارد و یکه تاز قدرت و جمع ثروت و فدا کردن 
و ذبح حقیقت در پای درخت مصلحت شود.بسان 

دیگران و دیگرانی که هستند .
همنشــینی با اهل حــق و حق مطلــق گوارای 

وجودش باد.
 وحید حیدری

حاج ایوب دبیری نژاد 
در کالم دوست

 35 ساله 

به مناسبت هجدهمین سالگرد انتشار روزنامه؛

»دریا« همچنان مدافع حقوق مردم هرمزگان 
  وظایف مطبوعات از دیدگاه مقام معظم رهبری : 

برای مطبوعات سه وظیفه عمده قائلم: وظیفه نقد و 
نظارت، وظیفه اّطالع رسانی صادقانه و شّفاف، وظیفه 
طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه. معتقدم که آزادی 
قلم و بیان، حقِ  مسّلم مردم و مطبوعات است. در این 
هم هیچ تردیدی ندارم و ایــن جزو  اصول مصّرحه 

قانون اساسی است. 
  معتقــدم اگر جامعه ای مطبوعات آزاد و دارای رشــد و 
قلم های آزاد و فهمیده را از دســت بدهد، خیلی چیزهای 
دیگر را هم از دســت خواهد داد. وجود مطبوعات آزاد، 
یکی از نشانه های رشــد یک ملت و حقیقتًا خودش هم 
مایه رشــد است؛ یعنی از یک طرف رشد و آزادگی ملت، 
آن را به وجــود میآورد؛ از طرف دیگر،آن هم به نوبه خود 
می تواند رشد ملت را افزایش دهد. البته معتقدم در کنار این 
ارزش، ارزشها و حقایق دیگری هم وجود دارد که با آزادی 
مطبوعات و آزادی قلم، آن ارزشــها نباید پامال شود. هنر 
بزرگ این است که کســی بتواند هم آزادی را حفظ کند، 
هم حقیقت را درک کند، هم مطبوعات آزاد داشــته باشد، 

هم آن آســیبها دامنش را نگیرد. باید این گونه مشی کرد. 
.1379/12/9

  مطبوعات رکن چهارم دموکراســی محسوب می شوند 
و در صورت پویایی این رکن، جامعه به ســمت رشــد و 
توسعه مثبت حرکت خواهد کرد و در همین راستا، جامعه 
مطبوعات نیز باید بتواند با شــجاعت و انصاف، معایب و 
مشــکالت موجود را به دولتمردان منتقل کند و از سویی 
دیگر خواسته های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

مردم را به گوش مسوولین برساند.
 روزنامه دریا نیز از زمانی که آغاز به کار کرد با این شرایط 
پا به عرصه رســانه گذاشت تا با انعکاس مشکالت مردم 
بتواند نقش بســزایی در رفع محرومیت از استان زرخیز 

هرمزگان ایفا نماید.
 این روزنامه  مرهون زحمات و برنامه ریزی بزرگانی مانند 
ایوب دبیری نژاد، مدیر مســئول و صاحب امتیاز روزنامه 
است که با تالش شــبانه روزی و در بدترین شرایط آب 
و هوایی و نبود امکانات،جایگاه روزنامه دریا را به جایی 
برسانند که امروز کمتر کســی می تواند تاثیر گذاری این 

نشریه را در امورات سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی 
و ورزشی و... انکار نماید.

  در استان هرمزگان مردم به دلیل مشکالت فراوانی از قبیل 
آب و هوا ، اشتغال ، محیط زیست و بروکراسی اداری، ورود 
فاضالب به دریا،محالت حاشیه نشین و وروستاهای فقیر، 
توجه ویژه ای به رسانه ها دارند که این قشر فرهنگی بتوانند 
معضالت و مشکالتشان را به مسووالن منعکس کنند!وظیفه 
روزنامه انعکاس و انتشار مشکالت جامعه است؛ به نحوی 
که مسووالن امر باید پس از انتشار در جراید در اسرع وقت 
اقدام به برطرف نمودن آن مشکل نمایند.ورود به الیه های 
مختلف جامعه و انعکاس مشکالت قشر ضعیف جامعه به 
عنوان یکی از اهداف اصلی این نشریه بوده است تا همواره 
دغدغه شهروندان را داشته و در مباحث اجتماعی، شهری و 
فرهنگی و... سعی کرده مسائل را مورد نقد و بررسی قرار 
بدهد .به هر حال یک روزنامه با حوزه مشخصی از قدرت 
در انعکاس اخبار می تواند تاثیرگذار باشد و روزنامه دریا 
نیزسعی کرده مثمر ثمر باشد و بخشی از مشکالت استان را 

با پیگیری ویژه، حل و به سرانجام برساند.

  در این مســیرهم بســیار تلخی دیده و حالوتها را نیز از 
دست داده؛ مع ذالک از مســیری که انتخاب کرده فاصله 
نگرفته ایم. تالش نموده مردم و مشکالتشان فاصله نگیریم 
و زبان حال آنها باشیم. سعی داشته ایم رویکردی متفاوت 
داشته باشیم، این تفاوت هم ریشه در پایبندی روزنامه به 
اصول و مرام روزنامه نگاری دارد. در روزگاری که منافع 
حرف اول را در این عرصه می زند؛ اگر کسی بتواند رسالت 
اصلی رسانه که بیان حق و پیگیری مطالبات مردم و حرکت 
در مسیر آرمان های انقالب را با تمام هزینه هایش بپردازد 
و پیامدها و فشــارهای آن را متحمل شود، او هنر کرده و 
خوش درخشیده است. پوششی که به خواسته های به حق 
مردم داده شده، دغدغه های فرهنگی و ناهنجاری هایی که 
در سطح جامعه بوده است را شناسایی کرده و تریبونی برای 

خواسته ها و مطالبات مردم بوده است.
  انتشــار گزارش ها از محالت حاشیه ای و روستاهای 
محروم را همواره در برنامه داشــته ایم که البته فشارهای 
اقتصادی بر روزنامه این روند را اندکی کاهش داده اســت 
که به زودی سلســله گزارش هایی را از محرومیت ها در 

محالت حاشیه ای و روســتاها منتشر می کنیم و تالش 
خواهیم داشت دردهای مستضعفین و فقرا را فریاد بزنیم که 
از آن طرف هم انتظار می رود مسئولین از انتقادات سازنده 
استقبال کنند و در جهت پیشرفت در مسیر تعالی استان تمام 

همت خود را برای رفع کاستی ها بکار گیرند.
  در این ســال ها در گــزارش هایمان اشــک پیران و 
دانش آموزانی را به تصویر کشــیده ایم که خانه و مدارس 
فرســوده، جان شان را تهدید می کرده است و یا کودکانی 
کــه در فاضالب روان کوچه های شــان بازی می کردند 
ویا روســتاهایی که از آب و برق و جاده وتلفن و حداقل 
امکانات محروم بوده اند وکشاورزانی که محصوالت شان 

در زمان برداشت بر زمین می ماندو... 
  و در همین مسیر مطالبه گری به نفع مردم که خواسته حاج 
ایوب دبیری نژاد بنیانگذار روزنامه دریا بود، گام بر می داریم 
 تا اینکه اهداف و خواسته شان و آرمانش همچنان زنده و 

پاینده بماند.
 علی زارعی

امسال دریا در نبودنت
چون هوا گرفته است

انگار کسی
با »دوستت دارِم« نگفته اش،

غرقش شده است
امسال دهخدا باید بنویسد

دریای بی تو ، دلتنگی ، اشک ، فاصله 
تعریفش فقط دو حرف است “تـــو”

و تو بی دریا
همچون پرنده ی بی پر و بالی است

که شوق پرواز دارد اما نمی تواند
امسال از لبخندها و تبسم هایت محرومم

دریای بی تو
دیگر آرامشم نمی دهد

آخر من 
هیچ وقت دریا را اینگونه ندیده ام

 من دریا را با تو می شناختم
و تو را با دریا

بیا و ببین حال این روزهای مرا
اگر میخواهی از حالم بدانی

سخت نیست!
تَصور کسی را که هر روز َچند بار

و هر  بار َچند ساَعت
روبروِی پنجره می ایستد

و کسی که نیست را به خاِطر می آورد
کسی که نیست ، کسی که هست را

از پای در می آورد...!
بیا و ببین

حرف تو که می شود دلم میلرزد
دستم ، چشمانم و صدایم درگلو

و اشکی که ناخوداگاه به روی
گونه ام می لغزد

اسم تو تکان میدهد تمام وجودم را
ببین که با رفتنت 

حتی شاعر بودنم هم درد دارد
می دانی کجایش درد دارد...! 
اینکه عاشقانه ای نوشته باشم 

و بعد تو نباشی
نباشی 

تا برایت بخوانمش...
نباشی تا بخوانم برایت

“از دوستت دارم هایی که 
قافیه و سطر و ستون شعرم 

با اسم تو
عجین شده است”
نیستی و ندارمت

اما تو هنوز هم 
با تمام نبودنت 

تمام بودن منی...
عباس زائری 

دریا دیگر آبی نیست
  هجده سال پیش مرحوم ایوب دبیری نژاد 
دراین اندیشه شد که برای اعتالی فرهنگی، 
ارتقای حوزه اطالع رسانی و بازتاب دغدغه ها 
و دیدگاه های اجتماعی و دلبســتگی های 
شخصی خود به زادگاهش هرمزگان به ساحت 

روزنامه داری ورود کند.
  درآن دوران پرتالطــم سیاســی و اجتماعی، 
روزنامــه های مختلفــی از گرایش های متنوع 
سیاســی در پیشــخوان مطبوعات کشوری و 
محلــی حضورداشــتند و دبیری نــژاد خود را 

نماینده یک جریان اصولگرای معقول می دانست 
که می خواســت برای بیان حرفهــا، درددل ها، 
خواســت ها و هویت سیاســی و پایگاه فکری 
خویش تریبونی داشته باشد و بدین سان »دریا« 
در آذرماه 79 زاده شد. فرازو نشیب های بسیاری 
را پیمود و بی گمان از مسیرهای سخت و صعبی 
عبورکرد، گاه تلخی های آزاردهنده بسیاری را 
تحمل نمود و غصه ها و غم های آســیب رسان 
بســی را دید ولی ازپا ننشست و هرروز بیش از 
دیروز به این غوغای امواج درونی خود دل سپرد 
که دریا باید بماند، قدبکشد،رشــد کند و چنان 

ارتفاع افروزد که از دورادور هم دیده شود.
  کســانی که این روزگاربا الفبای کارمطبوعاتی 
و رسانه داری آشــنایند می دانند چه سخت و 
پرمشقت اســت روزنامه داری و نشریه گردانی. 
از آن لحظه کــه واژه ها درکنارهم نقش و نگار 
مــی یابند و در قالب جملــه و در هیبت خبرو 
گزارش و ...شــکل پیدا می کنند تا زمانی که در 
دستان مخاطبان لمس شده و به کاالیی کاغذین 
در می آیند. هرلحظه اش تــوام با خطرو بیم و 
هراس است. روزنامه نگاری به تعبیری همان راه 
رفتن درمیدان مینی است که نه براساس اسلوب و 
راهبردهای نظامی کالسیک که برپایه روش های 
نامنظم ناگاه روبه روی سربازان پدیدار می شود.

هرآن ممکن است یکی از مین های نادیدنی در 
فضای سوتفاهم خیز امروزی منفجرشود و نفس 
رادرگلوی یک روزنامه یا نشریه بخشکاند.جز 
عشق، شیدایی و والگی و دلباختگی تعبیری دیگر 
نمی توان از آن کرد بســان عاشقی که در چهره 
معشوق خود جز حسن،دلربایی و مفتونی و جذبه 

نمی بیند.
  ایوب دبیری نژاد هجده سال تمام با جان و دل 
و همه وجود ،عشقش ،دریایی بود که از مشتاقانه 
و شورانگیز درخلوت و جلوت، روح و جانش 
را تســخیرکرده بود و در سفر و حضرو و بود و 
نبود بدان می اندیشید، به آن عشق می ورزید و 
با آن زندگی مــی کرد. حاج ایوب مرد صبور و 
شکیبایی بود، به سادگی تسلیم نمی شد و از کوره 
درنمی  رفت اگرجزء آن بود نمی توانست دریای 
خــود را از این راه پرخطر و مهیب به ســالمت 
بگذراند و در دل توفان ها واننهد و به سالمت و 

برساحل امن برساند.آنانی که از دور و نزدیک با 
شخصیت و مختصات فردی زنده یاد دبیری نژاد 
آشنا بودند که وی هیچگاه درجااندیش و باری به 

هرجهتی و سکون خواه و ایستا نبود.
  همواره درطول این هجده ســال دریاداری در 
تامل و التهاب حرکت رو به جلو ، پیشــرفت و 
صعود کیفیت و دســت یافتن به قله های برتری 
بود و دقت و تیزبینی و همه جانبه نگری اش در 
مواجهه با مسائل مختلف ریزو درشت »روزنامه 
نگاری« سبب شده بود که نهال دریا که در آذر79 
غرس شد هر روز پرباترو پرثمرتر سربه آسمان 

ساید.
  دریا امروزه در اعداد وشمار روزنامه هایی است 
که مسئولیت مهمی رادر ساحت بازتاب مسائل 
و مصائب ، توانگری ها و داشــته های متفاوت 
»هرمزگان« برعهده دارد.دریا به همت و شــوق 
و ایمان »حاج ایوب«  اندک اندک سربرافراشت 

و با پشتکار و گرمابخشــی او و همکارانش از 
زودمرگی و نارسی به ایمنی جست و در طریق 

بلوغ و رشد و شکوفایی قدم گذارد.
  نهال کوچکی که دیروزها و در هجده بهارپیش 
کاشته شد و در طول سالیان با عشق و بردباری 
حراست شد و باغبانی چون حاج ایوب برسران 
لحظه ای چشــم برهم ننهاد اینک سروی استوار 
و افراشته شده است که دیگر خودراه رعنایی و 

آداب بلندباالیی را می داند .
  دریای حاج ایوب ،دراین سال ها دایره المعارف 
مطول و جامعی از هرمزگان بوده اســت. رویه 
اصلی آن انعکاس  »حرف مردم« در آینه ای بوده 
که روبه روی آنان نگهداشته است .نایستاده، درجا 
نزده، سکوت نکرده، هوشیار بوده و با تحوالت 
و تغییرات فرهنگــی و اجتماعی محیط و اقلیم 

پیرامونی خود نیز همسو و همزاد. 
  همکاران حاج ایوب گاه حتی جزیی بینی های 
فنی وی را هم به خاطر دارند که چگونه و به چه 
حرارتی ، رنگ ها و فونت ها و مالحظات خاص 
خود را به آنان گوشزد می کرد و برای بهروزی و 
اعتالی هرروزه آن ساعت ها وقت وقف می کرد 
و هیــچ زمان حتی در فاصله های دور فراموش 
نمی کرد که دریای خود را نظارت و پایش کند. به 
شهادت همه آن ها که حاج ایوب را می شناختند 
وی تا لحظه واپسین حیات ارزنده اش در سودای 
آن بود که دریای خود را آنچنان بگسترد و برکشد 
که به اقیانوســی بپیوندد از مسئولیت، ارزش و 

ماندگاری.
  یــادگار او   اکنون در غیبت ناگهانی اش هم ، 
دریایی است خروشنده، موج خیز و رخشان که 
اگرچه در نبــود »حاجی« دل تنگی می کند اما 
همچنان نبض می زند و پرتپش به پیش می رود. 
هجدمین بهار دریا در غیاب »حاج ایوب« گرچه 
تلخ وگزنده است اما از قلبی تپنده حکایت می کند 
که همچنان به پیش می رود و به امید خدا خواهد 
رفت. روحت شاد حاجی ،دریایت آرام و دوست 

داشتنی و مانا.

و آن نهال اینک سرویست استوار 

مرد رسانه مردمی
  حاج ایوب دبیری نژاد 
دوســت قدیمی و یار 
که  مــردی  دیرینه، 
همیشگی  لبخندش 
بــود. مــردی که در 
سختی ها اولین کسی 
بــود که بــه کمکت 
می آمد. مرد رسانه مردمی که بدنبال حقیقت بود. ظلم 
 ســتیز و عدالت خواه، نام روزنامه اش را دریا گذاشت 
می دانید چرا؟ زیرا خودش دریا دل بود. دلی داشــت به 
وسعت دریا و چشمانی به رنگ دریا و مانند نامش صبور و 

ایوب گونه، یادش گرامی و خاطره اش جاودانه.
 افتخار آشــنایی ام با آقــای ایوب دبیری نژاد از ســال 70 

می باشد. زمانی که بخشدار خمیر بودند و قبل از آن نیز افتخار 
هم ســنگری در جبهه های حق علیه باطل)دفاع مقدس( با 
برادر شهیدشــان یعقوب دبیری نژاد را داشــته و با آن شهید 
بزرگوار هم رزم بوده ام.ایشــان فردی صبور، مدیری دلسوز 
و والیت مدار بوده و از ســال 1381 نیــز بعنوان عوامل و 
کارگــزاران حج و زیارت در امــر خدمت گذاری به حجاج 
 و زائریــن بیت اهلل الحرام و زائرین عتبــات عالیات فعالیت 

داشتند. 
  وی در اکثر ســفرهای عمره و عتبــات با اخالص تمام در 
خدمت زائرین بود و همواره با لبخند و متانت و با سعه صدر 
به مشکالت زائرین رسیدگی می نمود و در سفرهای مختلف 
حج، عمره و اعتاب مقدسه حالت روحانی و معنوی عجیبی 
داشتند. نمی شود در این چند سطر از اخالق خوب و خدمات 

و دلسوزی ایشان در زمان خدمت به مردم شریف این استان و 
مخصوصًا زائرین بیان کرد. 

اما با تأســیس روزنامه دریا نیز صادقانه به مشکالت استان 
پرداخته و همواره به کمبودها اشــاره و به انتشــار اخبار و 
رویدادهای اجتماعی مــی پرداختند که کمتر روزنامه ای در 
سطح اســتان مانند روزنامه دریا به مشکالت و رویدادهای 
اســتان پرداخته اند. ایشــان با 3۵ ســال خدمت صادقانه، 
دلسوزانه و بی حاشیه در پست های مختلف مدیریتی، زندگی 
 پر بار خود را صرف خدمت به مردم شریف استان  هرمزگان

 نمودند.
  یادش گرامی و روحش قرین رحمت الهی باد ان شاء اهلل.

 امان اله ماندگاری

بی تو چه سخت می گذرد 
روزگار ما، پدر

دختر تو هر سنی که باشه، نیاز داره به حضور یکی به اسم پدر، کسی که بزرگترین 
تکیه گاهه، کســی که دلش همیشه گرمه به بودنش، کسی که اولین و بزرگترین 

مردیه که عاشقشه.
اولین و بزرگترین مرد زندگی من!

 هنوز نتونســتم و نخواســتم نبودنت رو باور کنم. با نبودنت فقط درد میکشم، با رفتنت 
انگار اکسیژن هم رفته، هوا برای نفس کشیدن کم آوردم. هیچکس جای خالیت رو برام 
پر نمیکنه، هیچ چیزی منو از هجوم نبودنت رها نمیکنه، مرور خاطراتی که باهات دارم 

تموم نمیشه داره تمومم میکنه.
بابا خیلی دلم برات تنگ شده ... کاش میشد یک بار دیگه وقتی میام خونه کفشهات پشت 
در باشه،کاش میشد یک بار دیگه وقتی در می زنم درو برام باز کنی، کاش می شد یک 
صبح دیگه وقتی میام دفتر ببینم چراغ اتاقت روشنه و پشت میزت نشستی، کاش میشد 
فقط یک بار دیگه می تونستم ببینمت، بغلت کنم، باهات حرف بزنم، کاش حسرت دوباره 

دیدنت به دلم نمی موند. دلم پر میزنه برای بودنت.
خاطره هات، چشمهای مهربونت، بزرگواریت، سخاوت و بخشندگیت، صبوریت،مهربونیات، 

قلب بزرگ و پر مهرت، دلسوزیهات تا ابد تو دلم زنده ست.
همیشه می گفتم چه خوش اقبال و خوشبختم که این چنین پدری دارم، پدری که همیشه 
باعث افتخارمه، همیشه اسمش به نیکی و در نهایت احترام میاد ولی درست تو نقطه اوج 
خوشــبختیم اقبالم برگشت و امروز چه بد اقبالم که سایت باالی سرم نیست، هرچند که 

عطر حضورت رو تو لحظه به لحظه ی زندگیم احساس می کنم.
بابای خوبم ازت ممنونم که همیشه باعث پیشرفتم بودی، ممنونم که همیشه راه رسیدن 
به موفقیت و راه درست زندگی کردن رو بهم یاد دادی و تشویقم کردی که درست ترین 
انتخاب رو داشته باشــم.هیچوقت نزاشتی کمبودی تو زندگیم احساس کنم.خیلی بهت 
مدیونم، کاش آنقدر زود دیر نمیشد کاش خدا فرصت جبران همه خوبی هاتو بهم می داد.
مرد تکرار نشــدنی زندگی من، بابای مهربونم به حدی دلتنگتم که نمیتونم هیچ توصیفی 
برای این دلتنگی داشته باشم، سخت ترین کار دنیاست تحمل این درد و دوری، نمیدونی 

چقدر دردآوره نگاه کردن به قاب عکست با یه روبان مشکی.
آغاز هجدهمین سال انتشــار روزنامه دریا که با سالها تالش و تدبیرت خیلی زود شد 
دریایی به وســعت اقیانوس رو بهت تبریک میگم. کاش بودی تا مثل هر سال این روز 
رو باهم جشن می گرفتیم. کاش کنارمون بودی که خوشبختیم امتداد پیدا می کرد، جات 
خیلی خالیه بیشتر از اون چیزی که تو ذهن میگنجه، ولی چه کنیم که چاره ای نیست جز 

تسلیم در مقابل آیه اناهلل و انا الیه راجعون...
  دخترت 
زهرا دبیری نژاد


