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مشترکين آب در صورت امكان، قبض خود را پراخت کنند

اجتماعي فرهنگي،  سياسي،  روزانهم 

نماینده کج اندیش به دنبال تأمين 
خوراک برای دشمن است

نماینده ولی فقیه در هرمــزگان گفت: نه بی اطالعی یک 
نماینده از کمک های ارزشــمند نهادهای انقالب چون ستاد 
اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی به 
هنگام حوادث غیر مترقبه در کشور قابل توجیه بوده و نه عدم 
درک صحیح شــرایط موجود و همنوایی با دشمنان انقالب و 
فراهم نمودن آتش تهیه و خــوراک تبلیغاتی برای بیگانگان 

قابل فهم می باشد.
به گزارش فــارس، حجت االســالم محمد عبــادی زاده 
در پاســخی به اظهارات یکــی از نمایندگان تهــران اظهار 
کــرد: اینک که ملت عزیز ما و مردم دنیا در آســتانه آزمونی 
بــزرگ در مقابله با بیمــاری کرونا قرار گرفته و شــاهد هم 
دلــی دولت ملــت و نیروهای مســلح و نهادهــای انقالبی 
کشور عزیزمان برای شکســت این ویروس منحوس هستیم 
متاســفانه برخــی از نماینــدگان کج اندیــش موجبات تهیه 
خوراک تبلیغاتی دشــمنان اســالم و وزارت خارجه آمریکا را 
 فراهم نموده و به دنبال ترســیم حاکمیت دوگانه در کشــور 

می باشند
وی افــزود: نه بــی اطالعی یک نماینــده از کمک های 
ارزشــمند نهادهای انقالب چون ســتاد اجرایی فرمان امام، 
بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی به هنگام حوادث غیر 
مترقبه در کشــور قابل توجیه بوده و نــه عدم درک صحیح 
شــرایط موجود و همنوایی با دشمنان انقالب و فراهم نمودن 
آتش تهیه و خوراک تبلیغاتی بــرای بیگانگان قابل فهم می 

باشد.
امــام جمعه بندرعباس تاکید کرد: اینجانب مراتب تشــکر 
و حمایت خــود را از کمکهای موثر و حضور به موقع ســتاد 
اجرایی فرمان امام و ســایر نهادهای انقالبی به هم اســتانی 
هــای عزیزم در اســتان هرمــزگان اعالم نمــوده و بر این 
 اعتقادم که حرکت های کج اندیشانه اینگونه افراد ره به جایی 

نخواهد برد.

دیدبان 

معاون امور مشترکین شرکت آب و فاضالب هرمزگان از مشترکین خواست تا در صورت تمکن مالی، قبض خود را پرداخت 
نمایند تا مبالغ پس از دو ماه، انباشته نشود.

»علي رضایي ســردره« با اعالم این خبر، گفت: با توجه به شــیوع ویروس کرونــا و پیامدهاي اقتصادي آن بر بخش هاي 
آســیب پذیر جامعه، مهلت پرداخت آب بهاء تا پایان اردیبهشــت ماه تمدید شــده اســت اما توصیه ما این اســت مردم براي 
جلوگیري از انباشــته شــدن مبالغ قبوض و فراهم آمدن امکان استمرار ارائه خدمات در شــرایط خاص کنوني، پرداخت قبض 
هــا را به بعد موکول نکنند.وي افزود: با هدف جلوگیري از شــیوع ویروس کرونــا، تا اطالع ثانوي قرائت رقم مصرفي کنتور به 
صورت مراجعه حضوری انجام نمی شــود، اما مشترکین براي دریافت صورت حســاب آب بهاء خود مي توانند با ارسال )شماره 
 اشــتراک * رقم مصرفي کنتور( به ســامانه 30004122، صورت حســاب آب بهاء را دریافت و نســبت به پرداخت آن اقدام

 نمایند.

دریادار خانزادی: 

برای غلبه بر ویروس کرونا پای کار هستيم
آب گنگان جاسک دو هفته 

دیگر از آب شيرین کن تامين 

می شود

دریافت و انعکاس هرگونه گپ و گفت شما 

به صورت صوتی،تصویری و نوشتاری

شهروندخبرنگار باشیم

09218532458

neda.news

مدیرکل کمیته امداد اســتان هرمزگان 
گفت: طی سال 98، سه هزار و 738 مورد 
کمک  هزینــه تهیه جهیزیه و هدیه ازدواج 
به ارزش 12 میلیارد و 446 میلیون تومان 
بــه زوج های جوان تحــت حمایت کمیته 

امداد هرمزگان اهدا شده است.
به گزارش فــارس، علی الهیاری اظهار 
داشــت: کمک به امر ازدواج جوانان تحت 
حمایت یکــی از برنامه های اثربخش این 
نهــاد در زمینه ی توانمندســازی، تحکیم 
بنیان خانواده ها و ترویج ازدواج آســان در 

جامعه می باشد.
وی افزود: طی ســال 98، ســه هزار و 
738 مــورد کمک هزینه تهیــه جهیزیه و 
هدیه ازدواج بــه ارزش 12 میلیارد و 446 
میلیــون تومان به زوج هــای جوان تحت 
حمایــت کمیته امــداد امــام خمینی )ره( 
استان هرمزگان اهدا شــده که حدود سه 
میلیــارد تومان آن توســط خیران و مابقی 
 از محــل اعتبــارات کمیته امــداد تأمین 

 گردیده است.
مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با 

تأکید بر اینکه ساکنین مناطق محروم و کم 
برخوردار استان در اولویت دریافت خدمات 
این نهاد می باشــند، افــزود: در 12 ماهه 
سال 98، دو هزار و 428 سری جهیزیه به 
نوعروســان و یک هزار و 310 مورد هدیه 
ازدواج به تازه دامادها اهداشده که درمجموع 
60 درصــد ایــن خدمات بــه مددجویان 
ســاکن در مناطــق محروم روســتایی و 
 کم برخوردار اســتان هرمزگان ارائه شــده 

است.
الهیــاری بابیان اینکــه زوج های جوان 

تحــت حمایت کمیتــه امــداد از خدمات 
مشاوره ای قبل و بعد از ازدواج نیز بهره مند 
می شــوند، یادآور شــد: به منظور ارتقای 
ســطح بینــش و آگاهی زوج هــای تحت 
حمایت، کارگاه های آموزشی شامل آموزش 
مهارت های زندگی و همسرداری، مدیریت 
زندگی  روان، ســبک  بهداشــت  خانواده، 
اســالمی ایرانی و مسائل دینی و اعتقادی 
توسط کارشناســان مجرب برای همسران 
جــوان تحت حمایت کمیته امــداد برگزار 

می شود.

مدیــر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر از آغاز مرحله ســوم 
غربالگری با را اندازی 5 ایســتگاه در نقاط مختلف بندر شــهید 
باهنر و 3 ایستگاه در بنادر تابعه) شهید حقانی، هرمز و جاسک( 

خبرداد.
»حمید رضــا محمد حســینی« با بیان اینکه مرحله ســوم 
غربالگری نه تنها معطوف به کارکنان اداری و عملیاتی اســت 
بلکه کلیه مراجعین به بنادر مرکز و شــرق اســتان را شامل می 
شود اظهارداشت: این اقدام براساس تدوین یک برنامه مستمر در 
ادامه مراحل قبلی و این بار با تاکید بر اقدامات کنترلی و مراقبتی 
همزمان با شروع فعالیت هاي اقتصادي و مراجعه به بنادر با دقت 

و حساسیت در حال انجام است.
وي گفت: براســاس دســتورالعمل های ابالغــی در اجرای 
ســومین مرحله غربالگری که از 16 فروردین در هشت ایستگاه 
ســالمت درحال اجراســت عالوه بر همکاران ســازمانی، کلیه 
کارکنان ادارات مســتقر در بنادر، پیمانــکاران، کارگران خنکار، 
خدمه شــناورها و .... در فرایند قرارگرفته و سالمت سنجی می 

شوند . 
مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنــر در بخش دیگری از 
ســخنان خود به اقدامات در حال انجام در بنادر مسافری اشاره 
کرد و گفت: اتصال بندر شــهید حقانی به سامانه کیا منطقه آزاد 
قشمhttp://qea.qeshm.ir  با هدف احراز برخط ضرورت 
ســفر و ممانعت جدی از ســفر های غیر ضرور به جزیره قشم، 
انجام تمامی مراحل تهیه بلیط به شــکل هوشمند و بدون رد و 
بدل شدن اسکناس در بندر شهید حقانی و هرمز همچنین توزیع 
ماســک بین تمامی  کارکنان بنادر مســافری، خدمه شناورها، 
کارگران خدمات حمل بار و ... با استفاده از ظرفیت NGO ها 
و تعاونی ها از جمله اقدامات مهم درحال انجام در بنادر مسافری 

استان است .
افزون براین انجام فعالیت های پیشــگیرانه نظیر تب سنجی، 
تامین و توزیع اقالم بهداشــتی بین کارکنان و گند زدایی بنادر، 
پایانه ها، شــناورها، ساختمان های اداری، شهرک مسکونی و... 
بر اســاس، برنامه زمانبندی  و به شکل مداوم را از دیگر  برنامه 

های  صورت گرفته برشمرد .
محمد حســینی ارتقاي فناوری ارتباطی به منظور ایجاد بستر 
مناســب جهت اجرای طرح فاصلــه گذاری  فیزیکی و      بهره 
مندی ارباب رجوع از خدمات بندر به شکل  اینترنتی و از راه  دور  
را در زمره برنامه های کاری اعالم کرد و اظهار داشــت: براین 
باوریم که نمی توان موضوعات نوپدیدی و بی ســابقه ای چون 
کرونــا ویروس را با همان روش های ســنتی مدیریت  وفعالیت 
های را با همان ســاز وکار قبلی ادامــه داد از این رو مطابق با 
دســتورالعمل های ابالغی از سوی وزارت بهداشت و هماهنگی 
با ســازمان بنادر با تقویت و ارتقاع فناوری های ارتباطی همواره 
سعی داشته ایم  همسو با پویش درخانه بمانیم  از هرگونه خروج  

و مراجعه  غیر ضروری به بنادراجتناب صورت پذیرد.

مدیر بنادر و دریانوردی شهيد باهنر اعالم کرد :

اتصال بندر شهيد حقاني
 به سامانه کيا برای ممانعت از سفرهاي 

غير ضروري 
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استان هرمزگان پایتخت 

اقتصادی کشور است اما 

اسپانسری ندارد

پرداخت ۱۲ ميليارد تومان 
کمک  هزینه تهيه جهيزیه 

و هدیه ازدواج به 
زوج های جوان 

هرمزگانی

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: تمامی امکانات ما در 
خدمت مردم برای مقابله با بیماری کرونا است تا بتوانیم بر 
این بیماری غلبه کنیم و هر لحظه و به هر شکلی که تدبیر 
شود، ما در کنار مردم پای کار مقابله با این بیماری هستیم.

به گزارش ایســنا، امیردریادار حسین خانزادی در جمع 
خبرنگاران در بندعباس به شــیوع ویروس کرونا اشــاره و 
با بیان ایــن که »این ویروس هیچ مرزی نمی شناســد«، 
اظهــار کرد: نیروی دریایی ارتش نیز در راســتای مقابله با 
این ویروس در مناطق اســتقراری خود در سراســر کشور، 
فعالیت های گســترده ای انجام داده که شــامل بخش های 

درمانی، ضدعفونی و ایجاد نقاهتگاه است.
وی افزود: ظرفیت های بیمارســتانی و زیرســاخت های 
درمانی، مشــارکت در قرنطینه، ضدعفونی مستمر اماکن و 
معابر و شــهرها، ایجاد مراکز نقاهتگاهی و ... گوشــه ای از 

اقدامات نیروی دریایی ارتــش در کنار مردم برای غلبه بر 
این بیماری است.

فرمانــده نیروی دریایی ارتش با اشــاره ایجاد نقاهتگاه 
توســط این نیرو در بندرعباس بــرای کمک به طی چرخه 
درمــان بیماران کرونایی، تصریح کــرد: هر لحظه و به هر 
شــکلی که تدبیر شــود، ما در کنار مردم پای کار مقابله با 

این بیماری هستیم.
دریادار خانزادی در ســفر به بندرعباس از نقاهتگاه 100 
تخت خوابی نیروی دریایی ارتش که در مجموعه ورزشــی 

شهدای 7 تیر ایجاد شده است نیز بازدید خواهد کرد.
وی گفــت: غلبه بر این بیماری با همدلی و مشــارکت 
همه مردم میســر است و ما نیز امکانات بهداشتی، درمانی، 
تجهیزاتــی و انســانی خود را در این زمینه بــر پایه تدابیر 

صورت گرفته، به میدان آورده ایم.

فرمانده نیــروی دریایی ارتش خاطرنشــان کرد: ایجاد 
تقاهت گاه هــا در مناطــق مختلف کشــور بــا هماهنگی 
دانشگاه های علوم پزشــکی هر استان صورت گرفته است 
تــا به روند تکمیل درمان بیماران کرونا کمک کرده و مانع 

از شیوع این بیماری شود.

دریادار خانزادی: 

برای غلبه بر ویروس کرونا پای کار هستيم

انتخابیــه مرکــزی  نماینــده حــوزه 
هرمــزگان در مجلــس گفــت: زمزمــه 
جابجایی دستفروشان خــیابان طـــالقانی 
را  این محدوده  بندرعباس، دستفروشــان 

نگران کرده است.
حسین هاشمی تختی در دیدار با جمعی 
از مردم بندرعباس، با اشــاره به نشســت 
مشــترک با نمایندگان دست فروشان بلوار 
طالقانی )روبروی بازار اصلی( که به اتفاق 
معاون امور عمرانی اســتانداری هرمزگان 
برگزار شــد، اظهار کــرد: نگرانی هایی در 
بین این افراد )که به دلیل کرونا از فعالیت 
آنها جلوگیری شــده( مبنــی  بر جابجایی  
همیشــگی و انتقــال آنهــا بــه بازارچه 

دستفروشــی 22 بهمن به وقوع پیوســته 
است.

وی ادامه داد: گویا طی روزهای اخیر به 
این قشر اطالع رسانی شده که باید محل 
فعالیت خود را تغییر دهند که این امر سبب 

نگرانی هایی شده است.
نماینده حوزه انتخابیه مرکزی هرمزگان 
افرود: اغلب دستفروشان خیابان مذکور که 
فعالیت خود را در ســاعات پایانی شــب و 
پس از زمان تعطیلی بازار شروع می کنند، 
از اقشار آسیب پذیر و زنان سرپرست خانوار 

و یا بدسرپرست هستند.
وی با بیان اینکه تعــداد قابل توجهی 
از دستفروشــان برای امرار معاش خانواده 

خود در ایــن محدوده فعالیت دارند، افزود: 
از جناب آقای مدرس معاون اســتانداری 
و همچنین فرماندار و شــهردار بندرعباس 
خواهانیم در این مــورد همه جوانب را در 
نظر بگیرند و با تدبیر بیشتری عمل کنند.

هاشمی تختی با بیان اینکه ساماندهی 
این محوطه و نحــوه فعالیت افراد الزامی 
اســت، اضافه کــرد: ســاماندهی نباید به 
قیمت افزایش فشــار و له شدن تعدادی از 
خانوارها تمام شود، پس معتقدیم حتما باید 
طرح های جایگزینی مدنظر طوری باشــد 
که از ضرر بیشــتر و افزایش مشــکالت 

دستفروشان جلوگیری کند.
ایــن نماینده مجلس ادامه داد: اگر قرار 

را  باشــد دستفروشــان محدوده طالقانی 
انتقال  بازارچه دستفروشــی 22 بهمن  به 
دهند، باید متوجه باشــند که آن مکان از 
زیرساخت ها و فضای مناسب برای فعالیت 
افــراد جدید برخوردار نیســت و از طرفی 
دیگــر در بعد جذب مشــتری کشــش و 

ظرفیت الزم را ندارد.
وی گفت: در این راســتا مسئوالن امر 
باید مدبرانه تصمیم بگیرند و پیشــنهادات 
و دغدغه های این افراد را نیز بشــنوند چرا 
که آنها نیز برای مکان جدید فعالیت خود 
پیشنهادات و ایده هایی دارند که می تواند 
چالش هــای جابجایی را بــه کمترین حد 

برساند.

نماینده حوزه انتخابيه مرکزی هرمزگان در مجلس:

ساماندهی بازار دستفروشان بندرعباس به قيمت »له شدن قشرضعيف« تمــام نشود

رئیس شــورای عالی مدارس اهل سنت و جماعت از 
تالش های ســتادهای مردمی مقابله بــا کرونا تقدیر و 

تشکر کرد.
به گزارش مهر، ســید عبدالجلیــل قتالی طی پیامی 
از ســتادهای مردمــی مقابله با کرونا در کشــور تقدیر 
و تشــکر کرد. در این پیام آماده اســت: قال رسول اهلل 
صلی اهلل علیه وســلم: »من نفــس عن مؤمن کربة من 
کرب الدنیا، نفــس اهلل عنه کربة من کرب یوم القیامة« 
رســول خدا صلی اهلل علیه وسلم می فرماید: »کسی که 
مشــکلی از مشــکالت دنیوی مؤمنی را برطرف کند، 
 خداوند مشــکلی از مشــکالت روز قیامــت او را رفع 

خواهد کرد«.
اینــک که ویروس کرونا و شــیوع ســریع و فراگیر 
آن، جریــان طبیعی زندگــی قریب به اتفــاق مردم را 
مختل کرده و بســیاری از همشــهریان ما را نیز دچار 
مشکل نموده اســت، جای بسی خوشــحالی است که 
شــما با همدلی و همراهی دوســتان و همکاران تان در 
ســتادها و کمپین هــای مردمی، در کنار آنان ایســتاده 
 و خیرخواهــی و نــوع دوســتی خویش را بــه نمایش

 گذاشته اید.
بدون شک، لحظه لحظه ی تالش های مخلصانه تان 
برای کنترل ورود و خروج شهرها و روستاها، ضد عفونی 
کردن سطوح و معابر، تهیه ماسک، جمع آوری و توزیع 
کمک های معیشــتی بــرای افراد نیازمنــد، یا هر عمل 
دیگری که در جهت حفظ ســالمتی مردم و حمایت از 
آنان صرف می کنید، در میزان حســنات تان قرار خواهد 

گرفت.
برحسب وظیفه و به سهم خود الزم می دانیم صمیمانه 
از این یاری رســانی و خدمت داوطلبانه و ارزشمند شما 
سپاســگزاری نمائیم. ایــن همت واالی شــما را ارج 
 می نهیم و پاداش شــما را از ذات باری تعالی مســألت

 می نمائیم.
بــا توجه به اینکــه مردم عزیز ما همچنــان نیازمند 
حمایت های همه جانبه می باشــند، لذا شایسته است که 
ما نیز همچنان در کنار همدیگر باشیم و از هیچ تالشی 
در جهت حمایت و حفظ ســالمت جسمی و روحی آنان 

دریغ نورزیم.

تقدیر شورای عالی مدارس
 اهل سنت از ستادهای مردمی 

مقابله با کرونا

صفحــه    1

صفحــه    2
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مشتركين آب در صورت امكان، 

قبض خود را پراخت كنند

 ادامه از صفحه یک
وي اضافــه كــرد: صورتحســاب آب بها برای 
مشــتركيني كــه رقــم كنتــور خــود را از طریق 
ســامانه  مذكــور اعــام ننمایند، به صــورت علي 
 الحســاب و بر مبنای مصرف دوره هاي قبل صادر 

خواهد شد.
امكان پرداخت اقساطي هزینه هاي انشعاب

معاون مشــتركين آبفــا اســتان در ادامه اظهار 
داشت: این شــركت همچنين تعامل و آمادگي الزم 
در دریافت اقساطي هزینه هاي انشعاب برای تمامی 
متقاضيان و قبوض آب بهای مشــتركين غيرخانگی 

دارای مبالغ باال را دارد.
پيش از ایــن؛ به دليل شــيوع ویــروس كرونا 
وزیــر نيرو وعــده همکاری بــا مشــتركين برای 
 پرداخــت حــق انشــعاب و  قبــوض آب و برق را

 داده بود.

آب گنگان جاسک دو هفته دیگر از 
آب شيرین كن تامين می شود

  مدیر امور آبفای شهرستان جاسک گفت: آب 
گنگان و روستاهای مجاور آن تا دو هفته آینده از 

محل آبشيرین كن تامين می شود.
علــی زارعــی با اشــاره بــه وضعيــت آب 
روســتای گنگان گفت: آب این روســتا قبا از 
محل آب شــيرین كــن تامين می شــد كه با 
توجه به ســيل اخير آســيب هایی به آن وارد و 
 در تاميــن آب روســتای مذكور مشــکاتی به

 وجود آمد.
وی افزود: شركت آب و فاضاب برای تامين 
موقتی آب روســتای گنگان یــک حلقه چاه در 
پایين دست سد رابگ را وارد مدار كرد تا نياز آبی 

اهالی مرتفع شود.
مدیر امور آبفای جاســک بيان داشت: تامين 
آب از این محل موقتی اســت و ظرف دو هفته 
آینده، آب روستای گنگان از آبشيرین كن بونجی 

تامين می شود.
زارعی با اشــاره به برنامه آتی آب و فاضاب 
جاسک افزود: آبرســانی به روستاهای مذكور از 
ســد جگين در دستور كار قرار گرفته كه با تامين 
 اعتبار مورد نياز، آبرســانی از ایــن محل انجام 

می شود.
وی اعتبار مــورد نياز پروژه مذكــور را ۶۰۰ 
ميليــارد ریــال عنــوان و ابراز اميــدواری كرد، 
شــركت نفت و صنایع مجاور روستای گنگان و 
كوه مبارك كه از این خط لوله منتفع می شــوند 
 بخشــی از اعتبارات را متقبل تا پروژه ســریع تر

 اجرا شود.
به گفته مدیر آبفای جاســک، پروژه مذكور به 
محض تامين اعتبار در بازه زمانی شش ماهه به 

پایان می رسد.
زارعی ادامه داد، روستاهای زیادی در جاسک 
با كم آبی مواجه هســتند كــه برنامه ریزی الزم 
بــرای تامين آب مــورد نياز آنها در دســتور كار 

شركت آب و فاضاب است.

توقيف ۱۴ دستگاه خودرو حامل 
سوخت قاچاق در شهرستان 

بندرعباس

فرمانــده انتظامــی شهرســتان بندرعبــاس از 
توقيف ۱۴ دســتگاه خودرو نيســان و كشــف ۲۶ 
 هــزار ليتر ســوخت قاچاق در این شهرســتان خبر

 داد.
سرهنگ محمد اسماعيل مشایخ افزود: در راستای 
مبارزه و مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی 
و در پــی دریافــت خبری مبنی بر انتقال ســوخت 
توســط تعداد زیادی خودرو نيســان، بافاصله تيم 
 عملياتی فعال و به خورهای اطراف شهرستان اعزام

 شدند.
وی با اشــاره به اینکه مامــوران پس از حضور 
در محــل مشــاهده كردند تعدادی خودرو نيســان 
بــا مخازن دوهــزار ليتری در حال انتقال ســوخت 
می باشــند، افزود: قاچاقچيان با مشــاهده ماموران 
قصد داشــتند از محل متواری شوند كه با هوشياری 
و تاش ماموران تعداد ۱۴ دســتگاه خودرو نيسان 
فاقــد پاك توقيــف و در بازرســی از آن ها مقدار 
 ۲۶ هــزار ليتــر ســوخت قاچاق كشــف و ضبط

 شد.
فرمانــده انتظامــی بندرعبــاس بــا اشــاره به 
دســتگيری ۱۱ متهــم در این زمينه، خاطرنشــان 
كرد: ارزش ســوخت قاچاق كشف شــده برابر نظر 
 كارشناســان یک ميليارد و ۷۱۶ ميليون ریال برآورد 

شده است.

خبر خبر

تلگراف در بندرعباس 

 گردآوری: کاظم گلخنی
انتشــار اخبار اختراع وســيله ارتباطی جدیدی با نام 
تلگراف در اروپا باعث شــد ناصرالدین شاه قاجار دستور 
دهــد خطی برای ارتباط تلگرافی در ایران نيز راه اندازی 
و مورد اســتفاده قرار گيرد و چيزی نگذشت كه همين 
وسيله به مهمترین ابزار ارتباطی زمان خود تبدیل شد.  
 خطــوط تلگراف در ایران به ســال ۱۲3۴ هجری 
شمسی بيش از یک دهه بعد از اروپا و امریکا مابين كاخ 
گلستان و مدرســه دارالفنون كشيده شد و با توجه ویژه 

ناصرالدین شاه به سرعت توسعه یافت. 
انگليس كه در آن زمان به دنبال تکميل خط تلگراف 
اروپا به هندوســتان بود برای كشــيدن خط تلگراف در 
ایران پيش قدم شد انگلستان تاش خود را برای ایجاد 
تلگرافخانه در بنادر و جزایر خليج فارس در ســال های 
نخستين دهه هشتاد سده ســيزدهم آغاز كرد. در سال 
۱۲۴3 شمســی /۱8۶3 م كمپانــی تلگراف هند و اروپا 
مشغول سيم كشی از هند به خليج فارس شد. یک سال 
بعد این سيم به ایران رسيد. انگليسی ها در سال ۱۲۴۷ 
تلگرافخانــه هنگام را به همراه عمــارات دیگر خود بنا 
نهادند و پرچم خود را در این جزیره بر افراشته ساختند؛ 
اما در ســال ۱۲59 این جزیره را رها كرده و حتی ابنيه 

خود را ویران كردند و روانه جاسک شدند.
مركز جاســک كه یکی از مراكز مهــم ارتباطی در 
خاورميانه به شــمار می رفت، خط جاسک از طریق زیر 
آبي به جزیره اي در منطقه مســندام وصل مي گشت از 
آنجا به جزیره هنگام و از هنگام به بندرعباس و بوشهر 

متصل می شد و ادامه پيدا می كرد .
در آستانه جنبش مشروطه ایران، مجددا انگليسی ها 
تلگرافخانه ای را به ســال ۱۲83 در جزیره هنگام دایر 
كردند. ســيم این تلگراف از قشــم به هنگام و سپس 
بندرعبــاس متصل می شــد. ســيم بحــری )دریایی( 
تلگرافخانه پرمناقشــه ترین مســاله ایران و انگليس در 

این زمان بود.
دولت انگلستان در سال ۱۲95 در صدد اتصال سيم 
تلگراف بندرعباس به كرمان برآمد. به این منظور كشتی 
آتندا از بمبئی روانه این بندر شــد. مهندس سيم كشی 
مستر پن سنت برای این كار ماموریت یافت.اعتماد نظام 
پسر شجاع نظام نائب الحکومه مامور همراهی و فراهم 
كردن مقدمات و تسهيات شد.حدود بيست و سه هزار 

قطعه اسباب و وسایل معادل ۱۷3 تن ارسال گردید. 
درســال ۱۲8۱شمســی انگليســی ها خط تلگراف 
دهلــی لندن را با كابل از طریــق دریا به جزیره هنگام 
متصل نمودند. ســپس از مسير دریایی تا توریان و قشم 
و مجددا از طریق دریا مســير را طوری انتخاب نمودند 
تا روبروی كنسولی انگليس )بيمارستان شریعتی فعلی( 
كابل ها به خشــکی برســند بعد از اتصال به كنسولی 
و بروز مشــاجراتی در خصوص نحوه اســتفاده ایرانی 
ها از تلگراف باغ جمشــيدیان درضلــع  غربی اجاره و 
ودســتگاه درآنجا نصب و در ســاعاتی از روز در اختيار 
ایرانی ها قرار گرفت)برگرفته از اعام الناس فی احوال 
بندرعباس سدید السلطنه كبابی(. بعدها محل ورود كابل 
های تلگراف به خشکی به محله سيم باال معروف شد.

گــروه سيم كشــی از دوم ذی الحجــه در محــل 
كنسولگری شــروع به نصب ستون و ســيم كردند.در 
ســيزدهم محرم تا انتهای حدود بندر عباس به مسافت 
چهل ميل سيم كشی شــد. پنجاه نفر تفنگچی و پانزده 
ســواره نظام حکومتی برای دو ماه به منظور مراقبت به 

خدمت گرفته شدند. 
تلگراف دیروز نيز مثل تلگرام امروز بسيار پر حاشيه 
بود. بسياری این پيام رســان را مركز جاسوسی بریتانيا 

می دانستند.
امــا كاركنــان تلگراف طبق سياســتی كه در پيش 

گرفتند اعتماد بسياری از مردم را جلب كردند.
بعدها خيلی ها در جهت مبارزه با استبداد به تلگراف 
روی خوش نشان دادند و تلگراف نيز تعمدا اخبار انقاب 

مشروطه را به همه شهرها پوشش می داد.
با این همه مناقشه ادامه یافت و بی اعتمادی دولتی 
ها تا رفتن انگليســی ها و ایرانی شــدن دفاتر تلگراف 

برطرف نشد.
منابع: سایت های فرادید، مورخان، سورو، آرموس و 

كتب سدید سلطنه كبابی 
عکس: آلبوم سرپرســی كاكس پایه گذاری مســير 

تلگراف بندرعباس به كرمان

توقف عمليات تصرف اراضی
 در قالت باال

ریيــس اداره منابــع طبيعــی و ابخيــزداری 
شهرســتان بندرعباس از توقــف عمليات تصرف 

اراضی ملی در منطقه قات باال خبر داد.
روح اله وفاكيش گفت: ميزان ۲۴3۱  مترمربع 
از اراضی ملــی منطقه قات باال كه فردی بدون 
در نظر گرفتن اصل ۴5 قانون اساســی و رعایت 
مــواد ۱و ۲ قانون ملی شــدن جنگلهــا ،مراتع و 
ابخيزداری كشــور اقدام به تصــرف نموده بود به 
استناد تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره 
برداری از جنگلها ،مراتع و ابخيزداری كشور توسط 
پاســگاه حفاظت این اداره از ادامه فعاليت تصرفی 

آن جلوگيری به عمل آمد.
وی افزود : ارزش ریالی این اراضی ۱۲ ميليون 

تومان  می باشد.
ریيــس اداره منابــع طبيعــی و ابخيــزداری 
شهرســتان بندرعباس گفت : یگان حفاظت این 
اداره به صورت شــبانه روزی و ایام تعطيل آماده 
دریافــت و بررســی هرگونه اخبــار در خصوص 
تخریــب و تصــرف اراضی ملی ،قطــع درخت و 
 آتش سوزی از طریق سامانه ۱5۰۴ یگان حفاظت

 می باشد.

مدير كل بنادر و دريانوردي هرمزگان تاكيد كرد:

استمرار فعاليت شرکت های خدمات رسان دریایی وبندری 
منوط به رعایت پروتکل های ابالغی 

مدیر كل بنادر و دریانوردي هرمزگان استمرار 
فعاليت شــركت هــای خدمات رســان دریایی و 
بنــدری را منوط بــه رعایت الزامــات اباغي از 
ســوي اداره HSE بندر و براساس  پروتکل های 
بهداشتی دانست و گفت: نظارت بازرسان بر حسن 
اجرای دستورالعمل هاي اباغي در محوطه هاي 
بندري و شهرك هاي مســکوني به شکل مداوم 

درحال انجام است .
»اله مــراد عفيفي پــور« حفــظ و صيانت از 
سامت شــاغلين و مراجعين  به بنادر و ساكنين 
شهرك هاي مســکوني و نظارت بدون مسامحه 
بر فعاليت كارگزاران ارائه دهنده خدمات دریایی و 
بندری را در كنار دیگر اقدامات مراقبتي و كنترلي 
بعنوان موضوعي مهم مورد تاكيد قرار داد و گفت: 
یکي از تدابير مهم و موثري كه عاوه برگندزدایي 
در جهت جلوگيري از شــيوع ویــروس كرونا در 
بنادر و شهرك های مسکوني صورت گرفت تهيه 
دستورالعمل مربوط به رعایت الزامات بهداشتي و 
اباغ به كليه شــركت های خدمات رسان دریایی 

و بندری بود.
بنــادر و دریانــوردي هرمــزگان  مدیــركل 
 HSE اظهارداشــت: در گام دوم از ســوي اداره
بندر بازرساني به منظور نظارت برحسن انجام این 
دســتورالعمل ها تعيين و كليه فرایندها از طریق 
چک ليست به شکل مستمر مورد صحت سنجی و 

ارزیابي قرار می گيرد .
عفيفــی پور خاطر نشــان كــرد: از آنجایيکه  
تضمين  ســامت مراجعين و كاركنان را وظایف 

اداری، انساني، اخاقي و اجتماعي خود مي دانيم 
از بازرســين خواسته شده چک ليســتها را بدون 
مســامحه تکميل و مورد بررســی قرار داده و در 
صورت رویت هرگونه مغایــرت و یا عدم رعایت 
نکات بهداشــتي، با افراد خاطي بدون اغماض و 

مماشات  برخورد قانوني صورت پذیرد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهيد رجایی، 
نصــب جا مایع ضد عفوني سنســوردار در مبادي 
ورودي و توزیع دســتکش یکبار مصرف در تمام 
اماكن خدماتی و رفاهی مواردي است كه در چک 
ليست بازرسان اداره  HSEبندرشهيد رجایي مورد 

ارزیابي قرار مي گيرد .
وي تصریح كرد : مراجعين محترم  در صورت 
مشاهد هرگونه تخلف ، طي تماس با شماره های 
3۲۱۲۲3۰۲الــی3۲۱۲۲3۰۷ مركز رســيدگي به 

شــکایات اداره كل بنــادر و دریانوردي هرمزگان 
ضمن ارائه پيشــنهادات خــود،  گزارش  تخلفات  

احتمالي را اطاع رساني نمایند.
ایــن مقام مســئول  همچنيــن از كارگزاران 
خدمات دریایــی و بندری به عنوان ســنگربانان 
حوزه اقتصادی كشــور كه با التــزام برمعيارهاي 
اداری، اخاقي و انساني با رعایت نکات بهداشتي 
مشــغول انجام فعاليت و زنده و پویا نگه داشــتن 
رشد اقتصادی كشور مي باشــند، قدرداني كرد و 
گفت: با وجود تنگناهاي اقتصادي ناشــي ازاثرات 
ویــروس كوویــد -۱9در جهان،  شــركت هایی 
هستند كه بر غم كاهش محسوس درآمد، اجراي 
دستورالعمل هاي بهداشتي و تهيه اقام مورد نياز 
كه خود نيز هزینه بردار است را مشي اخاقي خود 
دانســته و در رعایت نکات بهداشــتي  و سامت 

بهداشت مراجعين و كاركنان خود از هيچ كوششي 
فروگذار نبوده اند .

تســریع در ارائه خدمــات دریایــی و بندری  
بارعایت كليه الزامات بهداشتی

 مدیر كل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره 
بر انجام سياســت های حمایتــی به منظور حفظ 
سامت دریانوردان براســاس پروتکلهای اباغی 
از ســوی) IMO ســازمان جهانی دریانوردی( 
اظهارداشت : حفظ سامت دریانوردان خارجی در 
بنادر و آب های سرزمينی با هدف پویایی اقتصاد 
صنعــت دریانوردی كه امروز نقش بی بدیلی را در 
تامين و جابجایی اقام بهداشتی، ملزومات درمانی 

و كاالهای اساسی ایفا ميکند ارجح امور است .
  عفيفی پور تهيه  بروشور به زبان التين حاوی 
نــکات بهداشــتی و مراقبتی، انجام تســت های 
غربالگری و تب ســنجی در لنگرگاه بندرعباس و 
همچنين فراهم نمودن امکانــات ویژه امدادی و 
بيمارستانی درصورت مشــاهده عائم احتمالی را 
از مهمترین اقداماتــی عنوان كرد كه جهت حفظ 
سامت دریانوردان خارجی پيش بينی شده است .

به گفته عفيفی پور استراتژی های اتخاذ شده 
در بنادر اســتان هرمزگان بر لــزوم انجام مولفه 
هایی چون اجرای دقيق  تســت هــای مراقبتی 
درلنگرگاهای استان، حفظ ســامت دریانوردان، 
صيانت از كاال و محيط زیســت دریایی و پرهيز از 
تاخير غيرضروری و تسریع در ارائه خدمات دریایی 
و بندری  به تمام كشــتی ها بویژه  كشــتی های 

حامل كاالهای اساسی و بهداشتی تاكيد دارد.

مدیــر روابط عمومی و امــور بين الملل علوم پزشــکی 
هرمزگان از جان باختن سه و مسموميت ۴۴ هرمزگانی بر اثر 
مســموميت الکلی در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: مصرف 

خوراكی الکل هيچ تاثيری بر ویروس كرونا ندارد.
بــه گــزارش خبرگزاری مــوج هرمزگان، دكتــر فاطمه 
نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
در گفتگو اختصاصی با خبرنگار موج، با اعام اینکه متاسفانه 
طــی دوماه اخير تا كنون ۴۴ نفر مســموميت در اثر مصرف  
الکل و سه فوتی داشته ایم، خاطر نشان كرد: تعدادی از این 

افراد در جهت پيشگيری از كرونا اقدام به این كار كرده اند.
 وی با اشــاره به اینکه برخاف شایعه ها، مصرف الکل و 
مشــروبات الکلی هيچ تاثيری در جلوگيری از بيماری كرونا 
ندارد اذعان داشــت: مصرف هر گونه الکل به ویژه صنعتی 
می تواند به مسموميت شــدید و مرگ مصرف كننده منتهی 
شود و این باور اشتباه و ساختگی هيچ گونه پایه علمی ندارد.

وی بــا تاكيد بر اینکه افراد مصــرف كننده به هرگونه به 
مــواد دخانی و مواد الکلی بيشــتر از افراد عــادی جامعه در 
معــرض خطر ابتا به ویروس كرونا هســتند، هشــدار داد: 
مصرف الکل  به منظور افزایش سيســتم ایمنی بدن در برابر 
ویروس كرونا فرضيه ای كاما اشــتباه است و از شهروندان 
 تقاضا داریم از مصرف مشــروبات الکلــی اكيدا« خودداری

 فرمایند.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان، 
تصریح كرد: متاســفانه در شرایط بحرانی كه در حال حاضر 
كل كشــور با آن دســت و پنجه نرم می كنــد، حجم قابل 
توجهی الکل تقلبی در بازار وجود دارد كه عده ای را ترغيب 
به مصرف این مواد خطرناك برای مصون ماندن از ویروس 

كرونا كرده است.
نوروزیان با تاكيد بر اینکه مصرف الکل مصونيت شــما را 

در برابر ویروس كرونا تضمين نخواهد كرد،  ابراز داشــت: ما 
از شــهروندان خواستاریم كه در این روزها كه فشار بسياری 
بر كادر درمان وارد اســت، با انجــام كارهای غلط و بی پایه 
و اســاس، بار مضاعف دیگری بر مراكز درمانی وارد نکنند و 
برای مقابله با ویروس كرونا تنها و تنها نکات بهداشــتی را 

رعایت كرده و از منزل خارج نشوند.
نوروزیــان در ادامه با اعام اینکه مســموميت الکلی ۴۴ 
هرمزگانی را روانه بيمارســتان كرد، افزود: مشروبات الکلی 
مســموم ظرف ۶ تا ۱۲ ســاعت موجب تاری دید، سفيدی 
ميدان دید و كاهش ميزان هوشــياری و تشــنج می شود كه 
افراد اگر بــه فوریت تحت درمان قــرار نگيرند دچار از كار 

افتادگی كليه و قلب می شوند.
وی گفت: برخی از افرادی كه با مسموميت مراجعه نموده 
اند به همراهانشــان از مصرف مشــروبات الکلی دست ساز 

خبر داده اند.
شــایان ذكر است؛  ویروس كرونا مانند سایر ویروس های 
تنفسی اســت كه در افراد دارای نقص ایمنی مانند بيماران 
دیابتــی، فشــار خون باال كه خوب كنترل نشــده اســت و 
دیاليزی و همچنين بيماران با بيماری های زمينه ای می تواند 

خطرناك باشد.

طی دو ماه اخير؛

مسمومیت الکلی، ۴۴ هرمزگانی را روانه بیمارستان کرد

معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری 
هرمزگان گفــت: كليه كاركنان دســتگاه های 
اجرایی با مراجعه به ســامانه سامت نسبت به 
ثبت نــام و خود ارزیابی در طرح غربالگری اقدام 
كنند و تمهيدات الزم در خصوص تب ســنجی 

در دستگاه ها به عمل بياید.
نازنيــن شــيبانی تذرجی با تاكيــد بر اینکه 
كاركنان دســتگاه های اجرایی در جهت حفظ 
ســامت همکاران خود ملزم به خــود ارزیابی 
سامت شان در سامانه سامت می باشند،بيان 
كرد: در راســتای پيشگيری از ویروس منحوس 
كرونا تمامی دســتگاه های اجرایی استان حتی 
االمکان تدابيری را در جهت حفظ سرمایه های 

انسانی بياندیشند.
معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری 
هرمزگان اضافه كرد: همه دستگاه های اجرایی  
نســبت به رعایت نکات بهداشــتی، ضدعفونی 
كردن ســاختمان هــای اداری و محوطه های 
پيرامونی ســاختمان و كنترل سامت كارمندان 

اقدامات الزم را انجام دهند.
وی افزود: كليه كاركنان دستگاه های اجرایی 
با مراجعه به سامانه سامت نسبت به ثبت نام و 
خود ارزیابی در طرح غربالگری اقدام و تمهيدات 
الزم در خصوص تب ســنجی در دستگاه ها به 
عمل آمده و در صورت بروز عائم مشکوك به 
جداسازی افراد مشکوك به بيماری و با مراقبت 
بهداشــتی و رعایت پروتکل های مربوطه اقدام 

كنند.
 

معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری 
هرمزگان با تاكيد بر اینکه كاركنان دستگاه های 
اجرایی ملزم به خود ارزیابی در ســامانه سامت 
هســتند، عنوان كرد: دســتگاه هــا مکلفند در 
خصــوص فاصله گــذاری فيزیکی اقــدام و در 
صورت لــزوم از ملزومات بهداشــتی همچون 
ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی كننده و غيره 
اســتفاده كنند، همچنين به جهت جلوگيری از 
شــيوع بيماری كرونا و قطــع زنجيره انتقال به 

منظور پيشــگيری حداكثری برنامه ریزی های 
الزم را به عمل آورند.

وی ضمن اعــام اینکه ســایر افرادی هم 
كه بر سر كار حاضر می شــوند باید با ورود به 
ســامت  وضعيــت   Salamat.gov.ir ســایت 
خود را ثبت كنند، خاطرنشــان كرد: در صورت 
اباغ های جدیــد پروتکل های بهداشــتی از 
طریق مدیریت بيماری كرونا مراتب تغييرات و 
تمهيدات الزم جهت اجرا توسط استاندار اعام 

خواهد شد.

 شيبانی تذرجی با بيان اینکه كارمندان دارای 
عامت بيمــاری با گواهی  پزشــک، در خانه 
بمانند، ادامه داد: برابر دستورالعمل شماره ۱۲35 
مورخ 5 فروردین 99 سازمان اداری و استخدامی 
كشور با مرخصی كاركنان به ویژه كاركنانی كه 
دارای بيماری هــای زمينــه ای و آســيب پذیر 
همچون قلبی، عروقی، ســرطانی، ریوی، خانم 
های بــاردار و بيماران مشــکوك به كوئيد ۱9 
و غير هســتند، اقدام شــود و تا اطاع ثانوی از 
برگزاری هرگونه جلســات عمومی خودداری و 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت و در صورت 

لزوم از طریق ویدئو كنفرانس اقدام شود.
 وی در پایــان، تصریح كرد: تا اطاع ثانوی 
از حداكثر ظرفيت دوركاری نيروی انسانی برابر 
دستورالعمل ســازمان امور اداری و استخدامی 
كشور اقدام شود، ضمن اینکه دستگاه ها مکلف 
به اجرایی كردن تاكيدات ســتاد ملی و استانی 
مدیریت كرونا بوده و الزم است تمهيدات الزم 

در این خصوص اتخاذ شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان:

کارکنان دستگاه های اجرایی ملزم به خودارزیابی در سامانه سالمت هستند

رئيس كل دادگستری هرمزگان گفت: طی سال ۱398 ، 3۴۷۱ 
رأی قضایــی بر مبنای مجازات هــای جایگزین حبس و با رویکرد 

اصاح و تربيت در استان هرمزگان صادر شد.
علی صالحی صبح افزود: یکی از راهبردهای اساسی قوه قضائيه 
در دوره تحول، اهتمام جدی به مقوله مجازات های جایگزین حبس 
و همچنين اصاح و باز اجتماعی كردن مجرمان و آســيب دیدگان 
اجتماعی و برنامه ریزی و طراحی مداخات در این خصوص است.

وی خاطرنشــان كرد: طی ســال ۱398 ، 3۴۷۱ رأی قضایی بر 

مبنای مجازات های جایگزین حبس و با رویکرد اصاح و تربيت در 
استان هرمزگان صادر شد.

صالحی با بيان اینکه استفاده از مجازات های جایگزین حبس در 
این بازه زمانی افزایش داشــته است، تصریح كرد: صدور این قبيل 
احکام، در بســياری موارد در روند كاهش یا عدم تکرار جرم نقشی 

مؤثر ایفا می كند.
ایــن مقام قضایی اضافه كرد: كاهــش هدفمند جمعيت كيفری 
در زندان هــا می تواند كيفيت برنامه هــای اصاحی و تربيتی را نيز 

افزایش دهد.
رئيس كل دادگستری اســتان هرمزگان  همچنين ضمن اعام 
برنامه مستمر و هدفمند بازدید از زندان ها توسط قضات و مسئولين 
دادگستری این استان، تصریح كرد: سياست كاری و اولویت دستگاه 
قضایی استان هرمزگان كاهش جمعيت كيفری است و این بازدید ها 
می تواند دستيابی به این هدف را تسریع بخشد و بدون شک استفاده 
از مجازات های جایگزین حبس به ویژه در جرایم غيرعمد در كاهش 

جمعيت كيفری زندان ها نقشی اساسی خواهد داشت.

بیش از سه هزار حکم جایگزین حبس در هرمزگان صادر شد
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زیر نظر : راشد انصاری ) خالو راشد (

 نوشته ي: عزيزنسين_ ترکيه
 ترجمه ي: ثمين باغچه بان

دوستم پرسيد:
_چي ميل داري؟

گفتم:
_يه نوشابه خنک.

_بايد خيلي مواظب باشــي. چند وقت پيش يکي از آشــناهاي ما قرباني 
همين نوشابه ها شد.

_چطور؟
_ آخه تو اين نوشــابه مثل اين که اسيد زيادي مي ريزن...اصال نمي دونم 
جوهر نمک و جوهر چه کوفت و زهر ماري مي ريزن که معده و روده هاي 

بي چاره سوراخ سوراخ شده بود.
امان از اين نوشــابه ها...مي خواهي يک نوشــابه گازدار بخوري، اسيدش 
معده ات را ســوراخ مي کند. اســيد مي خريم براي مصرف دارويي، عينهو 
نوشــابه گازدار کف مي کند.ما نمي گوييم که توي نوشابه ها اسيد نريزيد. 
اگر هم بگوييم زحمت زيادي کشيده ايم ، چون به هر حال خواهند ريخت. 
ما مي گوييم بريزيد اما کمتر بريزيد که معده مان ســوراخ نشــود. تا حال 
ده بار شــيرفروش مان را عوض کرده ايم. به هيچ کدام شان جرات ندارم 
بگويم:« آب تو شــير نريزيد.« اگر هم بگويم فايده اي ندارد، فقط التماس 

مي کنم که کمتر بريزيد.
چيزي نمانده بود که يکي از آشنايان ما بر اثر مسموميت شير، از بين برود. 
ما مجبوريم براي بچه کوچولويي که داريم، شــير بخريم. به شيرفروش ها 

مي گوييم:
_ حاضريم پول بيشتري بدهيم که لطفا آب کمتري قاطي شير بکند.

امــا خواهــش و التماس ما نتيجــه معکوس مي دهد. مي تواني ماســت 
بخــري و کمــي آب مخلوطش کنــي و ديوارهاي خانه را ســفيد کاري 
کنــي. نمي دانم گچ، يا نشاســته يا چيز ديگري تو ماســت ها مي ريزند. 

ما نمي گوييم ماســت خالص بــه ما بدهيد. 
اگر هم بگوييم گوش کســي بدهکار نيست. 

 خواهش ما فقط اين اســت که حتي االمکان کمتر چيز ميز توي ماســت 
بريزند.

يک عدل کاغذ روزنامه مي خرم. به کارگاه بُرشکار مي برم. اُجرت بُرش را 
هر چه پيشــنهاد کند، قبول مي کنم. بيست درصد بابت کش رفتن از کاغذ 
را از پيش قبول کرده ام، اما وقتي کاغذ را تحويل مي گيرم سي درصد کم 
اســت. دفعه ي بعد ســي درصد حق کش رفتن حساب مي کنم، اما وقتي 

تحويل مي گيرم چهل درصد کم است.
مــن نمي گويم کش نروند. اگر هم بگويم چه کســي به حرفم گوش مي 

کند؟ من فقط مي خواهم کمتر کش بروند.
وارد قهوه خانه اي مي شويم. از قهوه چي مي پرسم:

_ چاي تازه دمه؟
مي گويد:

_ همين االن دم کرديم.
چاي مي آورد. اما معلوم نيســت خاکه قند و کربنات و چه آت و آشغالي با 
چاي مخلوط شــده که اين قدر بد طعم است و غير از اين معلوم نيست در 

چه تاريخي دم شده...
مــا چاي تازه دم و معطر نمي خواهيم. تازه اگر بخواهيم در هيچ قهوه خانه 

اي پيدا نمي شود.
 مــا فقط مــي خواهيــم چاي کــه جلو مــا مي گذارنــد، کمتــر کهنه 

باشد.
روغن ها مخلوط ، روغن زيتون تقلبي ، کره همين طور....ما نمي گوييم که 
روغن و کره خالص و بي شــيله پيله مي خواهيم. ما اصال چيز غير تقلبي 
نمي خواهيم اگر هم بخواهيم چه فايده!...ما فقط مي خواهيم کره و روغن 
را کمتر با چيزهاي ديگر مخلوط کنند. ما کره و روغن خالص نمي خواهيم. 

فقط مي خواهيم کمتر تقلبي باشد.

ما به همين قدرش قانعيم

 نوشته ی: لنگستون هيوز_ آمريکا

 ترجمه ی: بهروز دهقانی

آقايی که شــما باشــين ، تا اون روز من هيچ کار خالفی نکرده بودم و از اون وقت تا حاالم نکردم.

يعنی اصاًل فکرشم نيستم. اما اون شب رو راست گشنه م بودم ، اونم چه جور!

دوره ی کســادی بود و هنوز کارخونه های اسلحه سازی وا نشــده بود تا دوباره پول ها به جريان 

بيفته. هنوز جنگ دوم درگير نشده بود.

داشــتم ميون برف، از خيابون صد و ســی و سوم رد می شدم که، يه هو، يه سياه ديگه که انگاری 

اونم مث من گشنه ش بود جلومو گرفت و گفت:

– ميگم ها… داداش!… نمی خوای پول و پله ای گيرت بياد ؟

گفتم: – چرا که نخوام؟ بَه! حرفا می زنی! اما آخه چه جوری؟

گفت: – يکی رولخت می کنيم . اولين ســفيد پوســتی رو که از تو يکی از اين کاباره ها دربياد و 

پولدارم باشه ، بيخ خرشو می چسبيم لختش می کنيم.
گفتم: – نه بابا!

گفت: – آره لختش می کنيم ،پس چی؟… آخه، مرد حســابی مگه تو گشنه ت نيس؟ مگه همين 

امــروز تو خودت نبودی که پای صندوق اعانه واســتاده بودی و تازه آخرشــم دســت از پا درازتر 

برگشتی؟ عين خودم . چيزی بت ماسيد؟ ها؟ لعنتی!… خالصه باس تو هم هر چه دلت می خواد 

داشــته باشی. تموم شد و رفت… دستتو دراز کن و ورش دار اگرم داری از گشنگی ميميری ، اقل 

کم مثل احمقا نمير! ببينم ، نکنه عاشق چشم و ابروی سفيد پوستايی، آره؟ خب اگه نيستی، بزدلی 

پس – پس چی؟ خيال کردی اونا اصال محل سگ به ات ميذارن؟
گفتم:نه – که نميذارن.

گفــت: – آره که نميذارن. اين پولدارا ميان هارلم و تو کاباره ها و ميخونه های شــبونه چهل پناه 

دالر خرج می کنن اما به من و تو که تو خيابونا ويلونيم محل سگ هم نمی ذارن مگه نه، ها؟

… خالصه امشب يکی از اونا بايد اول يه خورده از پوالشو بسلفه بعد بره خونه ش.
گفتم : – آجانا پس چی؟

گفت: – ولشــون کن جهنم شن!… نيگا من خونم همين جاس، تو اين زيرزمين پشت کوره ، رو 

کپه خاکســترا می خوابم. شبا هيشــکی اين جا پا نميذاره.ميذارن اين جا بخوابم که کوره رو بپام تا 

صبح بســوزه … آره. اون باالم يه نجيب خونــه س. می فهمی که؟ – نيگا ، اون يارو رو که پيدا 

کرديم، تو می گيری هلش ميدی تو زيرزمين . اون وقت منم می کشمش تو و دوتايی می بريمش 

پشــت کوره دخلشــو مياريم، از پول و ساعت و لباس و اين جور چيزا، هرچی داشته باشه ازش می 

ســتونيم، بعدم ميفرستيمش تو حياط عقبی. اگه هوار کشــيد ] که حتماً وقتی هوای سرد به تنش 

بخوره هوارش درمياد[، مردم خيال می کنن يه ســفيدپوس مســت کرده و اون باال با يه نشمه ی 

ســياه دعواش شــده. اگر ببيننش هم ميگن البد مجبور شده لباساشو بذاره و فلنگو ببنده . خب، تا 

اون وقتم ديگه من و تو هم زده يم به چاک جعده… چه طوره داشم؟

جونم واســتون بگه ، آقام که شما باشين، اون شــب من اونقده خسته و گشنه بودم و سرما پيرمو 

درآورده بود که هيچ نمی دونســتم به يارو چی جواب بدم. همين قد گفتم ))باشــه!(( و قرارشــو 
گذاشتيم.

اون وقت شب انگاری خيابون صدو سی و سوم حسابی داشت دست و پا می زد :

مردم می اومدن و می رفتن . تاکســی ها و ماشينا اين ور و اون ور می روندن. زنا هول می زدن و 

سفيد پوسای باالی شهر دنبال کاباره ها می گشتن.
درست نصف شب بود.

زيرزمين اين يارو ســياهه، درش درست بغل در ))بارديکسی(( بود . همون جايی که يه زنيکه توش 

از اون ))بلوز(( ها می خونه که سفيدای لعنتی براشون جون می دن.

آقام که شما باشين ، عينهو همونی شد که دلمون می خواس.

همون ديقه يه دسته سفيد پوس، با خز و پز از سر پيچ خيابون پيداشون شد.

انگار ماشينشــونو تو لنارکس پارک کرده بودن ، چون اگه با تاکســی اومده بودن ، ديگه تو برفا راه 
نمی رفتن.

وقتی رسيدن جلوی ما، يکی از زنای سفيد گفت :

– ای وای، ادوارد! جونی، من کيف و قوطی سيگار و قوطی پودرمو تو ماشين جا گذاشتم. بی زحمت 
باس بری و برداری بياريشون.

همه شون چپيدن تو بار ديکسی ، جز اون پسره که برگشت به لناکس.

آقام که شــما باشين ، ادوارد اون شــب ديگه به بارديکسی برنگشت. نه جونم. اوهوم م ، واسه ئی 
که ما نگذاشتيمش بره! آره…

جونم واســتون بگه ، وقتی با اون قر و فر و لباس شــبش با اون پالتو سياه معرکه ش)که ای کاش 

مال من بود( برگشــت، من از قصد ُســرخوردم و برا اين که رو برفا زمين نخورم چارچنگولی يارو 

رو چســبيدم و تا اومد بفهمه که چه باليی داره ســرش مياد ، از پله ها کشيدمش پايين . يارو هم 

که دم زيرزمين وايســاده بود و می پاييد ، تر و چسب کشيدش و… خالصه موقعی فهميد اوضاع 

از چه قراره، که ديگه خيلی دير شــده بود و ما تونسته بوديم يه ضرب ببريمش پايين و بکشيمش 

پشــت کوره و بندازيمش تو زغالدونی. وقتی داشتيم با هم ســر می خورديم طرف پايين ، به اش 
گفتم : – جيکت در نيادها!

اون پشــت چندون روشــن نبود. يه شعله کوچولوی گاز، با نور آبی رنگی از ميون گرد زغال سنگی 

که توی هوا بود کورکوری می کرد.

تا چند دقيقه ای نمی تونستم ببينم پسره قيافش چه جوريه.

يارو سياهه بهش گفت: – ادوارد! اين جا،تو زغالدونی، هوار موار نکشی ها!

اما طفلکی ادوارد هوارموار نمی کشــيد. همين جور نشسته بود روی کپه زغال ها و جيکش هم در 

نمی اومد، گمونم از ترس ضعف کرده بود.
سياهه بهش گفت:

– آره. زغال مغال هم نپرونی ها!

اما طفلکی ادوارد اهل زغال مغال پروندن هم نبود.

يه خورده که گذشت، با صدای قشنگ سفيدپوستيش پرسيد:

– چيکار می خواين بکنين؟ موضوع آدم دزديه؟

آقام که شــما باشين ما ديگه فکر آدم دزديشو نکرده بوديم.گمونم واسه همين بود که از اين حرف 

هردومون يکه خورديم. می ديدم يارو ســياهه به فکر افتاده بود که ببينه راس راسی می شه حريفو 

گرو نيگر داشت يا نه. بعدم انگار خوب که فکراشو کرد، ديد نه، کار عاقالنه ای نيس، چون برگشت 
به پسره سفيده گفت:

– نه داداش. ماها آدم دزد نيســتيم. يعنی ، راســتش وقتشو نداريم. فقط گشنمونه و، بس… خب، 

رفيق رو کن ببينيم. ناشت چی داری.
پسره سفيد دس کرد جيبش .

شريکم از ميون همه چيزای ديگه کيف زنونه زنجيردار خوشگلی رو که ادوارد واسه همون برگشته 

بود قاپيد و تو هوا جلو صورتش گرفت.

گفت: – وای وای وای ، ناکس لعنتی! نشــمه م واســه يه همچی چيزی جونش درميره.از اين جور 

چيزای قشنگ خيلی خوشش مياد.خب، رو کن ببينم ، ديگه چی ها داری؟

پسره سفيده پاشد وايساد و، يارو سياهه جيباشو گشت. يک کيف پول و يه ساعت طال و يه فندک 
درآورد.

بعدشــم يه حلقه کليد و خرت و پرتهای ديگه ای که به درد يه کاکا سياه نمی خوره. وقتی جيبای 
پسره رو خوب گشت ، گفت:

– عشق است! گمونم فردا بتونم يه چيز دندون گير که حسابی بريزيم تو خندق بال.

خب، عجالتا” می تونيم يه سيگاری با هم دود کنيم.

اينو گفت و قوطی سيگار يارو رو وا کرد.
گفت: –يکی وردار!

از اون سيگارای معرکه بود!به من و، بعدم به پسره سفيده تعارف کرد.
پرسيد: –چه جور سيگاريه اين؟

پسره سفيده با ترس و لرز گفت :
– Benson,s Hedges

ترســش از يارو شريک من بود که، وقتی سيگارشو پک زد قيافه اش يه جور بد و ترسناکی تو هم 

رفت. اخماشــو هم کشيد و گفت: – خوشم نيومد پسر. چرا سيگار حسابی نمی کشی؟ بعد، از پسره 
که رو زغالها وايساده بود پرسيد:

-از کجاها پا می شی با اين جور سيگارا راه می افتی ميايی هارلم؟… مگه نمی دونی هيچ سياهی 

از اين جور ســيگارا نمی کشه؟… واســه چی اين زنای قشنگ پول داری رو که نيم تنه خز سفيد 

تنشونه ور ميداری مياری اينجا تو هارلم؟ ما سياها حتی نيم تنه خز سيام از سرمون زياده، چه رسه 

به سفيدش. اينو می دونی يا نه؟

خب ، حاال ازت يه چيزی می خوام بپرسم.

پسره بيچاره، ديگه کم مونده بود بزنه زير گريه.

سياهه همونجور دنبال حرفشو گرفته بود و می گفت:

– سه چهار ماهه که همين جور تو خيابون لناکس باال و پايين ميرم کاری پيدا کنم. گوش خوابونده 

ام يه پولی دستم بياد که کفشامو بتونم نيم تخت بندازم…آخه تو رو خدا يه نيگايی بکن!

پاشو بلند کرد که پسره سفيد تخت کفششو ببينه. راس راسی هم که چه سوراخايی ته کفشش بود!
به پسره سفيده گفت:

– ديدی؟…خب.. اون وقت تو لعنتی روت ميشــه،يا جيگرشــو داری، که با لباس رســمی و اين 

پيراهن شــق و رق که جلوش يه رديف الماس برق برق می زنه و اين شال گردن ابريشمی و اين 

پالتوی گرون قيمت پاشــی بيايی اينجا جلوی روی من قاد قاد راه بری و قر بدی و چســی بيای؟ 
يااهلل! پالتو رو ردش کن بياد!

پسره سفيدپوسته پالتوشو از تنش درآورد.

– ما که نمی تونيم از اين لباســای وکيالی مجلس تنمون کنيم. ) اسموکينگ يارو رو می گفت.( 

اما کاش بتونم ازون دگمه های پيرهنت واســه نشــمه مون بديم گوشواره ای چيزی درست کنن. 
يااهلل، درشون بيار!

من همه ش اونجا وايساده بودم و نيگا می کردم. هيچ کار ديگه ئی نمی کردم .

حاال ديگه همه چيز يارو رو ازش گرفته بود و دستاش ُپر ُپر بود .

گفت: – تو، اين جا، تو هارلم، الماس به سينه ت بزنی و من از گشنگی بميرم ، نکبت؟

سفيده گفت: – متأسفم!

سياهه گفت: – موتس سفی؟ هوم م م، آررره! موتس سفی!… اسمت چيه عفريت؟

سفيده گفت : – ادوارد پيدی مک گيل سوم.

سياهه گفت : – دکيسه! سوم چيه ديگه؟ اون دو تای ديگه کدوم گورن؟

سفيده گفت: – پدر و بابا بزرگم … من هم سومی هستم.

سياهه گفت: – منم پدر و بابا بزرگ داشتم ، اما ))سومی(( نيستم ، اولی ام . لنگه م تو دنيا پيدا نمی 

شه. از اون مدل های تازه تازه شم.می دونی؟ نوبرش!

و قاه قاه از شوخی خودش خنديد.

وقتی خنديد، پسره ســفيد پوسته درست و حسابی وحشتش ور داشته بود. ديگه هيچی نمونده بود 
که هوار بکشه.

دوباره رو کپه زغاال نشست. جلو پيرهنش،اون جايی که الماس ها رو کنده بود، سياه شده بود.

باالی زغالدونی، از يه شيشــه شيکسته سوز ناکاری می زد تو و سفيد پوسته که سر دو سم چمبک 

نشســته بود ديگ ديگ می لرزيد. هيجده بيست سالو شيرين داشــت. يکی از اون بچه ننه های 

درست و حسابی بود که دور و ور ميخونه ها شبونه می پلکن.

يارو سياهه همون جور می خنديد. وقتی ترس پسره سفيده رو ديد، گفت:

نترس. نمی خوايم بکشــيمت. وقتشــو نداريم، اما آقا ســفيده . اگه زيادی رو اون زغاال بشــينی 

 مث من کاکا ســيا ميشــی ها! … خب، کفشــارم رد کن بياد. گاس بتونم صنارسه شی بفروشم
 شون.

ســفيده کفشاشم درآورد. اما وقتی داشت اونارو می داد دست ســياهه، خودشم ديگه تاب نياورد و 

هری زد زير خنده. آخه خيلی مســخره س که آدم کفشاشــو بده به يکی ديگه و خودش با جوراب 
راه بره، مگه نه؟

هر سه تامون زديم زير خنده و دبخند.
يارو سياهه گفت:

_خب ديگه. شــما دوتا می تونين همين جا بمونين و هر قدر دلتون ميخواد بخندين ، اما من ديگه 

ميرم … زت زياد!می دونين چی کار کرد؟ناکس از زير زمين رفت بيرون و همه چی رم با خودش 
برد!

من درســت مث اولی کــه اونجا اومده بودم ، دســت خالی موندم. آره جونــم ، اون ناکس من و 

پسرســفيده که رو کيســه زغال وايساده بود قال گذاشــت رفت و، پوال و الماسا و همه چی، حتی 
کفشارم با خودش برد!

تو دالون تاريک دنبالش دويدم و هوار زدم:

_نيگا کن، ياروئه! نمی خوای يه چيزی هم به من بدی؟ آخه سهم من چی می شه پس؟ اين قدر 

تاريک بود که اصال نمی ديدمش.فقط صداشــو می تونســتم بشنفم.سرم داد کشيد که : – برگرد 

همون جا ، هالو ! مواظب ســفيد پوسته باش تا من بزنم به چاک… برگرد، اگرنه هرچی ديدی از 
چش خودت ديدی. برگشتم!

*

من موندم و پســره سفيده که تو زغالدونی واساده بود… اون ، عينهو ، يه احمق تموم عيار! – آقا 

هر دوتامون يه هو از زور پسی زديم زير خنده و ، حاال نخند کی بخند!

پسره سفيد پوسته گفت: – ببينم . رفتش؟

گفتم : – البد اين جا که نيست.

يخه اسموکينگشو زد باال و گفت:

_اما خيلی بامزه بود . کيف کردم! خيلی خيلی مهيج بود! گفتم:
_چی؟ مهيج بود؟ گفت:

مــی دونی اين تنها چيز مهيجی بود که تا حاال بــرام اتفاق افتاده. تو همه ی عمرم اين اولين دفه 

س که تو هالم واقعا کيف کردم.همه چيزای ديگه تقلبيه و ساختگی فقط همين يکی يه چيز واقعی 

بود.گفتم داداش اگه من به اندازه تو پول داشــتم مدام کيفم کــوک بود.گفت:- نه کاکا. اينجورام 

نيس. گفتم:_ چرا چرا هســت.اما پسرسفيده دوباره سرشو تکون داد که نه بعد پرسيد:_ خب حاال 
ديگه می تونم برم رد کارم؟

گفتم:- آره.چرا نه.

به دالون تاريک که رسيدم ، به اش گفتم:_ يه دقه صب کن.

رفتــم بيرون و اين ور و اون ورو نيگا کردم. از آجان پســت خبری نبود. آدم زيادی هم تو خيابون 

ديده نمی شد. به پسر سفيده گفتم: _ زت زياد! خوشحالم که دست کم، تو يه کيفی کردی! بعدشم 

راهو کشــيدم و رفتم و ولش کردم به امون خدا. که با جوراب لب پياده رو وايســه و منتظر تاکسی
 بشه. 

*

دست از پا درازتر و گشنه تر از حاال تو خيابون راه افتادم.

تو راه همش فکر پسر سفيده بودم با اون همه پولش. با خودم گفتم:

 – فکــر مــی کنــی اين ســفيدا چــه مرگشــونه؟ تو مــی گــی اينا واســه چی خوشــبخت
 نيستن؟

می گی چرا؟

 نوشته ی: کلوش_ فرانسه
 ترجمه ی: برف کرمان

شوهر بد غذا
شــوهر، خسته وارد خانه شــد و از زنش پرسيد: شام 

چی داريم؟
_ زبان پخته گوساله.

_ اَهه! من چيزی را که توی دهان حيوان بوده است 

نمی خورم، برام نيمرو درست کن!
**

انتظار
نيمه شب پليس از مردی که کنار خيابان نشسته بود، 

پرسيد: اين جا چه می کنی؟
_ مگر نه اين که زمين ِگرد است؟

_ چرا، همين طور است.
_ خــب، منتظــرم زميــن بچرخــه و خانــه ام از 
 جلــوم رد بشــه، تــا در را بــاز کنــم و وارد خانــه 

بشم!

طنزهای ملل



نگاه آخر rrr

P باور داریم، » قلم « مقدس است؛ عهـــــد می بندیم همواره آن را پاس داشته و 
پاک نگاه داریم.

P باور داریم، » حرمت و حیثیت« همگان، محترم و خدشــه ناپذیر است؛ رعایت حریم 
اشخاص و پاسداشت کرامت انسانی افراد را اصلی ضروری و الزم می دانیم.

P بــاور داریــم، » آگاهی داشــتن« حقی اساســی اســت و از ایــن روی، 
 خــود را متعهد مــی دانیم تــا در روایــت رویدادهــا، امانتداری صــادق بوده

 و با دقت و سرعت، انجام وظیفه نمائیم.
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ندای هرمزگان

برای نخستین بار ورزشکاران هرمزگانی رشته ی کایت بردینگ موفق به ثبت 
رکورد این رشته ورزشی شدند.

 صداوســیما ، مســوول روابط عمومی هیات قایقرانی هرمزگان گفت؛ آقایان 
عدنان افندی و فرزاد آبنوس برای نخســتین بار در کشور موفق شدند مسافت ۳۸ 

کلیومتر را در مدت زمان ١٢٠ دقیقه بدون توقف به ثبت برسانند.
فهیمه قرائی پور افزود: البته این دو  ورزشــکار هرمزگانی پس از ماه ها تمرین 

مستمر و مداوم در رشته کایت بردینگ موفق به ثبت این رکورد شدند.
او گفت: کایت بردینگ زیر مجموعه کمیته قایق های بادبانی است که ترکیبی 

از موج سواری و ژیمناستیک می باشد. 
مســوول روابط عمومی هیــات قایقرانی هرمزگان گفت؛ همچنین این رشــته 

ورزشی به رشته های المپیک ٢٠٢۴ پاریس اضافه شده است.

ثبت ركورد كشوری در رشته كايت بردينگ 
توسط ورزشکاران هرمزگانی

 گروه ورزش
دارو های دوپینگ مشکل بزرگی در ورزش هستند. ورزشکاران با وجود رقابت 
شدید و فشار همه جانبه از ســوی مربیان، والدین و طرفداران، به دارو هایی رو 

می آورند که عملکردشان را در مسابقات بهبود بخشد.
برترین هــا - ترجمه از الهــام مظفری: دارو های دوپینگ و نیروزا مشــکل 
بزرگی در ورزش هســتند. ورزشــکاران با وجود رقابت شدید و فشار همه جانبه 
از ســوی مربیان، والدین و طرفداران، به دارو هایی رو می آورند که عملکردشان 
را در مســابقات بهبود بخشد. دولت و سازمان های ورزشــی راه طوالنی برای 
پیشــگیری از دوپینگ پیش رو دارند. با ایــن حال، باوجود قوانین ضد دوپینگ، 
آزمایش های تصادفی و پیامد های بدی که این دارو ها برای ورزشــکاران دارند، 
برخی ورزشــکاران هنوز خودشان را خطر می اندازند تا مدال طال به دست آورند. 
به نظر نمی رســد این مشکل راه حلی داشــته باشد. هرچه آزمایش ها دقیق تر و 
ســخت گیرانه  تر می شود بازهم ورزشکاران راهی برای دور زدن این آزمایش ها 

پیدا می کنند. در این مطلب حقایقی درباره این دارو ها می خوانید.
اســتفاده از دوپینگ وقتی در دنیا مورد توجه قرار گرفت که دوچرخه ســوار 
دانمارکی »کنود ارمارک جنســن« به علت ســوء مصرف آمفتامین در المپیک 

١۹۶٠ رم درگذشت.
واقعیاتــی درباره داروهــای مکمل و نیــروزای ورزشــکاران دارو هایی که 
ورزشــکاران مصرف می کنند معموال در دو دســته قرار می گیــرد: آنابولیک ها 
و محرک ها. بســیاری از ورزشکاران ترکیب این دو یا ســایر دارو ها را مصرف 
می کنند.  ورزشــکاران اغلب از دیورتیک )ادرارآور( استفاده می کنند، دارویی که 
باعث می شود کلیه ها بیشــتر کار کنند و مواد دوپینگ را در جریان خون پنهان 
می کند. اگر جواب آزمایش دوپینگ یک ورزشــکار مثبت باشد، معموال از همه 
چیز محروم می شــود. مثال وقتی جواب دوپینگ »بن پالکنت« که دو بار رکورد 
جهانی پرتاب دیسک را شکست، مثبت درآمد همه رکوردهایش را از دست داد.

ورزشــکارانی که از دارو های دوپینگ استفاده می کنند معموال بسیار بیشتر از 
مقدار توصیه شده مصرف می کنند که سالمت شان را جدا به خطر می  اندازد.

عوارض جانبی دوپینگ برای مردان شــامل بزرگ شدن سینه، کوچک شدن 
بیضه ها، بزرگ شدن پروستات و ناباروری می شود.

عوارض جانبی دوپینگ برای ورزشکاران زن شامل بم شدن صدا، زیاد شدن 
موی بدن، کچلی و نامنظم شدن پریود می  گردد

گفتنی اســت ؛ برخی ورزشکاران برای کسب مدال طال دارو های دوپینگ را 
خالکوبی می کنند. سرنگ های آلوده به دارو  وارد بدن می شوند و دوز کمی دارند 
که قابل تشخیص نیست. محققان آلمانی این روش را ١۶ برابر موثرتر از تزریق 

وریدی می دانند.

 گروه ورزش
 مراســم پنجاه و هشــتمین زاد روز مرحوم ســیروس قایقران در شهرستان

 بندر انزلی برگزار شد.
ســیروس قایقران در تاریخ ١۸ فروردین ســال ١۳۷۷ در راه بازگشــت از 
تعطیالت نوروزی همراه با همســرش افسانه اســدان ، برادر همسر و راستین 
فرزند خردسالش عازم تهران بود که در حوالی جاده سراوان رشت بر اثر سانحه 
رانندگی به همــراه فرزندش جان باخت.قایقران، ۴۶ بازی به همراه ۶ گل زده 
را در کارنامه ملی خود به ثبت رساند و سال ها طالیه دار ملوانان در رقابت های 
مختلف بود. او در سال ١۳۶۳ به تیم ملی فوتبال دعوت شد و در ۳٠ دی همان 

سال نخستین بازی ملی خود را مقابل یوگسالوی سابق انجام داد.
او ١٠٠ مســابقه ملی در کارنامه داشــت ودر ۴۳ بازی ملی رسمی خود ٢١ 
بار کاپیتان تیم ملی بود و ١۴ گل به ثمررســاند.قایقران نخســتین بار در سال 
١۳۶۷ مقابل قطر بازوبند کاپیتانی تیم ملی را به بازو بست.زیباترین گل قایقران 
در ســال ١۳۶۴ مقابل تیم دینامودرســدن آلمان  و بهترین گل او  نیز در سال 
١۳۷١ مقابل کره جنوبی بود.قهرمانی با ملوان در جام حذفی کشــور در ســال 
١۳۶۹، مقام دوم لیگ قدس با تیم منتخب گیالن در سال ١۳۶۶، مقام سومی 
در جام ملت های آســیا با تیم ملی ایران درسال ١۳۶۷ و کسب عنوان قهرمانی 

بازی های آسیایی پکن درسال ١۳۶۹ ازافتخارات وی دردوران ورزشی است.
او  همچنین در ســال ١۳۷٢ به عنوان مربی به همراه تیم کشــاورز تهران 
عنوان ســوم لیگ کشور را به دست آورد.سیروس قایقران ، عضو باشگاه  های 
ملوان بندرانزلی، استقالل بندرانزلی، اتحاد قطر و کشاورز تهران بود وبه عنوان 

مربی نیز در تیم های کشاورز تهران ومسعود هرمزگان فعالیت کرد.

مراد عسگری :

استان هرمزگان پایتخت اقتصادی کشور است 
اما اسپانسری ندارد

مهندس نوبانی تغییر و تحوالت بسیار خوبی را در هیات کشتی استان به وجود آورده است

 محمد قره گزلو - ندای هرمزگان
رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان میناب طی پیامی فرارســیدن والدت 

حضرت علی اکبر » ع « و روز جوان را تبریک گفت : 
وی اظهار داشت : حضرت علی اکبر »ع« به عنوان یک جوان آگاه ، با بصیرت 
و والیت مدار ، الگویی شایســته برای جوانان ایران اسالمی است و جوانان ایران 
اسالمی به تأسی از نهضت عاشورا و ایشان در هشت سال دفاع مقدس آگاهانه در 
مقابل ظلم و ستم ایســتادگی کردند و به یمن برکت حضور همین جوانان بود که 
هیچ گزندی به ایران و انقالب اســالمی نرســید و امروزه با تکیه بر همین جوانان 

شاهد رشد و بالندگی ایران اسالمی می باشیم.
اینجانب ضمن پاسداشت زحمات بی دریغ جوانان ورزشکار و ورزش دوست این 
مرز و بوم خصوصا جوانان پرتالش شهرستان میناب ، میالد حضرت علي اکبر »ع« 
و هفتــه جوان را به تمامی جوانان ایران اســالمی ، تبریک و تهنیت عرض نموده 
و موفقیت ، ســربلندی و بهروزی و شــادکامی جوانان و نوجوانان ایران اسالمی را 
در مســیر رشد و اعتالی روز افزون نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از خداوند 

متعال  مسئلت دارم . 

 گروه ورزش
ملــی پوش کایاک ایران و دارنده مدال نقره بازی های آســیایی جاکارتا گفت: 
تعویق المپیک می تواند برای ورزش جهان یک فرصت باشد که باید از آن استفاده 

کرد.
هدیه کاظمی ملی پوش کایاک ایران در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون 
قایقرانی درباره شرایط تمرینی اش در روزهای قرنطینه اظهار کرد: مثل همه مردم 
در خانه هســتم و قرنطینه را رعایت می کنم اما در این روزها تالشم این بوده که 
تمرین داشــته باشــم و آمادگی ام را حفظ کنم. قطعا شــرایط مثل اردو نیست اما 
تالشــم را می کنم که آمادگی بدنی ام حفظ شــود و افت نکنم. وی با اشــاره به 
اهمیت حفظ تمرینات در روزهای قرنطینه گفت: ورزشکاران در شهرهای خودشان 
هستند و خب نمی توان اردو داشته باشیم اما نکته مهم این روزها سالمت است و 
باید مراقب باشیم تا به مشکل برنخوریم. در کنار آن نکته مهم تمرین کردن است 
تا آماده باشــیم. به هر حال ما قبل از عید تمرینات بســیار پرفشاری داشتیم و این 

شرایط نباید بر روی آمادگی ما تاثیر بگذارد.
دارنده مدال نقره بازی های آســیایی جاکارتا در پاســخ به این سوال که تعویق 
المپیک چه تاثیری بر روی شرایط قایقرانی داشته است؟ تصریح کرد: به نظرم این 
اتفاق فرصتی بود که برای همه ایجاد شــده اما نکته مهم این اســت که چطور از 
این فرصت به خوبی استفاده کنیم و نتیجه بگیریم. شیوع ویروس کرونا در سراسر 
جهان بوده و همه ورزشکاران جهان تحت تاثیر قرار گرفته اند و اکنون این فرصت 

برایشان ایجاد شده است که باید از آن بهره ببرند.
وی با اشــاره به تمرینات ملی پوشان پیش از شــیوع ویروس کرونا بیان کرد: 
مسابقات انتخابی المپیک قرار بود فروردین برگزار شود و ما در فصل سرما با تمام 
وجود تمرین کردیم تا بتوانیم برای رقابت ها آماده شــویم که این مســابقات لغو 
شد. دوباره فشــار تمرینات کاهش پیدا کرد. حاال منتظر هستیم تا برنامه ریزی ها 

مشخص شود.
کاظمــی همچنین گفت: امیدوارم خیلی زود این ویروس ریشــه کن شــود. با 
آرام شــدن وضعیت فدراسیون جهانی برنامه ریزی جدید برای انتخابی المپیک نیز 
مشــخص می شود و ما باید با بهترین شــرایط برنامه ریزی کنیم و تمرین داشته 
باشیم. قطعا این موضوع بسیار مهم است و باید برای آن برنامه ریزی داشته باشیم.
دارنده مدال نقره بازی های آسیایی در پایان ضمن تشکر از کادر درمانی کشور 
تصریح کرد: واقعا قدردان تالش این عزیزان هســتم. شبانه روز زحمت کشیدند و 
حتی در تعطیالت ســال نو کنار خانواده خود نبودند. کار آنها ارزشمند است و قطعا 

جبران نخواهد شد. من برای همه این عزیزان آرزوی سالمتی می کنم.

الله های البرز/ عکس: فارس

تبریک جواد نظامی به مناسبت والدت حضرت 
علی اکبر »ع « و روز جوان

دانستنی هایی درباره داروهای دوپینگ 
ورزشکاران

خبر ورزشی خبر ورزشی

 شهناز خوش - ندای هرمزگان
مراد عســگری هرمزگانی ســت و یکی از 
مربیان کار بلد و به روز هیات کشــتی استان 
هرمزگان اســت که در این چند سال توانسته 
کشــتی گیران بســیاری را در رده های سنی 
نوجوانــان و جوانان تحویل جامعه ورزشــی 

استان نماید.
این مربی خــوب دارای خصوصیات بارزی 
می باشــد که او را زبانزد جامعه کشتی استان 
کرده اســت . عســگری با اخــالق و منش 
پهلوانی خود موفق شــده ارتباط بسیار خوبی 
را با شــاگردان خود برقــرار کند که این مهم 
در رسیدن آنان به عناوین قهرمانی موثر بوده 
اســت. این مربی احترام به پیشکسوتان را سر 
لوحه برنامه های خود قرار داده و همواره می 
گوید پیشکسوتان ســرمایه های ورزش می 
باشــند که می توان از تجربیات آنان استفاده 
بهینــه کرد. از این رو به ســراغ این قهرمان 
سال های گذشته و مربی امروز کشتی استان 
هرمــزگان رفتیم و در یک فضای صمیمی در 
کمال ایمنی کامل بــا وی گفتگویی را انجام 

دادیم که از نظر خوانندگان عزیز می گذرد.

 لطفــا خودتان را معرفــی کنید و از 
عناوینی که در مسابقات به دست آوردید 

بگویید ؟ 
مراد عســگری مربی کشتی و عضو کمیته 
فنی هیات کشتی استان هرمزگان هستم و از 
سال ١۳۶٠ به رشته کشتی روی آوردم و بعد 
از ۸ ماه در وزن ٢5 کیلوگرم قهرمان اســتان 
شــدم که این مورد چند بار تکرار شــد ضمن 
این که مقام قهرمانی مســابقات آموزشگاه ها 
و کارگران کشــور را نیز در کارنامه ورزشی ام 

به ثبت رسانده ام.
 مربی شما چه کسی بود؟

مربی من در زمانی که در رده سنی نونهاالن 
آموزش می دیدم آقای علی ســلطانی بود که 
از خداوند منان برایش ســالمتی را آرزومندم 
اما آقایان جالل نعیمــی و علی داد خدایی در 

پیشرفت و موفقیت من سهم بسزایی داشتند.
 از چه سالی به جرگه مربیان پیوستید؟

ســال ١۳۸٢ برای دیدن مســابقات کشتی 
نوجوانان استان به ســالن کشتی شهید مجید 
شــاهی بندر عباس رفته بودم ناگفته نماندکه 
اســتاد محمد قره گزلو ؛ اســتاد گرشاسبی و 
آقای جالل نعیمی قهرمان کشتی پیشکسوتان 
جهان را دیدم آنان مرا کامال می شــناختند با 
سردار ســرتیپ هاشــمی رییس وقت هیات 
کشــتی در باره من صحبت کردند و سردار بعد 
از مسابقات به اســتاد قره گزلو گفت از جلسه 
دیگر آقای عســگری در کنار شما فعالیت می 
کند تا از تجربیات شــما اســتفاده نماید بعد از 
یک ســال یعنــی در ســال ١۳۸۳ در کالس 
مربیگری درجه ۳ شــرکت کردم و با موفقیت 
این کالس را پشت سر گذاشتم قابل ذکر است 
مدرســین کالس مربیگری در آن سال مرحوم 
سید شمس الدین سید عباسی قهرمان و آقای 
فیتیلــه پیچ جهان و علی اکبر حیدری قهرمان 

جهان و المپیک بودند.

 تا کنــون در حیطــه مربیگــری چه 
موفقیت هایی را کسب کردید؟

به لطف خداوند متعال ضمن این که کشتی 
گیران زیادی را به جامعه کشتی استان تحویل 
دادم  قهرمانانــی از جمله ایوب جافری ؛ حمید 
بلوچ و شایان پیرمرادی نیز افتخاراتی را برای 
هرمزگان کسب کردند در حال حاضر نیز برخی 
از آنان لبــاس مقدس داوری و مربیگری را بر 
تن کرده و بســیار هم در این زمینه ها موفق 
هســتند ؛ با تیم کشــتی نوجوانان اســتان در 
مســابقات لیگ منطقه ای کشور مقام نخست 
را کســب کردیم و در کشور عنوان چهارمی را 

به خود اختصــاص دادیم همچنین این تیم در 
با سرمربیگری آفای  مسابقات قهرمانی کشور 
جالل نعیمی و مربیگری من و علی داد خدایی 
سوم شــد در صورتی که تیم کشتی نوجوانان 

پایتخت مقام چهارمی را از آن خود کرد.
تغییر و تحوالتی   مدت کوتاهی ست 
در هیات کشتی اســتان به وجود آمده و 
مهنــدس مهدی نوبانی ســکان هدایت 
هیات کشتی هرمزگان را به دست گرفته ؛ 
در باره این تغییر و تحوالت توضیح دهید؟
خداوند مرد دلسوز و خدمتگذاری که تجربه 
حضور در دو هیات تیراندازی و اســکو اش را 
در کارنامه ورزشــی اش به ثبت رسانده  است 
را به جامعه کشــتی استان هدیه داد. مهندس 
نوبانــی در این مدت کوتاه که به عنوان رییس 
هیات انتخاب شده کشتی به گل نشسته کشتی 
استان را به حرکت در آورده است ؛ او در وهله 
اول تمامــی مربیان و پیشکســو تانی که دور 
از کشــتی بودند را دعوت و آنــان را  با هیات 
آشــتی داد و در مراسمی از پیشکسوتانی مانند 
ســرهنگ محمد قره گزلو استاد گرامی ؛ استاد 
صفر گرشاســبی ؛ آقایــان هدایت قهری داور 
بین المللی و هــادی مفضل جهرمی با حضور 
مسوولین به نحوه احسن تجلیل به عمل آورد 
همچنین بعد از چند ســال دوری از مسابقات 
برای اولین بار مســابقات لیگ استان را در سه 
گروه سنی برگزار کرد که فینال این مسابقات 

نیز در زمان پســا کرونا برگزار می شــود. این 
حرکت آقای نوبانی واقعــا عالی بود چون می 
تواند باعث رشد این رشــته پهلوانی شود ؛ در 
ضمن اگر به مســابقات کشتی روس ها  نگاه 
کنیم می بینیــم زمانی که اردو و مســابقات 
کشتی برگزار می کنند تمام پیشکسوتان و اهل 
فن را دعوت می کنند و از آنان جهت پیشرفت 
شــان یاری می طلبند که مهندس نوبانی این 

برنامه را دنبال می کند که جای تشکر دارد.
 آیا وسایل کمک آموزشی و بدن سازی 

برای کشتی گیران کافی ست؟
خیر ؛ این وســایل برای این که مربیان به 
طــور حرفه ای بــا شــاگردان کار کنند کافی 
نیســت. اســتان هرمزگان با اســتعداد های 
خوبی که در این رشــته دارد به خانه کشــتی 
 نیازمنــد اســت که پایــگاه قهرمانی داشــته

 باشد.

 سخن آخر؟
هیات کشتی برای پیشرفت نیاز به امکانان 
ویــژه ای دارد اما از نظر مربی و کشــتی گیر 
کم نداریم ؛ تمام مربیان هیات به روز هســتند 
من از مسووالن اســتان و نمایندگان مردم در 
مجلس شــورای اســالمی تقاضا دارم رییس 
هیات کشتی استان که واقعا دلسوز و خدمتگزار 
است  را یاری کنند ؛ استان هرمزگان پایتخت 
اقتصادی کشــور اســت اما اسپانسری ندارد . 
در پایان از مدیر کل ورزش و جوانان اســتان 
هرمزگان ؛ مهندس مهدی نوبانی رییس هیات 
کشتی هرمزگان و گروه ورزشی روزنامه وزین 
ندای هرمزگان که همیشــه از ورزش نخست 
 کشــور چمایت کرده اســت تشــکر ویژه ای

 می نمایم.

کاظمی:  هدیه 

تعویق المپیک می تواند یک فرصت برای ورزش 
vvv مربی كشتی استان :جهان باشد

هيات كشتی اســتان هرمزگان به خانه 
كشــتی نيازمند اســت كه پايگاه قهرمانی 

vvv.داشته باشد

vvv مراد عسگری :
تيم كشتی نوجوانان استان در مسابقات 
ليگ منطقه ای كشــور مقام سوم را كسب 

vvv  .كرد اما پايتخت چهارم شد

vvv مراد عسگری :
نوبانی دلسوز است و تجربيات دو هيات 
تيراندازی و اسکواش را در كارنامه ورزشی 

vvv   .اش به ثبت رسانده است

vvv مربی كشتی استان : 
وسايل كمک آموزشــی و بدن سازی 
برای مربيانی كه حرفه ای با كشتی گيران 

vvv  .كار می كنندكافی نيست

قایقران؛ زاد روز مرحوم سیروس  پنجاه و هشتمین  مراسم  

بزرگداشت مرد فراموش نشدنی فوتبال ايران
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