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چشم فداغ به همراهی گراش

بهار فداغ نزدیک است

حمام دهباشی، خانه عظیمی ها و محوطه ماخرد ثبت شد:

ُمهر میراث فرهنگی بر سه اثر تاریخی گراش 

س��ال 1373 اگر همراهی فداغی ها نبود شهر گراش 
نمی توانست بخش شود. گره کور ارتقای گراش نداشتن 
دهس��تان تابعه بود. با همراهی ریش سفیدان فداغ، آن 
سال ها گراش موفق شد که مانع تقسیمات کشوری را 
رد کند حاال بعد از چند تالش ناموفق چشم امید فداغ 
به همراهی مسئولین گراش است که بتوانند این مسیر 

را راحت تر طی کنند. 
دهه فجر امس��ال گذشت و فداغ بخش نشد. یکی از 

اعضای هیاتی که پیگیری ارتقای دهستان ارد به بخش 
را بر عهده دارد می گوید پرونده از س��وی کارشناس��ان 
تقسیمات استانداری به وزارت کشور ارسال شده و در 
اوایل بهمن کارشناسان وزرات کشور نیز از فداغ بازدید 
کردند. پرونده از دفتر تقسیمات کشوری به اتاق معاون 
سیاس��ی وزارت کشور رفته اس��ت و گام بعدی امضای 

سید صولت مرتضوی است. 
فداغی ها در آس��تانه بهار طبیعت در انتظار بهار خود 

هس��تند. بعد از ۲۶ سال انتظار، چندین بار جدا شدن  
قس��مت هایی از فداغ و آم��دن به آغوش گراش به نظر 
می رس��د این بار دیگر فداغ بخش می ش��ود. تاخیرها 
باعث ش��ده که برخی گمانه ها رابطه همواره تنگاتنگ 
گراش و فداغ را به س��ایه ببرد. به نظر نمی رسد کسی 
در گ��راش مخالفتی با بخش ش��دن این متحدقدیمی 
داش��ته باش��د اما فداغی ها همراهی و کمک بیشتری 

می خواهند.

روزهای پر از  جام و مدال 
در دهه فجر 

دهه فجر هر سال موسوم رقابت های ورزشی گوناگون است.  
امسال در کنار رقابت های شهر گراش شورای ورزش ارد 
اولین دوره مسابقات روستایی و عشایری شهرستان گراش 
را نیز برگزار کرد. 

تنوع در یک رنگی
چادرهای س��یاه س��اده بر خالف ظاهر خود دارای تنوع 
خاصی اند. از نوع پارچه گرفته تا نحوه گرفتن آن. در این 
شماره به سراغ انواع چادرها رفته ایم و در کل پوشش زنان 
و مردان گراش را بررسی کردیم. آیا واقعا ما هر چه دلمان 
می خواهد را می توانیم بپوشیم؟ این سوالی است که شما 

نیز باید از خودتان بپرسید.

پروندهورزش
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چشم فداغ به همراهی گراش

 هفت نفر با مدرک لیسانس 
برای شورای چهارم

گریش��نا: با تغییرات انجام شده در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا، تعداد اعضای شورای شهر گراش به هفت نفر با مدرک کارشناسی 

افزایش می یابد.
 حسنعلی نوری مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور در مورد تغییرات 
اعمال ش��ده در انتخابات این دوره ش��وراهای اس��المی شهر و روستا به 
خبرگزاری ایسنا گفت: تغییر شاخص های جمعیتی و تعداد اعضاء شورا 
یکی از این تغییرات قانونی در این زمینه اس��ت که بر اس��اس آن، برای 
شهرهای با جمعیت تا ۲0 هزار نفر 5 نفر عضو اصلی شورا و دو نفر عضو 
علی البدل، جمعیت تا 50 هزار نفر هفت عضو اصلی و سه نفر عضو علی 
الب��دل، جمعیت های تا 100 هزار نفر ۹ نفر عضو اصلی ش��ورا و 4 نفر 
عضو علی البدل مشخص شده است. براساس قانون جدید در روستاهای 
زیر 1500 نفر جمعیت اعضاء ش��ورا سه نفر و با سواد خواندن و نوشتن 
و برای روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت پنج عضو شورا و با مدرک 

دیپلم مالک قرار گرفته است.«
چهارمین انتخابات شوراهای اسالمی شهر و  روستا ۲4 خردادماه 13۹۲ 
برگزار می ش��ود. ثبت نام این انتخابات در هفت��ه آخر فروردین ماه انجام 

می شود. 

سرانجام نوروز پخش تلویزیونی 
دیجیتالی می شود

مشاور رئیس س��ازمان و مدیر کل حقوقی امور مجلس صداوسیما به 
منظور رایزنی برای راه اندازی شبکه دیجیتال به گراش سفر کرد.

  به گزارش رویدادش��هر، به منظور بررسی و پیگیری شبکه دیجیتال 
در شهرس��تان گراش جلسه ای با حضور مهندس عاطفی مدیر کل امور 
مجلس س��ازمان صدا و سیما در سالن جلس��ات فرمانداری برگزار شد. 
مهندس عاطفی به دعوت جمش��ید جعفرپ��ور نماینده مردم در مجلس 

شورای اسالمی به شهرستان های الرستان، خنج و گراش سفر کرد.
در این نشس��ت ابتدا کریمی فرد فرماندار شهرس��تان گراش خواستار 

تکمیل و تجهیز پروژه خیر ساز دفتر خبر در گراش شد.
محمدحسن نام آور خبرنگار آزاد صدا و سیما در گراش، در این مورد 
گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۲۲04 متر و با ۶00 متر زیربنا به 
همت خیر محترم حاج آهنعلی حسین شیری با هزینه اولیه 700 میلیون 
ریال کلید خورد که تاکنون 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. که 
به علت تغییر در نقش��ه و افزوده شدن متراژ زیربنا متاسفانه این هزینه 

برای اتمام پروژه کافی نیست.
مدیر کل امور مجلس نیز از راه اندازی شبکه دیجیتال در گراش تا قبل 
عید نوروز خبر داد و گفت: مراحل اول و دوم راه اندازی شبکه دیجیتال 
گراش به پایان رسیده و انشااهلل تا قبل از عید نوروز، مرحله سوم آن را به 
پایان رسانده و خرسندیم مردم گراش روز عید را با شبکه دیجیتال پای 

سفره های هفت سین به تماشای تلویزیون دیجیتال بنشینند.
به گفت��ه کریمی فرد فرماندار گراش ب��رای راه اندازی پخش دیجیتال 
ش��بکه های تلویزیونی 1۶0 میلیون تومان از محل دو درصد درآمدهای 
نفت و گاز هزینه شده است. وی گفت ممکن است در مرحله نخست در 
برخی از قسمت های شهر پوشش تصویری کامل نباشد که مردم باید این 

نواقص را به اطالع کارشناسان صدا و سیما برسانند تا رفع شود.

خ ...... ب ... ر از گریشنا

۱۲ بهمن- مراسم نمادین ورود امام خمینی  - عکس: ابوالحسن حسینی

راهپیمایی ۲۲ بهمن- عکس: محمد جهاندیده

تقدیر از مسئولین در نمازجمعه ۲۰ بهمن- عکس: محمد جهاندیده

جشنواره تئاتر دانش آموزی

بهمن 91: 
آب،  کارگ��روه  جلس��ه  در 
کش��اورزی و منابع طبیعی و 
آبخی��زداری گراش قرار ش��د 
فرمان��داری ب��رای راه ان��دازی 
ایستگاه هواشناسی و اداره امور 
آب پیگیری کند. در این جلسه 
توافق ش��د تفاهم نام��ه اداره 
منابع طبیع��ی و آبخیزداری و 
اداره اوقاف شهرستان به منظور 
شفاف س��ازی واگذاری حریم 
آب انبارها توس��ط اداره منابع 

طبیعی امضا شود.

بهمن 91: 
با وجود قول مساعد استاندار 
فارس در س��فر به شهرستان 
گ��راش هنوز گره ک��ور ادارات 
گراش به ویژه اداره ثبت اسناد 
و امالک باز نش��ده است. این 
بار دفتر جمشید جعفرپور در 
نام��ه ای به غالمحس��ین الهام 
معاون توسعه انسانی و مدیریت 
رییس جمهور خواهان حل این 

مشکل شده است.

اول بهمن: 
اقب��ال واح��دی مج��ری نام 
 آشنای تلویزیون به مناسبت دهه 
فجر به گراش س��فر کرد. ویژه 
برنامه کیمی��ای وحدت حاصل 
حض��ور ی��ک روزه او در گراش 
بود. این برنامه هشت بهمن ماه از 

شبکه یک سیما بخش شد.

2 بهمن:  
کانون مهدویت در دبیرستان 

ام البنین )س( افتتاح شد.

2 بهمن: 
در اث��ر ب��ی احتیاط��ی در 
عملیات ساختمانی در نزدیکی 
میدان شهید بهشتی ۲00 خط 
تلف��ن از جمل��ه خطوط تلفن 
بیمارستان گراش برای دو روز 

قطع شد.

۳ بهمن: 
ن��ام متقاضیان پلیس  ثبت 
10+ از طری��ق س��ایت نیروی 

انتظامی آغاز شد.

4 بهمن: 
مهن��دس داری��وش نصر به 
فدایی  جای مهندس حس��ن 
مدیرکل راه و شهرسازی فارس 
ش��د. ادارات راه و شهرس��ازی 
شهرس��تان های گراش، خنج، 
مه��ر و الم��رد زیر نظ��ر این 

اداره کل قرار دارند.

۶ بهمن: 
معاونت  من��ش  دکترنادری 
و  عل��وم  وزارت  آموزش��ی 
دکترحسنی معاونت توسعه و 
گسترش وزارت علوم به دعوت 
نماین��ده م��ردم الر، گراش و 
خنج ازقس��مت های مختلف 
دانشکده علوم پزشکی گراش 

بازدید کرد.

7بهمن: 
ش��هردار گراش در ش��بکه 
استانی به س��واالت گراشی ها 
پاس��خ داد. ای��ن برنامه رکورد 

ارسال پیامک را شکست.

19 بهمن: 
دومین جلسه آشنایی با فرق 
و مذاهب با س��خنرانی حجت 
االس��الم و المسلمین حاج آقا 
خراس��انی و با حضور فرماندار 
و مسئولین و رؤس��ای ادارات 
شهرس��تان در مح��ل س��الن 
برگزار  فرمان��داری  اجتماعات 

گردید.

19 بهمن: 
یک نف��ر در خانه ای متروکه 
کنار پیر مک��رم در بافت قدیم 
گراش خودکش��ی ک��رد. این 
خودکشی تنها خودکشی سال 

13۹1 در گراش است.

20 بهمن: 
ب��رای آزم��ون  ن��ام  ثب��ت 
اس��تخدام چه��ار کتاب��دار در 
کتابخانه های شهرستان گراش 

آغاز شد.

25 بهمن: 
همایش��ی پیشگیری از سوء 

مصرف مواد مخدر برگزار شد.

خط خبر

در آستانه ارتقا
گ��راش  فرمان��دار  کریمی ف��رد 
اظهارنظر در مورد ارتقا فداغ را موکل 
ب��ه نهایی ش��دن آن ک��رد اما گفت: 
»ما عالقه مند به ارتقا شهرس��تان در 
سطوح مختلف هس��تیم. ارتقا فداغ 
ب��ه بخش از مراج��ع قانونی در حال 

پیگیری است.«  
عل��ی اصغ��ر خاکبیز عضو س��ابق 
ش��ورای اس��المی فداغ این س��ال ها 
ساکن شیراز است. او به همراه جمعی 
دیگری از فداغی ها به ش��دت پیگیر 
بخش شدن فداغ بوده است. وبگاه های 
خبری فداغ به نقل از او خبر تشکیل 
بخش فداغ را اعالم کردند. اما حاال او 
باب��ت عدم تحقق این وع��ده از مردم 
پوزش می خواه��د ومی گوید با وجود 
عدم همکاری ها فداغ به زودی بخش 
می ش��ود: »الزم دانس��تم بگویم این 
امر مش��تبه نش��ود که عدم پیگیری 
باعث عدم تحقق وعده بخش ش��دن 
فداغ بوده اس��ت. ام��ا به فضل الهی و 
با وجود بی توجهی و کم لطفی بعضی 
از مسولین رسمی بومی و  شهرستانی 
این خواس��ته به حق م��ردم به زودی 

محقق می گردد.«
خاکبی��ز از همکاری مس��ولین امر 
تقس��یمات مدی��ران و کارشناس��ان 
وزارت کشور و استانداری فارس تشکر 
می کند و می گوید: ش��خص نماینده 
محت��رم م��ردم در مجلس ش��ورای 
اس��المی دکتر جعفرپ��ور بارها برای 
پیشبرد و انجام امور حتی در وزارتخانه 
به بن��ده تفویض اختی��ار نموده اند و 
صمیمان��ه از ایش��ان تقدیر و تش��کر 
می کنم.« او در گفتگو با گریشنا گفت 

آقای حس��نی نیز در زمان مسئولیت 
خود همکاری و پیگیری زیادی برای 
ارتقای فداغ داش��ت. ول��ی می گوید: 
»در سطح شهرستان افرادی هستند 
که ترجیح می دهند س��کوت کنونی 
حاکم بر شهرستان را سایبانی برای به 
اصطالح امنیت و آرامش نسبی خود 
قرار دهند و آرامش و س��مت خود را 
به خاطرخواس��ته بحق ای��ن مردم بر 
هم نزنند. بعضی از مسولین رسمی و 
محلی گ��راش را می گویم که وعده ها 
و سوگندهای خود را به مردم شریف 

فداغ از یاد برده اند.«
علی اصغر خاکبیز همانند بس��یاری 
از فداغی هامعتقد اس��ت مس��ئولین 
گراش در این سال ها به همراهی آن ها 
پاس��خی شایس��ته نداده اند: »در این 
چند ساله یادشان رفته که این مردم با 
وفای فداغ بودند که این مسیر صعب 

العب��ور شهرس��تان را صبورانه هموار 
نمودند نه جاهای دیگر و گویا یادشان 
رفته اس��ت ک��ه هر بار ک��ه با حضور 
مخفیانه خود و یا نمایندگانش��ان در 
فداغ دس��ت یاری را دراز می نمودند 
مردم با شهامت و جسارت بی نظیری 

به یاری آنها می شتافتند«

سال 1۳۸9
اش��اره فداغی ها به سال 1373 و 
در زمان ارتقا گراش به بخش است. 
فداغی ه��ا در آن س��ال ها ب��ه اصرار 
خ��ود از بخ��ش بیرم جدا ش��دند و 
به بخش گراش پیوس��تند تا امکان 
تش��کیل بخش گراش فراهم ش��ود. 
زمان��ی که شهرس��تان گ��راش در 
آستانه تش��کیل بود فداغی ها توقع 
داشتند یکی از اولین بخش های این 

شهرس��تان باش��ند. یکی از اعضای 
ارتقای گراش می گوید: »در  کمیته 
بخش های  گراش  طرح شهرس��تان 
اوز و بی��رم در شهرس��تان گ��راش 
تعری��ف ش��ده بود. اصرار م��ا هم بر 
اجرای همین مصوبه بود. مس��ئوالن 
تقسیمات کشوری بر حل تنش های 
ب��ه وجود آم��ده به دنب��ال یک راه 
سریع بودند. طرح بخش ارد از قبل 
آماده ب��ود و آن ها بخ��ش ارد را به 
عنوان بخش دوم شهرس��تان گراش 
تعری��ف کردن��د. این مس��اله بدون 
اطالع ما انجام ش��د.« ب��ه نظر این 
کمیته ارتقا در آن زمان فداغ از نظر 
فاصله از مرکز شهرس��تان و شرایط 
جمعیت��ی و تعداد روس��تاهای تابع 
ش��رایط بهتری داشت اما مسئولین 
از مرکز ب��رای اع��الم بخش جدید 

عجله داشتند.

بخش بی ده
ای��ن گونه بود ک��ه در طرح جدید، 
ارد با تش��کیل دهس��تان س��بزپوش 
بخش ش��د. خلیلی نیز به دهس��تان 
ارتقا یافت تا فداغ همچنان دهستان 
بماند. فداغی ها با همکاری علی اصغر 
حسنی س��عی کردند تالش تازه ای را 
ش��روع کردند. اگر فداغ بخش ش��ود 
شهر گراش و بخش مرکزی روستای 
عم��ده ای ندارد. این مش��کل و تهیه 
طرحی برای رفع این مانع قانونی چند 
س��ال دیگر وقت فداغی ه��ا را گرفت. 
یک انتخابات دیگر گذشت و جعفرپور 
ج��ای حس��نی را گرف��ت. خاکبی��ز 
می گوی��د با هم��کاری کارشناس��ان 
وزارت کش��ور در طرح جدید بخشی 
از جمعی��ت گراش به عن��وان بخش 
مرکزی تعریف شده اس��ت و در این 

مورد مانع قانونی وجود ندارد.

فداغی ها چه می خواهند
شاید پاس��خگویی مناسب مدیران 
شهرس��تان گراش به خواس��ته های 
فداغی ه��ا بتوان��د بخش��ی از فضای 

منفی را تلطیف کند. 
در این س��ال ها اقدامات��ی همانند 
ساخت مدرسه و مسجد در دهستان 
فداغ انجام ش��ده است اما وقتی 18 
س��ال پیش فداغی ها دست اتحاد به 
گراش دادند توقع نداشتند این همه 
مدت ب��رای بخش ش��دن در انتظار 
بمانند. آن روزها گروه مذاکره کننده 
گراش وعده دادند که همراهی فداغ 
را در زم��ان مناس��ب از نظر مادی و 
معن��وی پاس��خ خواهن��د داد. حاال 
فداغی ه��ا در این موقعی��ت منتظر 

جواب خود هستند.

     عکس از : آرشیو شورای اسالمی فداغ

احمد راستي : فوق لیسانس جغرافیا 
پست فعلي: مدیر کل کار ، رفاه و امور اجتماعي استان هرمزگان

سوابق اجرایي : فرماندار بندرعباس – فرماندهي آمادگاه حضرت ابالفضل )ع( استان هرمزگان 

 حسن دست سوز :
کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی از  دانشگاه  علوم پزشکی شیراز

اکنون طرح نیروی انسانی خود را به عنوان کارشناس آزمایشگاه ژنتیک در بخش ژنتیک و پزشکی 
مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می گذراند.

علي اکبر نورسیده : دکتراي ادبیات عرب
پست فعلي : استاد دانشگاه سمنان – مدرس مدارس تهران

قاسم کرم پور : کارشناسي ارشد مدیریت اجرایي
پست فعلي : مدیر گروه مکانیک معاونت مهندسي توانیر هرمزگان – دبیر کمیته خودکفایي و ساخت 

داخل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

محمد اکسیر : فوق لیسانس زبان انگلیسي
پست فعلي : مدیر گروه زبان انگلیسي دانشگاه بوشهر

یاسر جهان پیما : دانشجوي مهندسي نفت دانشگاه صنعتي شریف
عضو انجمن نخبگان ایران و نفر یازدهم کنکور سراسري 

مصیب قادري : لیسانس روانشناسي 
پست فعلي : کارشناسي بازرسي و ارزیابي عملکرد کارکنان آموزش و پرورش گراش

حسینعلي نورسته : مهندسي عمران 
پست فعلي : رئیس اداره ي آبفا روستایي شهرستان گراش 

رضا باقري : فوق لیسانس حقوق
پست فعلي : مدیر دفتر شعبه دوم دادگستري الرستان

امیر منصوري :
عضو تیم ملي ژیمناستیک نوجوانان ایران

پیش نهاد  خبری

سایت  میالد الرستان به تازگی کار خود شروع کرده است. برای 
نشریه ای با سابقه بیست ساله داشتن یک سایت خبری بسیار واجب بود. 
در miladelarestan.ir می توانید اخبار الرستان را پیگیری کنید. به 
سیاق نشریه میالد در سایت آن نیز خبرهای اداری بخش اصلی مطالب را 
تشکیل می دهد.

 عکس خبر

فرماندار گراش در شش��مین روز از دهه فجر  
ساختمان مخابرات ش��هرک صنعتی گراش را 

افتتاح کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری گراش در 
این مراسم فرماندار ضمن عرض تبریک و گرامی 
داشت این ایام پیرامون توسعه و آبادانی شهرک 
طی س��الهای گذش��ته در رابطه با تولید ملی و 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی  سخنان کوتاهی 
ایراد کرد و با توجه به فراهم بودن زمینه و بستر  
مناسب خواس��تار ایجاد و راه اندازی کارگاه ها و 
کارخانه ها توس��ط س��رمایه گذاران در شهرک 

صنعتی گراش شد.
به گزارش رویداد ش��هر این پروژه در زمینی 
به مس��احت ۲0 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر 
150میلیون تومان ش��امل سیستم کافو نوری، 

کابل کشی و ساختمان ساخته شده است.

هادی هادی پور رئیس ش��رکت شهرک های 
صنعت��ی گ��راش نیز گف��ت: بح��ث راه اندازی 
خط��وط ارتباطی تلفن و ADSL در ش��هرک 
صنعتی گراش بس��یار ضروری بود که بحمداهلل 

امروز این امر محقق شد. وی افزود: با افتتاح این 
پروژه ۲5۶ مش��ترک می توانند از این سیستم 

استفاده کنند.
در پایان این مراس��م فرماندار و همراهان  از 

چند کارگاه فعال و نیمه فعال شهرک صنعتی 
گراش بازدید کردند. فرمان��دار از کارخانه های 
نان س��خاوت، پالستیک س��ازی، درب س��ازی، 
فرغون س��ازی و بسته بندی س��بزیجات بازدید 

کرد.
با لغو برنامه کلنگ زنی مس��کن مهر و افتتاح 
مرکز توان بخش��ی بدر نین��وا همچنین افتتاح 
نش��دن مرکز جه��اد دانش��گاهی و نمایندگی 
خبرگزاری ایسنا و ایکنا. این برنامه تنها مراسم 

افتتاح دهه فجر 13۹1 بود.
فرماندار گراش در مورد تعداد کم پروژه های 
دهه فجر امسال گفت: تا پروژه ای تکمیل نشده 
باشد آن را افتتاح نمی کنیم. در مورد کلنگ زنی 
هم باید منابع اعتباری طرح ها مشخص باشد. تا 
پروژه ای اصل و نسب و هویت نداشته باشد چرا 

باید به مردم وعده پوچ بدهیم.

 عکس: محمد جهاندیده

بهار فداغ
نزدیک است

هر چند دهه فجر امسال خبر ارتقای فداغ اعالم نشد اما فداغی ها هنوز در تب 
و تاب هس��تند تا بتوانند پیش از پایان س��ال 1391 پرونده خود را نهایی کنند و 
پرونده ارتقای فداغ به بخش در بهانه دو انتخابات حس��اس شوراهای اسالمی و 

ریاست جمهوری برای چندمین بار به تاخیر نیافتد.

خبر
در تنها مراسم افتتاح دهه فجر ۱۳۹۱

کارگاه های شهرک صنعتی صاحب تلفن شدند

۲۶ خ��رداد 13۶5در نخس��تین مصوب��ه تقس��یمات 
کشوری استان فارس بعد از انقالب اسالمی، فداغ یکی 
از۲۲ دهس��تان شهرس��تان الر بود. دهس��تان فداغ   بر 
اس��اس مصوبه هیات دولت به مرکزیت روس��تاي فداغ 
مش��تمل بر 15 روستا، مزرعه و مکان به اسامي زیر: 1- 
بشیرآباد، ۲- حسین آباد، 3- حیدرآباد، 4-دیده بان، 5- 
ساختمان کردي، ۶- علي آباد، 7- فداغ، 8- کنگ ریشه، 
۹- لب اش��کن، 10- محمدزین��ا، 11- محمدعباس��ي، 
1۲-نخلستان بالنگستان، 13- تنگ خور، 14- دیده بان، 

15- فاریابي تعریف شد. 
1۲ تیرماه 1370 بیرم بخش ش��د. دهستان فداغ زیر 
نظر بخش بیرم قرار گرفت. تا یک سال فداغ تنها بخش 

بیرم بود. س��ال 1371 برای تشکیل دهستان باالده در 
بخش بیرم، روس��تاها و نقاط: طبله، علي آباد اوکش��ي، 
محمدعباسي از دهستان فداغ منتزع و به دهستان بیرم 

ملحق شدند.
س��ال 1373 بخش گ��راش  با دو دهس��تان فداغ و 
دهس��تان ارد تشکیل ش��د. فداغ هایی ها آن زمان برای 
انتقال به بخش گراش مقابل وزارت کشور تجمع کردند. 
سال 1383برای تش��کیل بخش صحرای باغ، روستای 
دیده بان از فداغ جدا ش��د و به بخش عمادده پیوس��ت. 
س��ال 138۹ شهرس��تان گ��راش با دو بخ��ش و چهار 
دهس��تان تعریف شد. ارد بخش ش��د و فداغ دهستان 

ماند.

تقسیمات کشوری

راه فداغ تا بخش شدن

 مفاخر فداغ
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قارچ ها مثل 
بچه کوچولوها 

هستند

اشتعال زنان موضوعی است 
که هم��واره م��ورد توجه بوده 
اس��ت. با اش��تغال زنان سریع 
ذه��ن ب��ه س��مت معلم��ی و 
پرستاری می رود. اما این همه 
کاری نیست که زنان می توانند 
انج��ام دهند. از گذش��ته زنان 
دوشادوش مردان در کشاورزی 
مش��ارکت  نی��ز  صنع��ت  و 

داشته اند.
در  خان��ه دار  زن  ش��انزده 
گراش بعد از آموزش در جهاد 
س��ازندگی و با  تشویق جهاد 
پرورش ق��ارچ را ب��ا کمترین 
امکانات ش��روع کرده اند. زنانی 
ک��ه وقت��ی در کنار ه��م قرار 
گرفتند که دست به کار شوند 
آشنایی چندانی با هم نداشتند 
اما االن ی��ک خان��واده کامل 

شده اند. 
می گویند پ��رورش قارچ به 
تروخش��ک کردن ی��ک نوزاد 
می ماند و ب��ه همان اندازه نیاز 
به مراقبت دارد. حتی اگر زمانی 
پیش بیاید و فرصت نکنند در 
زمان مقرر به قارچ ها سر بزنند 
هر طور ش��ده در هر ساعتی از 
روز سرکشی به قارچ  ها را انجام 
می دهند. شاید این کار زندگی 
آنان را هدفمند کرده و از حالت 
کس��الت و یکنواخت��ی فق��ط 

خانه داری بیرون آورده است. 
به م��دت دو ماه اس��ت که 
کار خود را به پیش��نهاد یکی 
از اعض��ای گ��روه در خان��ه ی 
متروکه ای در خیابان آبیاری به 
صورت آزمایشی آغاز کرده اند. 
این مکان گر چه استانداردهای 
محیط کش��ت ق��ارچ از قبیل: 
مرطوب، س��رد و تاریک بودن 
را نداش��ت اما ب��ا همت خود 
توانس��تند یک فض��ای تقریبا 
مناس��ب برای کش��ت فراهم 

کنند. 
وقتی از ح��س و حال اولین 
دست رنج ش��ان می پرسم انگار 
برمی گردن��د به همان لحظه و 
لبخند دل نش��ینی بر لب شان 
نق��ش می بن��دد و می گویند 
را  س��فید  قارچ ه��ای  وقت��ی 
دیدن��د ک��ه مانن��د دانه های 
ب��رف روی کمپوس��ت رش��د 
کرده بود و حاصل کارش��ان به 
موفقیت رس��ید مدام صلوات 
کمپوس��ت  می فرس��تادند. 
کودی اس��ت ک��ه از بازیافت 
مواد ارگانیک )مواد زائدی که 
ازگیاه��ان و حیوان��ات برجای 

می مانند( به دست می آید.

در فل��ش اول صد و ده کیلو 
امیدوارند  و  برداشت داشته اند 
در فلش دوم به بیش از سیصد 
کیلو برسد. قارچ های برداشتی 
را به دلیل ش��وق زی��ادی که 
از ای��ن کار داش��تند به اقوام و 
آش��نایان خ��ود داده اند و فعال 
به مرحله ی درآمدزایی نرسیده 
ب��ا حمایت  امیدوارند  اس��ت. 
مس��ئولین بتوانند یک فضای 
مناس��ب برای پ��رورش قارچ 
داشته باش��ند تا این کار را به 
صورت جدی ادامه دهند و به 
یک کار تولیدی دس��ت برنند. 
انگیزه ی خود را از ورود به این 
کار فراگیری یک کار تولیدی 
می دانند که در کنار خانه داری 
به آن بپ��ردازد ک��ه هم تنوع 
در زندگ��ی ایجاد کن��د و هم 
در زمان بیکاری به ش��غلی که 
به آن عالق��ه دارند بپردازند تا 
افس��ردگی و استرس را از بین 
ببرد و از آن ها انس��انی ش��اد 
بس��ازد. و نیز به آن ها شهامت 
و جرات بخشیده که می توانند 
یک کار تولیدی س��الم داشته 

باشند. 

گزارش گزارش

میراث فرهنگی و مالک بخش��ی از 
زمین می گویند اینجا ممکن اس��ت 
یک ش��هر ساسانی گم شده باشد اما 
بنیاد مسکن و شورای روستا معتقدند 
ای��ن ادعاها تنها ب��رای جلوگیری از 
واگ��ذاری زمین ها به مردم روس��تا و 
س��اخت خانه های روس��تایی مطرح 
می ش��ود. طرفین این دعوا هر کدام 

حرف هایی برای گفتن دارند.

رییس ش�ورای روس�تا: این 
فقط ادعای مالک زمین است 
سید مقیم محمدی رییس شورای 
روس��تای خلیل��ی معتقد اس��ت که 
در منطقه» ماخ��رد« هیچ گونه آثار 
باس��تانی وجود ندارد و مدعی است 
ش��ده  منتش��ر  اش��یای  عکس  های 
مربوط به یک منطقه دیگر اس��ت. با 
انتشار دو خبر در سایت خبری مهر و 
خبر جنوب در رابطه با متوقف کردن 
ساخت وس��از  در منطقه ی »ماخرد« 
به دلیل وجود شهر تاریخی و کشف 
اش��یای قدیم��ی و آث��ار باس��تانی، 
محم��دی ام��کان وجود این ش��هر 
تاریخ��ی را انکار ک��رد و گفت: چند 
سال پیش محمد محمد پور با داشتن 
س��ندی به قدمت دویست  و  هشتاد 
س��ال که ب��ا مهر یک��ی از خان های 
گراش��ی مورد تایید ق��رار گرفته بود 
ادعای مالکی��ت زمین های منطقه را 
داش��ت اما با مخالفت مردم روستای 
خلیلی رو به رو ش��د او ب��رای احقاق 
ح��ق خود از راه دادگاه اقدام می کند 
و شخصی به اسم عامری وکالت این 
پرونده را بر عهده می گیرد. اما نتیجه 
این می ش��ود که دادگاه به نفع منابع 
طبیعی و بنیاد مسکن رای می دهد. با 
پیگیری های عامری و محمد پور برای 
تش��کیل دادگاه تجدید نظر در سال 
8۹ دادس��تان الر و غالم رض��ا ادیب 
رئیس کمیس��یون م��اده ی واحده ی 
منابع طبیعی الرستان حکم می کنند 
تا برای بازدید مجدد چند کارشناس 
به منطقه اعزام ش��وند. اما آن ها نیز 
پس از بازدید به دلیل عدم دستکاری 
و تص��رف در زمین ه��ا ی منطق��ه  و 
نبودن هیچ آث��اری از آبادانی منطقه 
م��ورد نظر را جز انفال عمومی دولت 
معرفی می کنند. این موضوع و حکم 
دادگاه نیز نتوانست محمد پور مدعی 
این زمین های جنجال برانگیز را قانع 
کن��د و او همچنان ب��ه دنبال اثبات 
ادعا هایش به دادگاه اس��تان مراجعه 
می کند و در دادگاه تجدید نظر استان 

هفت و هش��ت دهم هکتار از زمین ها 
را ج��ز مس��تثنائات معرفی می کنند 
و بقی��ه ی اراضی م��وات را متعلق به 

منابع ملی می دانند. 

انجم�ن می�راث فرهنگ�ی: 
چیزهایی پیدا شده است

روس��تای خلیلی  رئیس ش��ورای 
متعقد اس��ت این مسائل باعث شده 
اس��ت تا محمد پور  به همراه ش��یخ 
محمد دهق��ان به می��راث فرهنگی 
نامه ای بنویس��ند با این مضمون که 
در این منطقه ش��هر باستانی پنهان 
اس��ت که قدمت آن به دوره ساسانی 
می رس��د. البت��ه عبدالعلی صالحی 
)رئیس انجمن دوس��ت داران میراث 
فرهنگ��ی( نی��ز حرف ه��ای آن ها را 
تایی��د می کن��د و در صحبت های��ی 
که ب��ا خبرنگار س��ایت خبر جنوب 
داش��ته اس��ت می گوید:»در محوطه 
تاریخی ماخرد اش��یاء مختلفی نظیر 
مه��ر، مهره های رنگی و… کش��ف 
ش��ده و گمانه ها در خصوص قدمت 
این محوطه به دوره های ساس��انی و 
یا حتی اش��کانی وجود دارد که تیم 
بررس��ی کننده قدمت و ارزش��های 
تاریخی محوطه مذکور را مش��خص 

می کنند.« 
قائدی نائب رییس ش��ورای روستا 
فردی دیگری اس��ت که به س��راغ او 
می رویم. او با اطمینان رییس ش��ورا 
همه چیز را انکار نمی کند و می گوید 
در روس��تا ش��الوده  و آب انبار ه��ای 
ساروجی، سد و حتی اشیا و  قبر هایی 
قدیمی دیده شده است و وجود دارد 
گفت: تش��خیص ارزش تاریخی این 
آث��ار در حیط��ه ی کاری او تعری��ف 
نشده اس��ت و تنها صاحب نظران در 
این موارد می توانند اظهار نظر کنند. 

مال�ک زمین: بنیاد مس�کن 
یک جای دیگر خانه بسازد

در مقابل ش��یخ محمد دهقان که 
قسمتی از زمین ها متعلق به او است 
گف��ت: طبق قانون هش��ت هکتار از 
زمین جز مس��تثنایات اس��ت و باید 
مالک داش��ته باشد. س��ندی که در 
اختیار من اس��ت کام��ال معتبر و در 
قس��مت پایین آن سند نوشته است 
که با قوروش رومی» پول رایج دوره 
ناصر الدین شاه« به فروش رسید و این 
ارزش تاریخی سند را نیز می رساند. 
او در ادامه گفت که با وجود مالکیت 

زمی��ن حاضر اس��ت ب��ا اداره میراث 
فرهنگی همکاری کند و مدعی ش��د 
که اداره بنیاد مس��کن افرادی را که 
شرایط ثبت نام برای واگذاری زمین  را 
نداشتند ثبت نام کرده است همچنین 
گفت: ع��ده ای از مردم روس��تا مانع 
بررسی باستان شناس��ان در محوطه 
ماخرد شده اند و به دلیل نبود امنیت 
کاف��ی کار بازدی��د تیم کارشناس��ی 
به روز های بعد موکول ش��ده اس��ت. 
دهقان بیان کرد ب��رای اجرای طرح 
از طرف بنیاد مس��کن  قسمت غرب 
خلیلی ک��ه نزدیک دو ه��زار هکتار 
اس��ت و ام��کان ساخت و س��از دارد 
انتخاب کنند. همچنین دهقان منشا 
بیشتر مشکالت و عدم وحدت آرا را 
ثبت نشدن این آثار باستانی دانست 
و گفت: این اختالف نظر ها حساسیت 
قضی��ه را بیش��تر نش��ان می دهد و 
می طلبد که مس��ئولین برای روشن 
ک��ردن این مس��اله ی مه��م و ملی 

سریع تر اقدام کنند. 

انجم�ن می�راث فرهنگ�ی: 
بنیاد مس�کن حق واگذاری 

زمین را ندارد
رییس ش��ورای اس��المی روستای 
خلیل��ی عکس های منتش��ر ش��ده 
در خبره��ای خبرگزاری ه��ا را نی��ز 
ساختگی می داند ولی صالحی رئیس 
انجمن دوست داران میراث فرهنگی 
می گوید: هیچ شایعه ای وجود ندارد 
و اشیا  در این محوطه و توسط اهالی 
خلیلی کشف شده و در صورت لزوم 
می توانند تمام اش��یا  ی باس��تانی را 
ارائه دهن��د و عکس ها را افراد معتبر 
و مورد اعتم��اد گرفته اند. او در ادامه 
گفت: افرادی که آثار تاریخی را پیدا 
کردند هیچ کدام ادعای مالکیت آن را 
ندارن��د و می خواهند آن را به میراث 
فرهنگی تحویل دهند و مدافع میراث 

ملی هستند. 
صالح��ی اش��اره ک��رد که م��ا با 
واگذاری زمین مخالف نیستیم اما نه 
به قیمت س��اختن ساختمان بر روی 
ساختار فرهنگی و ملی کشور و گفت: 
طی نامه ای از اداره کل منابع طبیعی 
اس��تان به اداره منابع طبیعی گراش 
در ح��ال حاض��ر بنیاد مس��کن حق 
واگذاری زمین ها به م��ردم را ندارد. 
ده ال��ی دوازده گمانه زنی وجود دارد 
ک��ه کار حفاری و بررس��ی آن، وقت 
کافی و الزم را می طلبد. همچنین او 
گفت: در جلسه ای که در فرمانداری 

تشکیل ش��د تصمیم بر این شد که 
کار واگذاری بنیاد مسکن پانزده روز 
به تعویق بیافتد ت��ا ظرف این مدت 
تیم کاوشگر به سرپرستی صفری زاده 
به بررس��ی ای��ن محوط��ه تاریخی 
بپردازد تا ارزشهای تاریخی محوطه 
تعیین ش��ود اما سه روز قبل از اتمام 
پانزده روز از طرف فرمانداری اقدام به 

واگذاری زمین ها شده است. 

بنیاد مسکن: باستان شناسان 
چیزی پیدا نکرده اند

محم��ودی رئی��س بنیاد مس��کن 
را  س��خنانش  گ��راش  شهرس��تان 
این گونه شروع کرد که در سال 138۲ 
با نظر کمیسیون ویژه بنیاد مسکن به 
میزان بیست و سه و دو دهم هکتار از 
اراضی منابع ملی در روستای خلیلی 
در اختیار بنیاد مسکن جهت توسعه 
مسکن روستایی قرار گرفت در سال 
84 طرح هادی  روس��تای خلیلی به 
تصویب رس��ید و زمینی که به بنیاد 
مسکن واگذار شده بود جز محدوده 
طرح هادی با کاربری های مس��کونی 
قلم��داد ش��د و در نهای��ت در تاریخ 
۹1/10/17 با تصویب ش��ورای تغییر 
شهرستان  اقدام به تفکیک واگذاری 

اراضی به مردم کردیم.
او در م��ورد اخطار میراث فرهنگی 
می گوید:  در سال 13۹0 اداره میراث 
فرهنگی طی مکاتبه ای اعالم کردند 
که آن زمین ها بافت تاریخی اس��ت 
و باید از تفکی��ک واگذاری ممانعت 
کنی��م و از 13۹1/۶/۲3 اقدام��ی در 
این خصوص انجام ندادیم او در ادامه 
گف��ت: ۹1/11/3 نماین��ده ی میراث 
فرهنگی به اتفاق نیرو های انتظامی و 
اهالی روستا، زیر نظر میراث فرهنگی 
اقدام به حفاری کردند و هیچ اش��یا 

تاریخی پیدا نشده است. 
محمودی گفت: اظهارات باید منبع 
موثقی داشته باشد اما منبع اظهارات 
در ای��ن موضوع مناس��ب نیس��ت و 
نمی ش��ود به آن اعتماد کرد ومدعی 
ش��د حتی عکس هایی که در سایت 
خبرگزاری مهر و خبر جنوب منتشر 
ش��ده هیچ کدام مربوط به روستای 

خلیلی نیست. 
او گف��ت: زمانی که بنیاد مس��کن 
اس��المی زمی��ن را تملک ک��رد قرار 
شد که بر اساس طرح هادی مصوبه 
کارگروه معماری اس��تان اس��تهالم 
از اداره ه��ای مختلف بگیرد و پاس��خ 
اس��تهالم اداره می��راث و فرهن��گ 

این بود که آن محوط��ه فاقد ارزش 
تاریخی است و طرح در جلسه مصوبه 
کارگروه معماری اس��تان با ریاس��ت 
اس��تاندار تصویب ش��د و ب��ه عنوان 
قانون در مراج��ع قضایی می توان به 

آن استناد کرد.
 

250 خانواده منتظر زمین
 رئی��س بنیاد مس��کن گ��راش با 
اش��اره به این که روستای خلیلی از 
سمت ش��مال به  کوه ختم می شود 
و ام��کان توس��عه ندارد و از س��مت 
جنوب و غرب به اراضی مستثناییات 
می رس��د و جز اموال خصوصی است 
و امکان ساخت وس��از در آن مکان ها 
وجود ندارد گفت: تنها مکان توسعه 
روستای خلیلی در سمت شرق است 
که جز اراضی ملی محسوب می شود 
و زمین آن محوطه به دویس��ت وپنج 
خانوار بدون مسکن روستای خلیلی 

واگذار شده است. 
در زمان مصاحب��ه ما با محمودی 
هنوز خبر ثبت این محوطه تاریخی 
منتشر نشده بود. او گفت: زمانی که 
از اداره میراث فرهنگی خواس��ته  اند 
اش��یا ی کشف ش��ده را تسلیم کنند 
هی��چ اقدام��ی در این زمین��ه انجام 
نش��ده اس��ت چون درواقع  حفاری 
در آن محوط��ه صورت نگرفته که از 
طریق آن آثار باس��تانی کشف شود. 
اگر مس��جل ش��ود که آن ج��ا بافت 
تاریخ��ی وج��ود دارد من ب��ا میراث 
فرهنگی هم��کاری می کنم تا عالوه 
ب��ر احترام و ارزش به فرهنگ از نظر 
توریس��تی نیز عوایدی نصیب مردم 
روستا ش��ود.ما فقط از طریق قانونی 
عم��ل می کنیم و به ش��ایعات کاری 

نداریم.  

ماخرد ثبت شد
۲3 بهمن با اعالم خبر ثبت ماخرد 
در فهرست آثار ملی گره ای دیگر به 
مس��اله روس��تای خلیلی اضافه شد. 
مدی��ر کل میراث فرهنگ��ی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری ف��ارس ب��ه 
خبرنگار واحد مرکزی خبر  گفت : در 
همایش سراس��ری ثبت آثار تاریخی 
کشور که در حاشیه جشنواره صدای 
مل��ی عش��ایر در تهران برگزار ش��د 
استان فارس موفق به ثبت 8 پرونده 
پیش��نهادی خ��ود در این فهرس��ت 
ش��د. از این هشت اثر سه اثر مربوط 
به شهرس��تان گراش ب��ود. از جمله 

محوطه بحث برانگیز ماخرد. 

 عکس: محمدامین نوبهار

فاطمه یوسفی
تحریریه افسانه

نمایشگاه نقاشی کودکان در بوستان شهر- عکس: حبیبه بخشی

سفر معاون وزیر علوم به گراش و الرستان 

اجرای طرح دارو و در مان رایگان در روستای زیارت- عکس:  هالل احمر

جشن وحدت دانش آموزان دبیرستان های گراش و اوز- عکس: حبیبه بخشی

پلیس محموله مشروبات الکلی 
را توقیف کرد

گریش��نا- محمد جهاندیده: فرماندهی انتظامی گراش از کش��ف یک 
محموله قاچاق مشروبات الکی شامل 103 بطری مشروب خبر داد.

ش��نبه 14 بهمن ماه کریمی فرد فرماندار گراش از نمایشگاه کشفیات 
معاونت اطالعات فرماندهی انتظامی شهرس��تان گ��راش بازدید کرد. به 
گفته پلی��س در تاریخ ۶ بهمن ماه از یک خ��ودرو پژوپارس تعداد 103 
بطری مشروب الکی با مارک های معروف خارجی کشف شد. این محوله 
که از غرب کشور وارد شده است از طریق شیراز به گراش رسیده است. 

ارزش این محموله 10 میلیون تومان برآورد می شود.
خودرو حامل محموله توقیف شده و متهمین برای رسیدگی قضایی به 

دادگاه گراش معرفی شده اند.

سارقان طالفروشی های اوز به 
دام افتادند

۲8 دی ماه 13۹1 سارقین با شکستن شیشه ویترین از مغازه های خالد 
نجم الدینی وعزیز نجم الدینی دو طالفروش اوزی چند کیلو طال دزدیدند.
به گزارش جام جم، س��ردار سیروس سجادیان، فرمانده انتظامی استان 
فارس از دس��تگیری چهار دزد مسلح که به طور سریالی از طالفروشی ها، 
مغازه ها و نیز از رهگذران ش��هرهای المرد، الر، خن��ج، مهر، اوز، جهرم و 
قیروکارزین استان فارس سرقت کرده بودند، خبرداد و گفت: از اوایل دی 
امسال شکایت هایی در دستور کار پلیس شهرستان های الر و فیروزآباد قرار 
گرفت مبنی بر این که چهار مرد مسلح شبانه با سد کردن راه رهگذران در 
محله های خلوت و نیز ورود به مغازه های مختلف و تهدید مغازه داران، پول 
و اموالشان را در المرد، الر، خنج، مهر، جهرم و قیروکارزین سرقت کرده اند.
چهارش��نبه یازدهم بهمن امس��ال مخفیگاه متهمان در جنوب استان 
فارس شناسایی ش��د و ماموران آگاهی شهرس��تان های الر و فیروزآباد 

موفق به دستگیری هر چهار سارق مسلح در فیروزآباد و شیراز شدند.
س��جادیان گفت: در بازرس��ی از مخفیگاه متهم��ان چهار قبضه کلت 
کمری، سالح ش��کاری و کالش، یک کیلوگرم طال و 18 میلیون تومان 
پول نقد همراه چند دس��تگاه تلفن همراه و خودروی زانتیای مس��روقه 

کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس استان فارس افزود: متهمان که میانگین سنی آنها از 1۹ تا ۲4 
سال است و یک دانشجوی رشته معماری نیز در میان آنها دیده می شود، به 

پلیس آگاهی منتقل شدند و به دزدی های سریالی اعتراف کردند.

موتور، خالف، تصادف و مرگ مادر
عصر پنجش��نبه مردمی که در راه گلزار شهدا و دارالرحمه بودند با یک 

تصادف فجیع روبه رو شدند. در این تصادف یک زن جان سپرد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی پایگاه امداد جاده ای ه��الل احمر تیم امداد 
ساعت 1۶ پنجشنبه 5 بهمن ماه برای حضور در محل حادثه به بلوار شهدا 
فراخوانده شدند. یک موتور سیکلت به دلیل حرکت در مسیر خالف با یک 
س��واری برخورد کرد. در این حادثه پای راننده موتورسیکلت شکست. اما 
زن سرنشین که گفته می شد مادر موتورسوار بوده است آسیب شدیدتری 
دید. مصدوم از ناحیه س��ر و دس��ت و پا دچار شکستگی شده بود و بعد از 

انتقال به بیمارستان درگذشت.
این ششمین مرگ در اثر تصادف در سال 13۹1 است.

عکس خبر

حوادث

سمیه کشوری
تحریریه افسانه

گ �...  ز.ا .. ر..ش
پیش نهاد رفتنی

بهار که بشود بیشتر گراشی ها در خانه بند نمی شوند. مقصد آن ها 
معموال صحرای دوست و آشنایی است.

اما ما پیشنهاد می کنیم کمی دورتر بروید و دو سد خاکی زیبای 
شهرستان را ببینید. سد زینل آباد و سد فداع چندان دور نیست و ارزش 

چند بار رفتن را هم دارد.

با تالش گ��روه انجم��ن دوس��ت داران میراث 
فرهنگی، حمام دهباشی و خانه ی عظیمی ها در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسید. 
مجموعه هفت برکه  اولین اثر باستانی است که 
سال 1355 در فهرست آثار ملی ثبت شد. و بعد 
از آن در سال80 چهار اثر سد تنگ آب، برکه کل، 
برکه حاج اسدا...، کاروان سرای بِرمیر به ثبت رسید 
در سال 81 قلعه ی گراش) همایون دژ( به عنوان 
دیگر اثر ثبت شده معرفی شد و سال 84مسجد 
جامع، مسجد آخوند، کنار زیارت، حسینیه سنگ 
آوی به لیس��ت آثار ثبت ش��ده پیوس��ت و حاال 
در س��ال ۹1 حمام دهباش��ی دهمین و خانه ی 
عظیمی ها یازدهمین اثر ثبت ش��ده محس��وب 
می شوند تا پل ارتباطی محکمی باشند برای اتصال 
گذشته ما به آینده و دلیلی برای افتخار به هویت 

و فرهنگ شهرمان. 
عبدالعلی صالحی از انجمن دوستداران میراث 
فرهنگی در مورد قدمت حمام دهباشی می گوید: 
»این حمام را دهباشی کربالیی علی رضا گراشی 
در اوایل سلس��له قاجاریه می سازد تا این  که سال 
1344 که حمام ش��هرداری توس��ط ا... قلی خان 

مقتدری ساخته می شود، حمام دهباشی تعطیل و 
بال استفاده می ماند.  بعد از تملک این مکان توسط 
شهرداری، پیگیری های انجمن دوست داران میراث 
فرهنگی برای ثبت این اثر ش��روع شد و مهندس 
حمید و جواد اسدی نقش��ه ی این اثر باستانی را 
تهیه کردند، با اتمام طرح در آینده ای نزدیک حمام 
دهباش��ی به صورت قهوه خانه ی سنتی پذیرای 

هم شهریان خواهد بود.«
قدمت خانه ی عظیمی ها ب��ه زمان پهلوی اول 
می رس��د. صالحی در مورد ثبت این اثر به عنوان 
خانه ای باستانی می گوید: در آینده خانه عظیمی ها 
به شکل موزه ی مردم شناسی در معرض دید عموم 
قرار خواهد گرف��ت و در اتاق ها و غرفه های آن با 
اس��تفاده از مانکن و وسایل قدیمی گوشه هایی از 

تاریخ گراش مانند، مشاغل سنتی، آداب و رسوم و...  
به نمایش گذاشته خواهد شد هم چنین قرار است 
در صورت تاسیس اداره میراث فرهنگی شهرستان 
گ��راش یک��ی از اتاق ها برای انج��ام فعالیت های 

فرهنگی به این اداره اختصاص داده شود. 
در گراش، دهس��تان ها، روستا ها و بخش های 
زیر نظر گراش آثار باس��تانی زیادی وجود دارد 
که بعضی از آن ها شناسایی نشده است و بعضی 
از آثار شناسایی شده مثل تپه تاریخی بئر گال.  
برکه ک��ده بانه، بقعه پیرپنهان، چاه زیته، خانه 
فضل ا..خان هنوز به مرحله ی ثبت ملی نرسیده 
است خانه های قدیمی بسیاری در گراش وجود 
دارد که می توانست به جای خانه ی عظیمی ها 
به عنوان یک اثر باستانی به ثبت برسد اما ما به 
سراغ هر کدام از این خانه ها که رفتیم به علت 
قیمت باالی آن و یا راضی نش��دن مالک برای 
فروش به نتیجه ای نرسیدیم اما به هر حال این 
موض��وع ارزش تاریخی آن خانه ه��ا و اماکن را 
کاهش نمی دهد و می توان با فرهنگ سازی در 
این زمینه حداقل ت��الش خود را برای حفظ و 

نگهداری یادگار گذشتگان انجام داد.  

خانه عظیمی - عکس: سعید سرخی  

با ثبت محوطه تاریخی ماخرد خلیل��ی در میان آثار تاریخی یک گره دیگر به 
مساله ساخت مسکن روس��تایی خلیلی اضافه شد. هنوز هم این مساله مبهم است 
که یک شهر گمشده ساس��انی در زیر خاک های محوطه ماخرد روستای خلیلی 
خفته است یا این که شهر گمشده فقط یک ادعا برای جلوگیری از ساخت مسکن 
روستایی است. شش سال است که این ابهام همه را در خلیلی درگیر کرده است و 

به نظر نمی رسد به این زودی امیدی برای حل این معما وجود داشته باشد.

گزارش

ُمهر میراث فرهنگی بر سه اثر تاریخی گراش

شهر باستانی گم شده
یا جلوگیری از حق مردم 
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چادر ساده      چادر عربی) عبا(                            چادر ملی           چادر عربی)جامه(   چادر دانشجویی     چادر کمری)قاجاری(  

پرونده-۱           زنان گراش چگونه چادر به سر می گیرند

عروس های قالبیپ�...�ر ...ون ... ده
بعضی چیزها را می پوشیم و بعضی چیزها را دلمان می خواهد بپوشیم 

اما به دلیلی نمی شود.

می خوام تک باشه!
عاطفه خاطره اش را این  گونه ش��روع کرد: برای عروسی برادرش، برای 
خرید لباس به ش��یراز می رود و باالخ��ره در یکی از مغازه ها لباس مورد 
نظرش را می خرد و در عروس��ی برادرش می پوش��د. یک��ی از خانم های 
فامی��ل به محض دیدن لباس عاطفه، با حالت تمس��خر آمیزی می گوید: 

»رفتی شیراز این لباس رو خریدی؟« 
عاطفه ج��واب می دهد: »چطور مگه؟ 
به��م نم��ی آد؟« و او می گوی��د: »نه. 
خوبه ک��ه، ولی اگر من ب��ودم این را 
نمی خریدم، مناس��ب من نیست. من 
می خواه��م لباس حجاب اش بیش��تر 

باش��د، رنگ اش معقول تر و جنس اش لطیف تر ...« و الی آخر و در پایان 
می پرسد »حاال از کدام مغازه خریدی؟« و عاطفه آدرس را به او می دهد. 
چهار هفته بعد، عاطفه به عروس��ی خواهر آن خانم دعوت می شود و در 
کمال تعجب می بیند آن خانم همان لباس با همان رنگ را پوشیده است 
و ب��ه همه می گوید: »این لباس را ش��وهرش از دبی برایش فرس��تاده و 

نمونه اش کم پیدا می  شود و جنس لطیفی دارد و ... !«

عروس قالبی
نس��رین و مریم، دختر دایی های رضا، برای خرید طال از بندرعباس به 
گ��راش آمده بودند. قرار بر این بود که رضا با آنها باش��د تا دختر دایی ها 
گ��ول فروش��نده ها را نخورند و تخفیف بگیرند. وارد پاس��اژ که ش��دند 
دختر دایی ه��ا گفتند قب��ل از خرید طال می خواهند پاس��اژ را بگردند و 
اجناس را ببینند. رضا یک س��اعتی کنار مغازه ی طال فروشی منتظر بود، 
اما خبری از دختر دایی ها نشد. به هر مغازه ای که سرک می کشید آن ها 
را نمی دید و این موضوع داشت او را نگران می کرد که ناگهان دید نسرین 
و مریم در حالی که دارند ریس��ه می روند، از مغازه ی کناری طال فروشی 
ک��ه مزون عروس بود بیرون می آیند. آنها به دروغ خود را عروس معرفی 
ک��رده بودند و در م��زون عروس کلی لباس عروس پوش��یده بودند و تا 

می توانسته ا ند از خودشان عکس گرفته بودند. 

رنگ اش یا قیمت اش؟
اصوال خانم ها برای س��ر کار گذاشتن فروشنده ها روش های ماهرانه ی 
زیادی در ذهن دارند. س��مانه می گفت: ب��رای خرید لباس به یک مغازه  
رفتی��م و باالخره یک لب��اس را انتخاب کردیم. وقتی فهمیدم قیمت آن 
لباس یک میلیون تومان اس��ت، فکری به مغزم خطور کرد. به فروشنده 
گفتم لب��اس را بیاورد تا در اتاق پرو امتحان اش کنم. خالصه آنجا با آن 
لب��اس چند عکس از خودم انداختم و بعد با چه��ر ه ای ناراضی همراه با 
کمی شیطنت گفتم: از رنگ اش خوش ام نیامد؛ و تمام! به همین سادگی! 

آن وقت صبح؟
کربالیی حس��ین مثل بیش��تر پیرمرد های گراشی دوست دارد قبل از 
طلوع خورش��ید چش��مان اش را باز کند و بعد خ��ودش را آماده کند و 
منتظ��ر بماند تا س��پیده دم، بوی خوش نان های گ��رم نانوایی محل را 
به خانه برس��اند. آن روز کربالیی حس��ین برحسب اتفاق دیرتر از خواب 
بیدار ش��ده بود. پس سریع آماده شد تا برود و نان گرم بخرد. اما آن روز 
با همیش��ه فرق داش��ت. هر کس از کنارش می گذش��ت به جای سالم 
کردن به او چش��م غره می رفت و جور عجیبی نگاهش می کرد. باالخره 
نان اش را خرید و به خانه برگش��ت. ب��ه اتاق آمد و رو به نوه اش مرتضی 
گفت: »امان از دس��ت مردم این دوره زمانه. نمی دانم چیکار کرده ام که 
ملت با چشم ها ش��ان می خواس��تند من را بزنند!« مرتضی با چش��مان 
خواب آلوده اش از جایش برخاست و نگاهی به پدربزرگ انداخت و بعد از 
این که سر تا پای پدربزرگ را ورانداز کرد، از شدت خنده به زمین افتاد. 
کربالیی حس��ین با عصبانیت به مرتضی گفت: »مرگ! چته پس��ر؟ چرا 
الکی می خندی؟« و مرتضی همان طور که داشت می خندید، بریده بریده 

گفت: »باباجی فکر کنم اشتباهی شورت ات را روی شلوارت پوشیدی.«

 پرونده 3- خاطره

تنوع در یک رنگی

آگهی های افسانه

فاطمه یوسفی
تحریریه افسانه

پیش نهاد کتاب

تا اسم کتاب های  ادبیات کهن می آید همه فراری می شوند.  اما اگر کمی با  
آن ها اخت بگیرید نثر زیبای آن ها شما را جذب می کند. 
از شعر  و حافظ و سعدی و شاهنامه بگذریم که نیازی به توصیه ندارد. در نثر 
قدیم اگر سری به تاریخ بیهقی بزنید می بینید بر خالف اسم سخت اش کتابی 
دوست داشتنی و خوش خوان است.

چادر ساده یا 
چادر دانشجویی؟

حبیب�ه بخش�ی: ب��ه نظر 
زنان گراش همچنان  می رسد 
چادره��ای مش��کی خ��ود را 
دوس��ت دارند. حتی اگر گاهی 
برای راحتی کار از پوشش های 

دیگر استفاده کنند.
کن��ار ایس��تگاه خ��ط واحد 
ب��ودم ک��ه فاطم��ه  منتظ��ر 
دانشجوی رشته حقوق را دیدم، 
او چادر ساده را بیشتر از بقیه ی 
چادر ها می پسندد چون عقیده 
دارد هیچ وقت از ُمد نمی افتد. 
او می گوی��د یک ب��ار به خاطر 
گی��ر ک��ردن چ��ادر در زنجیر 
موتورسیکلت پدرش به زمین 

خورده است.
رش��ته ی  دانش��جوی  رقیه 
الهیات را در دانش��گاه دیدم او 
هم چادر معمولی را بیش��تر از 
چادر های دیگر دوست داشت 
چ��ون از کودک��ی ب��ا آن خو 
گرفته ب��ود و می گوید زیبایی 
این چادر ها به خاطر س��ادگی 
آن هاس��ت که هیچ وقت از ُمد 
نمی افت��د. البت��ه در مجالس 
عروسی بیش��تر از چادر عربی 

استفاده می کند. 
خانم آذرافروز منشی دکتر 
چشم پزشکی می گوید: من از 
چادر ساده و کش دار استفاده 
می کنم البته من فکر می کنم 
بیشتر قشر های جوان و شاغل 
تمایل دارند چادر دانشجویی 
بپوش��ند. س��والم را ک��ه از ر. 
تاریخ  دانشجوی رش��ته ی  ب 
پرس��یدم جواب داد که هم از 
چادر س��اده استفاده می کنم و 
هم از چادر دانشجویی البته او 
هم تجربه پاره شدن چادر روی 

موتور را دارد. 
با مریم پاکروان در س��رویس 
دانش��گاه هم صحبت شدیم او 
معتقد است هر چند چادر هایی 
ک��ه در بازار وج��ود دارد مانند 
چادر دانشجویی و ... از حجاب 
کاملی برخوردار است و پوشش 
آن بس��یار راحت تر است با این 
وج��ود باز ه��م چادر س��اده را 
بیش��تر قبول دارم و فقط از آن 

استفاده می کنم. 

پرونده-2

از دور انگار همه یک رنگ هستند، 
سیاه س��اده. اما در همین تک رنگ 
هم می ش��ود مدل ه��ا و جنس های 
مختلف را تش��خیص داد. البته باید 
زن باش��ید تا بتوانی��د از دور مارک 
کریس��تال،  کویت،  عروس  دوببری، 
ژاپن��ی اصل را تش��خیص بدهید. در 
عروسی ها این تشخیص دادن بخشی 

از روند گذشتن وقت است.
   

رفع قضا و قدر است
بیش��تر قش��ر های جوان ب��ا چادر 
عرب��ی زرق وب��رق دار در اتاق عروس 
دیده می شدند، گوشه ای از حیاط زن 
میانس��ال قلیان به دست نشسته بود 
و داشت با چند زن دیگر گپ می زد 
که ناگهان همه ی نگاه ها به سمت در 
ورودی چرخی��د،  جای��ی که عروس 
و داماد در حال وارد ش��دن به خانه 
بودند. مادر عروس شاباش می ریخت 
و همه برای جمع کردن ش��اباش به 
س��مت او هجوم می بردند در همین 
حین دست یکی از خانم ها به قلیان 
گوشه حیاط خورد و آتش روی چادر 
یکی از خانم های جوان ریخته ش��د، 
زن جوان درحالی که داشت آتش را 
با دس��تش جمع می کرد زیر لب غر 
می زد خ��دا لعنت کند هر چه قلیان 
اس��ت امروز چادرم را دوخته بودم. با 
خودم گفتم: چقدر این چادر قیمتی 

بوده که حواسش نیست دستش دارد 
می س��وزد. بعد از آرام ش��دن اوضاع 
متوج��ه ش��دم که چ��ادرش عروس 

کویت بوده است. 
  

یک کالم سیصد تومن
در گراش بیش��تر بانوان با پوشش 
چادر های ساده سیاه دیده می شوند 
با این تفاوت که نوع پارچه های مورد 
اس��تفاده با هم فرق دارد. عرض این 
پارچه ه��ا تاثی��ر زی��ادی در نحوه ی 
دوخ��ت چادر ها دارد هرچقدر عرض 
چادر پهن ترباش��د چ��ادر به صورت 
یکدس��ت و ب��دون ب��رش دوخت��ه 

می شود.

چادر س�اده مجلسی: این نوع 
پارچه ها معموال گران قیمت هستند 
و بیش��تر در مجالس عروسی و برای 
دوخت چادر های عروس کاربرد دارد. 
مزیت این ن��وع پارچه های چادری، 
تغییر رنگ ندادن و مش��کی تر بودن 
آن نس��بت به پارچه های دیگر است 
و سنگین بودنش مانع از ُسر خوردن 
آن از روی سر می شود. این پارچه ها 
را حدودا با قیمتی مابین صدو هشتاد 
تا سیصد هزار تومان می توان از بازار 
تهیه ک��رد. البته برای اطمینان بهتر 
است خودتان قیمت بگیرید.خیاط ها 
برای دوخ��ت آن هزینه  ی پنج هزار 

تومان در نظر می گیرند. 

چادر ساده با پارچه ی کره ای: 
ای��ن پارچه ه��ا در دو ن��وع کره ای 
س��اده و کره ای طرح دار وجود دارد. 
و قیم��ت آن بی��ن چهل ت��ا چهل و 
پنج هزار تومان اس��ت. برای دوخت 
هر چادر اگر ع��رض پارچه یک متر 
و نیم باشد به س��ه متر و نیم پارچه 
نی��از داریم و اگر ع��رض پارچه یک 
مت��ر و پانزده س��انت باش��د معموال 
چهار متر ونیم پارچه نیاز دارد. قیمت 
هر چادر هم بس��تگی ب��ه کیفیت و 

جنس پارچه دارد. 
پارچ�ه ی کره ای س�اده: بعضی 
پارچه ها ساده و ضخیم ترند و پوشش 
زیر چادر پیدا نیس��ت که در گراش 
بیش��تر ب��ه خاطر س��ادگی پارچه و 
ضخام��ت آن م��ورد قب��ول همگان 
اس��ت. این نوع پارچه ها برای دوخت 
چادر های س��اده و دانشجویی کاربرد 
دارن��د. ن��وع دیگ��ر آن پارچه ه��ای 
س��اده ای هستند که نس��بت به نوع 
اول نازک ترند و در ش��هر های اطراف 

بیشتر استفاده می شود. 
پارچه ه�ای ک�ره ای ط�رح دار: 
بعضی از این نوع پارچه ها هم سبک 
هستند و هم دارای طرح های مختلف 
که فقط برای دوخت چادر های ساده 
استفاده می ش��ود. بانوان گراشی نوع 
ضخیم این نوع پارچ��ه را نیز گاهی 

برای دوخت چادر به کار می برند. 

چادر کمری یا قاجاری: 
این چادر در قدی��م کاربرد زیادی 
داشت و اکنون زنان با سن باال از این 
چادر اس��تفاده می کنن��د. به صورت 
چادر های معمولی و کش دار هستند 
با این تفاوت که تک��ه ای از پارچه از 
جلو ب��ه چادر می دوزن��د و با بندی 
که به آن وصل ش��ده اس��ت به دور 
کمر می پیچانند. نوع دیگری ازچادر 
هم وجود دارد که به چادر دس��تکی 
معروف اس��ت، گوش��ه ای از چادر به 
حال��ت قالب با خ��ود پارچه دوخت 
ش��ده که به وسیله ی انگشت شصت 

چادر را نگه می دارند.
   

انواع گرفتن چادر
نوع چادر گرفتن بانوان گراشی به 

سن، اندام، قد و ...  بستگی دارد. 
الف:معمول ترین شیوه این است که 
هنگام پوش��یدن چادر سعی می کنند 
زمانی که چادر را روی سر می اندازند دو 
طرف گوشه ی چادر کنار صورت شان 
بر حس��ب عادت یا با دست راست و یا 
چپ نگه  دارند و چون چادر از نوع جلو  
باز اس��ت، دو طرف گوشه های چادر را 
جمع کرده و آن را زیر بغل می گیرند و 
در سمت دیگر دست دیگرشان را از زیر 
چادر بیرون می آورند تا بتوانند وسایل 
شخصی خود را راحت تر با خود حمل 
کنند. این نوع گرفتن چادر مستلزم این 

است که چادر ها چند سانتی متر بلند تر 
از حد معمول باش��د و بیشتر در بین 

جوانان رایج است. 
ب:افراد میان س��ال تر وقتی چادر را 
روی سر انداختند سعی می کنند با یک 
دست گوشه ی چادر را زیر چانه ببرند و 
جلو چادر که باز است با دست دیگر آن 
را جمع کرده و آن را در یک سمت بدن 
زیر چادر می برند طوری که دستشان 
پیدا نباشد و معموال وسایل شخصی را 

زیر چادر می گیرند.  
پ: زمانی که چادر را پوشیدند با 
یک دست گوشه ی چادر را زیر چانه 
می  برن��د و جلو چ��ادر را به زیر بغل 
می گیرند و دس��ت دیگرش��ان را در 
سمت دیگر زیر چادر می برند طوری 
که دس��ت ها پی��دا نش��ود و هنگام 
حرکت دس��ت ها را در راستای بدن 
تکان می دهند که حالتی ش��بیه به 
رژه رفتن ایج��اد می کند. این روش 
معموال در گ��روه میانس��االن رواج 

دارد. 
ت: ب��رای نگه داش��تن آن در دو 
طرف س��ر از کش استفاده می کنند 
و ای��ن باعث می ش��ود گرفتن چادر 
راحت تر باش��د و در ف��رم معمولی 
چ��ادر تغییری به وج��ود نیاید. این 
گون��ه گرفتن چ��ادر در بی��ن تمام 
گروه های سنی کمابیش وجود دارد 
ولی بیش��تر در گروه س��نی جوانان 

دیده می شود.

حبیبه بخشی
تحریریه افسانه
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جلوی کمد لباس تان ایستاده اید و 
از خودتان می پرسید: »چی بپوشم؟« 
برای تصمیم گیری در این مورد، شما 
در واقع دارید این سواالت را از خودتان 
می پرس��ید: کج��ا می خواه��م بروم؟ 
مناسبت اش چیست؟ چه کسانی آنجا 
هستند؟ آنها درباره ی من چطور فکر 
می کنند؟ من می خواهم آنها درباره ی 
من چطور فکر کنند؟ و ... وقتی جواب 
دادن به این سواالت تمام شد، شاید از 
خودتان بپرسید: اصال من چه لباسی 

دوست دارم؟
م��ا ب��ا لباس هایم��ان ب��ا همدیگر 
ح��رف می زنیم. یک��ی از راه هایی که 
ما ش��خصیت و دی��دگاه و موقعیت و 
نقاط تمایز خودمان را از بقیه نش��ان 
می دهیم، همین لباس پوشیدن است. 
مثال این ک��ه تمام زن های گراش��ی 
چ��ادر می پوش��ند به دیگران نش��ان 
می ده��د که گراش ش��هری مذهبی 
اس��ت. با سیاه پوشیدن در عزای یک 
ف��رد، به بازماندگان آن فرد می گوییم 
در غم شما شریک ایم. اگر کسی با یک 
تک پوش و دمپایی به مهمانی عروسی 
ش��ما در یک س��الن بزرگ بیاید، به 
احتمال زیاد بهتان برمی خورد، چون 
حس می کنید طرف می گوید »برای 

من اهمیتی نداری«.
لب��اس پوش��یدن فق��ط ی��ک امر 
شخصی نیس��ت. ما معموال به نقش 
تعیین کننده ی جامعه در نحوه لباس 
پوش��یدن کمتر توج��ه می کنیم. اگر 
از ده نفر توی خیابان بپرس��ید چطور 
لباس ش��ان را انتخ��اب کرده ان��د، به 
احتمال زیاد آن را س��لیقه ش��خصی 
می دانند. احتمال بس��یار کمی وجود 
دارد که یک نفر جواب دهد: »انتخاب 
ای��ن ن��وع لباس ب��ر اس��اس نقش و 
موقعیتی اس��ت که برای من در این 
جامعه تعریف شده است.« در صورتی 

که جواب درست همین است.
ب��ر خالف تص��ور عموم��ی، نقش 
جامع��ه در نحوه ی لباس پوش��یدن 
ما بس��یار بیش��تر از نق��ش مواردی 
همچون راحتی یا سلیقه ی شخصی 
اس��ت. اگر قضیه فق��ط راحتی بود، 
خانم ها هیچ وقت کفش پاش��نه بلند 
تص��ور  فق��ط  م��ا  نمی پوش��یدند. 
می کنیم ک��ه خودمان نحوه ی لباس 

پوشیدن مان را تعیین می کنیم.
مثل تمام امور دیگر، در مورد لباس 
پوش��یدن هم هر جامعه ای سیس��تم 
مسنجمی از بایدها و نبایدها دارد. این 
سیس��تم به هر نوع لباس و هر شیوه 
پوش��ش یک ُکد اختصاص می دهد، 
ک��ه افراد بر اس��اس آن شناس��ایی و 
طبقه بن��دی می ش��وند. لب��اس  یک 
آموزگار دبس��تان، یک فروشنده مواد 
غذای��ی، ی��ک کارمند بان��ک، و یک 
دانشجو متفاوت است، چون کدهایی 
که برای آنها تعریف شده است با هم 
متفاوت است. این مثال واضحی بود؟ 
می توان این دایره تفاوت ها را بسته تر 

هم کرد: در بین دانش��جویان، لباسی 
که دانشجویان دانشگاه آزاد و دانشگاه 
علوم قرآنی می پوشند با هم متفاوت 
اس��ت؛ و همچنین لباس دانشجویان 
معم��اری با لباس دانش��جویان تاریخ 
در همان دانش��گاه؛ حتی لباس یک 
دانشجوی س��ال اولی که از یک شهر 
کوچ��ک به ش��هر بزرگ ت��ری آمده، 
با لب��اس همان فرد در س��ال چهارم 

متفاوت است.
مثال ها خیل��ی مردانه بودند؟ تنوع 
لباس در بین زن ها که بیش��تر است: 
یک زن خانه دار با سه فرزند، یک زن 
کارمند، یک زن ت��ازه ازدواج کرده، و 
یک دختر را در بیشتر موارد می توان 
از روی ن��وع لباس و پوش��ش از هم 
تش��خیص داد. ش��اید برای یک فرد 
خارجی، چادر س��یاه چیزی است که 
همه ی زن ها را یک شکل می کند، ولی 
یک فرد گراشی اگر یک زن چادری را 
حتی از دور ببیند، می تواند تشخیص 
دهد که طرف چند سال اش است، چه 
خصوصیات رفتاری ای دارد و حتی به 

چه طبقه ی اجتماعی ای تعلق دارد.
اما چه چیزی باعث می شود ما این 
قدرت تش��خیص را داش��ته باشیم؟ 
جواب این سوال در همان سیستمی 
اس��ت ک��ه از آن صحب��ت کردی��م: 
سیس��تمی از کدهای قابِل شناسایی 
که در ذهن افراد یک جامعه از همان 
کودکی جا گرفته است. هر چند این 
سیس��تم و کدهای آن در طول زمان 
تغیی��ر می کنند و از ای��ن جامعه به 
جامعه دیگر هم متفاوت اند، ولی افراد 
ه��ر جامعه آگاهانه یا ناخ��ودآگاه بر 
اساس آن دست به انتخاب می زنند، 
و لباس بقیه افراد را تفسیر می کنند. 
البته این قضیه قدری پیچیده است، 
چ��ون بعضی وقت ها بعض��ی از افراد 
عم��داً یا س��هواً بر خ��الف بعضی از 
بخش های سیس��تم رفتار می کنند؛ 
ولی نکته اصلی این اس��ت که کسی 
نمی تواند بی خیال کل سیستم بشود؛ 
مثال کاًل لباس نپوش��د! این که هیچ، 
ش��اید اصال کمت��ر کس��ی بتواند با 
بخش های اصلی سیس��تم در بیفتد؛ 

مثال یک پسر در گراش با شلوارک و 
رکاب��ی به خیابان بیاید، یا یک زن با 

پوششی مثل »شمد«.
و اتفاقا یکی از جاهایی که می توان 
نقش تعیین کنن��ده ی این کدگذاری 
اجتماع��ی درباره ی لباس و پوش��ش 
را دید، همین بحث چادر پوش��یدن 
به عنوان حجاب اس��ت. ش��اید کمتر 
کسی با این نظر مخالف باشد که مانتو 
هم می تواند حجاب کاملی باش��د، و 
در عرف رس��می هم مانتوی مناسب، 
جایگزین خوبی برای چادر محسوب 
می ش��ود. ولی مانتو ب��دون چادر در 
کدگذاری پوشش شهری مثل گراش 
تعریف نشده است. خیلی ها می پرسند 
چرا بیرون از گ��راش زن ها می توانند 
بدون چادر باش��ند، ولی داخل گراش 
نه؟ جواب از دید یک ساختارگرا تقریبا 
س��اده است: در یک شهر بزرگ تر، در 
سیستم پوشش این طور تعریف شده 
اس��ت که مانتوی مناس��ب نشانه ی 
حجاب کامل است؛ ولی در شهرهای 
کوچک تری چ��ون گراش، فقط چادر 
نش��انه ی حجاب کامل است، و حتی 
گروه های س��نتی تر، مانتو را نشانه ی 

بدحجابی می دانند.
واقعیت اش این است که »سلیقه ی 
ش��خصی« در براب��ر ای��ن سیس��تم 
اجتماعی قدرت بس��یار  کدگ��ذاری 
مح��دودی دارد. مهم نیس��ت که من 
ش��خصا کراوات زدن را دوست داشته 
باش��م یا نه. اگر با آن به س��ر کالس 
ب��روم، اخراج ام می کنند. و اگر ش��ب 
دامادی ام کراوات نزنم، باید به هزار نفر 
جواب پ��س بدهم. چه قدرتی در این 
تکه لباس اضافی هست که آن را این 
قدر معن��ادار می کند؟ اصال تا حاال به 
این فکر کرده اید که چرا کراوات زدن 
در گ��راش )و در ایران( تقریبا قدغن 

است، به جز شب دامادی؟

پ�...�ر ...ون ... ده

پرونده 4- یادداشت

آگهی های افسانه

پیش نهاد فکر

رهبر معظم انقالب در جریان سفر خود به استان خراسان شمالی درباره 
حجاب برخی استقبال کنندگان اظهارنظر کردند.

»او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقصهای 
این حقیر باطن است؛ نمی بینند.  با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. 

البته انسان نهی از منکر هم می کند؛ نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد 
نفرت. بنابراین با قشر دانشجو ارتباط پیدا کنید.«

       

  

عکس ها: عبدالرضا افشار- روز بارانی ۱۳ بهمن

پلک

9: لباس ها با دیگران حرف می زنند ۳ ۳ ۶ - - -2 ۳ 7
در  تبلیغات��ی  آگهی ه��ای 
روزنامه تان خیلی زیاد اس��ت. 
لطفا کم کنید. بیشتر در مورد 
نوجوانان و جوانان بنویس��ید. 
لطف��ا در مورد مس��ائل دینی 
کمتر بنویسید و بیشتر درباره 
ن��وزادان تازه متولد ش��ده در 
بیمارس��تان و ازدواج زوج ه��ا 

بنویسید.
افس�انه: آگهی ه��ا منب��ع 
درآمد اصلی نشریه است. شما 
هم ب��ا دادن آگهی م��ا را در 

ادامه کار یاری کنید.
921---09171: ب��ا اضافه 
ش��دن آث��ار تاریخ��ی گراش 
باید از االن ب��ه فکر نوروز بود 
تا بتوانیم کسانی که از گراش 
می گذرند و به کیش و قش��م 

می روند را جذب کنیم.
در  اس��تاندار  ش�هروند:  
س��فر خ��ود به گ��راش گفت 
ک��ه اداره ثب��ت در دهه فجر 
افتتاح می ش��ود. دو دهه فجر 
گراش  از شهرس��تان ش��دن 
گذشته است و هنوز این اداره 

مهم افتتاح نشده است.
دانش�جوی  بی�دار: ی��ک 
سیاس��ت غل��ط جا افت��اده در 
گ��راش، همین مهم��ان نوازی 
بدون منطق هست که در نهایت 
باعث عدم پیشرفت پروژه های 
ب��ر زمین مانده می ش��ود. مگر 
دانش��گاه جای جلس��ه اداری 

برگزار کردن است؟
ناش�ناس: نمی دان��م طرح 
مخفی ام��ام جمعه ب��ه کجا 
قرار ش��د  اس��ت.  انجامی��ده 
پیگیر  بدون خبر هیچ ک��س، 
زمین ه��ای گراش و اس��تقرار 
فق��ط  اگ��ر  باش��د.  ادارات 
نامه ن��گاری بوده این تالش به 

هیچ جا نمی رسد.

افسانه شما
مسعود غفوری
تحریریه افسانه
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عصر مردم ویژه گراش
عصر گراش در شماره 31، دی ماه ۹1، تیتر اول اش را از بین صحبت های 
صادق عابدین، اس��تاندار فارس، در پاسخ به درخواست معتمدین گراش 
در رابطه با تعیین محدوده شهرس��تان گراش و الر بیرون کشیده است: 
»اتفاقات سه سال پیش نباید تکرار شود.« گزارش مفصلی از این سفر هم 
در صفحه دوم نش��ریه کار شده است؛ و برای تکمیل این باکس خبری، 
مقاله ای با عنوان »مصوبه سال 45 اجرا باید گردد« از سایت گریشنا در 
زیر این خبر بازنشر شده است. البته انگار برای تاکید بیشتر، در صفحه 3 
هم از قول حسنی، نماینده سابق مجلس، تیتر زده شده است: »در قضیه 
محدوده کوتاه نمی آییم.« انتش��ار سه مطلب در مورد علل و آمار طالق 
در شهرستان گراش هم عمال باعث شده است دومین باکس خبری این 
شماره هم به موضوعی نه چندان خوش آیند اختصاص داده شود. گفت و 
گوی مفصل با دکتر مهدی خادمی گراشی در رابطه با اقتصاد گراش هم 
با تیتر »تولید یا خدمات، مساله این است« در صفحه 4 خواندنی است.

میالد الرستان
س��فر وزیر آموزش و پرورش به الرس��تان تیتر اول میالد الرس��تان در 
شماره 7۲۶، هفته دوم دی ماه، را ساخته است، در همان تاریخ وعده داده 
شده یعنی ۲5 دی به تحقق پیوست. گزارش کامل این سفر در دو شماره 
بعد میالد کار شده است، جایی که نقل قول حساب شده ای از حاجی بابایی 
به عنوان تیتر یک کار شده است: »همه به معلم بدهکارند اما کمتر کسی 
بدهکاریش را پرداخت کرده است.« در همین شماره از قول مسئول اداره 
س��وادآموزی الرستان هم در صفحه آخر تیتر جالبی در آمده است: »نرخ 
باس��وادی در الرستان از ۹5 درصد گذشت.« یک الیی چهارصفحه ای هم 
به مناسبت بیست سالگی میالد الرستان به این شماره ضمیمه شده است. 

جا دارد این مناسبت را به همکاران مان در میالد تبریک بگوییم.
افتت��اح اداره کل ف��رودگاه بین المللی الرس��تان در روز دوش��نبه 18 
دی ماه ۹1 تیتر اول میالد در ش��ماره 7۲7 را ساخته است؛ و در شماره 
7۲۹ حضور 18 مدیر کل اس��تانی و معاونت برنامه ریزی و امور اشتغال 
اس��تانداری در الرس��تان به عنوان تیتر اول انتخاب شده است. انتصاب 
مهندس داریوش نصر به سمت مدیر کل اداره راه و ترابری الرستان هم 

تیتر دیگر صفحه اول این شماره است.
شماره 730 میالد، هفته دوم بهمن ماه، تیتر نسبتا مبهمی را برگزیده 
اس��ت: »لزوم تعریف طرح آمایش��ی شهرستان با هدف عدم تداخل بین 
رشته های دانشگاهی الرستان«. جالب است که خبر مربوط به این تیتر 
هم که در صفحه آخر کار شده است، در واقع »صورت جلسه ی« بررسی 
و ارائه راهکار برای توسعه زیرساخت های واحدهای دانشگاهی الرستان 
اس��ت. خبر دیگر صفحه آخر هم به معرفی نفرات برتر دومین سوگواره 

عکس عاشورایی قاب سرخ پرداخته است.

صحبت نو
شماره 34 صحبت نو، هفته سوم بهمن ماه، باز هم تیتر اول اش را از میدان 
قدیمی الرستان بیرون کشیده است: »کهنه ای که قرار نیست دل آزار شود!« و 
دو صفحه 4 و 5 خود را هم به این موضوع و صحبت با کسبه و سرمایه گذاران 
این میدان اختصاص داده است. یک نقل قول طالیی هم از مصاحبه بلند این 
نشریه با مسئول اداره اوقاف و امور خیریه الرستان به عنوان تیتر مصاحبه 
انتخاب شده است: »در الرستان خیر زیاد است اما واقف کم است.« مسئول 
سازمان تامین اجتماعی هم گفته است با تاسیس درمانگاه »تخصصی« تامین 
اجتماعی در الرستان موافقت نشد. یک خبر آخر تامل برانگیز هم در صفحه 
جامعه از قول فرماندار الر کار ش��ده اس��ت: »در دهه فجر بیش از ۶5 پروژه 
عمرانی با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال در الرستان افتتاح خواهد شد.« 
از این شماره، یک مقاله به قلم آیت اهلل سید مجتبی موسوی الری با عنوان 
»سد ذوالقرنین کجاست؟« از نشریه »معارف« متعلق به نهاد نمایندگی ولی 

فقیه در دانشگاه ها بازنشر می شود.

پسین دهکویه
ش��ماره ۹4 پس��ین، دی ماه ۹1، یک خبر عمرانی را به عنوان تیتر یک 
برگزیده اس��ت: »مبلغ یک میلیارد و س��یصد میلیون تومان به پروژه راه 
گلکویه-دهکویه اختصاص یافت.« پس��ین دهکویه نوشته این موضوع با 
پیگیری نماینده داراب و زرین دش��ت و فرماندار زرین دش��ت محقق شده 
اس��ت. ی��ک مقاله با عنوان »قرآن کریم در م��ورد ۲01۲ و پایان دنیا چه 
می گوید؟« در صفحه اعتقادی از باشگاه خبرنگاران جوان وام گرفته شده 
اس��ت؛ و گزارشی از نحوه شکار هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی هم از 

خبرنگاری فارس گرفته شده است.
اما ش��ماره بعدی پسین، بهمن ۹1، س��فر حاجی بابایی، وزیر آموزش 
و پرورش به الرس��تان و برپایی کارگاه 1500 نفری تبیین س��ند تحول 
بنیادین در این اداره را به عنوان خبر اول کار کرده اس��ت. این نشریه از 
قول نماینده کاشان هم خبر داده است که احتماال بودجه فرمانداری های 
ویژه سراسر کشور در الیحه بودجه ۹۲ به صورت مستقل در نظر گرفته 
می ش��ود. یک مطلب علمی در مورد آموزش ترفندهای ویندوز 8 هم در 

صفحات آخر بازنشر شده است.

پیش نهاد فیلمس ... تونس�... تان مرور مطبوعات
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با نزدیک ش��دن ب��ه بهار دوب��اره فصل 
عروسی و شادمانی بر می گردد. با تبریک 
به همش��هریانی که در این روزها زندگی 
مش��ترک خود را آغ��از کردند موقتا این 

چند خبر خوش را داشته باشید تا بعد 
ملیحه دهقان فرزند نادر و علی رحمانیان فرزند حبیب

فاطمه کریمی فرزند یوسف و غالمحسین پورکریمی فرزند حاج محمدعلی
فاطمه قاسمی زادگان فرزند حاجی علی و مصطفی جدی فرزند حاج حسین

سمیه یوسفی فرزند حسن و غالمرضا خردگیر فرزند جمعه

عیش

 نقد خرافات 
ماه َصفر

فقط بهمن و اسفند داریم در 
مقابل رجب، شعبان، رمضان، 
مح��رم و صف��ر. این اس��امی 
از ماه های  برگرفت��ه  مردانه ی 
هجری قمری عربی به مراتب 
بیش��تر از ماه های خورشیدی 
ایرانی اس��ت. بعضی از ماه های 
عرب��ی در ن��زد م��ا ایرانیان از 
خاص��ی  اهمی��ت  و  احت��رام 
برخوردارند مانند ماه رمضان و 

محرم و شعبان.
ب��اری اینک ما به مراس��م و 
عقاید خرافی مرسوم ماه صفر 
می رس��یم تا نس��ل امروز ها و 
اینترنتی ها بدانن��د که پدران 
و گذش��ته گان آن ه��ا در م��اه 
صفر چه می اندیش��یدند و چه 
می کردند.  برگ��زار  مراس��می 
مبحث ما خرافه و خرافه پرستی 
اس��ت که ما به خوب و بد آن 
کاری نداری��م. به نظر اینجانب 
نباید به خرافه س��خت گرفت. 
خراف��ه و مراس��م خرافی هم 
می توان��د زیبایی ه��ای خاص 
خ��ود را داش��ته باش��د که در 
هم��ه ی مل��ل و فرهنگ های 
مختلف رایج اس��ت. خرافات با 
تولد بش��ر متولد شده است و 
باعث ایج��اد قصر ها، معبد ها و 
مجس��مه های زیبا و بی نظیر و 
دیگر موارد موج��ود در تاریخ 
شده اس��ت که میراث بشریت 

است. 
ب��اری ماه صف��ر در منطقه 
م��ا به نح��س ب��ودن معروف 
اس��ت، به نحوی که پیرزنان و 
مادربزرگان به جوانان گوشزد 
می کردن��د که مبادا از این ماه 
نحس و خطرناک غفلت کنند 
تا خدای نکرده »بیر و  بال« بر 
آنها نازل ش��ود. آن ها تمامی 
روز ه��ای ماه صف��ر را نحس 
می دانس��تند و انجام هر گونه 
مراسم مهمانی، نامزدی و عقد 
و عروس��ی را ناروا و بدشگون 
می دانس��تند و بعضی از مردم 
حت��ی در ای��ن م��اه کباب و 
نمی خوردند.  ه��م  کله پاچ��ه 
آن ها دو، س��ه روز از ماه صفر 
را بدترین روز ها می دانس��تند 
که یک��ی از این روز ها اول ماه 
صفر بود که حتما ش��ب قبل 
از آن مبلغ��ی پ��ول زیر س��ر 
بچه ها می گذاش��تند و فردا به 
صورت صدقه می بخشیدند تا 
بچه هایشان به سالمت این ماه 

منحوس را سپری کنند.
دیگر روز شاخص ماه صفر، 
سیزده ماه صفر بود و این بیت 
ش��عر گواه آن است: »سرطان 
برج اس��د بدنام است/ سیزده 
نح��س و صفر بدنام اس��ت.« 
م��ردم می  پنداش��تند یکی از 
سیزده های سال خیلی نحس 
اس��ت که آن  هم س��یزده ماه 
صفر اس��ت و چهارشنبه آخر 
ماه صفر ه��م از روز های مهم 
و منحوس است که حتما باید 
در آن روز اس��پند دود ش��ود 
و کن��ار دیوار ه��ای خانه ها در 
چهار کوچه همراه با خاکس��تر 
اس��پند مبلغی پول گذاش��ته 
می ش��د. هم چنین رس��م بود 
ک��ه با نی��ل اش��کالی را روی 
شکم بچه ها می کشیدند تا به 
اصطالح اَجن��ه آنها را ندزدند. 
از دیگر م��وارد خرافی مربوط 
به ای��ن ماه این بود که اگر در 
این ماه خواب ب��دی ببینند، 
باید مق��داری برنج و یا گندم 
به صورت »بََرنِش« به درخت 

سبز بریزند.

باری اگر...

حسن تقی زاده
تحریریه افسانه

کتیبه زخم

ده س��اله ب��ودم که آرایش گ��ری را نزد پدرم 
مش��هدی حسین یاد گرفتم. پدرم هم از بچگی 
آرایش گری را از پدرش مشهدی آهن یاد گرفته 
بود و او هم از پدرش این ش��غل را به ارث برده 
بود. االن هش��ت پس��ر دارم که آخرین پس��رم 

عباس هم آرایش گر است.
غالمحسین سلمانی هس��تم و 8۶ سال سن 
دارم و تا شصت سالگی آرایش گری می کردم. آن 
زمان، مکان مش��خصی برای آرایش گری نبود و 
آرایش گر یا به خانه ها می رفت، یا در جایی مثل 
کنار مس��جد دروازه بساط خود را پهن می کرد. 
رسم بر این بود که فقط پنج شنبه ها و جمعه ها 

آرایش گری کنند.
در ناس��اگ دو نفر من و برادرم غالمحسین و 
در برق روز حاجی مداکبر و ش��کراهلل کار اصالح 

و ختنه را انجام می دادیم.
بیش��تر م��ردم موهایش��ان ف��ر و بلن��د بود. 
موهایش��ان را ب��ا قیچی پیتاژ و ش��انه چوبی و 
صورت ش��ان را با ماشین دس��تی می تراشیدم. 
تی��غ کچل ها هم ج��دا بود! ب��ه ازای کاری که 
می کردم 1 ق��ران تا ۲ قران به م��ن می دادند. 

یادم هست زمانی که می خواستند خیابان کشی 
کنند، من داش��تم سر پیرمردها را می تراشیدم 
که اهلل قلی خان می گفت: »اینجا س��ر نتراش��ید 
که ما داریم خیابان درست می کنیم و راه بندان 
می کنی��د.« بعده��ا که خیابان درس��ت ش��د، 
ساباتی درس��ت کرد و به آنجا رفتم. ولی دیگر 

نمی توانستم در شهر بگردم و سرهای بیشتری 
را بتراشم.

در کنار آرایش گری ختنه هم می کردم. ختنه 
کردن را ه��م از پدرم یاد گرفته بودم. آن زمان 
دکت��ری نبود که بچه ها را ختن��ه کند. ماده ی 
بی حس کننده ای هم نبود. با یک تیغ مخصوص 

ختنه، که آن را از قبل در نجاری تیز کرده بودم، 
بچه های 10 ساله تا ۲0 ساله را ختنه می کردم. 
ماهی یک ب��ار هم با االغ از اینج��ا تا زینل آباد 
می رفتم و در چهار پنج روزی که آنجا بودم، سر 
می تراشیدم و ختنه می کردم و بعد برمی گشتم.
این ک��ه می گویند ما کاس��ه می گذاش��تیم 
روی س��ر و بع��د موه��ا را کوت��اه می کردی��م، 
درست نیست. معموالً جلوی پیشانی را بیشتر 
برمی داش��تیم تا برای مسح کش��یدن راحت تر 
باش��د. هم��ه از کوچک تا ب��زرگ یک مدل مو 
داش��تند. مردها قیافه مردانه داش��تند و بچه ها 
هم زغال برمی داش��تند و برای خودشان سبیل 
می گذاش��تند تا شبیه پدرش��ان شوند؛ نه مثل 
اآلن که ابرو برمی دارند تا شبیه مادرشان شوند!

رس��م بود که دام��اد در روز دامادی اش و در 
جلو همه س��ر بتراش��د و همه نُقل بر سر داماد 
بریزند. همه می خواندند: »اُس��ا غالمحسین سر 
تراش، سر دوماد بتراش، َچِش َدسِّ خوت بوکو، 
صیرت اُش َمبی َخراش. می گفتند »هر چه اُسا 
ببرد حالل است.« بعد هم دست و پای داماد را 
حنا می بستم و وقتی کارم تمام می شد، به من 
یک کله قند یا شیرینی می دادند. بعضی وقت ها 
هم چیزی نمی دادند ولی من چیزی نمی گفتم. 

آن زمان دل ها به هم نزدیک تر بود.

پشت در  بسته ی دفتر نشریه ایستاده 
ب��ودم. با این ک��ه نمی ش��ناختم اش، 
ولی حس کردم خودش اس��ت که از 
آن ط��رف خیابان آم��د، با یک جعبه 
دس��تمال کاغذی که توی دست اش 
گرفت��ه بود. س��الم که ک��ردم گفت: 
»یکی از نش��ریه تماس گرفته و برای 
مصاحبه قرار گذاش��ته است، ولی در 
بسته اس��ت.« گفتم من بودم و حاال 
چند دقیقه هم صبر می کنیم. ایستاد 
و حرف زدیم. گفت: »این دس��تمال 
کاغ��ذی را آورده ام که اگ��ر من را به 
گریه انداختید، با این بتوانم اشک هایم 
را پاک کنم.« گفت��م: »ما فقط منور 
می زنیم و اصال از گاز اشک آور استفاده 
نمی کنیم.« گفت: »یعنی دوباره باید 
آن را برگردانم توی ماش��ین؟« گفتم 

آره!
رفت؛ ولی در برگشت، شیرینی و 
ش��کالت آورده بود. تعارف کرد و ما 
هم خوردیم. حین خوردن ش��کالت 
بودی��م که آمدن��د و در نش��ریه را 
ب��از کردند. رو به روی هم نشس��تیم. 
گفت: »به اصغر منوچهری هم زنگ 
زده ام که بیاید.« گفتم خوب بیاید، 
کجاست االن؟ گفت: »رفته روضه و 
گفته است که بعد از روضه می آید.« 
ول��ی تا پایان گفت و گو هر چقدر که 

منتظرش ماندیم او نیامد. 

از خودت بگو
»امراهلل دستیار. پنجاه و یک ساله 
و متاه��ل و دارای یک فرزند دختر و 
دو فرزند پسر. دخترم با دیپلم ناقص 
ازدواج کرده اس��ت. یکی از پسر هایم 
اول دبیرس��تان اس��ت و دیگری هم 
کودکستان می رود. همسرم خانه دار 

است و تا اول راهنمایی درس خوانده 
است.« 

گفتم: جانباز چن��د درصدی؟ در 
حالی ک��ه دس��ت اش را روی نقاط 
»بر  آس��یب دیده می کش��ید گفت: 
اث��ر اصابت چند ترک��ش به صورت 
و گ��ردن، جانباِز ده درصدم.« گفتم 
کی و کجا و چگونه جانباز ش��دی؟ 
هر چه فکر کرد و حس��اب و کتاب 
یادش  دقی��ق اش  تاری��خ  می ک��رد 
نمی آمد. س��رآخر گفت: »فکر کنم، 
اوای��ل یا اواس��ط س��ال ۶4 بود. در 
منطقه س��ومار به عنوان خط نگهدار 
در سنگر دیده بانی مشغول نگهبانی 
بودم ک��ه بر اثر اصاب��ت خمپاره به 
نزدیک��ی مح��ل نگهبان��ی از ناحیه 
س��ر و گردن مجروح شدم. دوستان 
حاضر در سنگر من را به بیمارستان 
صحرای��ی و بع��د از ی��ک ش��ب به 
بیمارستان کرمانشاه بردند. از آن جا 
هم ب��دون این ک��ه کار خاصی روی 
م��ن انجام دهند، دس��تور مرخصی 
چه��ارده روزه را برایم صادر کردند. 
توق��ف  باخت��ران  نص��ف روزی در 
کردی��م و بعد به ش��یراز آمدم و از 
آن جا با اتوبوس به گراش برگش��تم. 
البته این مرخصی به علت س��ردرد 
شدید، هفت روز تمدید شد. مرحوم 
دکت��ر ش��یبانی با نامه  ای ب��ه بنیاد 
شهید، درخواس��ت تمدید مرخصی 

یک هفته ای برایم کرد.«
پرس��یدم روی هم رفت��ه چند ماه 
س��ابقه ی حض��ور در جبه��ه داری؟ 
گف��ت: »فک��ر می کنم بیس��ت  و  دو 
م��اه« و بعد کارت ایثارش را از کیف 
مدارک اش بیرون آورد و به من نشان 
داد و گف��ت ببین چند ماه نوش��ته 

شده؟ با اش��تیاق نگاه کردم. نوشته 
بود مدت حضور در جبهه: بیس��ت  و  
دو ماه.  گفتم پ��س زمان خدمت را 
جبه��ه بودی؟ هم زمان با تکان دادن 
س��ر گفت: »نه، بعد از زمان خدمت 
دو، س��ه ماه��ی ب��ه عن��وان نیروی 
بسیجی اسم نوش��ته بودم که زودتر 
از موعد مقرر به گراش برگش��ت مان 

دادند.«

از هم رزمان ات
»در زمان خدمت، کسی به عنوان 
آش��نای گراش��ی آن جا نبود نه تنها 
گراشی، حتی آشنای الری هم کسی 
نبود. اص��ال اهل این منطقه کس��ی 
آن جا نبود. ولی در مدت سه ماه که 
در بس��یج بودم، با اصغر منوچهری، 
عقیل فروزش، محمدعلی پورشمسی 
و مصطفی شبانی هم رزم و هم سنگر 

بودیم.«

راضی نیستم 
»االن کارم در تاکسی تلفنی برگ 
س��بز اس��ت. اما بعد از جبهه، پنج 
ش��ش ماهی کار قالب بندی داشتم، 
و بعد از دو سال یا دو و سال و نیم، 
ب��رای کار به خارج از کش��ور رفتم 
و بع��د دوباره کار بنای��ی کرده ام. از 
سال هشتاد و یک تا هشتاد و شش 
تاکس��ی تلفنی بوده ام و از هش��تاد 
و ش��ش تا چند ماه پی��ش، وانت بار 
داش��ته ام و اکن��ون نیز  دوب��اره به 

تاکسی تلفنی برگشته ام.«
پرسیدم از شغل ات راضی هستی؟ 
آهی کش��ید و گفت: »راضی نیستم؛ 
چون چیزی پس انداز نمی شود و من 

را جلو نمی اندازد. هر چه در  می آورم 
به اضافه حقوقی که حدود سه سال 
است از بنیاد دریافت می کنم، کامل 
خرج می کن��م.« گفت��م از زندگیت 
راضی هس��تی؟ بعد از مکث عمیقی 
جواب داد: »با خ��ودم که درد  و دل 
می کنم می بینم که راضی نیس��تم.« 
از او پرس��یدم آرزو داری پس��ران ات 
چ��ه کاره ش��وند؟ با درایت��ی خاص 
ج��واب داد: »آرزوی پس��ران ام برای 
خودشان، برایم مهم تر از آرزوی من 
برای آن هاس��ت.« از جوابش خیلی 

خوشحال شدم.
در همین موقع پسرش هم به دفتر 
آمد و در بحث ما شرکت کرد. گفت 
اس��م اش علی اکبر است و کالس اول 
دبیرستان ابدی. به رشته ی مکانیک 
عالقه داش��ت و به دانشگاه هم فکر 
می ک��رد. پرس��یدم از این که پدرت 
جانباز است چه حسی داری؟ گفت: 

»ح��س خوب��ی دارم.« در حالی که 
مردد بود و به پدرش که پش��ت سر 
من ایس��تاده بود نگاه می کرد ادامه 
داد: »بعض��ی وقت ها حال اش خراب 
می ش��ود، ول��ی در مجم��وع خوب 

است.«

یک صندوق انجیر
»در منطقه ای که توسط نیرو های 
ایرانی از خاک عراق تصرف شده بود، 
باغ بزرگی قرار داشت. یک روز من و 
مصطفی شبانی یک صندوق تخته ای 
پی��دا کردیم و به همی��ن باغ رفتیم 
و تا جا داش��ت پ��ر از انجیر کردیم. 
حین برگش��تن به سنگر، خمپاره ای 
به کنار مان خورد. خودمان آس��یبی 
ندیدی��م، ولی صندوق انجیر تکه تکه 
ش��د و هر کدام گوشه ای پخش شد. 
لباس و ش��لوار خودمان را تکاندیم و 

دست خالی به سنگر برگشتیم.«

آرزوهای هرکس  برای خودش

ابوالحسن محمودی
تحریریه افسانه

کسب و کار

آرشیو نشریه دانش آموز- عکس: حسن حاجیان

هر چه استاد سلمانی ببرد حالل است

علی داوری فرد
تحریریه افسانه

زهرا فردفانی
تحریریه افسانه
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و...ر ...ز...ش شماره بعد

طبق روال سال های گذشته در شماره نوروز کمی حال وهوای نشریه 
عوض می شود و مطالب طنز و سرگرم کننده بیشتر در افسانه گراش 

خواهید دید.
شما اگر قلم طنز دارید و می خواهید با دیگران شوخی کنید تا دیر نشده 

برای ما بنویسید. 

کورس دختران اسکیت باز در سالن 
نیمه تمام محبی

مس��ابقات  در  اس��کیت باز  دخت��ر  هش��تاد 
گرامیداش��ت هفته وحدت گراش با هم مسابقه 

دادند.
جمع��ه ۶ بهمن ماه 80 دختر اس��کیت باز در 
س��الن زیبا و نیمه تمام محبی جمع ش��دند تا 
در مس��ابقات اسکیت سرعت شرکت کنند. این 
اس��کیت بازان از شهرس��تان های شیراز، جهرم، 
الم��رد، نی ری��ز، اس��تهبان، کازرون و زرقان به 

گراش آمده بودند.
در پای��ان رقابت ه��ا جهرم ب��ا 5۶10 امتیاز 
اول شد. ش��یراز با 4۹۹0 امتیاز مقام دوم را به 
دس��ت آورد و دختران گراشی با 47۹0 امتیاز 
سوم ش��دند. اس��کیت بازان گراش در این دوره 
از مس��ابقات حضور موفقی داش��تند و صاحب 
ده م��دال رنگارن��گ ش��دند. دو م��دال طال، ۶ 
مدال نق��ره و دو مدال برن��ز حاصل تالش این 

ورزشکاران بود.

 تنیس: جام را چترآذر برد

مس��ابقات تنیس دهه فجر ۲0 بهمن ماه در 
زمین تنیس خاکی ش��هید حسینعلی یوسفی 

گراش برگزار شد.
به گزارش رویدادشهر، جعفر یوسفی، مسئول 
هیئت تنیس شهرس��تان گراش ب��ا اعالم این 
خبر گفت: این دوره از مس��ابقات با حضور 1۲ 

شرکت کننده به مدت یک روز برگزار شد.
یوسفی افزود: برگزاری چنین مسابقاتی باعث 
پیشرفت و ایجاد انگیزه و حس رقابتی بیشتر در 

بین شرکت کنندگان خواهد شد.
در پایان این دوره از مسابقات، هادی چترآذر 
به مقام اول دست یافت، حسن دیباچی دوم شد 
و محمد عاطفی و مهدی بابا احمدی به صورت 

مشترک مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

تنیس روی میز مردان بی رقیب بودند

به گزارش رواب��ط عمومی هیات تنیس روی 
میز در مس��ابقات تنی��س روی می��ز دختران 
نواجوان��ان دختر به مناس��بت ده��ه فجر 14 
بازیکن در دو گروه 7 نفری به رقابت پرداختند 
که در پایان کیمیا رضایی از بندر خمیر به مقام 
قهرمانی رسید. زهرا افشار از گراش مقام دوم را 
به خود اختصاص داد و کوثر رضایی و معصومه 
جعفرزاده به ترتی��ب از بندر خمیر و گراش در 

جای سوم و چهارم قرار گرفتند.
در بزرگساالن  در قسمت بانوان که به صورت 
حذفی برگزار ش��د امینیان از شهرستان الر به 
مقام اول دست یافت، زینب آشفته از گراش در 
جای دوم ایس��تاد و معتقد حقیقی از الرستان 
عنوان سوم این رقابتها را به خود اختصاص داد. 
در قس��مت دوبل آقایان نیز با اقتدار گراشی ها 
همراه بود که تیم دونف��ره عبدالغفور غفوری و 
محمد حس��ینا دو نوجوان شایس��ته گراش��ی 
بر س��کوی اول ایس��تادند، حمیدرضا موغلی و 
مه��دی یحیایی دوم ش��دند ، مرتضی موغلی و 
میالد عباس زوج نیز بر سکوی سوم ایستادند. 

سوارکاری مثل همیشه پرشور

در آخرین روز از دهه پرفروغ فجر و آغاز سی 
و پنجمین س��الگرد پیروزی انقالب طبق روال 
سالهای گذشته مسابقات سوارکاری سه جانبه 

شهرس��تانهای گراش، الر و فس��ا باحضور انبوه 
عالقمندان به س��وارکاری در دو رش��ته کورس 
و پرش در میدان س��وارکاری شهید حسن زاده 
این شهرس��تان برگزار ش��د. در ک��ورس ابوذر 
هاش��می، محمدرضا زارعی و مهدی تیموک به 
ترتیب عناوین اول تا سوم این رقابتها را به خود 
اختصاص دادند. در پرش نیز اکبر آذربار عناوین 
اول و دوم را از آن خ��ود کرد و مهدی کهندلی 

بر سکوی سوم این مسابقات ایستاد.

جام نقره ای در سبد بسکتبالیست ها

در مس��ابقات دهه فجر تیم بس��کتبال بانوان 
گراش جام نایب قهرمانی را به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
گراش مس��ابقات چهارجانبه بسکتبال بانوان با 
حضور تیم های الرستان، گراش، اوز و فیشور به 
مناسبت بزرگداشت دهه فجر در سالن ورزشی 
فیش��ور انجام شد. تیم بس��کتبال تربیت بدنی 
گ��راش عنوان نایب قهرمانی ای��ن رقابتها را به 

خود اختصاص دادند.
پیام فیش��ور اول شد و شهرداری الرستان در 

جای سوم قرار گرفت.

شهدا در فیشور، گراش جوان در اوز

تی��م ش��هدا همانند س��ال گذش��ته قهرمان 

فوتسال جایزه بزرگ فیشور شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه شهدا این تیم 
در بازی نهایی 1۲ بر 3 س��ده جوان را شکست 
داد و قهرمان ش��د. در این مس��ابقات شهدای 
گراش 77 گل به ثمر رساند و علیرضا عظیمی 
و سید مصطفی موسوی با ۲۲ گل عنوان آقای 
گل بازی ها را به دس��ت آوردند. به گفته مربی 
ای��ن تیم فرهاد شمس��ی و حمی��د عالی پور به 
عنوان فنی ترین بازیکنان این رقابت ها شناخته 

شدند.
شهدا در مس��ابقات اوز نیز تا نیمه نهایی باال 
آمد اما به دلیل تداخل برنامه ها از این مسابقات 
کنار کش��ید. در اوز گراش ج��وان دیگر نماینده 

گراش به مقام دوم رسید.

س�تاره های آب�ی کونگ ف�و در اقلید 
درخشیدند

نونهاالن و نوجوانان کونگ فو گراش هر دو در 
مسابقات استانی به مقام نایب قهرمانی رسیدند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره ورزش و 
جوانان گراش همزمان با جش��ن های پیروزی 
انقالب یک دوره مسابقات کونگ فو توآ در رده 
نونهاالن و نوجوانان با ش��رکت کونگ فوکاران 
شهرستان های فارس در شهرستان اقلید برگزار 
شد. در پایان تیم کونگ فو ستاره آبی گراش به 
مربیگری ابوالقاسم رزاقپور و سرپرستی عباس 
مهیایی در هر دو رده سنی موفق به کسب مقام 
نایب قهرمانی این مسابقات شد. یونس رزاقپور، 
عل��ی مالدار، رضا محمدی و محمد یادگاری به 
نش��ان طال دس یافتند. وحید خس��روی، رضا 
نیکخو و عباس کش��وری مدال نقره را به گردن 
آویختن��د و علی اقبال، ابوالفض��ل زارع، حمید 
قربان��ی، فرزاد فتح��ی، محم��د زارع و علیرضا 
آخوندزاده نیز موفق به کس��ب م��دال برنز این 

مسابقات شدند.

دارالسالم
نوزاد مینوزاده، فرزند ابوطالب، بیماری قلبی مادرزادی، نوزاد

رحمت فرامرزی، فرزند علی،مشکل حاد تنفسی،74 ساله 
بی بی جان خبازی، فرزندآقا رضا، سکته قلبی، 8۹ساله

علی نقی اسدی، فرزند اکبر، سکته قلبی، ۹0 ساله
محمد درویشی، فرزند غالمحسین، نامشخص،30 ساله

محترم خون جهان، فرزند عبدالرضا، تصادف،44 ساله
نساء بت فریب، فرزند محمد،خونریزی داخلی دستگاه گوارشی،87 ساله

رضا خوش بختی، فرزند محمدحسن، سرطان،7۶ ساله

دارالرحمه
رضا آبازیان،فرزند فرج، زخم بستر،8۶ ساله 

ابوالقاسم خندان، فرزند محمدعلی، سکته مغزی، ۶5 ساله
نوزاد غالمی، فرزند احمد، مرده زایی، نوزاد

حسینعلی اکبریان، فرزند محمد، ایست قلبی،84 ساله
احمد احمدی، فرزند محمدعلی، نارسایی کبدی،75 ساله

لیال توخش، فرزند جانعلی، ذات الریه،۶8ساله
معصومه رحیمی، فرزند کریم، Sepsis، یک ماهه

ابوالحسن مدرسی، فرزند علی،Pulmonary thrombus ، 85 ساله

پرسه

داوران مدرک گرفتند 
ب��رای نخس��تین  ب��ار دوره 
دو  درج��ه  دوری  کالس 
تنی��س روی می��ز در گ��راش 

برگزارشد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی 
هی��ات تنی��س روی می��ز به 
منظ��ور ارتق��اء داوران ی��ک 
دوره کالس داوری درج��ه ۲ 
فدراس��یون تنی��س روی میز 
جمهوری اس��المی ای��ران به 
میزبان��ی گراش ب��ه مدت 3 
روز در خان��ه پینگ پنگ بانو 

حاجیه رضوی برگزار شد.
از  داور   1۶ دوره  ای��ن  در 
شهرستان های گراش، کاشان، 
بوانات، مهر، عالمرودشت، گله 
دار و الرستان برای دست یابی 
ب��ه م��درک داوری درج��ه ۲ 
شرکت کردند. محمود رهیده 
داور بین المللی و از سرداوران 
برگزیده ایران و آسیای میانه 
مدرس��ی کالس را ب��ر عهده 

داشت.
بع��د از اع��الم نتای��ج هفت 
داور گراش��ی موفق ب��ه ارتقاء 
ش��دند.بعد از آزمون تئوری و 
عملی مرتضی موغلی، علیرضا 
جع��فرزادگان،عبداله��ادی 
موغلی، حس��ین امانی، فرزانه 
غفوری، زهره رشیدی و زینب 
آشفته توانستند مدرک داوری 

درجه ۲ را کسب کنند.
و حسین  خواس��تار  عباس 
درویش��ی نیز از داوران درجه 
۲ تنیس روی میز شهرستان 
هس��تند. تنی��س روی می��ز 
در حال  گ��راش  شهرس��تان 
حاضر ۹ داور درجه ۲ و بیش 

از 40 داور  درجه 3 دارد.

در  بزرگس�االن  تی�م 
رقابت های استانی

انتخاب��ی  پایان��ی  مرحل��ه 
ب��ا  شهرس��تان  بزرگس��االن 
قهرمانی میالد عباس زوج به 

پایان رسید.
مرحل��ه  دو  مجم��وع  در 
انتخابی می��الد عباس زوج با 
1۹ امتیاز توانست از حریفان 
خود پیش��ی بگی��رد و عنوان 
و  آورد  بدس��ت  را  قهرمان��ی 
ب��ه عضویت تیم بزرگس��االن 
شهرستان درآید.حسین امانی 
با 18 امتیاز در جای دوم قرار 
گرفت و محمد حس��ینا با 18 
امتیاز مقام س��وم را به دست 

آورد. 
عبدالهادی موغلی، حمیدرضا 
موغل��ی و میالد عب��اس زوج 
س��ه نفر بازیکن انتخاب شده 
هستند و نفر چهارم با تصمیم 

کمیته فنی انتخاب می شود. 

جعفری قهرمان 
نوجوانان

مس��ابقات تنیس روی میز 
گرامیداشت  یادواره  فجر  جام 
مرحومه بانو رضوی شهرستان 
گراش در رده س��نی نوجوانان 
با قهرمانی علیرضا جعفری به 

پایان رسید.
نوجوانان  قهرمانی  مسابقات 
شهرستان با حضور 1۶ تنیسور 
در خانه تنی��س روی میز بانو 
رضوی ب��ه ص��ورت دوحذفی 
برگ��زار گردی��د ک��ه در پایان 
علیرضا جعفری توانست عنوان 
قهرمانی را بدست آورد، حسین 
صالح��ی در ج��ای دوم ق��رار 
گرفت و محمدمهدی آخوندی 
که آینده ای روش��ن برای آن 
پیش بینی می ش��ود توانست 

مقام سوم را از آن خود کند.

درویشی قهرمان شد
مس��ابقات نونه��االن گراش 
بانو حاجیه  یادواره مرحوم��ه 
رضوی و گرامیداشت دهه فجر 
با حضور 13 بازیکن به صورت 
دو حذفی در خانه پینگ پنگ 
گ��راش برگزارگردی��د که در 
پایان مسعود درویشی قهرمان 
محس��ن  و  ش��د  مس��ابقات 
عبداله��ی و محم��د مه��دی 
آخوندی در مکان های دوم و 

سوم قرار گرفتند.

پینگ پونگ

دنیای 
ورزش

عبدالرضا حس�ین پور داوری در مس�ابقات کشوری را با حضور در یک  �
بازی از لیگ دس�ته دوم آزادگان آغاز کرد. او در نخستین حضورخود دوم 
بهم�ن ماه داور چهارم بازی تیم ه�ای البدر بندر کنگ و صنعت نفت نوین 

آبادان بود. 

ب�ه گ�زارش رواب�ط عموم�ی هی�ات تنی�س روی می�ز گ�راش ب�ا  �
برنامه ریزی ه�ای قبل�ی مرحله اول ط�رح اس�تعدایابی تنیس روی میز 
شهرس�تان گراش یکش�نبه ۸ بهمن ماه در دو بخش پس�ران 7 تا 11 و 
دختران 9 تا 11 س�ال اجرا ش�د. به دلیل نفرات زیاد ش�رکت کننده در 

ای�ن طرح هیات تنیس روی میز شهرس�تان به صورت چند گروه 
تست های اس�تعدایابی را اجرا می کند.این طرح تا آخر بهمن ماه در 

گراش برگزار خواهد ش�د.

 مسابقات آزاد شطرنج دهه فجر  به روش سوئیسی در سالن شهرداری  �
گراش برگزار ش�د. شرکت کنندگان در پنج دور با هم به رقابت پرداختند 
که در نهایت صادق مالیی با غلبه بر تمامی حریفان و با شایستگی به مقام 
اول دست یافت و مهدی فقیهی و مهدی زمانی نیز در جایگاه دوم و سوم 

قرار گرفتند . 

جوانان هالل احمر به مسابقات 
کشوری راه یافتند

گریش��نا:  جوانان هالل احمر با پیروزی در هفته آخر لیگ برتر فوتبال 
جوانان فارس مقتدارنه به مسابقات کشوری راه یافت.

به گزارش روابط عمومی باش��گاه هالل احمر در هفته آخر تیم فوتبال 
هالل احمر گراش در فراشبند به مصاف تیم وحدت این شهرستان رفت 
که درپایان با گلهای حسین غالمی و بهنام شیرشمسی ۲ بر صفر حریف 

خود راشکست داد.
هالل احمر با کس��ب مقام اول در گروه خود جواز حضور درمسابقات 
کشوری سال آینده را به دست آورد. نماینده گراش برای مشخص شدن 
قهرم��ان جوانان لیگ برتر فارس در س��ال ۹1 باید با قهرمان گروه یک 

بازی کند. به احتمال زیاد حافظ شیراز رقیب هالل احمر خواهد شد.
همزمان با بازی فراشبند دو تیم مدعی ماهان فسا و سایپا دیزل کوار 
به مصاف هم رفتند که تیم کوار با وجود شکست دو بر یک دراین دیدار 
باز هم به مقام دوم دست یافت. در پایان بازی های این گروه تیم جوانان 
ه��الل احمر با 3۲ امتیاز،س��ایپادیزل کوار با ۲۹ امتیاز و ماهان فس��ابا 
۲۹امتی��از و تفاضل گل کمتربه ترتیب مقامهای اول تا س��وم گروه دوم 

جوانان راکسب نمودند.
آذربادگان س��رمربی جوان هالل احمر پ��س از پایان بازی گفت قبل 
از هرچیز خدا را ش��کر می نمایم که توانستیم توانایی جوانان با استعداد 
گراشی را به اثبات برسانیم و در حالی که خیلی ها معتقد بودند که هالل 
احمر توان جنگیدن در دو جبهه جوانان و بزرگساالن را ندارد به این مهم 
دست یابیم. بحمداله هم س��همیه لیگ دسته سوم بزرگساالن را حفظ 
نمودیم و هم با تیم جوانان به مس��ابقات کش��وری صعود کردیم که جا 
دارد از زحمات جمعیت هالل احمر، اداره ورزش جوانان،ریاس��ت هیأت 
فوتبال، مدیریت باشگاه، بازیکنان و خانواده محترم شان تقدیر کنم. ضمنا 
از ریاست محترم آموزش وپرورش که درهماهنگی مرخصی دانش آموزان 

درطول فصل با باشگاه هماهنگی الزم را داشته کمال تشکر داریم.

سرخ پوشان گراش سهمیه 
کشوری را حفظ کردند

گریشنا: هالل احمر گراش با پیروزی در آخرین بازی خود و نشستن در 
رده سوم جایگاه خود در لیگ دسته آزادگان را برای سال بعد حفظ کرد.

در هفته چهاردهم از مس��ابقات گروه هشتم لیگ دسته سوم آزادگان 
هالل احمر گراش توانس��ت رقیب خود س��یمان بهبه��ان را دو بر یک 
شکس��ت دهد و جای این تیم را رده س��وم جدول بگیرد. اما با شکست 
صدرنشین رقابت ها شهرداری ماهشهر از تیم کارگر بنه گز هالل احمر از 

راه یابی به مرحله بعد رقابت ها بازماند.
دوشنبه 1۶ بهمن ماه بیش از هزار تماشاگر گراشی به ورزشگاه شهدا 
آمدند تا ش��اهد حساس ترین بازی تیم خود باشند. این بازی همزمان با 
3 بازی دیگر این گروه س��اعت 14 و س��ی دقیقه شروع شد. غالمعباس 
مه��دوی خیلی زود در دقیقه 11 گل زد تا هالل احمر با خیال راحت تر 
به بازی ادامه دهد. بعد از گل تیم سیمان بازی را در دست گرفت. نیمه 
دوم با حمالت س��یمان بهبهان آغاز ش��د اما مهاجم��ان هالل احمر در 
ضدحمله ها خطرناک تر نش��ان داند بعد از ه��در دادن چند موقعیت در 
دقیقه ۶7 س��عید چترآبگون در موقعیت تک به تک با ضربه ای از داخل 
محوطه جریمه گل دوم قرمزها را به ثمر رساند تا با رفتن به کنار زمین 

فرزند خود را در آغوش بگیرد.
خیال هالل احمر راحت تر ش��ده بود و دست به دو تعویض زد. سعید 
بالغی به جای مصطفی گوشه نش��ین به زمین آمد و بهروز گنجی جای 
محمدج��واد آذرآیین را گرفت. در اواخر بازی س��یمان بهبهان به دنبال 
بازگردان��دن بازی بود اما مدافعان و دروازه بان هالل احمر این حمالت را 
دفع کردند تا دقیقه ۹1 که س��یمان به گل رس��ید. 7 دقیقه وقت اضافه 
بازی با اس��ترس نیمکت نشینان هالل احمر به پایان رسید و زدن سوت 
پایان با شادی بازیکنان و تماشاگران همراه شد. هالل احمر با ۲1 امتیاز 

مسابقات این دوره با پایان رساند.
کارگر بنه گز در خانه ش��هرداری ماهش��هر صدرنش��ین را دو بر صفر  
شکس��ت داد ت��ا به عنوان تیم دوم به دور بعد ب��رود. در دیگر بازی های 
هفته آخر  امید کیش دو بر صفر شهرداری ممسنی را شکست داد و هما 
دیلم نیز دو بر صفر مس ش��هر بابک را برد ولی این چهار تیم به همراه 
سیمان بهبهان به لیگ استانی سقوط کردند. فاصله امتیازی تیم های اول 

تا ششم نشان رقابت نزدیک تیم های این گروه بود.

فوتبال

فوتبال

گزارش

 عکس:عبدالرضا افشار

همانند سال های گذش��ته ورزشکاران رش��ته های مختلف در ایام دهه فجر در 
گراش و شهرهای اطراف به مصاف یکدیگر رفتند. 

اکبری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان گراش میزبانی مس��ابقات اسکیت 
شهرستانهای فارس، برگزاری مسابقات شطرنج، پینگ پنگ، کونگ فو و سوارکاری، 
برگزاری مراسم جش��ن پیروزی انقالب در زورخانه علی بن ابی طالب)ع( و اجرای 
حرکات پهلوانی توسط باستانی کاران و اعزام تیم فوتسال و کونگ فو بانوان و آقایان 
در رده نونهاالن و نوجوانان و بزرگساالن به مسابقات قهرمانی استان در زرین دشت و 

قائمیه از جمله برنامه های اداره ورزش و جوانان در دهه فجر بود.

 روزهای پر از 
جام و مدال در دهه فجر 

برای اولین بار جش��نواره ورزش��ی روستایی 
عش��ایری در پن��ج رش��ته فوتس��ال، والیبال، 
پینگ پنگ، دو و شطرنج باحضور ده ها ورزشکار 
دختر و پس��ر روس��تاهای تابع��ه در بخش ارد 

برگزارشد.

فوتسال: 
در نخستین روز بازیها تیم فوتسال حسین آباد 
با اقتدار و شایستگي بر سکوي اول این رقابتها 
ایستاد و روستاي زینل آباد دوم شد. در فوتسال 
بانوان تیم ارد »الف« با غلبه بر ارد »ب« عنوان 

نخست این بازیها را به خود اختصاص داد.

تنیس روی میز: بان�وان ارد و آقایان 
فداغ قهرمان شدند

مسابقات تنیس روی میز روستاها و بخش ها 
شهرس��تان گراش در دو قسمت بانوان و آقایان 
در خان��ه پینگ پن��گ ارد برگزار ش��د. ارد در 
قسمت بانوان و فداغ در بخش آقایان مقام های 

قهرمانی را به دست آوردند.
در قس��مت آقایان حسین قاس��م نژاد، قاسم 
دس��ت س��وز هر دو از فداغ مق��ام اول و دوم را 
کس��ب کردند و مصطفی قاس��م نژاد و محمد 
قادری دو فداغی دیگر به مقام س��وم مش��ترک 

رسیدند.
در بخ��ش بان��وان نیز طاه��ره میرزایی،مریم 
اسدنژاد و عالیه اس��دنژاد همگی از ارد عناوین 
اول تا س��وم این رقابت ها را به خود اختصاص 

دادند.

فداغی ها بر فراز تور والیبال

والیبال: فداغی ها در تور و توپ موفق تر بودند
مسابقات والیبال روستایی عشایری شهرستان 
گراش گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی در 

بخش ارد برگزار گردید.
درپایان مسابقات تیم دهستان فداغ با ترکیب 
وحید راستکار، محسن باقری، محسن قاسمی، 
فیروز حس��نی، محمد قاسم نژاد، رضا راستکار، 
مرتضی باقری، مصطفی قاس��م نژاد، علی اکبر 
شجاع و رحمت عبدالهی به مقام قهرمانی دست 

یافت.
در والیبال بانوان تیم روستاي خلیلي اول شد.

یک فداغی در میان شطرنج بازان اردی
 

مس��ابقات ش��طرنج گرامیداش��ت دهه فجر 
انق��الب روس��تاهای تابع��ه بان��وان و آقای��ان 
باهمکاری شورای ورزش ارد در خانه ورزش این 

بخش برگزارشد.
دراین مسابقات در قسمت آقایان ناصر نریمانی 
از ف��داغ اول ش��د، احمد منص��وری و مصطفی 
غالم��ی از ارد به ترتیب عناوین دوم و س��وم را 
ب��ه خود اختصاص دادند. در قس��مت بانوان نیز 
خدیجه اسفندی از ارد به مقام اول دست یافت. 
مرضیه مرادی و زینب سلمانی مشترکاً دوم شدند 
و عاطفه صمیمی از ارد در جای سوم قرار گرفت.

حسین آبادی ها سریع تر دویدند

از سری مسابقات روستایی و عشایری شهرستان 
گراش و در آس��تانه جشن های پیروزی انقالب 
یک دوره مس��ابقه دو استقامت به مصافت پنج 
کیلومتر با شرکت دوندگان روستاهای تابعه در 

بخش ارد برگزار شد.
در پایان این مس��ابقه میثم س��هیلی، سجاده 
س��پاده و علی اکبر فروتن هرس��ه از حس��ین 
آباد ب��ه ترتیب عناوین اول تا س��وم را به خود 

اختصاص دادند.
این مس��ابقات به همت شورای ورزش بخش 

ارد برگزار شد.

گزارش

اولین دوره مسابقات روستایی و عشایری در ارد

رقابت داغ ارد و فداغ و خلیلی

جدول پایانی گروه هشتم لیگ دسته 3 آزادگان
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14۶351۲842۳شهرداری ماهشهر1

145۲7۲114722کارگر بنه گز۲
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۲12-14۲5۶1113مس شهر بابک7

89-1417۶715شهرداری ممسنی8
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Historical Monuments 
Reach A Fortunate Number
Three historical monuments of Gerash were recently 

registered as national cultural heritage. With these three, 
the number of registered monuments reaches the fortunate 
figure of 12.

The General Manager of the Cultural Heritage and 
Tourism Organization, Fereydun 
Fa’ali, declared in the Conference 
for the Registration of Historical 
Monuments that, “Fars was successful 
in registering 8 new proposals in the 
list of monuments.” From among 
these, three historical monuments are in the county of Gerash: 
the house of martyrs Azimi, from Pahlavi period; Dahbashi 
Bath, from Ghajar period; and Khandaq Mound of Makherd 
in Khalili, a village to the west of Gerash, from Sassanid till 
the middle centuries of Islamic period.

Abdol-Ali Salahi, a member of the Cultural Heritage 
Devotees’ Circle, mentions that “Haft Berkeh” (Seven 
Cisterns) was the first monument that was registered in 1977; 
and then in the course of a few years after 2000, eight other 
monuments were added to the list. Even still, there are a 
number of proposed monuments which are not registered yet.

News

Masoud
Ghafoori

مردی با دو لبخند جداگانه
ش��ب هاي پنجشنبه و جمعه تابستان از شلوغ ترین ش��ب هاي کاري ماست. هم مشتري حضوري داشتیم و هم 
مشتري تلفني. سفارشات سمبوسه و ساندویچ و پیتزا یکي یکي آماده مي شد و به آدرس مشتری ها می فرستادیم. 
س��رم درد مي کرد و گرماي هوا و بوي روغن س��رخ کردني، س��ردردم را تش��دید مي کرد. چند برگ نعنا تازه را بو 
مي کردم که مردي  35 یا 3۶ ساله وارد مغازه شد. سفارش پنج پیتزا داد. روي یکي از صندلي هاي مغازه نشست. 
همکارم مش��غول آماده کردن پیتزا ش��د. در یک دستش گوشي موبایل و در دست دیگرش یک بطري کوچک آب 

بود. در آن پانزده دقیقه که پیتزا آماده شد. صداي تک زنگ، تحویل و دریافت پیام و زنگ موبایل قطع نشد.
بی��ن آن ه��ا دو گفتگوي ضد و نقیض توجه مرا به م��رد جلب کرد. یک بار که موبایل��ش زنگ خورد با تندي و 
عصبانیت جواب داد: »صبر بوکو، اُنتاام. دگه زنگ مزه« بالفاصله چند ثانیه بعد با لحني محبت آمیز جواب تماس 

موبایلش را داد: »عزیزم! سالم، خوبي؟ نگران نباش شنبه ساعت 10 شیراز هستم. مواظب خودت باش«
با یک نفس، تمام آب بطري را باال کش��ید. انگار تازه متوجه ش��د که من هم آنجا هس��تم و خواسته یا ناخواسته 

صدایش را شنیده ام. با لبخندی و گفتن کي پیتزا آماده مي شود، سعی کرد جو ایجاد شده را تغییر دهد.
زمانی که می خواست پول پیتزاها را بدهد جداگانه دو اسکناس ده هزار توماني را روي میز گذاشت. تعجب کردم. 
درباره علت پرداخت پول اضافي پرسیدم. با لبخند  جواب داد: هیچي، فقط بابت این قضیه ها! شتر دیدي ندیدي!

از خونسردي و توهین واضحي که کرده بود به شدت ناراحت شدم. با دلخوري جواب دادم: منظور شما کدام قضیه 
است؟ من نه شما را مي شناسم ونه دوست دارم بشناسم. این رفتار ناشایست شما باعث شد به شما شک کنم هر 
چند زندگي خصوصي شما به خودتان ارتباط دارد. با قیافه ي حق به جانبي گفت: بله،همین طوراست. بیست هزار 

تومان را به او برگرداندم و گفتم: حق السکوت را به وجدانت بده!
گفتگو داش��ت به بحث تبدیل مي ش��د که از مغازه خارج شد. پول را روي زمین انداخت. به طرفش دویدم و آن 

پول را در ماشینش پرت کردم.
به مغازه برگش��تم. بوي خیانت، دروغ، دورویي فضا را پر کرده بود. بوي نعنای تازه هم نمي توانس��ت این فضا را 

تصفیه کند.

اسفندی با هوای بهاری
باد نقش مهمی در جابجایی توده های هوای مرطوب دارد و یکی از عوامل مهم در ایجاد بارندگی و تبخیر و تعرق 
است. هنگامی که تعادل حرارتی هوا بر هم می خورد جریان هوا سبب ایجاد باد می شود. وزش باد موجب جابجایی 

دما و رطوبت می گردد و میزان تبخیر را نیز افزایش می دهد. مهمترین بادهای محلی منطقه ما عبارتند از:
1- باد قوس: این باد در آذر ماه می وزد و سبب بارندگی می شود.مردمان قدیم گراش معتقدند که اگر بارشی در 

ابتدای زمان قوس)از ابتدای آذر( همراه شود سال پر بارشی خواهد بود که باد قوس نویدبخش سال خوب است.
2- باد شمال)پیرزن کش/باد سیاه(: از بادهای سرد زمستانی است و از شمال می وزد. این باد سرماي شدید 
و خشک می آورد و باعث سرمازدگي شکوفه هاي درختان مي شود و آن ها را سیاه مي کند. از این رو باد سیاه خوانده 

شده است. وزش آن در زمستان، گاهي تا هفت روز به درازا مي کشد، از این رو به آن، باد هفتم نیز مي گویند.
۳-  باد پلپالس�ی: از اواس��ط اسفند شروع می ش��ود و وزش آن نشانه ی آغاز فصل بهار است. باِد پرستو، از 

میانه ي اسفندماه آغاز مي شود و وزش آن نشانه ي زایش و آغاز بهار است. 
4-  باد قبله که در فصول مختلف از غرب منطقه می وزد.

5-  باد 120 روزه )باد های مونس�ونی(: از اوایل اردیبهش��ت ماه شروع می شود و تا شهریور و حتی مهرماه 
ادامه دارد که به دلیل مدت وزش به نام بادهای 1۲0 روزه مشهور است. این باد می تواند محرک انتقال رطوبت 

از دریای عمان به منطقه گراش باشد. باران های چهل پسین نشات گرفته از این بادها می باشد.

پیش بینی هفته اول اسفند
بارش های خوب و فوق العاده بهمن ماه یک چهارم بارش های نرمال گراش را تامین کرد. به دنبال آن وقفه بارشی 
را حداقل تا هفته اول اسفند ماه داریم گر چه در روز های ابتدایی اسفند احتماال به صورت پراکنده بارش هایی را 

خواهیم داشت. امیدواریم برای ماه اسفند شرایط برای حداقل یک بارش خوب و وسیع دیگر مهیا شود. 
از لح��اظ نوس��انات دمایی نی��ز روند افزایش دما در روز ه��ای پایانی بهمن و همچنین ابتدایی اس��فند کاماًل 

محسوس خواهد بود به حدی که مردم را مجبور به استفاده از وسایل خنک کننده خانگی خواهد کرد.

اشیا پرنده در خیابان
توی خیابون رد می شدم که یک باره عبور چیزی را از بیخ گوشم حس 
کردم. خوب که چشم هایم را باز کردم دیدم که این شیء پرنده چیزی 
نیس��ت جز شیشه دلستر که یک راننده محترم پس از نوش جان کردن 

محتویات اش پرتاب کرده است.
شیشه دلستر به فاصله ی یک مویی از صورت من رد شد، محکم زمین 

خورد و شکست.
واقع��ا بخت با من یار بود که به صورت من برخوردی نداش��ت و گرنه 
با یک صورت باند پیچی ش��ده مجبور بودم برای مدتی امورات خودم را 

بگذرانم.
و از کجا معلوم که این تکه شیش��ه های شکس��ته پای عابرین دیگر را 

زخمی نکرده باشد؟
متاس��فانه این اولین باری نیست که با مسائلی از این دست در سطح 
ش��هر و جاده ها مواجه هس��تیم. پرت کردن پوست تخمه و میوه و انواع 
خوراکی ها به عادت برخی از همش��هریان تبدیل شده است. مثال داری 
رانندگی می کنی و ششدانگ حواست به جاده است که یک باره چیزی به 
صورت ات میخورد خوب که نگاه میکنی ، می بینی پوست تخمه بد جور 
به لباس و صورتت چسبیده است. اگر شانس بیاوری و چیزی لزج نباشد 

که خاطره اش هم آدم را مشمئز می کند.
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