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استاندار هرمزگان:

ترخیص و حمل و نقل کاالهای اساسی و بهداشتی به سرعت در 
بندر شهید رجایی در حال انجام است

اجتماعي فرهنگي،  سياسي،  روزانهم 

نامه نمایندگان هرمزگان به 
رییس جمهور: تبعات هر تصمیم 

نادرستی جبران ناپذیر است

محمد آشوری عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ارسال 
نامه ای ازسوی مجمع نمایندگان هرمزگان به رییس جمهور، 
گفت: تبفات هر تصمیم نادرستی در این شرایط جبران ناپذیر 

خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، محمد آشــوری 
اظهار کــرد: در رابطه با اظهارنظر رییس جمهور در جلســه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعالم وضعیت ســفید در 
استان های جنوبی کشــور نامه ای از سوی مجمع نمایندگان 
استان هرمزگان تنظیم و حضور ایشان ارسال گردید و توصیه 
بر این بود تا خواســته ها و نگرانی های عمومی در این رابطه 
مورد توجه قرار گیرد تا دچار ســوءتدبیری در مقابله با بحران 

این بیماری در کشور نشویم.
وی افزود: به مردم عزیــز هرمزگان این اطمینان خاطر را 
می دهیم که بر سر مصالح و منافع استانی با هیچکس تعارفی 
نداریم و در این زمینه از تمامی ظرفیت های قانونی برای رفع 

نگرانی مردم استفاده خواهیم کرد.
متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام؛

بــا عنایت به اظهارنظر جنابعالی در جلســه روز یکشــنبه 
مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۹ ســتاد ملی مدیریــت ویروس کرونا مبنی 
بر ســفید بودن وضعیت در استانهای جنوبی کشور از جمله در 
هرمزگان، به استحضار می رساند کماکان وضعیت زنجیره ای 
سرایت ویروس کرونا که بنا بر اعالم سازمان بهداشت جهانی 
به مرحله همه گیری پاندمی رســیده و طبق گزارشات رسمی 
وزارت بهداشــت و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی استان، در 
این منطقه به مانند گذشــته ادامه و جریــان دارد و تا همین 
روز گذشــته نیز عالوه بر ثبت موارد جدیدی از ابتالی به این 
بیماری در بیمارســتان های استان، متاســفانه تعدادی از آنان 

درگذشته اند.
با توجه به شرایط فعلی، تصمیم گیری در شوراهای ستادی 
اســتانی مبنی بر بازگشــایی صنوف و مدارس و دانشگاهها و 
اعالم وضعیت ســفید و برقراری روال عادی در جامعه تا فرا 
رســیدن زمان ایجاد تعادل و پایداری شــرایط و رفع زنجیره 
شیوع کرونا در کشور، مضاف بر اینکه بر اساس قاعده ظروف 
مرتبطه و سیاســت قرنطینه یکپارچه کشور به مصلحت نبوده 
و امنیت روانی و ســالمت مردم را به مخاطره خواهد انداخت، 

امری غیرمنطقی و نامعقول جلوه می نماید.
مردم عزیــز هرمزگان کــه از ابتدای بروز ایــن بیماری 
بــا اقدامات پیشــگیرانه و رعایت قرنطینه خانگی و مســائل 
بهداشتی تا حد زیادی توانسته اند از سرایت اجتماعی فراگیر و 
ســیر صعودی شیوع کرونا جلوگیری کنند، با توجه به استمرار 
شرایط انتقال ویروس در بستر جامعه و پایداری وضعیت همه 
گیری این بیماری، نگران گســیل نمــودن فرزندان خود به 
مدارس و دانشــگاهها هستند و این در حالی است که اکثریت 
مســاجد، اماکن مذهبی، بقاع متبرکه و حتی نمازهای جمعه و 
جماعــات هم بمنظور قطع زنجیره انتقال انســانی بیماری به 

حالت تعطیل درآمده اند.
الزم به ذکر اســت تبعات هرگونه تصمیم گیری نادرست 
در شرایط فعلی جبران ناپذیر بوده و افکار عمومی در وضعیت 
کنونی کشــور انتظار دغدغه مندی نماینــدگان را در رابطه با 

سالمت موکلین خود دارند.
خواهشــمند اســت بمنظور مقابله با بیماری مذکور و قطع 
زنجیره انتقال و شــیوع بیشتر، به مســئولین امر توصیه اکید 
فرمایید ضمــن توجه به »اهمیت عواقب غیــر قابل اجتناب 
تصمیم گیری های غیر منطقی و مغایر خواسته های اجتماعی«، 
نگرانــی و مطالبه به حق عمومی را مورد توجه خاص و اتخاذ 
تدبیر مناسب قرار دهند تا به یاری خدا از این گذرگاه تاریخی 

به سالمت عبور کنیم.
توفیــق روز افزون جنابعالی و ســایر همکارانتان باالخص 
کادر خدوم و عزیز بهداشــت و درمان کشور در این روزهای 
ســخت و همچنین سالمتی تمام هم میهنان عزیز در سراسر 
ایران اســالمی و غلبه هر چه زودتر بر این بیماری را از درگاه 

خداوند قادر متعال مسئلت دارم.
به گزارش فــارس، اظهارنظر رییس جمهور درباره وضعیت 
سفید ابتالی به کرونا در استان های جنوبی و امکان بازگشایی 
مدارس و دانشــگاه ها در این اســتان ها با تصمیم استانداران، 
موجب بــروز نگرانی هایی در میان مردم شــد که اســتاندار 
هرمــزگان بالفاصله به عنوان فردی که تصمیم گیری در این 
زمینه به وی تفویض شــده بود، مدارس و دانشگاه ها را تا ۳۰ 

فروردین تعطیل اعالم کرد.

دیدبان 

اســتاندار هرمزگان با حضور در بندر شــهید رجایی بندرعباس، از روند تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کاال از طریق ریل در 
این بندر بازدید کرد.

فریدون همتی پس از این بازدید با اشــاره به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر توســعه حمل و 
نقل کاال از طریق ریل، عنوان کرد: با تالش خوب سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و گمرک در مجموعه بندر شهید 
رجایی بندرعباس، روند تخلیه و بارگیری کاالها به ویژه کاالهای اساسی و اقالم بهداشتی به شکل مناسب در حال انجام است.

کرونا بر روستاهای هرمزگان سایه افکنده است

 کاظم گلخنی ـ ندای هرمزگان:
شب بازار بندرعباس هفته گذشته تخریب شد.

در پــی تخریــب این بــازار واکنش های از ســوی 
دستفروشان به همراه داشت که در مقابل دست اندرکان 

دولتی در این خصوص پاسخ دادند.
ندای هرمــزگان در همیــن ارتباط پیگیــری هایی 
انجام داد. بعد از جمع شــدن شــب بازار توسط ماموران 
شــهرداری، نماینده دستفروشان شــب بازار در گفتگو با 
خبرنــگار ندای هرمزگان به ذکر حادثه پرداخت. به گفته 
نماینده دستفروشان این بازارچه، قبل از عید تعطیل بوده 
و عمال صدها دستفروش این بازار ساحلی که عموما زنان 

سرپرست خانوار هستند خانه نشین بوده اند .
فاطمــه مومنی بــه ندای هرمزگان گفت: شــب ۲۹ 
اســفند با حکم قضایی به ما ابالغ کردند که به ســبب 
شیوع ویروس کرونا بمدت ده روز دستفروشان این بازار 
دست از کار بکشــند. این در حالی است که ما داوطلبانه 
از اواخر اسفند تعطیل کرده بودیم باید عرض کنم اغلب 
این دستفروشان از زنان بسیار مستضعف جامعه هستند و 
بــا قرض و وام میلیون ها تومان جنس خریداری و قصد 

داشتند به فروش برسانند.

فاطمه مومنی افزود: مســئوالن مربوطه به نمایندگان 
دستفروشان شب بازار اعالم کردند برای مذاکره با معاون 
دادســتان به کالنتری ۱۸ برویــم از آن طرف ما را بی 
جهت در کالنتری نگه داشــتند و از طرف دیگر به دهها 
مامور به سراغ بازار رفتند و همه ی بازار را جمع کردند.

وی گفت: مسئوالن میگویند به زودی ۲۵۰ دستفروش 
شــب بازار در بازارچه ۲۲ بهمن فعال می شوند اینجانب 
عرض می کنم بیش از ۴۰۰ دستفروش در شب بازار کار 
می کردند که عموما از زنان سرپرست خانوار هستند که 
برایشان کار در بازارچه ۲۲ بهمن به خاطر کسادی و بی 
رونقی این بازار ارزشــی ندارد و بــه این بازار نمی رویم 
البته شــاید عده ای دستفروش که صاحب پاتوق در شب 
بــازار  بوده و آن را کرایه می دادند به خاطر بی نیازی به 
این بازارچه بروند ولی برای ما زنان سرپرست خانوار که 
برایمان اندک درآمد و معاش مهم است رفتن به بازارچه 
۲۲ بهمن یعنی ساقط شدن از هستی! به همین خاطر تا 
تــوان داریم پیگیری می کنیم و اجازه نمی دهیم حقمان 

ضایع شود. 
مومنی افزود: به همراه ۳۰ زن دستفروش جهت اعالم 
اعتراض خود به مقابل اســتانداری رفتیم متاســفانه این 

روش برخورد در جمع کردن بازار اصال منصفانه نبود و به 
همین خاطر طبق هماهنگی صورت گرفته شنبه مجددا 
به اســتانداری خواهیم رفت و با همتی اســتاندار محترم 

گفتگو خواهیم کرد.
رضا مدرس معاون امور عمرانی استاندار هرمزگان نیز 
در واکنش به این اظهارات گفت: دیدگاه اســتاندار محترم 
هرمزگان نســبت به حفظ کرامت و معیشت فعاالن شب 
بازار مثبت اســت با این حال خط  قرمز ما در شرایط فعلی 

حفظ سالمتی مردم است .
وی در ارتباط با جمع شدن شب بازار بندرعباس بیان 
کرد: در راســتای مصوبات ستاد ملی کرونا دستور العملی 
از طریق وزارت کشــور در خصوص ساماندهی مشاغل 
موقت به همه اســتان ها از جمله استان هرمزگان ابالغ 
شد، بر همین اســاس فرمانداری و شهرداری بندرعباس 
موظف به ساماندهی مشــاغل موقت از جمله شب بازار 
شــدند. لذا با توجه به شرایط فعلی مبنی بر جلوگیری از 
تجمع و حفظ سالمت مردم  شب بازار جمع آوری شد .

مــدرس افزود: توصیه  اســتاندار در اجرای این طرح 
حفظ کرامت و معیشت فعاالن شب بازار و حفظ سالمتی 

مردم است .

وی افــزود ؛ در ایــن رابطه پیشــنهاد شــهرداری و 
فرمانداری بندرعباس انتقال   دستفروشــان شــب بازار 
به  بازارچه ۲۲ بهمن اســت ولی در گفتگو با نمایندگان 
دستفروشان شب بازار مشــخص شد که مایل به انتقال 
به بازارچه ۲۲ بهمن نیســتند ، ضمــن اینکه باید متذکر 
شــد برابر قوانین حفظ حریم ۶۰ متری ساحل و قوانین 
شهرســازی امکان ماندگاری و فعالیت دستفروشــان در 

ساحل بخش مرکزی شهر وجود نداشت .
معاون اســتاندار در ادامه بیان کرد: دو رویکرد اساسی 
در این مقوله قابل اهمیت است اول اجرای قوانین فاصله 
گذاری و حفظ سالمتی مردم و دوم توجه به شرایط معاش 
 فعاالن شب بازار است که سعی کردیم هر دو را مد نظر قرار 
دهیم .معاون هماهنگــی امور عمرانی در خاتمه با تاکید 
مجدد بر اولویت حفظ ســالمتی مــردم گفت: مهمترین 
اصــل در این ماجرا حفظ ســالمتی مــردم بخصوص 
دستفروشــان و خریداران اســت. ضمن اینکه استاندار 
محتــرم دیدگاه مثبتی در حمایت از شــرایط معیشــتی 
فعاالن شــب بازار داشته و امیدواریم با پیگیری فرماندار 
 و شهردار محترم به سرعت وضعیت فعاالن این بازارچه  

روشن شود.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان 
انتقــال ویــروس کرونا اکنــون به  گفــت: 
روستاهای اســتان نیز رسیده است و دهیاران 
و بهورزان باید در این زمینه مراقبت بیشــتری 

داشته باشند.
دکتر حسین فرشیدی افزود: تالش می شود 
تعداد تســت های بیمــاری کرونا تــا پایان 
فروردین ماه به روزانه ۴۰۰ تست در روز برسد 
تا بتوانیم موارد بدون عالیم، ولی مثبت را بهتر 

شناسایی کنیم.
وی عنوان کرد: انتقــال ویروس اکنون به 
روستاهای اســتان نیز رسیده است و دهیاران 
و بهورزان باید در این زمینه مراقبت بیشــتری 

داشته باشند.
دکتر فرشیدی تصریح کرد: در کنار بیماران، 
خانواده هــای آنها نیز نیاز به حمایت دارند که 
تاکنون ۱۰ انجمن مردم نهاد در این مســئله 
خدماتــی ارائه کرده اند ولی نیاز بیشــتری به 
کمک ســازمانهای مردم نهــاد در این زمینه 

داریم.
وی اضافه کرد: از شنبه نحوه فعالیت ادارات 
تغییر می یابد ولی دستور العمل های بهداشتی 

باید به طور الزامی رعایت شود.
 افــراد از مصرف خودســرانه دارو و 

خوددرمانی پرهیز کنند
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان 
گفت: همشــهریان اســتقبال خوبی از مراکز 

ســرپایی کوویــد ۱۹ نشــان دادنــد و تعداد 
بیماریابی صورت گرفته بیش از روزهای اخیر 

بوده است.
دکتر حســین فرشیدی با اشاره به اینکه در 
حال حاضر اطمینان خاطری در همشــهریان 
اتفاق افتاده اســت، افزود: شــاهد اســتقبال 
بیشــتری از حضور مــردم اســتان در مراکز 

غربالگری دانشگاه هستیم.
وی اظهــار کــرد: امیدواریــم بتوانیــم با 
تشــخیص زودهنــگام موارد مثبــت در افراد 
مشــکوک به بیماری حاد تنفســی رنج و غم 

بیماری را از وجود آنان خارج کنیم.
دکتر فرشیدی عنوان کرد: مردم از مصرف 
داروهای خودسرانه خودداری کنند، کسانی که 
حتی عالئم مختصری از سرماخوردگی، سرفه 
و یا تب هم دارند؛ مهم ترین نکته در این افراد 

همان قرنطینه کردن یا جداســازی از سایرین 
است.

 رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اضافه کرد: 
اگر این افراد اســتراحت خوبی داشــته باشند 
بدون شــک با مســکن یا مقداری داروهای 
معمولی سالمت خود را بدست می آورند و نیاز 

به داروی خاصی نیست.
وی تصریــح کــرد: متأســفانه در فضای 
مجازی مــواردی از خوددرمانی و تبلیغ برخی 
از داروهــای گیاهی بصورت جوشــانده یا به 
شکل های مختلف مشاهده شده که گاهی در 
فرهنگ ما نیز مصرف می شــود؛ هیچ ایرادی 
نیست ولی هرگز به عنوان درمان این بیماری 
توصیه نمی کنیم، ۸۰ درصد موارد اصال نیاز به 
درمان نیست و فقط با استراحت سالمتی خود 

را بدست می آورند.

کرونا بر روستاهای هرمزگان سایه افکنده است

 ادامه از همین صفحه
وی ادامه داد: استفاده از ریل و قطارهای 
باری بــرای انتقال کاال در بندر شــهید 
رجایی توسعه یافته و با ایجاد زیرساخت 
مناسب و اتصال ریل تا محل پهلوگیری 
کشــتی ها، کاالها به شــکل مستقیم از 
 کشــتی وارد واگن های قطارهای باری

 می شوند.
این کار  افــزود:  اســتاندار هرمزگان 
موجب تســریع در حمــل و نقل کاال و 
بهینه کردن عملیــات تخلیه و بارگیری 
و تحولی جدید در این عرصه شــده و به 
شکل مستقیم واگن های باری کاالها را از 
 کشتی ها به مناطق مختلف حمل و توزیع 

می کنند.
همتــی تصریح کرد: توســعه حمل و 
نقل کاال از طریــق ریل از منویات رهبر 
معظم انقالب اسالمی و تاکیدات ریاست 
محتــرم جمهوری بوده و در این راســتا 
تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کاالهای 
 اساسی و اقالم بهداشتی در اولویت قرار

دارد.استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد:   
در راســتای مقابلــه با کرونــا، تخلیه و 
بارگیری و ترخیص کاالهای بهداشــتی 

با همکاری خوب دستگاه های مربوطه به 
ســرعت در بندر شهید رجایی انجام و به 

مناطق مختلف کشور انتقال می یابد.
وی گفت: اســتان هرمزگان و دیگر 
اســتان های ایران اســالمی از وضعیت 
تامیــن کاالهــای  زمینــه  در  خوبــی 
بهداشــتی و تجهیزات مــورد نیاز برای 
 مقابله و درمان بیمــاری کرونا برخوردار 

هستند.
اله مراد عفیفی پــور، مدیرکل بنادر و 
دریانوردی اســتان هرمزگان نیز در این 
بازدید توســعه حمل و نقل چندوجهی و 
افزایش ســهم ریل در بنادر کشور  را به 
عنوان یک راهبرد درســال جهش تولید 
عنــوان کــرد و گفت: ســازمان بنادر و 
دریانوردی به دنبال توســعه هرچه بیشتر 
فعالیت های ریلی در بندر شــهیدرجایی و 
بنادر دیگر اســت و امضــای تفاهم نامه 
همکاری بین سازمان بنادر و دریانوردی 
و راه آهــن جمهــوری اســالمی ایران 
در اواخراســفند ماه ســال گذشته نقطه 
عطفی اســت که نقش فزاینــده ای در 
 زمینه توسعه حمل و نقل چند وجهی ایفا 

می کند.

استاندار هرمزگان:
ترخيص و حمل و نقل کاالهای اساسی و بهداشتی

 به سرعت در بندر شهيد رجایی در حال انجام است

صفحــه    1

صفحــه    1

تخریب و انتقال شب 
بازار به 22 بهمن
دست فروشان: نمی رویم 

معاون استاندار: دیدگاه استاندار 
نسبت به حفظ کرامت و معيشت 

فعاالن شب بازار مثبت است
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دو روزی هســت از اضطراب ویــروس منحوس 
کرونا دیگه نه در فضای مجازی نه در تلوزیون اخبار 
رو دنبال نمی کنم راستش بگم از شدت بیحوصلگی و 
بیکاری به مجرد قطعی برق یکراست سراغ دایی مراد 
رفتم ، از قضا پیرمرد داشت با رعایت فاصله استاندارد 

برای زن دایی خاطره تعریف می کرد.    ..
دقیقا نمیدونم ســنه ۲۱ بود یا ۲۲ ،من و شــعبون 
و کاووس هــر روز از ده میرفتیــم مدرســه »بدر« 
)مدارس بدر اولیــن مدارس دولتی ایران بودند که در 
سال ۱۳۱۳به دستور وزیر آموزش پرورش که بدر نام 

داشت تاسیس شدند(
خیلی الغر و مردنی بودم، نداری و قحطی و دوری 
راه مدرسه همه باعث شــده بود ی بچه دوازده ساله 

شبیه یک موش به نظر بیاد. 
بــا ایــن توصیف دایی مــراد ، زدم زیــر خنده و 

گفتم:دایی جون نکنه مدرسه موشها میرفتی!
 پیرمرد لبخندی زد و گفت: اوال خیلی بیجا کردی 
اومدی دوما ماســکت بزن برو بتمرگ دم در ســوما 
منزل پدرم در روســتایی نزدیک فین بود واسه همین 
مجبور بودم روزی پنج کیلومتر راه برم تا به مدرســه 
برسم البته کاووس که اعیان زاده بود گاهی با خرش 
منو هم به مدرســه می رســوند. با این حال مصیبت 

اصلی موقع برگشتن بود.
ظهر که می شــد درس تعطیل میشد، بقچه نون 
رو وا می کردیم تقریبا غذای همه یک شــکل بود ، 
خوراک بیشــتر بچه ها نان بود ،گاهی هم نان خرما 
یا نان و ســبزی بود ،بعد از ناهار دوباره داخل کالس 

میرفتیم و تا غروب درس می خواندیم . 
برای ما که راهمان دور بود ،برگشتن به خانه آنهم 

در آن تاریکی مصیبت بود. 
خنده کنان گفتم دایی شــما که اهل ده بودی آخه 
از چی می ترسیدی!! پیرمرد پک محکمی به قلیونش 
زد و گفت: تو میدونی وقتی یک بچه دوازده ســاله تو 
ظلمات شب یه گله گرگ رو می بینه چند بار خودش 

رو خیس می کنه!! 
دایی ادامه داد، یک روز غروب که من و شعبون از 
مدرسه به خونه بر می گشتیم یهو چند تا گرگ گرسنه 

از بلندی تپه ها به سمت کوره راه سرازیر شدند.
دیگه موندن با دریده شــدن تفاوتی نداشت اینکه 
جیغ زنان مشــغول دویدن شــدیم ، شعبون که کمی 
چاق تر بود مدام بمن فحش می داد و می گفت: مراد 

نامرد یواش تر بدو تا منم بهت برسم. 
القصه آنقدر دویدیم تا به کاووس و خرش رسیدیم 
بی مقدمه پریدیم رو االغ ، اما خر بدبخت که از دیدن 
گرگ ها وحشــت کرده بود با اون همه مسافری که 

سوارش بود به هن و هن افتاد.
دیگه گرگها به چند قدمی ما رسیده بودند که یهو 
کاووس رو به من و شــعبون کــرد و گفت؛ گرگ از 

آتش میترسه!!
 من با خــودم کبریت دارم راه و چاره بهتری نبود 
اینکه بــا ترس و لرز از خر پایین پریدیم و مشــغول 
روشــن کردن بوته خاری شــدیم که ناگهان دسته 

گرگها از راه رسید از همه طرف محاصره شدیم.
طفلک شــعبون مدام خــر کاووس رو  به گرگها 
نشــون میداد و می گفت؛ تــو رو خدا خر کاووس رو 

بخورید.
توی اون اوضاع و احوال کاووس که بوته خاری به 
آتش کشیده بود از حرفهای شعبون عصبانی شده بود، 
فریاد میزد ؛ تو چیکار به خر ما داری بعد هم فریاد زد: 

هووی گرگها ها شعبون رو بخورید!! 
گــرگ های زبون نفهم کــه از دیدن آتیش کمی 
ترســیده بودند کمی عقب کشیدند همین باعث شد تا 
شعبون دست به سنگ بشه، توی ده ما هیشکی مثل 
شعبون با ســنگ قالب هدف نمیزد،القصه شعبون با 
ترس و لرز ســنگی برداشت یک یا علی گفت و پرت 
کرد همون لحظه صدای زوزه گرگی بلند شد بعد هم 

صدای شلیک تفنگی به گوش رسید. 
کاووس با خوشــحالی میرشکار ده رو نشون داد و 
در حالیکه از خوشــحالی اشــک می ریخت به سمت 

گرگ های فراری سنگ پرت کرد.
 آن شب کرمعلی میرشکار ده سه تا از گرگ ها را 
نفله کرد. بعد هم کدخدا دســتور داد همه میرشکارها 

منطقه گرگهای اطراف فین رو شکار کنند.
خالصه دایی جون اون ســالها ما با این سختی و 

زحمت درس می خوندیم.
بعدشــم پیرمرد با لقد از خونــش پرتم کرد بیرون 

گفت: بره گم به نکبت سر تلو نفهم
کاظم گلخنی ـ  ندای هرمزگان

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
استان هرمزگان خبرداد:

توزیع بسته های مواد غذایی و 
بهداشتی بین سیل زدگان میناب

مدیــرکل ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( اســتان 
هرمزگان گفت: بســته های مواد غذایی و بهداشتی 
 بیــن اهالــی روســتای ســیل زده تمبــک توزیع 

شد.
منوچهر دانشــمند  در حاشیه توزیع این بسته ها، 
در جمع خبرنگاران، افزود: ۴۰۰بســته مواد غذایی و 
بهداشــتی به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال توســط بنیاد 
احسان وابســته به ستاد اجرایی فرمان امام)ره( تهیه 
و بین اهالی روســتای تمبک و مناطق کمتر توسعه 

یافته توزیع شد.
وی تصریح کرد: اوایل فروردین بر اثر بارندگی و 
باز شدن دریچه های سد استقالل میناب ۱۸۰منزل 
مســکونی روستای تمبک شهرســتان میناب دچار 

آبگرفتگی شد.

کلپک سالم  خبر

هرمز بعد آزادی 
آغاز شکوفایی بندرعباس 

قوای ایران تحت فرماندهی امام قلی خان بعد از 
ناکامی در آزاد سازی گمبرون دگر بار در سال۱۰۲۳ 
هجری قلعه گمبرون را از پرتغالی ها پس گرفتند. 

چند ســال بعد هم در ســال ۱۰۳۱ قوای امام 
قلی خان با سربازان فوج فارس و به کمک ناوگان 
انگلیس جزیره قشم و جزیره هرمز پایتخت ملوک 
هرمــز و مرکز بــزرگ تجارت خلیج فــارس را از 

پرتغالی ها پس گرفتند.
بعد از آزادی هرمز، امــام قلی خان تالش کرد 
تــا بنادر عمان را هم از دســت پرتغالی ها خالص 
کند ولی توفیقی نداشــت و درگیری ها بین قوای 
زخم خورده پرتغالی )زیر فرمان امپرطوری اسپانیا( 
و متحدین شــامل قوای ایرانــی و ناوهای هلندی 
و انگلیســی ادامه یافت تا باالخره در جنگ ســال  
۱۰۳۴ متحدیــن طی نبــردی دریایی بــر ناوگان 
پرتغال غلبه کرده و امپرطوری اســپانیا. به نوشــته 
پیتر دالوله باألخره در ســال مزبور اســپانیایی ها 
با شاهنشــاه موافقتي به عمــل آوردند، و طبق این 
موافقتنامه کلیه مایملک و مســتملکات خود را که 
هنوز در ســاحل امپراطوري ایران در دست داشتند، 
به مالک اصلي بازگذاشتند و در مقابل، حقوق صید 
مروارید بحرین و نصف گمرکات بندر کنگ که بلده 
ایســت در فاصله ســه روزه راه از هرموز، برایشان 

باقي بماند.
بدین سان اسپانیایی ها قلعه ای نظامی کوچکی 
در کنگ برپا کردند اما دیگر هیچ سیادت و عظمتی 

نداشتند.
به نوشته مورخان از آن به بعد هرموز کاماًل از آِن 
ایران بود و والي آنجا اغلب با عنوان سلطان، جزیره 

را اداره مي کرد.
با ســقوط هرمــز و تبعید محمود شــاه آخرین 
سلطان ملوک هرمز به شیراز به دستور شاه عباس 

جزیره هرمز را ویران کردند. 
تارونیه جهانگرد فرانسوی در این باره می نویسد؛ 
اســناد و مدارک از توافق محرمانه شاه و مونوکس 
در مــورد تخریب کامــل جزیره و تأسیســات آن 
گواهي مي دهد و عملیات نیروهاي ایراني نیز مؤید 
آن است. شــهر هرموز به کلي ویران و کوچه ها و 
خیابان هاي شهر براي یافتن گنج هاي پنهان در آن، 
زیرو رو شد و خانه هاي مسکوني با استفاده از مواد 
منفجره تخریب گردید و کلیه تأسیســات اقتصادي 
و فرهنگي هرموز در یک هجوم ناباورانه به ویراني 
کشیده شد و این شــهر بزرگ که جمعیتي بالغ بر 
چهــل هزار نفر را در خود جاي مــي داد، تنها قلعه 
نظامي پرتغالي ها برجاي ماند. تجار، کسبه و اهالي، 
ناگزیر به مسقط و بنادر هند مهاجرت کردند. بخشي 
از تجار خارجي ساکن در جزیره به بندر گمبرون نقل 
مکان کردند و نقش تجاري و اقتصادي این جزیره 
به تمامي بر عهده بندر جدیدالتأسیس گمبرون که 
براي اولین بار در ســال ۱۰۳۴ق/ ۱۶۲۴ م از آن به 

عنوان بندر عباسي نام برده شده است، واگذار شد.
پس از ســقوط هرموز به نفوذ و اقتدار پرتغالي ها 
در خلیج لطمه شــدید وارد آمد، ولي برعکس دست 
انگلیسي ها در تجارت آن صفحات بازتر شد و هرموز 
را به جاي جاسک، بندر تجارتي خود ساختند. شهر 
مشهور هرموز که بزرگترین مرکز تجارت مشرق به 
شمار مي رفت بعد از اینکه به تصرف ایراني ها افتاد 
به زودي کاالها و اشیاي قیمتي خود را از دست داد 

و تنها به مسکن بومیان مبدل شد.
در یکي از اســناد کمپاني هند شرقي آمده است: 
از قرار معلوم ایراني ها خیال ندارند دوباره هرموز را 
مســکون سازند و در عوض مي خواهند گومبرون را 
بندر تجارتي خود قرار دهند. شــاه امر کرده اســت 
خانه ها را خراب نمایند و هیچ بناي تازه ای در آنجا 
احداث نکند، ولي معذلک ســیصد نفر از سپاهیان 
ایراني قلعه باقی مانــده اند در نتیجه، فعاًل تجارت 

این نقطه به کلي از میان رفته است.
در سال هاي بعد حکمران جزیره ، مقام خود را به 
مبلغ سه هزار تومان از امام قلي خان خریداري کرده 
بود. درآمد او فقط به دویســت تومان در سال بالغ 
مي شد، زیرا شاه عباس راه تجاري را در بندرعباس 
قرار داده بود و گمرکات و درآمدها را به خزانه خود 
سرازیر مي کرد. بر این اســاس، وظیفه جزیره تنها 

محافظت بنادر در خشکي بود.
بدین ســان و با توجه دولت صفوی که توان و 
اقتدار دریایی نداشت هرمز به فالکت سختی افتاد 
در عوض روز به روز بندرعباس آبادتر شد، این شهر 
بعدها در تاریخ خلیج شــهرت و اهمیت بسیاري به 
دســت آورد. تجارت و جمعیت شــهر افزون شد و 
بــه کمپاني هند نیز اجازه داده شــد که در آنجا دو 
عمارت مســکوني داشته باشــد، بندر جدید براي 
تجارت انگلیســي ها به مراتب مناسب تر از جاسک 
بود، زیرا راه بسیار خوبي آنجا را به پایتخت مملکت 
متصل مي ســاخت و انگلیسي ها آســان تر از سابق 
مي توانستند امتعه خود را به داخل ایران حمل کنند. 
به همین علت تــا مدت یک قرن و نیم بندرعباس 
مهم تریــن توقفگاه و مرکز تجارتــي کمپاني هند 

شرقي در سواحل خلیج فارس بود.
منابع انگلیســي در این باره نوشته اند »در زمان 
صفویه کــه راه تبریز و قفقاز باز نبود و از بوشــهر 
و شــیراز هم آمد و شد نمي شــد، بندرعباس یگانه 

مدخل و مخرج بازرگاني ایران به شمار مي آمد«
منابــع: مقالــه هرمز بعــد از آزادی ؛ ســایت 
تاریخ نشــریات ،ســایت روزنامه دنیــای اقتصاد، 
کتــب خلیج فارس نقش اســتراتژیک تنگه هرمز، 
 نوشــته محمدرضا حافظ نیا و تنگه هرمز نوشــته: 

غالم رضا زعیمی 
گردآوری: کاظم گلخنی

جابجایی ۶۰ نیروی جایگاه های سوخت استان لرستان 
به هرمزگان متوقف شد

اســتاندار هرمزگان از منتفی شدن و توقف جابجایی و به کارگیری ۶۰ نیروی جایگاه های سوخت 
استان لرستان به هرمزگان از طریق پیگیری های الزم خبر داد.

فریدون همتی عنوان کرد: در پی انتشــار صدور نامه ای از ســوی مدیر منابع انسانی شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر مصوبه هیأت مدیره این شــرکت برای جابجایی ۶۰ نیروی 
جایگاه های ســوخت اســتان لرستان و به کارگیری آنها در اســتان هرمزگان، طی تماس و پیگیری 
اینجانب با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و با نظر 

مساعد و دستور وی، این جابجایی منتفی و متوقف شد.
وی ادامــه داد: با توجه به وجود نیروهای بومی توانمند و جویای کار در اســتان هرمزگان، باید از 
ظرفیت این نیروها در جایگاه های عرضه ســوخت استفاده شــده و اولویت اشتغال با نیروهای بومی 

می باشد.
اســتاندار هرمزگان افزود: ایجاد اشــتغال و جذب نیروهای توانمند و بومی هرمزگان در بنگاه های 
اقتصادی و واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی فعال در استان، همواره توسط مجموعه مدیریت عالی 

استان مورد پیگیری و تاکید قرار گرفته است.

 رئیس کمیته خدمات حمل و نقل ســتاد اجرایی خدمات ســفر 
قشم گفت: در اجرای طرح ملی فاصله گذاری و طبق مصوبه ستاد 
مقابله با کرونای قشــم، هیچ مسافر غیر قشموند وارد جزیره قشم 

نشده است.
علی اشــتری در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: افرادی که وارد 
جزیره قشــم می شوند کسانی هستند که از سامانه کیا مجوز ورود 
می گیرند و در هنگام ورود تمام تمهیدات بهداشــتی و مراقبتی در 

مورد آنها لحاظ می شود.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم با تاکید بر سخت گیری های 
بسیار شــدید درخصوص احراز هویت افراد در سامانه کیا و نظارت 
و مراقبت دقیق ماموران مســتقر در مبــادی ورودی جزیره درباره 
مدارک همراه این افراد، هرگونه شایعه و جوسازی افراد غیرمسئول 

را در این خصوص رد کرد.
 وی در توضیح برخی شــایعات مبنی بر ورود غیر قشــموندان 

از طریــق لندینگ کرافــت ها،  تصریح کرد: نشــان دادن پالک 
شهرســتان خودروهای ورودی به جزیره از طریق لندینگ کرافت 
ها، یک شــانتاژ رســانه ای در فضای مجازی اســت چرا که این 
خودروها متعلق به برخی از قشموندان عزیز است که  مالک خودرو 

پالک شهرســتان هســتند و بطور طبیعی با خودرو خود می توانند 
وارد جزیره قشــم شوند.اشتری با تاکید مجدد که پالک شهرستان 
خودروها مالک هویت افراد ورودی به قشــم نیســت به تشــریح 
تمهیدات ســتاد بحران کرونای قشم در خصوص محدودیت ها و 
ممنوعیت های ورود افراد به قشــم پرداخت و گفت: از ۱۳ اسفند 
۹۸ فعالیت شــناورهای مسافری از ۲۴ ساعت به ۱۲ ساعت تقلیل 
یافت و نظارت و کنترل شدید در مبادی ورودی و خروجی مطابق 

مصوبات ستاد بحران کرونای استان و جزیره قشم اعمال شد.
وی با اشــاره به ممنوع شدن ورود گردشــگر به قشم از اوایل 
اســفند ۹۸ و ورود خودرو شخصی از ۲۲ اسفند این سال و اجرای 
طرح ملی فاصله گذاری اجتماعی  از ۸ فروردین ۹۹  و آغاز فعالیت 
سامانه کیا از این تاریخ، بر انجام دقیق و قاطع مصوبات و مقررات 
قانونی فرایند ورود و خروج مســافر و خودرو در جزیره قشم تاکید 

کرد.

ریيس کميته خدمات حمل و نقل ستاد اجرایی خدمات سفر قشم:

تنها مسافران قشموند وارد جزیره قشم می شوند

رییس پلیس مهاجــرت و گذرنامه نیــروی انتظامی از 
فراهم شدن امکان استعالم ممنوع الخروجی افراد در آینده 

نزدیک خبر داد.
ســرهنگ ســید محمدرضا طبایی در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به فراهم شــدن امکان استعالم ممنوع الخروجی 
افــراد اظهارکرد: یکی از مشــکالتی که برخــی از افراد با 
آن روبه رو بودند، بی اطالعیشــان از ممنوع الخروجی بود، 
ممکــن بود برخی از افراد به دالیلــی نظیر بدهی مالیاتی، 
دســتور قضایی و ... امکان خروج از کشور را نداشته باشند 
امــا چون از آن بی خبر بودند اقدام به تهیه بلیت هواپیما و 
 رزرو هتــل و ... کرده اما در حین خروج با مشــکل مواجه 

می شدند. 
وی در ادامه داد: در همین راستا و با هدف ارتقا خدمات 

الکترونیک پلیس، نرم افزاری طراحی شــد که با استفاده از 
آن امکان اســتعالم ممنوع الخروجی افراد، استعالم اعتبار 
گذرنامه و پرداخت عوارض خروج از کشــور فراهم شود که 
در حال حاضر این نرم افزار در مراحل چک پایانی اســت و 

به زودی رونمایی خواهد شد. 
طبایی بــا بیان اینکه این نرم افزار با مشــارکت بخش 
خصوصی طراحی و اجرا شــده است، درباره هزینه خدمات 
آن نیز گفت: در ایــن زمینه تصمیم گیری نهایی به زودی 
اعالم خواهد شــد، اما قطعا بخشــی از خدمات به شــکل 

رایگان به کاربران ارائه خواهد شد.
رئیــس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی درباره 
اینکــه آیا این نرم افزار دلیل ممنــوع الخروجی افراد را نیز 
به آنان اعالم خواهد کرد، به ایسنا گفت: سازو کار این نرم 

افزار به گونه ای اســت که دلیل را مشخصا اعالم نخواهد 
کرد اما به کاربر اطالع می دهد که برای حل مشــکل باید 

به کجا مراجعه کند.
بــه گفتــه وی، این بــرای نخســتین بار اســت که 
 امکان اســتعالم ممنــوع الخروجی افــراد ممکن خواهد

 شد.

فراهم شدن امکان اطالع از ممنوع الخروجی

یک کارشــناس اقتصادی با اشــاره به 
تالش نماینــدگان کارگری برای باال بردن 
درصد افزایش حقوق کارگران در شــورای 
عالــی کار گفــت: متولیان نظــام حقوق و 
دستمزد خدمات کشوری و قانون کار قبل از 
هرگونه تصمیم در خصوص افزایش حقوق 
ها باید به هماهنگی و اتفاق نظر می رسیدند 
و همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان 
را رعایت می کردند تا شــاهد ایجاد انتظار 
و احســاس تبعیض در جامعــه کارگران و 

مستمری بگیران نباشیم.
علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایســنا در 
ارزیابی مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل 
مــزد کارگــران، گفت: در شــرایط موجود 
طبیعی بــود که نتوانیم حقــوق کارگران و 
بازنشســتگان مشــمول قانون کار و تامین 
اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای 
آن تخصیص می یافت، همســان ســازی 
کنیم و لذا قابل پیش بینی بود که سرنوشت 
دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و 
دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مورد نظر 
و توافق بود در ســرجمع دریافتی کارگران 

لحاظ شود.
انتظار جامعه کارگری رسیدن کف حقوق 

به ۲.۸ میلیون تومان بود

وی با اشــاره به افزایش حقوق شاغلین 
و بازنشستگان خدمات کشوری گفت: اواخر 
ســال گذشته شــاغلین خدمات کشوری با 
افزایــش ۵۰ درصدی در حقــوق ها مواجه 
شدند و فارغ از آن یک افزایش ۱۵ درصدی 
هم تحت عنوان افزایش ســالیانه از ابتدای 
فروردین ماه در حقوق های آنها لحاظ شد و 
در نهایــت مجلس نیز کف حقوق کارمندان 
دولــت را دو میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومان 
تصویــب کرد اما انتظــار جامعه کارگری و 
مشــموالن قانون کار این بود که آنها هم 
بتوانند به کف دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
برســند و ایــن افزایش در نظــام حقوق و 

دستمزد تامین اجتماعی لحاظ شود.
۷۰ درصد شــاغلین و بازنشستگان تحت 

نظام تامین اجتماعی
این کارشــناس اقتصادی بــا بیان اینکه 
۷۰ درصد شــاغلین و بازنشســتگان کشور 
در حوزه تامیــن اجتماعی قرار دارند، گفت: 
طبعا این مساله بسیار تاثیرگذار بود چون اگر 
بنگاههای اقتصادی و شرایط تولید و فعالیت 
آنها را در نظر نگیریم، منابعی که ســازمان 
تامیــن اجتماعی باید بــرای این منظور به 
بازنشستگان اختصاص می داد بیش از توان 
و کشش سازمان بود لذا معتقدم اتخاذ چنین 

تصمیمو پیش بینی می شد.
ناهماهنگی بین نظام حقوق و دســتمزد 

تامین اجتماعی و خدمات کشوری
لبافی در عین حــال از ناهماهنگی میان 
نظام حقوق و دســتمزد خدمات کشوری و 
تامین اجتماعی انتقــاد کرد و گفت: قبل از 
اینکه افزایــش۵۰ درصدی حقوق کارکنان 
دولت و شاغلین خدمات کشوری و به دنبال 
آن افزایش ۱۵ درصدی ساالنه اتفاق بیفتد 
حتما باید میان نظام حقوق و دستمزد تامین 
اجتماعی و مشــموالن قانــون کار و نظام 
حقوق و دستمزد خدمات کشوری و کارکنان 
دولــت هماهنگی اتفاق می افتاد تا انتظار و 
توقع در جامعه کارگری و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی به وجود نمی آمد اما شدت 
افزایشی که طی دو مرحله و در فاصله کمتر 
از یک ماه در حقــوق کارکنان دولت ایجاد 
شــد تقاضا در حوزه مشموالن قانون کار و 

تامین اجتماعی را هم به وجود آورد.
عدم همسان ســازی حقوق کارگران و 

کارمندان برای اولین بار
لبافی تصریح کرد: در ۴۰ ســال گذشته 
نظام حقوق و دســتمزد خدمات کشوری و 
تامین اجتماعی با هم رشــد پیدا می کرد و 
یکسان سازی اعمال می شد ولی متاسفانه 
امسال تدبیر نکردیم و افزایش پشت سر هم 
اســفند ماه و فروردین ماه باعث شد که در 
تعیین دســتمزد کارگران وقفه ایجاد و برای 
اولیــن بار به فروردین ماه امســال موکول 

شود.
عــدم مداخله دولتها در تعیین دســتمزد 

کارگران کشورهای دیگر
این کارشــناس اقتصادی به نحوه تعیین 
دستمزد کارگران در کشورهای دیگر اشاره 
کرد و گفت: در کشــورهای پیشرفته دولتها 
در تعیین مزد مداخله نمی کنند و گروههای 
کارگری و کارفرمایی پس از جلسه و مذاکره 

دوجانبه و توافق نهایی، مبلغ دســتمزد را به 
دولتها اعــالم می کنند ولی در کشــور ما 
ســه جانبه گرایی وجود دارد و دولت هم به 
عنوان یکی از شرکای اجتماعی در شورای 
عالــی کار حــق رای دارد؛ در کشــورهای 
دیگر گروههای کارگــری و کارفرمایی در 
قالب پیمانهای دســته جمعی به نتیجه می 
رســند و نکته مهم این است که پیمانهای 
دسته جمعی بر قوانین و مقررات موجود آن 
کشــورها برتری و مزیت دارد و دولتها ملزم 

به اجرای آن هستند.
مصوبه دســتمزد با شرایط موجود کشور 

قابل پیش بینی بود
وی با بیان اینکه در شرایط موجود کشور 
و وضعیت بنگاهها، تصمیمی بهتر از مصوبه 
دســتمزد شــورای عالی کار نمی شد اتخاذ 
کرد، گفــت: بر نماینــدگان کارگری خرده 
ای وارد نیســت چون تالش خود را کردند 
ولی معتقدم قبــل از افزایش دو مرحله ای 
حقوق و دستمزد شاغالن خدمات کشوری، 
مجموعه دولت و کســانی که دست اندرکار 
نظام های حقوق و دســتمزد مشــموالن 
قانون کار، تامین اجتماعی و قانون خدمات 
کشوری هستند ابتدا باید به یک اتفاق نظر 
می رســیدند و با هماهنگی مشترک پیش 
 می رفتند بعد در خصوص دستمزدها تصمیم 

می گرفتند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: 
در ســالهای آینده باید مراقــب بود چنین 
تصمیماتی تکرار نشود تا هم به ایجاد توقع 
و انتظار در سطح جامعه کارگری و مستمری 
بگیران تامین اجتماعی منجر نشــود و هم 
احساس تبعیض میان کارگران و کارمندان 

به وجود نیاید.
شــورای عالــی کار در نشســت نهایی 
دســتمزد، حداقل حقوق کارگران در ســال 
جــاری را ۲۱ درصد افزایــش داد. افزایش 
۲۱ درصــدی حداقل مزد بــدون جلب نظر 
نمایندگان کارگری و برای نخســتین بار در 

سایه رأی گیری صورت گرفت.

افزایش ۲۱درصدی دستمزد کارگران قابل پیش بینی بود
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» درویش و غنی بنده ی این خاک و درند
آنان که غنی ترند محتاج ترند « 

سعدی 

آقــای فقیریان ، رییس اداره ی نمک ، دور از چشــم کارمندان 
خودش را به آبدارخانه رساند و با شرمندگی گردنش را کج کرد و 
به » برات قلی« سرایدار اداره گفت :» برات جان ! امسال حسابی 
با زحمت هایتان ما را شــرمنده کردید ... بنده شــخصا به حضور 
شــما رسیدم که به پاس خدمات یک ساله تان ، پنج هزار تومان 
ناقابل از شــما عیدی دریافت کنم تا شاید به این وسیله کمکی 

به شما کرده باشم !« 
بــرات قلی ، ِمن و ِمنی کرد و بعد با خجالت گفت :» اختیار دارید 
قربان . وظیفه من اســت... اما راســتش قربان! می خواستم به 
حضورتان عرض کنم که ... که شــما هزار ماشاءاهلل به آن لباس 
های مندرس تان نگاه نکنید ... چشــم حسود کور ، صدتا وصله 
دارد .... بــی چاره ما که تا هفت پشــت مــان یک وصله هم در 
لباس های مان پیدا نمی شود ! بچه های شما به کوری چشم بد 
خواهانتان قلم و کاغذ گیر نمی آورند که مشق شان را بنویسند ، 
اما طفلی بچه های من باید با کامپیوتر درس بخوانند... بچه های 
شما با ااُلغ به مدرسه می روند ، اما بچه های مِن بدبخت باید با 

اتومبیل و راننده ی شخصی به مدرسه بروند...« 
آقای رییس شرمنده گفت :» می دانم برات قلی جان ! می دانم ، 
اما چه کنم که بیشتر از این از دست من کاری ساخته نیست ! این 
روزها همه گرفتاری شــما را دارند ... آدم بدبخت و فقیر کم گیر 
می آید .... به جان عزیزت قسم که من از روی شما شرمنده ام .« 
برات قلی اشک هایش را پک کرد و دوباره نالید :» پررویی است 

قربان ،  ولی یک خواهش از شما دراشتم.« 
رییــس اداره ی نمک با مهربانی گفت :» بگو برات جان! این جا 

که کسی غریبه نیست... « 
بــرات قلی دل به دریا زد و گفــت :» حاال که در حق بنده لطف 
کرده اید و قصــد عیدی گرفتن از مرا دارید ، مرحمت کنید و به 
جای پنج هزار تومان ، پنجاه هزار تومان بگیرید تا باری از دوشم 
برداشــته شود . البته باید ببخشــید ... خیلی شرمنده ام . اما این 

روزها پنج هزار تومان دیگر پولی نیست که از آدم بگیرند !!« 
رییس اداره کمی از این حرف برات قلی جا خورد . انتظار نداشت 
که برات قلی با پر رویی ، چنین تقاضایی از او داشــته باشد ؛ اما 
برای این که ســخاوت خود را نشان بدهد و برات قلی را راضی 
کند و در ضمن به شــخصیتش لطمه ای نخورد با منت گفت :» 
اشــکالی ندارد ، برات جان ! البته می دانی که برای بنده، گرفتن 
این پول از شما کمی مشکل است ، اما چون واقعا به شما عالقه 
دارم و نمی خواهم آخر سالی دل تان بشکند ؛ قبول می کنم ...« 
برات قلی گل از گلش شکفت . دلش می خواست صورت رییس 
را کــه درحق او بزرگــواری کرده بود ، غرق در بوســه کند . او 
بالفاصله  دســته چکــش را در آورد و مبلغ پنجاه هزار تومان در 
وجه آقای رییس نوشــت و آن را امضــاء کرد و به او داد . بعد با 
حالت احترام خم شــد و گفت :» شــرمنده ام قربان . ان شاء اهلل 
جبران می کنم . امیدوارم روز به روز از پول های تان کم شــود 
. امیدورام با این کاری که در حق من انجام دادید ، روزی برســد 
که ببینم شما از فقر و فالکت بی چاره شده اید و گدایی می کنید 

. امیدوارم ....« 
برات قلی وقتی که ســرش را بلند کــرد آقای رییس را ندید . او 

رفته بود تا چک را نقد کند ... 
+++

داخل بانک خیلی شــلوغ بود . همه جا پر بود از آدم های فقیر و 
بی چاره ای که آمده بودند ته مانده ی پول شــان را به این و آن 
بدهند . رئیس اداره ی نمک بعد از یک ســاعت ، موفق شد چک 
را نقــد کند . صندوق دار بانک مرتب فریاد می زد :» افرادی که 
پول می گیرند ، همین جا جلوی باجه پولشــان را بشمارند... اگر 
کسی از بانک بیرون رفت و دید پولش زیادی است ، دیگر به ما 

مربوط نیست ها ...!!«
آقای رئیس آرام راه افتاد و از بانک بیرون رفت . توی راه به فکر 
فــرو رفت و با خودش گفت :» عجب غلطی کردم ها ! آخر، مرد 
حســابی این همه پول را برای چه از آن مردک پولدار گرفتی ؟ 
فکر خودت نیســتی، الاقل فکر زن و بچه ات باش. خرج کردن 
این پول کار حضرت فیل اســت. کلی از فقر آدم کم می کند!... 

ای خاک بر سرت کنند مردک کم عقل!!« 
آقای رییس باهمین فکر وارد اتاقش در اداره شــد . نمی دانست 
چــرا یک دفعه به دلش برات شــد که باید پول ها را بشــمارد ، 
باشــمردن پول ها پی برد که فکرش درست بوده است . پول ها 

به جای این که پنجاه هزار تومان باشد ، صدهزار تومان بود ! 
آقای رییس جا خورد ، ســرش سوت کشید . با دلهره و نگرانی ، 
دوباره پول ها را شــمرد . چند بار شمرد . پنجاه هزار تومان، پول 
زیادی بود . سراسیمه پول را برداشت و به طرف آبدارخانه دوید و 

فریاد زد :» برات قلی ... آهای برات قلی !« 
برات قلی وحشت زده بیرون دوید : 

- بله آقای رییس ؟! 
- ببینم برات قلی چکی که برای من نوشتی چقدر بود ؟ 

- پنجاه هزار تومان . 
- مطمئنی ؟ 

- بله قربان . مبلغ را روی ته چکم هم نوشــته ام ... مگر طوری 
شده قربان ؟! 

آقای رییس معطل نکرد و به سرعت به طرف بانک دوید . بانک 
همچنان شلوغ بود . آقای رییس با زحمت خودش را نزدیک باجه 
ی پرداخت پول رســاند و به صندوق دار گفت :» آهای آقا ! شما 

پنجاه هزار تومان به من اضافه داده اید !« 
صندوق دار شنید؛ اما اعتنایی نکرد .

آهای آقای محترم ! با شــما هستم ! شما باید پنجاه   -
هزار تومان به من مــی دادید، در حالی که صد هزار تومان داده 
اید ! صنــدوق دار نگاهی به آقای رییس انداخت و گفت :» مگر 
صد دفعه داد نزدم که پول هایتان را همین جا بشمارید ؟ از بانک 
رفته ای بیرون ... یک میلیون تومان هم که زیادی باشد ، به من 

ربطی ندارد ...« 
چی چی را ربطی ندارد ؟ شما دوبرابر به من پول داده   -
اید . حاال می گویید به شما ربطی ندارد ؟! حواِس تو پرت است ، 

من باید تقاص پس بدهم ؟ 
صندوق دار عصبانی شــد . فریاد زد :» بــرو پی کارت آقا جان! 
اعصابم را خرد کردی . می خواستی پولت را همین جا بشماری تا 
اضافه اش را همین جا از تو بگیرم ... پولت را برده ای بیرون... از 

کجا معلوم که خودت به آن اضافه نکرده باشی ؟!« 
آقای رییس خونش به جوش آمد : 

چرا تهمت می زنی مرد حسابی ؟ شماها آن قدر حقه   -
بازی کرده اید و پول اضافه به مردم داده اید که حد و اندازه ندارد 

. شما خودتان حقه بازید ، فکر می کنید مردم حق بازند ... 
صندوق دار از کوره در رفت و از پشــت باجه یقه ی رییس اداره 

را گرفت : 
مردک فقیر بی چاره  ... آن قدر پول به این و آن داده   -
ای و فقیر شــده ای که خوشی زده زیر دلت و افتاده ای به جان 
مردم ... اصال خوب کاری کردم که پول زیادی به تو دادم ... برو 

هر کاری که می خواهی بکنی بکن ! 
مردم ، صندوق دار و رییس اداره ی نمک را از هم جدا کردند . 

رییــس بانک که از آن همه ســر و صدا متوجه دعوا شــده بود 
خودش را وسط معرکه رساند و خطاب به رییس اداره نمک گفت 
:» چه خبرتان است آقا ! چرا بی خودی توی بانک هوار هوار راه 

انداخته اید. الاقل احترام این آقایان فقرا را داشته باشید . 
رییس اداره ی نمک فریاد زد :» این را به صندوق دارتان بگویید 
کــه خودش اعتراف می کند پول اضافــه به مردم می دهد ، آن 

وقت شما به من می گویید هوار نزنم ؟! « 
رییس بانک ، رییس اداره ی نمک را گوشــه ای کشــید و گفت 
:» آقای عزیز! قانون بانک این است که پول را باید داخل بانک، 
جلو باجه بشــمارید ... چرا پول را همین جا نشــمردید که ببینید 

زیاد است یا نه ؟!« 
آقــای رییس ، مــن آن موقع هــزار و یک جور فکر   -
وخیال توی سرم بود . فکر و خیال این که چطوری باید این همه 

پول را خرج کنم . کم پولی نیست که ... 
حاال عیبی ندارد . خودتان هم کمی مقصرید آقا جان!   -
من و شــما آن قدر به فکر فقیر شدن خودمان هستیم که از همه 
چیــز غافل مانده ایم ... بد نیســت گاهی هم از این جور اتفاقات 
برای ما بیفتد تا درد آدم هایی که وضع شان بهتر از ماست درک 

کنیم ! 
رییس اداره ی نمک گفت : » آقا جان ! این حرف ها شعار است 
. اگر راست می گویید شما پنجاه هزار تومان از این پول را از من 

بگیرید و خودتان خرج کنید ...« 
رییس بانک جا خورد : 

نه برادر من ! شما بهتر از من می دانید که این روزها   -
خرج کردن یک تک تومانی هم  چقدر مشــکل است ، چه برسد 
به این همه پول . اگر پول نقد هم داشته باشی و خرج نکنی هم 
که می دانی ، بدتر اســت . برو آقا جان . برو تا دیر نشده خودت 

یک فکری به حال این پول ها بکن. 
رییس اداره ناراحت و پکر از اتفاقی که افتاده بود، راهی اداره شد . 
برات قلی، همین که آمد چیزی از رییس بپرسد ، رییس عصبانی 
و گرفته ، دِر اتاقش را بر روی برات قلی بست و با  عصبانیت غر 
زد :» برو گم شــو مردک پولدار بی چشم و رو ! این شب عیدی 
را هم این مردک برای ما شــوم کرد ... امثال من این روزها توی 
اداره ها کــرور کرور پول به مردم فقیر قالب می کنند . آن وقت 
سرایدار ما مفت و مســلم صد هزار تومان را بست بیخ  ریش ما 

که حاال حاالها باید دنبال آب کردنش باشم ...« 
احمد عربلو

.... گهی زین به پشت ! 
در قرنطینه!

خشم برق سه فاز را مانم
ُقل ُقل چای ساز را مانم

از قرنطینه آمدم به ستوه
بسِط در انقباض را مانم

یا به نشخوار یا که در خوابم
اُشتران حجاز را مانم

شستمت یا نشستمت ای شصت!
شک بین نماز را مانم

از تماشام برگ آینه ریخت
ریش و پشم گراز را مانم

بی سبب توی خانه ترشیدم 
دختر بی جهاز را مانم

کرونا گر سبگتکین باشد
عشوه های ایاز را مانم

کی شود بوسه و بغل آزاد؟!
فکر دور و دراز را مانم

خورده ام بسکه گرمی ای یاران!
آتش در گداز را مانم

مرد رفتار های پر خطرم
عمل قلب باز را مانم

گریه دارست حال اکنونم
اشک چشم پیاز را مانم

با همه اهل خانه در جنگم
غزل اعتراض را مانم

سیدجوادمیرصفی_ قم

این کتاب می گوید: ســاده 
بگم دهاتی ام!

هر چند طرح جلدش آدم را 
یاد روستاهای دامنه کوه آلپ 
می اندازد، اما داستان هایش 
از همیــن نزدیکی هاســت؛ 
جنوبی کــه صفت نفت خیز 
از آن جدا نمی شــود و البته 

طنزنویس خیز کشور!
»راشــد انصاری« نویسنده کتاب »طنز روســتا« بیشتر با شعرهای 
طنزش زبانزد اســت و تازگی ها دستش را تا آرنج فرو برده است در 
داســتان کوتاه طنز.که البته نقش های زیبا و شادی هم با قلمش بر 

نثر طنز افزوده است.
طنزهایش ســاده اســت و نیش و کنایه اش آشــکار. مثل چوب و 
چماقی که نمی شــود هیچ جایت قایمــش کنی. وی، چماق را از رو 
نبسته است، ولی چون جایی برای پنهانش نمی یابد یا قصدی برای 

پنهانکاری ندارد، از رو بسته است.
قلمش،آدم را یاد رسول پرویزی و کیومرث صابری فومنی می اندازد. 
صمیمیتی که در نوشــته هایش است، این حس را القا می کند که تا 
کتاب را باز می کنی، اول صدای راشــد انصاری در حد اکو شــده از 
توی کتاب شــنیده می شود،بعد که در عمق داستان هایش فرو می 
روی حالت صوتی اش تبدیل به حالت تصویری نویزدار نیز می شود.

یک چیزهایی به راشــد انصاری که شــاعر است، وصل می کند که 
از جنس نثر اســت و قلمش توانایی رقصیدن در داســتانک طنز را 

هم دارد.
این قدر صمیمیت در این نوشــته ها موج می زند که آدم را وهم سه 
بعدی می گیرد.می برد توی روســتا، در موقعیت های طنز بی غل و 
غش، در کنار آدم های روســتایی ساده و دوســت داشتنی قدیما،از 
همان هایی که دانه های دلشــان پیداست، همان هایی که نسلشان 
در حال انقراض است.یهویی خودت را در بینشان می بینی. بعد فکر 
می کنی این کتاب چرا دارد خاطرات مرا بازگو می کند، نکند راشــد 

انصاری به دفترچه خاطرات  ما دسترسی داشته است!
برای روســتایی ها این طنز یک نوستالژی نوشــِت دلنشــین است.

تصویری از روستاهای جنوب کشور که فرهنگ آن ها ارتباط نزدیک 
و تنگاتنگی با هم داشــتند و دارند.فکــر کردید تبادل فرهنگی فقط 
بین کشورهاست! اشتباه می کنید روستاها فرهنگ های شبیه به هم 
دارند،آداب و رســوم مشابهی دارند و آدم هایش انگار کپی هم باشند 

رفتارهای مشابهی در موقعیت های مشابه از خود بروز می دهند.
پس طنز روســتا به همان عامی که نام کتاب است کامال به وجه و 

مناسب است.
این کتاب محتوی تعدادی از داســتان و داستانک های طنز، ستون 
»طنز روســتا« ی روزنامه ندای هرمزگان به قلم »راشــد انصاری« 

است.
روستا تم و لوکیشــنی که این روزها در حال فراموش شدن است و 
نیاز به حافظه سپردن رسوم و آدابش احساس می شود. با این کتاب 
هــر چند از دیدگاه طنزآمیز و غلو در اتفاقات، آلبوم خاطرات خوبی از 

روستا با خود خواهید داشت.
قســمتی از کتاب »طنز روســتا«را بخوانیم از داســتانک »عجله و 

عطسه دو رکن اساسی در زندگی«:
»این مردم اگر چه در کارهایشــان خیلــی عجله می کنند، ولی خدا 
آن روزی را نیــاورد کــه در موقع انجــام دادن کاری و یا رفتن به 
جایی یکی از هموالیتی ها عطســه کند. حتی اگر طرف سرماخورده 
باشــد. می گویند:»صبر« آمد. عطسه کردن همان و میخکوب شدن 
شــنونده همان. اهالی روستا معتقدند نا شخص عطسه کننده،یا یکی 
از حاضــران عطســه دوم نکند هیچ حرکتی نبایــد انجام داد. چون 
شــگون ندارد و عواقب بدی در انتظارشان خواهد بود.والده می گفت 
ســال ها پیش که یک هموالیتی قصد بیــرون رفتن از خانه اش را 
داشته است پسرش عطسه می کند اما طرف اعتنایی نمی کند حتی 
کفش ها را لنگه به لنگه نمی پوشــد و از منزل خارج می شود ولی 
بالفاصله سرکوچه خدواند او را به سنگی سیاه تبدیل می کند! اهالی 
بعد از ان اتفاق ناگوار تا به امروز آن قدر روی عطسه کردن حساس 
هستندکه اگر مثال تیم فوتبال روستا در حین مسابقه با تیم رقیب در 
حال حمله و موقعیت گل باشــد ولی یکی از بازیکنان یا تماشاگران، 
فرقی نمی کند عطســه کرد، توپ را باید رها کنند و ســر جای خود 
بایستند. و به محض شنیدن عطسه ی دوم،شبیه حرکت اسلوموشن 
در فیلم ها یا ویدئوچک مخصوص مسابقات ورزشی خود به خود به 

حرکت در می آیند.
حتی اگر هنگام رانندگی کردن یک هموالیتی ما،مســافری عطسه 
کند در جا می زند روی ترمز.حاال پشــت سرش هزار دستگاه خودرو 
بوق بزنند هیچ، ترافیک شــود هیچ، تا عطسه دوم نکنند از حرکت 
خبری نیســت.حتی اگر کسی در حال کوبیدن میخی به دیوار باشد، 
به محضی که صدای عطسه ای شنید در هر حالتی که چکش را به 
دست گرفته اســت بایستی بماند تا عطسه ی دوم شنیده شود. نقل 
می کنند در زمان قدیم، شــخص چکش به دست،ساعت ها و روزها 
و شــب ها و ماه ها عطسه دوم را نشنید، تا این که همان باال روی 
بشکه ماند و خشکش زد!ســه چهار سال قبل هم یک بنده خدایی 
هنــگام غذاخوردن لقمه توی گلویش گیر کرده بود،همین که لیوان 
آب را برداشــت تا آبی بنوشد شــاید لقمه پایین برود، از بخت بدش 
یکی از اعضای خانواده عطســه می کند. طبق قانون و باور اهالی، 
طرف لیوان به دست منتظر عطسه ی دوم می ماند ولی خبری نمی 

شود. تا این که باالخره جان به جان آفرین تسلیم می کند...«
نوشته ی:گل افروز جهاندیده_ نویسنده و طنزپرداز

خواندن این کتاب برای شهری های عزیز ممنوع است

قرنطینه
نزدیک دو ماه می شود تعطیلیم 

در خانه کنار کیسه ی آجیلیم

بزغاله ی الغر و نحیفی بودیم

پایان قرنطینه یقینا فیلیم! 

رضاالهامی

غلط

با تو همه ی مناسباتم غلط است
ربطم غلط است و ارتباطم غلط است

روی تو حساب کرده بودم ای عشق
اما همه ی محاسباتم غلط است

جلیل صفربیگی)دمعشقیات(



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

 گروه ورزش
تمام مســابقات ورزشــی و لیگ ها و تمرینات ورزشــی نیز همچنان تا پایان 

فروردین ماه تعطیل خواهند بود.
روابط عمومی هیات کاراته اســتان هرمزگان اعالم کــرد ؛ نظر به تصمیمات 
ســتاد ملی مقابله با کرونا و همچنین طرح فاصله گذاری اجتماعی در جهت قطع 
زنجیره انتقال کرونا، تمام باشــگاه  های ورزشــی خصوصی تا پایان فروردین ماه 

تعطیل خواهند بود.

باشگاه های خصوصی تا پايان فروردين ماه 
رسما تعطيل شدند

 گروه ورزش
بندرعباس  کاپیتان شــهرداری 
گفت : با توجه به شــرایط تیم ما 
در ابتدای فصل و جایگاه کنونی ما 
صعود شهرداری یک معجزه است 
که ما می توانیم این معجزه را رقم 

بزنیم.
فرتاک ؛ هادی دهقانی کاپیتان 

تیم لیگ دویی شــهرداری بندرعباس در گفت وگو با خبرنگار ما گفت : سال 98  
برای بنده پر از اســترس و سختی از لحاظ خانوادگی و ورزشی بوده است در این 
ســال بنده پسر خاله خود را از دســت دادم که اتفاق تلخی برای من رقم خورد. 
وی افزود :  شــهرداری بندرعباس دیر بسته شــد و شرایط خوبی نیز در ابتدای 
فصل نداشتیم اما پس از تغییر سرمربی شرایط تیم بهتر شد و با تالش بازیکنان 
و عوامل تیم توانســتیم از انتهای جدول به رده های باالیی برســیم و هم اکنون 
شــانس صعود به لیگ یک را داریم، راز موفقیت آقای باعثی صداقت او اســت. 
دهقانی تصریح کرد :  بندرعباس از لحاظ ســخت افزاری و شــرایط مالی هیچ 
مشــکلی ندارد و توانایی تیمداری در لیگ برتر را نیز دارد،  مردم این شــهر نیاز 
به یک تیم لیگ برتری دارند، مشکل باشگاه شهرداری بندرعباس نبود مدیریت 
ورزشــی بوده است اما این فصل آقای رحیمی  باز گشته اند و گزینه خوبی برای 

مدیریت این باشگاه هستند.
کاپیتان شــهرداری بندرعباس افزود : در این فصل ما در انتهای جدول بودیم 
و با تالش تمامی عوامل باشــگاه توانســتیم به چنین جایگاهی برسیم که حتی 
شــانس صعود در جدول را داشته باشیم، با توجه به جایگاه شهرداری بندرعباس 
در ابتــدای فصل صعود ما یک معجزه اســت اما می توانیم با صعود خودمان این 
معجزه را رقم بزنیم، به نظر بنده باید یک برنامه ریزی بلندمدت وجود داشته باشد 
و ثبات مدیریتی و فنی بر این باشــگاه حاکم شــود تا شاهد موفقیت شهرداری 
بندرعباس و صعود این تیم به لیگ های باالتر باشــیم. هادی دهقانی در پایان 
گفت : سال 98 برای مردم ایران پر از اتفاق و حادثه بوده است، امیدوارم در این 
روز ها مردم در خانه بمانند و با این کار به مهار شــدن بیماری کرونا کمک کنند 
تا هر چه ســریعتر شاهد عادی شدن شرایط باشیم، اگر بیماری مهار شود فوتبال 
می تواند روح جدیدی به جامعه تزریق کند، برای مردم سرزمینم آرزوی سالی پر 

از شادی و آرامش دارم.

 گروه ورزش
در زندگــی با آدم  های زیادی برخورد می کنید که کنار آمدن با آن ها بســیار 
دشوار اســت و از سخت ترین این آدم ها آن هایی هســتند که همیشه احساس 

ریاست می کنند از این رو بخش های زیر از نظرتان می گذرد.
1 - اولین قدم برای مقابله با افراد ریاست  طلب این است که با آن ها مهربان 
باشــید. شاید غیرعادی به نظر برســد اما مطمئن باشید که موثر است. این افراد 
معمواًل انتظار دارند که شــما با عصبانیت واکنش نشان دهید و شما باید خالف 
توقع آن ها رفتار کنید. با محبت با این افراد برخورد نمایید این حرکت باعث  می 

شود که کمی به طرز رفتار خودشان فکر کنند. 
 2 -  او را مخاطــب قرار دهیــد حرف هایی که می  زند را نــا دیده نگیرید. 
درعــوض دیدگاه  ها ی او را تحســین کنید اما بگویید که بــا این حال ترجیح 
می  دهید کارها را با رو یکرد خودتان انجام دهید. برای برخورد با رفتار دفاعی او، 

آرام اما قاطع عمل کنید. 
3 – نا امیدی  های تان را رها کنید وقتی کسی ریاست  طلب باشد و سعی کند 
که حرفایش را به شما تحمیل کند، از طرز رفتار او ناراحت خواهید شد و احساس 
ناامیدی خواهید کرد. این مســئله موجب بروز احساسات منفی شده و اعتماد به 
 نفس تان را از دســت می دهید. ســعی کنید نا امیدی  های تان را رها کنید چون 

این افکار می تواند منبع استرس شما شوند. 
4 - قاطع باشــید افراد ریاســت طلب می خواهند با افکار و عقاید شان شما را 
تحت  تاثیر قرار دهند. برای آن ها مشــخص کنید که قصــد تغییر رفتار تان را 
ندارید. اعتماد  به  نفس شما نقش مهمی در این زمینه دارد. وقتی این افراد ببینند 
که شما از خودتان مطمئن هستید و به افکارتان پایبندید، باالخره دست از تحمیل 

عقایدشان برمی دارند. 
5 - مودبانه حرف تان را بزنید به آرامی و مودبانه به فرد ریاست  طلب بگویید 
که وقتی ســعی می کند رفتار های شما را کنترل کند چه احساسی پیدا می  کنید. 
به او بفهمانید که اظهارنظرهای گستاخانه او احساسات شما را جریحه دار می کند. 
جلب توجه آن ها به این موضوع باعث می شود کمی به رفتار ها و حرف ها ی 

شان بیشتر فکر کنند. 
6 - به او احترام بگذارید همه دنبال احترام هســتند، این طور نیست؟ پس 
چرا باید فرد ریاســت  طلب از این قاعده مســتثنی باشد؟ درست است که رفتار 
شان موج منفی می فرستد و حتی ممکن است رابطه شما را با آن ها خراب کند 
اما دلیلی هم ندارد که با آن ها با بی  ادبی رفتار کنید. به آن ها احترام بگذارید. 

رفتار مثبت شما شاید بتواند به رفتار های ریاست  مآبانه آن ها پایان دهد.
  سرهنگ مصطفی کشاورز
  رییس هیات جودو استان هرمزگان

محمدی زاده ؛ 

عدم آگاهی مسوولین هیات مانع پیشرفت 
تیراندازی در سال گذشته بود

ویژگی های یک مربی خوب توکل بر خدا ؛ پشتکار ، نظم ؛ صبر و ارتباط با شاگردان است

 گروه ورزش
مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان در پیامی میالد باسعادت حضرت مهدی 

موعود »عج« وهفته سربازان گمنام امام زمان را تبریک وتهنیت گفت. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان اســتان هرمزگان، متن 

پیام محمودرضا امیاری بمناسبت فرارسیدن نیمه شعبان به شرح زیراست:
 بسمه تعالی

فرا رســیدن والدت سراسر نوریگانه منجی عالم بشــریت حضرت قائم » 
عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف «  راصمیمانه خدمت شــما بزرگواران تبریک 

وتهنیت عرض می نمایم.
امید آمدن منجی ،زیباترین انتظارهاست و درک صحیح این انتظارزمینه ساز 

تعالی خودسازی وتکامل در مسیرتقوی الهی خواهد بود.
نیمه شعبان والدت سراسر نور و پاکی حضرت مهدی موعود »عج« و نقطه 
عطف اعیاد شعبانیه ، پیام آور ظهورحضرت مهر و دوستی است که گرما بخش 

جهان و امیدمستضعفان جهان است.
اینجانب، بار دیگروالدت سراســر نور و پاکی، حضرت مهدی موعود»عج« 
و هفته بزرگداشــت ســربازان گمنام را به مردم هرمزگان بویژه جامعه ورزش 
و جوانان اســتان تبریــک وتهنیت عرض نموده و برای همه شــما بزرگواران 

سربلندی و توفیق روز افزون را از خداوندمنان مسالت دارم.

 گروه ورزش
درحالی که قرارداد واگذاری خانه شماره ۲ کشتی بین شرکت تجهیز و فدراسیون 
جودو امضاء شده است، اکنون مسووالن فدراسیون شمشیربازی می خواهند از این 

فرصت استفاده کرده و سالن فوق را در اختیار بگیرند.
ایرنا؛ در روزهای اخیر »فضل اهلل باقرزاده« در چند مصاحبه به این مســاله اشاره 
کرده که خانه شــماره ۲ کشتی باید در اختیار فدراسیون شمشیربازی قرار بگیرد و 

آن را متعلق به شمشیربازی می داند.
معتقــد  هــم  جــودو  فدراســیون  رئیــس  میراســماعیلی«  »آرش 
اســت کــه او بــا رونــد قانونــی بــرای در اختیــار گرفتــن خانه شــماره ۲ 
 پیــش رفتــه و بایــد هرچــه ســریعتر ایــن محــل در اختیــار فدراســیونش
 باشد.این در حالی اســت که طبق صورتجلسه تاریح ۱۲ آبان ماه سال گذشته که 
بین شرکت توســعه و تجهیز و فدراسیون جودو امضا شد، این سالن می بایست در 
اختیار فدراســیون جودو قرار بگیرد.شــرکت تجهیز، چندی پیش سالن افراسیابی 
که ســالیان ســال در اختیار جودو بود را از این فدراســیون گرفت و به بسکتبال 
داد که این انتقال بدون حاشــیه انجام شــد.در ادامه خوابــگاه آزادی نیز از جودو 
گرفته شــد و طبــق توافقات و قرارداد امضا شــده مقرر گردید تا خانه شــماره ۲ 
کشتی در اختیار فدراســیون جودو  قرار بگیرد تا قهرمانان این رشته از بالتکلیفی 
خارج شــوند و اردوها، دوره های آموزشــی، استاژها و ســایر موارد عملیاتی جودو 
در این ســالن برگزار شــود.در حالی که مسووالن فدراســیون جودو تالش زیادی 
برای ایــن مهم انجام دادند و رونــد قانونی را طی کردند، اما رییس فدراســیون 
 شمشــیربازی از این فرصت اســتفاده کــرده و می خواهد این محــل را در اختیار

 بگیرد.گذری به تاریخ نشــان می دهد که مسابقات شمشــیربازی تنها در جریان 
بازی های آسیایی تهران در خانه شماره ۲ برگزار شده است. فدراسیون شمشیربازی 
نیز در این سال ها مسابقات داخلی خود را در سالن شهید کالهدوز و برخی مسابقات 
بین المللی را در سالن افراسیابی برگزار کرده است.نباید فراموش کرد که این رشته 
حدود یک دهه در ایران تعطیل بود؛ حاال چگونه باقرزاده خانه شماره ۲ را متعلق به 
شمشیربازی می داند، جای سوال دارد.سوال اینجاست که چرا مسووالن فدراسیون 
شمشیربازی در این سال ها نتوانستند محل مناسبی برای رشته خود دست و پا کنند 
و حاال که فدراســیون جودو با رایزنی های مســووالنش و طی کردن روند قانونی، 
خانه شــماره ۲ را گرفته اســت با مصاحبه های مختلف در پی گرفتن این ســالن 
هستند.بهتر اســت برخی از فدراســیون ها از تصمیمات ارگان های باالدستی خود 
تبعیت کرده و هر اقدامی را طبق قانون پیش ببرند و در این روزها که ورزش ایران 
نیاز به اتحاد و همدلی دارد، در پی ایجاد حاشیه نباشند.کمبود سالن های مناسب در 
پایتخت موجب شــده تا بسیاری از رشته های ورزشی از داشتم محل مناسب برای 
برگزاری تمرینات و مســابقات محروم باشــند و اینگونه جنجال ها سودی نخواهد 
داشت.گفتنی است ؛ مســووالن وزارت ورزش هم باید هرچه سریعتر وارد شوند و 

مشکالت فدراسیون ها را مرتفع کنند.

چراغ هایی به عشق »مدافعان سالمت« در جزیره کیش/عکس:فارس

پیام  امیاری  به مناسبت فرا رسیدن نیمه شعبان 
و هفته سربازان گمنام امام زمان » عج «   

دهقانی:

با صعود می توانیم معجزه رقم بزنیم
بعد از کرونا فوتبال روح جدیدی به جامعه تزریق می کند

خبر ورزشی خبر ورزشی

فرزان قاراگزلیان - ندای هرمزگان
داوود محمدی زاده اهل بندر عباس یکی از قهرمانان 
سابق تیراندازی ؛ مربی خوشنام ؛ تحصیلکرده و کار 
آزموده تیراندازی استان هرمزگان است . این مربی با 
اخالق تیراندازان بسیاری را تحویل جامعه تیراندازی 

استان داده که برای این خطه افتخار آفرین شدند.
وی عالوه بر افتخاراتی که در پرونده ورزشــی اش 
به ثبت رسانده مســوولیت های اجرایی بسیاری را 
در هیات تیراندازی هرمزگان به عهده داشــته که به 
نحوه احســن انجام داده و در حال حاض مسوولیتی 
در هیات تیراندازی ندارد اما ســال هاست که مربی 
تیراندازی باشــگاه های نفت و گاز هرمزگان است 
که  شــاگردانش توانسته اند عناوین قهرمانی زیادی 
 را در کشــور به خود اختصاص دهند ضمن این که 
باشگاه های دیگر اســتان را نیز به صورت مقطعی 
در زمینه مربیگری پشــتیبانی کرده است. در همین 
راستا به سراغ این قهرمان و مربی کار بلد تیراندازی 
استان رفتیم و گفت و گویی را با او انجام دادیم که به 
استحضار عالقه مندان و خوانندگان ارجمند می رسد.

 لطفاً خودتان را به طور کامل معرفی کنید ؟
داوود محمدی زاده متولــد ۱۳۵۷ بندرعباس دارای 
مــدرک تحصیلی کارشناســی مکانیــک و مربی 

تیراندازی استان هرمزگان هستم.
 در چه رشته های ورزشی فعالیت داشتید و چه 

عناوینی را کسب کردید ؟

در ابتدا ورزش تیراندازی را در ماده اهداف ثابت شروع 
کردم و در آن زمان تیراندازی در استان هرمزگان در 
رکود کامل بود تا این که سرهنگ محمد قره گزلو به 
عنوان رییس هیات انتخاب شد و این رشته سفارش 
شده اســالم روی ریل موفقیت قرار گرفت اینجانب 
نیز تیراندازی را در ماده اهداف ثابت آغاز نمودم و بعد 
از مدتی توانستم عناوین مسابقات استانی ، کشوری 
و دو بــار بین المللی در بندر عباس را کســب نمایم 
و در حــال حاضر هم با ۲۰ ســال تجربه به عنوان 
مربی تیراندازی باشگاه های نفت و گاز مشغول انجام 
وظیفه هســتم  ضمن این که با هیات شمشیر بازی 

استان به عنوان دبیر هیات نیز همکاری می کنم.
 مربیان شما چه کسانی بوده اند ؟

مربیان بنده آقایان اسماعیلیان و فریدونی از مربیان 
مطرح و زبده تیم ملی بودند و هســتند و همیشــه 
 از خداوند متعال برایشــان ســالمتی و بهترین ها را

 آرزو مندم.
 اگر بخواهید سه ویژگی اصلی یک مربی خوب 

را نام ببرید به کدام موارد اشاره می کنید ؟
سه ویژگی یک مربی خوب توکل بر خدا ؛ پشتکار ، 

نظم ؛ صبر و ارتباط با شاگردان است.
مربیان تیراندازی در استان هرمزگان چه اندازه 

به این ویژگی نزدیک می باشند ؟
تعداد محدودی از مربیان با همه ی کم و کاستی ها 
هنوز با همان تالش و پشــتکار به فعالیت خود ادامه 

می دهند .
 چه افتخاراتی تا کنون کسب کرده اید و در چه 

تیم هایی حضور داشته اید ؟
عناوین زیادی در اســتان داشته ام ؛ در سطح کشور 
نیز قهرمانی های تیمی ؛ لیگ انفرادی و در ســطح 
بین المللی هــم نایب قهرمانی رشــته تفنگ جام 
خلیج فارس بندر عباس در ســال های 8۳ و 8۵ را 
به خود اختصاص دادم و مربیگری تیم های مختلف 
و منتخب  از سال 9۰ تا کنون و  مربی تیراندازی نفت 
و گاز بندرعباس نیز هســتم همچنین مقام قهرمانی 
مسابقات سراسری شــرکت های پاالیشی و پخش 
و وزرات نفت هم از ســال 9۰ تا کنون متعلق به تیم 

نفت بندرعباس است .

 وضعیت تیراندازی استان در سالی که گذشت 
را چگونه ارزیابی می کنید ؟

وضعیت تیراندازی هرمزگان متاسفانه در سال گذشته 
بد بوده و پیشــرفتی حاصل نشــده است  آن هم به 
دلیل عدم آگاهی مســوولین مربوطه از این رشــته 

ورزشی سفارش شده دین اسالم بوده است.
 به نظر شما چرا در دهه 80 تیراندازی استان 
افتخارات زیادی در ســطح  هرمزگان صاحب 

استان،کشور و مسابقات بین المللی شد؟
در دهه 8۰ سرهنگ محمد قره گزلو به عنوان رییس 
و ســرکار خانم خوش نایب رییس سکان هیات تیر 
اندازی اســتان که دربش بسته بود و در رکور کامل 
قرار داشت را به دست گرفتند و 8 سال در این پست 
انجام وظیفه کردند. این مســوولین متخصص ؛ کار 
بلد و به روز با دلســوزی هر چه تمام و تدوین برنامه 
هــای منطقی کار را از رده های پایه آغاز کردند و با 

ارتباط صحیح ؛ موثر و به دور از حاشــیه با مسوولین 
فدراسیون و مربیان سابق و وقت تیم ملی همچنین 
ارتباط بسیار خوب با اداره کل ورزش و جوانان ؛ نهاد 
ها ؛ ســازمان ها ؛ جذب اسپانســر های قوی رسانه 
های دیداری و شنیداری تیر اندازی استان هرمزگان 
را موفق و در کشور مطرح کرد. عالقه مندان بسیاری 
برای ثبت نام مراجعه می کردند که نمی توانستیم از 
آنان ثبت نام به عمل آوریم .هر زمان که اردوی تیم 
ملی بر گزار می شــد از تیراندازان هرمزگانی در این 
اردو بودند تا جایی که آقای فرزان قاراگزلیان قهرمان 
کشور و دوبار مسابقات بین المللی شد بنده نیز دوباز 
نایب قهرمان مســابقات بین المللی ؛ لیگ و... شدم 
و شــاگردانمان نیز همین طور بــه گونه ای بود که 
تیراندازان هرمزگانی یکی از حریفان سر سخت تیم 
های مطرح بودند همچنین تیراندازان خانم استان که 
با یک امتیاز کمتر آن هم به خاطر مســایل داوری 
مقام سومی کشور را کسب کردند. نا گفته نماند دوبار 
مســابقات بین ال مللی در بندر عباس برگزار شد و 
دوروز شبکه ۳ سیما به طور زنده مسابقات را پخش 
کرد که تا آن زمان فدراسیون هم چنین مسابقات را 
برگزار نکرده بــود. دالیل دیگری هم وجود دارد که 

شرح دادن آن ها وقت کافی را می طلبد. 
 آیا تا به حــال کمبود ها یا بی مهری هایی که 
در ورزش رایج شده سبب گردیده انگیزه تان را 

برای ادامه کار از دست بدهید ؟

انگیــزه الزم در دوران قبل و با نــگاه حمایتی که 
به ورزشــکار داشــتند در من ایجاد شده و هیچ کم 
نشــده است اما داشــته ها و تجربیات من می تواند 
برای یک شــهر و اســتان اســتفاده گردد در غیر 
این صــورت انگیــزه ورزشــکاران و عالقه مندان 
 به این رشــته کاســته خواهد شــد و ایــن ناراحت 

کننده است .

 چه اهدافی برای آینده ورزشــی خود دارید و 
برای دست یابی به این اهداف چه می کنید ؟

تصمیم دارم بــه عنوان کاندیدا ی ریاســت هیات 
تیراندازی در صورت کسب آرا مجمع به کمک  همه 
متخصین و پیشکسوتان یک برنامه ریزی صحیح و 
اصولی و ایجاد زیر ســاخت های الزم از لحاظ کمی 
و کیفی هرمزگان را به عنوان قطب تیراندازی جنوب 

کشور تبدیل کنیم .
 به نظر شما تیراندازی اســتان هرمزگان در 

کشور چه جایگاهی دارد؟
متاسفانه جایگاه خوبی ندارد و در صورتی که با همان 
همت و قــوت قبلی در دهه 8۰ بتوانیم جوانان را در 
کنار هم به کار و فعالیت دعوت کنیم می شود عقب 

ماندگی ها را جبران کرد .
 برنامه شما برای سال 99 چیست ؟

ســال 99 تصمیم دارم همچنان بــر روی رده های 
پایه کار کنم تا ورزشکاران خوبی را برای سال های 
آینده از هرمزگان به ســطح مســابقات کشور و تیم 

ملی برسانم .
 سخن آخر

از مدیر کل ورزش و جوانان ؛ معاونین و کارشناسان 
ورزش و جوانان هرمزگان تقاضا دارم جلســه ای 
را با مســوولین  ؛ مربیان ؛ قهرمانان دهه 8۰ این 
رشــته برگزار و نقات ضعف و قوت این رشــته را 
بررسی نمایند سپس در باره برگزاری هرچه زودتر 
مجمع اقدام کنید تا بتوانیم پیشــرفت و موفقیت 
دهــه 8۰ هیات تیرانــدازی اســتان هرمزگان را 
 تکــرار نماییم در غیر این صورت وضعیت تغییری

 نخواهد کرد.

؛ 2 کشتی  خانه شماره 

معمای خانه شماره 2
vvv داوود محمدی زاده ؛

عالوه بر كسب عناوين قهرمانی ؛ دو بار 
نيز بر ســکوی نايب قهرمانی مسابقات بين 

vvvالمللی بندر عباس ايستادم

vvv مربی تيرانــدازی تيم های 
نفت و گاز؛

از مديــر كل ورزش و جوانان اســتان 
هرمزگان تقاضا دارم جلسه ای را با حضور 
مسوولين هيات  ؛ مربيان ؛ قهرمانان دهه 80 
اين رشته برگزار تا بتوانيم پيشرفت و موفقيت 

vvv  های اين دهه را تکرار كنيم

vvv مربی تيراندازی نفت و گاز ؛
در دهه 80 هر زمــان اردو ی تيم ملی 
برگــزار می شــد چند تيرانداز از اســتان 
vvv  هرمزگان در اردو حضور داشتند

vvv محمدی زاده ؛
؛ ارتباط  حضور مســوولين متخصــص 
موثر با فدراسيون ؛ مربيان تيم ملی ؛ اداره 
كل ورزش و جوانــان هرمزگان ؛ رســانه 
ها و جذب اسپانســر قــوی باعث موفقيت 

vvv  تيراندازی استان شد

ریاست طلب؛ های  انسان 

روشهای برخورد با انسان های رياست  طلب
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