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ردیف

نوع میوه

حداکثر خرده فروشی
«ریال»

1

سبزي خورشتی

170.000

2

سبزی خوردن

170.000

3

لوبيا سبز نو

260.000
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کرفس

156.000

5

بامیه ممتاز نو

390.000
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منبع  :سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان

قيمت  3000تومان

معاون اجرایی رئيس جمهوری در سفر به هرمزگان مطرح کرد؛

تراکتورداران شهرستان
بستک قربانی تصمیمات
مبارزه با قاچاق سوخت

,

2

گم شدن یک کارت سوخت در
بندر چارک خبرساز شد

دولت تمام قد در کنار سرمایهگذاران
ایستاده است

?.......کاظم گلخنی

مســئولین امر خواهشــمندیم به این
موضــوع با دیــد بازتر نــگاه کنند و
مشکل ما را رفع نمایند.
مفقود شدن کارت آزاد عرضه سوخت
جایــگاه بنــدر چــارک باعــث بروز
مشکالت فراوانی برای صاحبان قایق
های صیادی شده است.

,

صفحه 2

2

کتاب شناسی توصیفی
?....عباس فضلی

 tدر باره ی فرهنگ

شــخصیت کیارســتمی و فیلــم
هایش از زوایای گوناگون گشوده
شده است.

تجارت ملوک هرمز با خراسان
در قرن نهم هجری قمری

3

?بازنویسی و خالصه نگاری :کاظم گلخنی

,

افتتاح اولین نمایشگاه

دستاورد های تشکل ها،

3

سازمان های مردم نهاد و
گروه های جهادی استان

گروه ورزش

درخشش بانوان کاراته کا
هرمزگانی در دومين دوره
مسابقات آسيايي كاراته
سبک شوتوكان IKD

,

آئین افتتاح اولین نمایشــگاه دستاورد
های تشــکل ها ،سازمان های مردم
نهاد و گروه های جهادی اســتان با
حضور دکتر کامرانی معاون سیاسی،
امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری
هرمزگان،دکترخادمی مدیرکل ورزش
و جوانان استان و جمعی از مسوولین
برگزارشد.

مسئول بسیج رسانه سپاه امام سجاد(ع) در دیدار با مدیر مسئول روزنامه ندای هرمزگان؛

قدمت ندای هرمزگان بیانگر تجربیات مجموعه آن است

,

8

یادداشت

ندای هرمزگان  -مرضیه دشتی

کینه شتری همچنان فاجعه
می آفریند

کاظم گلخنی
خبرنگار

طبق اعالم منابع محلی دو تصادف شــبانه با
شــتر در جاسک در کمتر از یک ساعت فاجعه
آفرید.
به گفته منابــع محلی حوالی روســتای تل
تصــادف شــبانه خــودروی وانــت تویوتا
بــا شــتر دو مجــروح بــر جای گذاشــته
است.
در حادثــه دوم نیز یکدســتگاه خودروی پژو
حوالی روستای گیگن با شتر برخورد کرد که
این حادثه هم یک کشته و  ۳مجروح برجای
گذاشت.
با شدت گرفتن تعداد تصادفات شبانه با شتر در
شرق استان به نظر می رسد طرح گشت های
ســاربانی چندان توفیقی در کاهش تصادفات
شبانه با شتر نداشته است.
البته طرح های مختلفــی در این مدت برای
کاهش این تصادفات اجرا شــده است از جمع
آوری شترهای سرگردان تا ذبح برخی شترها
و حتی در این زمینه همایشــی نیز در جاسک
برگزار شد اما ظاهرا این روند به جز همکاری
کامل صاحبان شترها و ضرورت نگهداری شبانه
آنها در شــتر بندها راهکار بهتری نمی توان
یافت.
برخی از صاحب نظران معتقدند که بخشــی
از قصور رها شــدن شترهای بدون شتربان در
جاده ها متوجه شترداران با نفوذ و ثروتمندی
اســت که چندان اعتنایی به این همه حادثه و
مرگ جوانان در جاده ها نمی کنند و همچنان
بی توجه به نصب شبرنگ و ساماندهی شترها
باعث حوداث مرگبار در جاده های شرق استان
می شوند.

مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در دیدار
با مدیرمســئول و مجموعه روزنامه ندای هرمزگان گفت :نگاه ما
نگاهی گروهی ،جناحی ،حزبی و سیاســی با رسانه ها نیست و به
دنبال رشد و ارتقاء اســتان هرمزگان هستیم و نقدها را با قوت و
بدور از تنش ها ،پذیرفته و حمایت خواهیم کرد.
به گزارش ندای هرمزگان ،ســرهنگ پاسدار محمد رسول جاللی
افــزود :قدمت روزنامه ندای هرمــزگان بیانگر و گویای تجربیات
آن مجموعه اســت و برای بنده افتخاری اســت که از تجربیات
پیشکسوت رسانه بهره ببرم.
مدیرمســئول روزنامه ندای هرمزگان هم در این دیدار با اشــاره
به اینکه مســائل مربوط به مطبوعات بسیار گسترده است ،گفت:

موضوع توانمندی خبرنگاران در زمینه های مختلف دارای اهمیت
می باشــد که باید مورد توجه قرار گیرد ،بســیج رســانه تاکنون
توانســته با همه طیف های رســانه ای مختلف در استان ارتباط
برقرار کند که نشان از پذیرش آن در جمع رسانه های استان دارد.
غالمحســین عطایی بیان داشت :نگاه رسانه های استان به بسیج
رسانه هم نگاه حمایتی است به این دلیل که یک بازوی اجرایی و
پشــتیبانی ،جدا از نگاه نظامی برای تقویت رسانه های استان دارد
و به آنها کمک خواهد کرد.
وی افزود :رسانه ها در هیچ اســتانی اینقدر ارتباط خوب با بسیج
رســانه ندارند که در هرمزگان شــاهد آن هستیم و این یک نکته
مثبت به شمار می رود.
مدیرمسئول روزنامه ندای هرمزگان خاطرنشان کرد :این موضوع

می تواند باعث انتقال تجربیات رسانه ای به بسیج رسانه باشد و از
طرفی هم رسانه ها می توانند با احساس حمایت ،به خوبی مسائل
خود را مطرح کنند.
وی گفت :یکی از وظایف بســیج رســانه این است که سره را از
ناسره تشخیص و رسانه ها را دسته بندی کند تا از حضور افرادی
که قصد مزاحمت برای رسانه ها دارند ،جلوگیری شود.
عطایی عنوان کرد :مطبوعات استان هرمزگان باید به رغم داشتن
اختالف ســلیقه ،در کنار یکدیگر بطور مسالمت آمیز و با احترام با
هم گفتگو کنند.
گفتنی اســت؛ در پایان این دیدار صمیمانه از تالش های عوامل
روزنامه ندای هرمزگان و نیز کاظم گلخنی خبرنگار و دبیر فضای
مجازی این روزنامه با اهدای لوح تقدیر ،قدردانی شد.

فرماندار خمیر در مراسم تجلیل از خبرنگاران:

رسانه ها نقش پررنگی در توسعه یک اجتماع دارند

ندای هرمزگان -اسماعیل جیبا

فرماندار خمیر گفت :اصحاب رســانه بهعنوان طالیه داران جبهه
آگاهی و وجدان بیدار جامعه همواره نقش پررنگی در توســعه یک
اجتماع دارند.
به گزارش ندای هرمزگان ،میرهاشــم خواستار افزود :توسعه حوزه
خبر و رســانه یکی از الزامات مهم جامعه است که قوی شدن آن
سبب رشد و تعالی آن جامعه خواهد شد.
وی در مراسم تجلیل از خبرنگاران و فعاالن رسانه ای شهرستان
خمیر ضمن بیان این مطلب ،ســهم خبرنگاران را در رشد آگاهی
عمومی و پیشــرفت شهرســتان منحصر ب ه فرد خواند و تصریح
نمود :ثبت شــهر خمیر بهعنوان شــهر جهانی تاالبها ،نشست
های اقتصادی و تجاری بهمنظور اشتغالزایی و همچنین پوشش
عملکرد دستگاههای اجرایی ازجمله مواردی بوده است که فعاالن
رسانهای برای انتشار اخبار آن تالش چشمگیری داشتهاند.
خواستار با تأکید بر اینکه مســئوالن شهرستان در راستای انجام
وظایــف و افزایــش تأثیرگذاری در تمامی عرصههای سیاســی،

اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نیازمند چشــم بینای خبرنگاران ب ه
عنوان نمایندگان افکار عمومی هستند خاطرنشان کرد :به تصویر
کشیدن واقعیتها و مشــکالت و موانع با قلمی پخته و سنجیده،
حقیقتی انکارناپذیر و مورد نیاز است.
وی ادامه داد :اگر خبرنگاران نباشند مطالبات مردم در حوزه های
مختلف چندان به گوش مسئوالن نمی رسد.
فرماندار در عین حال یادآور شــد :در ســالهای گذشته با مطالبه
گــری عمومی و تالش مدیران جهادی توانســته اســت به یک
شهرستان در حال توسعه و رشد تبدیل شود.
این مقام مسئول همچنین با تأکید بر عدم انتشار مطالبی که باعث
سوءاستفاده دشمن میشــود افزود :دشمن همواره منتظر فرصت
است به بهانههای مختلف کشور را تحتفشار قرار دهد از رسانهها
انتظار میرود در بازنشر وقایع دقت الزم را داشته باشند.
همچنین موســی رونما مدیر فرهنگ و ارشــاد شهرستان خمیر
ضمن تبریک هفته خبرنگار  ،به سیاســت هــای حمایتی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی برای خبرنگاران اشاره کرد و گفت :افراد

با مراجعه به ســامانه جامع رسانه های کشور و سپس عضویت در
صنــدوق اعتباری هنر می توانند از حمایت ها و تســهیالت الزم
بهره مند شوند.
وی همچنیــن از افرادی که در حوزه خبر از طریق ســایت یا از
طریــق فضای مجازی همچون واتســاپ کار خبرگزاری را انجام
می دهند خواســت با مراجعه به سایت  E-Rasaneh.irنسبت
به ثبت کانال یا پایگاه خبری خود اقدام کنند.
قابل یادآوری اســت در این نشست که با حضور معاونین فرماندار،
بخشدار مرکزی ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از
مسئوالن بود خبرنگاران شهرستان دیدگاه و نظرات خود در حوزه
مسائل رسانهای و انتشار اخبار بیان کردند.
گفتنــی اســت ،در پایان نیــز از خبرنگاران و فعاالن رســانهای
شهرستان خمیر با اهدای لوح تقدیر شد.

بیش از  ۶۰هزار هرمزگانی در راهپیمایی اربعین شرکت می کنند

ندای هرمزگان  -گروه خبر

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی اســتانداری هرمــزگان با
بیان اینکــه پیاده روی اربعیــن نمایش قدرت و عظمت اســام
در برابــر اســکتبار جهانی اســت ،گفــت :پیش بینی می شــود
امســال  ۶۰هزار نفــر از هرمزگان در این اجتماع عظیم شــرکت
کنند.
به گزارش ندای هرمزگان ،احســان کامرانی در جلسه ستاد اربعین
هرمزگان با اشاره به اهمیت راهپیمایی عظیم اربعین اظهار داشت:
براســاس برنامه ریزی های انجام شــده امسال بیش از  ۱۵موکب
از هرمزگان در شــهرهای زیارتی کشور عراق جهت ارائه خدمت به
زائران مستقر می شوند.
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری هرمــزگان
خاطرنشــان کــرد :همزمان با حرکت زائران حســینی به ســمت

مــرز شــلمچه جهــت شــرکت در پیــاده روی عظیــم اربعین،
موکب داران شهرســتان های بنــدر خمیر ،بندرلنگه و پارســیان
در دو مســیر رفت و برگشــت از زائران امام حســین (ع) پذیرایی
می کنند.
این مقام مســوول تاکید کرد :دســتگاه های اجرایی ذیربط شرایط
انتقال موکب ها را به کشــور عراق تســهیل کنند تا موکب داران
با کمترین مشــکل جهت ارائه خدمت به زائران در کشــور عراق
مستقر شوند.
کامرانی خاطرنشان کرد :تزریق دو دوز واکسن کرونا برای شرکت
در راهپیمایی اربعین ضروری است و کسانی که شش ماه از تزریق
آخرین دوز آنها گذشته است نسبت به تزریق دوز یادآور اقدام کنند.
وی در خصــوص تامیــن ارز مــورد نیاز زائــران ،افــزود :بانک
مرکــزی متولــی تامین ارز مورد نیــاز زائران اربعین شــده و این

موضــوع پــس از تعییــن تکلیف بین دو کشــور اطالع رســانی
می شود.
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی اســتانداری هرمــزگان با
تاکیــد بــر فراهم شــدن تجهیزات سرمایشــی در موکــب ها با
توجه به گرمای شــدید هوا ،گفت :با توجه به مشــارکت گسترده
زائــران و گرمای هوا در کشــور عــراق تامیــن آب معدنی و یخ
بــرای ارائه خدمــات به زائــران از اهمیــت بســزایی برخوردار
است.
کامرانی با تاکید بر تامین ناوگان مــورد نیاز برای انتقال زائران به
مرز شلمچه ،افزود :کمیته حمل و نقل ستاد اربعین نسبت به تامین
ناوگان حمل و نقل مورد نیاز جهت اعزام زائران به مرز شــلمچه با
قیمت مناســب برنامه ریزی کند و برای بازگشت زائران نیز از هم
اکنون برنامه ریزی شود.
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خبر

گالیه زنان باردار مینابی در مورد

برخورد نامناسب برخی از پرستاران
زایشگاه بیمارستان این شهرستان

ندای هرمزگان  -کاظم گلخنی

برخوردهای تند پرســتاران زایشگاه های کشور با
زنان باردار داستانی ســریالی است که معموال در
همه ی بیمارســتان های تامین اجتماعی و دولتی
کم و بیش رخ داده است.
بــه گزارش ندای هرمزگان ،شــاید عامل این نوع
برخوردهای تحکم آمیز به دلیل شگرد کار و کمک
به بانوان باردار باشد که البته مورد قبول زنان باردار
نیست و آنها در آن شرایط پر استرس چنین رفتاری
را نمی پســندند با این حال شــرایط بیمارســتان
میناب که معموال باالتریــن میزان زایمان طبیعی
و رســتم زاد را در اســتان به خود اختصاص داده
است متفاوت است و شایسته است کادر پرستاری
زایشگاه این بیمارســتان الگوی مهربانی و متانت
شوند.
در این پیوند یکی از بانوان باردار به ندای هرمزگان
می گوید :ماجرای بد رفتاری برخی از پرســتاران
زایشــگاه بیمارستان میناب حتی بعد از زایمان هم
ادامه دارد و سرپرســتار این زایشگاه برخورد تندی
با اینجانب داشــته و با وجود حال نامساعد پنج بار
برای گذاشتن سوند مرا پنج بار به بخش اورژانس
زایشگاه بردند.
پرســتاران اتاق زایمان نقش زیادی در ایجاد یک
خاطره خوش از فرزندآوری دارند.
متأسفانه اخالق بد برخی پرستاران اتاق زایمان در
بیمارســتان های دولتی به ویژه تأمین اجتماعی،
امری شــایع بوده و غالب مادران به این امر اذعان
دارند.
خانــواده هــای ثروتمند برای فــرار از این امر به
بیمارســتان های خصوصی مراجعــه می کنند و
مامای خصوصی می گیرند.
امــا مردم عادی کــه به بیمارســتان های دولتی
مراجعه می کننــد ،ترس اخالق بد پرســتاران و
اســترس مزاحمت های دانشجویان پرستاری ،درد
و اســترس مضاعفی برای مادران باردار ایجاد می
کند.
زن بارداری که نه تنهــا باید درد زایمان را تحمل
کند بلکه حتی از ترس پرســتاران بداخالق جرئت
داد کشیدن هم ندارد .از طرفی معاینه های مکرر و
آزار دهنده دانشجویان مامایی ،مشکل را دو چندان
می کند.
در مجموع با توجه به سیاست های تشویقی فرزند
آوری نظام و گالیه هــای زنان باردار از وضعیت
زایشــگاه های اســتان امید داریم شــاهد تحولی
مثبت در این رویه باشــیم و دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان با در نظر گرفتن مشکالت و سختی های
پرســنل این حوزه آنها را در برخورد مناسب توام با
صبوری با زنان باردار توجیه نماید.

