
بعــد از یک ســال وقفه ســیزدهمین جشــنواره فیلم 
کوتاه کل گراش این بار به شــکل منطقه ای و  با حضور 

فیلمسازان هفت استان در گراش برگزار شد.
سه فیلم با سه فضای متفاوت جوایز اصلی سیزدهمین 
دوره جشنواره فیلم کوتاه کل گراش را به دست آوردند.

با نظر پنج داور این دوره از جشــنواره، کیوان محسنی 
با فیلم »باگ« موفق ترین فیلمســاز کل سیزدهم بود. 
محسنی سه تندیس و لوح افتخار در بخش های بهترین 
فیلمبرداری، بهترین فیلم داستانی، و بهترین کارگردانی 
را به دســت آورد. به جز جوایز اهدایــی هیات داوران، 
انجمــن فیلم کوتــاه ایران نیز لوح و مدال ایســفا را به 
محســنی اهدا کرد. داســتان فیلم باگ در مورد بحران 

اقتصادی گراش در ســال ۱۳۸۷ اســت که در فضایی 
اکشن روایت می شود. محســنی این فیلم را با حمایت 
انجمن سینمای جوان فارس ساخت. محسنی بعد از اهدا 
جایزه گفت: »خیلی خوشحالم که داوران این جشنواره 

به مساله ژانر توجه نشان دادند.«
»شکوه زاگرس« ســاخته بهنام رضایی از شیراز نیز در 
بخش مســتند مورد توجه هیات داوران قرار گرفته بود، 
و جایــزه بهترین فیلم مســتند و بهترین تصویربرداری 
مســتند را از آن خود کرد. رضایی که دندانپزشک است 
این فیلم را در طول ۵ ســال با هزینه ای نزدیک به ۶۰۰ 
میلیون تومان ساخته است. رضایی پس از دریافت جایزه 
خود گفت: »در زمانی که سینما منفی نگر شده است من 

می خواستم که مثبت نگر باشم و زیبایی و شکوه ایران را 
نمایش دهم.«

»آریو والیبال« دیگر فیلم موفق جشنواره سیزدهم بود. 
این فیلم دو جایزه فنی بهترین تدوین و بهترین صدا را 
دریافت کرد و در بخش کارگردانی نیز لوح تقدیر دریافت 
کرد. در زمان نمایش هم تماشاگران استقبالی خوبی از 

این فیلم داشتند. 
به جز چهار جایزه فیلم »باگ« ســینماگران گراش یک 
جایزه دیگر نیز در این دوره جشــنواره به دست آوردند. 
محمدرضا خواجی، دیگر فیلمســاز گراشــی حاضر در 
جشــنواره، با فیلم »او دشــمن بود« جایــزه ویژه فیلم 

منتخب تماشاگران را از آن خود کرد.
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شـورایـاران 
پل ارتباط محالت با شورای شهر 

نخستین همایش شورایاران گراش با حضور اعضای شورایاری ۱۸ منطقه 
گراش، چهارشــنبه 22 آذرماه  در سالن دانشــکده علوم پزشکی گراش 

برگزار شد.
علی اکبر مظفری فرد مشاور شورای شهر گراش و دبیر شورایاران در گفتگو 
با رخداد درباره این همایش گفت: »رونمایی از نقشــه مناطق بیست گانه 
شهر گراش، رونمایی از اساســنامه و آیین نامه اجرایی شورایاران شورای 
اسالمی شهر، تشریح اولویت ها و وظایف و اختیارات اعضای شورایاران از 

مهمترین برنامه های این مراسم است.«
علی اصغر حســنی رئیس شــورای اسالمی شــهر گراش گفت: »ارتباط 
تنگاتنگ شورایاری محالت با شــورای شهر و شهرداری نقش مهمی در 
شناســایی و برطرف کردن مشکالت خواهد داشت و در واقع شورایاران با 
شناسایی نارسایی و کمبودهای محالت نقش بسزایی در رفع مشکالت و 

آبادی محالت دارند.«
هر گروه شــورایاری داری رئیس، نائب رئیس و منشــی و سخنگو و چند 
عضو است. شورایاران معتمدین و فعالین اجتماعی هر منطقه هستند که 

از سوی شورای شهر منصوب شده اند. 
شورایان ۱۸ منطقه گراش معرفی شده اند و منطقه ۱۹ شامل پارک شهر 
و آبشــار اندیشه و منطقه 2۰ شــامل محوطه کالت غیرمسکونی بوده و 

دارای گروه شورایاری نیست.

                                                                                                             

سرمقاله

سفر بی خطر استاندار
سـفر اسـتاندار به گـراش خیلـی کمتـر از آن چیزی که 

توقع بـود، ثمربخـش بود.
سـفرهای  در  مردمـی  دیدارهـای  کـه  ایـن  از  بعـد   
اسـتانداران از برنامـه حذف شـد. این بـار نوبت به حذف 
دیـدار فعـاالن سیاسـی و اجتماعـی با اسـتاندار بـود. در 
نهایت سـفر اسـتاندار به شهرسـتان گراش به دیداری با 
فعـاالن اقتصادی محدود شـد. نیمی از فعـاالن اقتصادی 
ماننـد شـهردار و معـاون دانشـکده علوم پزشـکی نیز در 
واقـع از بخـش دولتـی و عمومـی خواسـته های بخـش 

خصوصـی را از دیـد خـود بیـان کردند.
بازدیدهای اسـتاندار از شهرسـتان به دو پـروژه که دولت 
در دسـت سـاخت دارد یعنی ورزشـگاه محبی و مجتمع 
اداری و دیداری از دانشـکده شـیک علوم پزشکی معدود 
شـد. با ایـن برنامه ریزی برای سـفر اسـتاندار ایـن انتقاد 
وارد اسـت کـه اسـتاندار چـه زمانـی قـرار اسـت صدای 

مـردم را بشـوند و بـا چهره واقعی گراش آشـنا شـود. 
اگـر دیدارهـای مردمـی بـه دلیـل پراکندگـی مباحـث 
سـازمان های  ایـن  آیـا  نیسـت  ممکـن  شـده  مطـرح 
مردم نهـاد، مجامـع و رسـانه ها نیسـتند کـه بایـد صدای 
خواسـته های مردم را به گوش مسـئولین ارشـد اسـتان 

برسـانند؟ سـهم ایـن صـدا کجـا بود؟
حاصـل ایـن نـوع از برنامه ریزی و تصویرسـازی از گراش 
بـه جایی منتهی می شـود کـه در صحبت های اسـتاندار 
و برنامه ریزی هـا بـار توسـعه شهرسـتان بـه دوش مردم، 

خیریـن و سـرمایه گذاران می افتد.
اداری شـدن بیـش از پیـش سـفرهای اسـتانداران بـه 
شهرسـتان بـرای دولت نیز یک خطر اسـت کـه فرماندار 
بـه عنـوان نماینده عالـی دولت در شهرسـتان باید از آن 
پرهیـز کنـد. ایـن سـفر که گذشـت اما سـفر بعـدی جا 
دارد کـه اسـتاندار در ارد، فداغ، شـهرک آزادگان، محمد 
آبـاد یـا پاقلعـه نتایـج جلسـات شـورای اداری را ببیند و 

بررسـی کند.

محمدخواجهپور «
مدیررسانههایهفتبرکه « فیلمسازان ۷ استان مهمان  کل ۱۳ 
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واحد سوادآموزی اداره آموزش و پرورش گراش
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هفت برکه )گریشنا(: شورایاران در فرهنگسازی 
ما را یاری کندند.

ایـن مقدمـه  بـا  فقیهی کیـا، شـهردار شـهر 
کـه تشـکیل شـورایاران در گـراش می توانـد 
بـه عنـوان الگویـی بـرای سـایر شـهرها در 
اسـتان و کشـور باشـد، ابـراز داشـت: »ایـن 
طرحی که در شـهر گراش ایده ش را شـورای 
شـهر شـروع کـرد و پایه گذاری شـد می تواند 
الگـوی خوبـی باشـد بـرای سـایر شـهرهای 
اسـتان و حتـی کشـور. همـه عزیـزان مطلع 
نـدارد  بودجـه دولتـی  هسـتند  شـهرداری 
شـهر  آن  از  کـه  عوارض هایـی  طریـق  از  و 
وصـول می شـود مدیریـت می شـود و حتـی 
یـک ریـال از بودجـه و درآمـد شـهرداری به 
جاهـای دیگـر منتقـل نمی شـود و صرفـا در 
محـدوده خدماتـی هزینه می  شـود. بنده این 
ایـن دوره دو  اطمینـان را می دهـم کـه در 
ماهـی که در خدمت اعضای شـورای شـهر و 
پرسـنل شـهرداری بودم تمام تـالش اعضای 
شـورا و پرسـنل شـهرداری بـر این اسـت که 
حداکثـر اسـتفاده را از زمانـی که مشـغول به 

کار هسـتند، داشـته باشـیم.«
سـخنرانی  دوم  بخـش  در  گـراش  شـهردار 
بـا ایـن سـوال کـه »شـورایاران می خواهنـد 
چیـکار کنند؟ و شـورایاران بـرای چه چیزی 
تشـکیل شـدند؟« اضافه کرد: »آیا شورایاران 
تشـکیل شـدند کـه مسـائل و مشـکالت را 
پیگیـری کننـد یا همیار ما باشـند. دوسـتان 
شـورای شـهر روی قسـمت اول تاکیـد دارند 
و مـن شـهردار روی قسـمت دوم تاکید دارم. 
دو مـورد را توقـع داریـم از اعضـای شـورایار 
اول ایـن کـه مسـائل و مشـکالت محـالت 
خودشـان را پیگیـری کننـد و دوم ایـن کـه 
کمـک مـا باشـند هـم بـه لحـاظ مدیریتـی 
هـم بـه لحـاظ جـذب خیـر و هـم بـه لحاظ 
فرهنگ سـازی، امـروز چیـزی کـه در وهلـه 

اول مهـم اسـت فرهنگ سـازی اسـت.«
فقهی کیـا حـل مشـکل فاضـالب را نیازمنـد 
فرهنگ سـازی دانسـت و از شـورایاران کمک 
خواسـت: »برای مشـکل فاضالب با دوسـتان 
شـورای شـهر پیگیری هایـی داشـتیم و قـرار 
شـد از طریـق مدیـر کل برای طـرح فاضالب 
از طریق دسـتگاه آبفا مطالعات تـازه ای انجام 
شـود و وارد مرحلـه اجرایـی شـود. و قبـل از 
آن کار فرهنگ سـازی انجـام دهیـم که دیگر 
ایـن  نکنیـم  رهـا  کوچه هـا  در  را  فاضـالب 
خیلـی مهـم اسـت. مسـاله دوم تمـام کوچه 
پـس کوچه هـای شـهر را گشـتم و پیگیـری 
کـردم اکثر جداول شـهر بـه وسـیله نخاله یا 
مصالـح سـاختمانی پـر شـده اسـت. مـا باید 
تـالش کنیـم و فرهنگ سـازی کنیـم که این 

جـداول تخریـب و پر نشـود.«
او رو بـه سـوی شـورایاران گفت:»مـن فکـر 
می کنـم دوسـتان و عزیـزان می تواننـد عالوه 
بـر بـودن در کنار شـورای شـهر بازویـی برای 
شـهرداری باشـند و خواهشـی کـه دارم ایـن 
اسـت کـه عالوه بـر این که با دوسـتان شـورا 
در ارتبـاط هسـتید با ما هم در ارتباط باشـید 
و مسـایل و مشـکالت را پیگیـری کنیـد، مـا 
را حمایـت کنیـد چـرا کـه بـدون پشـتیبانی 
نمی توانیـم کار را پیـش ببریم ما ایـن قول را 
بـه مـردم می دهیم شـبانه روز خدمـت کنیم، 
کار را فنـی پیـش ببریـم، و هزینه های اضافی 

را کاهـش بدهیم.«
روزانـه  پیش نهـادی  سـاختار  اسـاس  بـر 
دبیرخانـه شـورایاران   در سـاختمان شـورای 
شـهر درخواسـت های مـردم را دریافـت کرده 

اعضـای شـورای  از  یکـی  از دسـتور  بعـد  و 
شـهر بـرای پیگیـری بـه شـورایاران ارجـاع 
بـا  ادارات  همـکاری  میـزان  می شـود.  داده 
شـورایاران در فرم هایـی ارزیابـی خواهد شـد.
بـا ادای سـوگند اعضای شـورایاران و مراسـم 
پایـان  بـه  مراسـم  ایـن  ابالغیه هـا  دریافـت 
رسـید. در ادامـه بـا اعضـای شـورایاری ۱۸ 

منطقـه گـراش آشـنا شـوید.

منطقه 1: کالت �
از غرب و جنوب به خیابان امام

و  الزمـان  صاحـب  مسـجد  بـه  شـرق  از 
گمنـام شـهدای  خیابـان 

از شمال به پارک الله
ابوالحسن غفاری، رئیس شورایاری

فرهاد حسن زاده، نائب رئیس
فاضل حاجی زاده، منشی و سخنگو

فاطمه محمودی
معصومه فیوضات

منطقه 2: پاسگاه قدیم و  �
خیابان تمیز

 از غرب به بلوار سپاه و خیابان امام
از جنوب به پارک الله

از شرق به خیابان شهدای گمنام
از شمال به بلوار سرداران

محمد اسماعیل اسماعیل  نژاد، رئیس
محمدحسن مهرابی، نائب رئیس

محمد جعفریان، منشی و سخنگو
طیبه جعفریان
زهرا پورشمسی

منطقه 3: روباد �
از غرب به مسجد صاحب الزمان و کالت

از جنوب به بلوار معلم
از شـرق بـه میدان شـهید برزگـران و بلوار 

سرداران
خیابـان  ورودی  و  کالت  بـه  شـمال  از 

گمنـام شـهدای 

رضا اسدی الری، رئیس شورا یاری
نجات آشفته، نائب رئیس

شاکر آشفته، منشی و سخنگو
مریم جعفری
زینب بهزادی

منطقه 4: مجمع القرآن �
از غرب به بلوار صیاد شیرازی

از جنوب به آخر محدوده خدماتی
از شرق به آخر محدوده خدماتی

از شمال به بلوار های سعادت و خلیج فارس

حسین عباس پور، رئیس شورا یاری
حسن یوسفی، نائب رئیس

مهدی آزادی خواه، منشی و سخنگو
فاطمه جابرفدایی

منطقه 5: بند شیخ �
از غرب به بلوار معلم

از جنوب به خیابان بسیج
از شرق به بلوار صیاد شیرازی

از شمال به بلوار شهید سعادت

مسعود محسن زاده، رئیس شورایاری
مهدی فروزان، نائب رئیس

مرتضی وقارفرد، منشی و سخنگو
محبوبه کهنسال
افسانه محسنی

 منطقه ۶:  �
بین خیابان های آبیاری و بسیج

از غرب به خیابان آبیاری
ازجنوب به آخر محدوده خدماتی

از شرق و شمال شرقی به خیابان بسیج
از شمال به خیابان امام

محمد کریمیان،رئیس شورایاری
عباداله نادرپور، نائب رئیس

محمد امانی، منشی و سخنگو
زهرا امانتی

طیبه مظفری فرد

منطقه 7: فخرآباد �
 از غرب به خیابان درمانگاه

از جنوب به آخر محدوه خدماتی
از شرق به خیابان آبیاری

از شمال به خیابان امام

منصور شادمان،رئیس شورایاری
محمود محمد پور، نائب رئیس

یوسف سبزواری، منشی و سخنگو
رباب پاالیش

زهرا محمودی
مریم نام آور

منطقه ۸: محله مصلی �
از جنوب غربی به آخر محدوده خدماتی
از شرق به خیابان درمانگاه و خیابان امام
از شمال به باغ ملی و خیابان شهدای بیدله

سلمان عبدالهی،رئیس شورایاری
علی سلیمی، نائب رئیس

حسین ناصری،منشی و سخنگو

منطقه 9: بیدله �
از غرب به شهرک رزمندگان

از جنوب به باغ ملی و خیابان شهدای بیدله
از شرق به خیابان امام

از شمال به بلوار پیامبر اعظم)ص(

علی اکبر فانی، رئیس شورایاری
علی محسنی،  نائب رئیس

محمد رضا ایزدی، منشی و سخنگو
خدیجه درویشی

زهرا بتول فروزش
طاهره جعفری

منطقه 10: باغ شفا �
از غرب به بلوار شیدای گراشی

از جنوب به بلوار پیامبر اعظم )ص(
از شرق به وار سپاه و خیابان امام

از شمال به بلوار شهدا

احمد حاجی زادگان، رئیس شورایاری
یحیی یحیایی، نایب رئیس

محمد رضا پورشمسی، منشی و سخنگو

منطقه 11: شهرک رزمندگان �
از غرب به انتهای شهرک عظیمی

از جنوب آخر محدوه خدماتی
از شرق به بلوار شیدای گراشی

از شمال به بلوار شهدا

مهدی جعفری، رئیس شورایاری
سعید جعفری، نائب رئیس

ابوطالب مهرابی، منشی و سخنگو
محبوبه نوروزی

 منطقه 12:  �
مسکن مهر و شهرک پاسداران

از غرب به آخر محدوده خدماتی
از جنوب به بلوار شهدا
از شرق به گلزار شهدا

از شمال به آخر محدوده خدماتی

عبدالحسین آئینه افروز، رئیس شورایاری
عبدالمهدی دهنوی، نایب رئیس

مهرداد بدیع زادگان، منشی و سخنگو
مهناز هنرور

راحله اسدی 
فاطمه ناصری

 منطقه 13:  �
فاز3 شهرک شهید بهشتی

از غرب به بلوار رسالت
 از جنوب به بلوار امام حسین)ع(

از شرق به بلوار دانشجو
از شمال به دانشگاه

بهنام بهمنی، رئیس شورایاری
عبدالخالق زینل پور، نائب رئیس
حسن افشار، منشی و سخنگو

هانیه افشار
راضیه اوسط جهرمی

فاطمه دبستان

منطقه 14: شهرک شهیدبهشتی �
از غرب به بلوار رسالت

از جنوب به بلوار سرداران
از شرق به خیابان خیابان دکتر حسابی

از شمال به بلوار امام حسین )ع(

حمید حسن زاده، رئیس شورایاری
علی افشار، نایب رئیس

محمد جمالی، منشی و سخنگو
معصومه ماندگاری

فاطمه ابراهیمی
طاهره علی پناهی

منطقه 15: شهرک امام خمینی �
از غرب به خیابان خیابان دکتر حسابی

از جنوب غربی به بلوار سرداران
از جنوب به خیابان ریحان

از شرق تا آخر دارالرحمه جعفرآباد

مهدی مهروری، رئیس شورایاری
محمد رضا وفایی فرد، نائب رئیس

مصطفی معتمدی، منشی و سخنگو

منطقه 1۶: شهرک شهید دستغیب �
از غرب به خیابان ریحان و دارالرحمه
از جنوب به شهرداری و بلوار سعادت

از شرق به بلوار فلسطین
از شمال به شهرک ایمان

سید حسین زیارتی، رییس شورایاری
علی اصغر باقرزاده،  نائب رئیس

عبدالحسین منفرد،  منشی و سخنگو
فاطمه فردفانی

منطقه 17: شهرک ایمان �
از غرب و جنوب غربی به تپه

 از جنوب به شهرک شهید دستغیب
 از شرق به بلوار فلسطین

 از شمال به آخر محدوده خدماتی

عبدالحسین باقرزاده، رئیس شورایاری
مرتضی غالمی، نائب رئیس

سید هادی جهانبانی، منشی و سخنگو
مرضیه زینلی

نادیا نجاتی

 منطقه 1۸:  �
شهرک فرهنگیان و آزادگان

محمد رضا پاک سرشت، رئیس شورایاری
عبدالمطلب مسلمانی، نائب رئیس

سید مهدی زیارتی ، منشی و سخنگو
زینب فقیهی

فاطمه جعفری. 

  گفتگو با کارشناس سواد آموزی آ.پ 
 تا ریشه کن شدن بی سوادی 

چه قدر راه است؟
هفت برکــه )گریشــنا(: هفتم دی مــاه ۱۳۵۸ نهضت 
ســوادآموزی به فرمان امام در ایران تشــکیل شد، به 
مناســبت روز ســوادآموزی، با اصغر امیری، کارشناس 
واحد سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 
گراش گفتگو کرده ایم. امیری متولد شــانزدهم دی ماه 
۱۳۶۹ در شــیراز و فارغ التحصیل رشــته کارشناسی 
آموزش ابتدایی از مرکز تربیت معلم شهید رجایی شیراز 
است. او کارش را از سال ۸۸ با آموزش ابتدایی در شیراز 
و کوار آغاز کرده اســت و از ابتــدای مهرماه ۱۳۹۶ در 
واحد سوادآموزی گراش مشــغول است. امیری در این 
مصاحبه درباره ی فعالیت واحد سوادآموزی گراش، آماد 
سوادآموزان و آموزش دهندگان، و نگرانی بی مورد مردم 
از ارتباط بین بی ســوادی و قطع شــدن یارانه هایشان 

صحبت می کند.

در  � اکنون  گراش  در  بخش سوادآموزی  فعالیت  
چه حوزه ای است؟

کار اصلی ما شناسایی، جذب و نگهداشت بی سوادان در 
سطح شهرســتان گراش است. هدف اولیه ما این است 
که آمار اولیای بی ســواد در مدارس را به دست آوریم تا 
در خانه کمک حال فرزندانشــان که دانش آموز هستند 
باشــند. از لحاظ وجه اجتماعی هم دانش آموزان بیشتر 
تمایــل دارند تا پدران و مادران خود را باســواد معرفی 
کنند، به مدارس در ابتدای ســال تحصیلی امسال نامه 
زدیم تا اولیای بی ســواد را به مــا معرفی کنند و بعد از 
پاالیش، توانســتیم جذب حداکثری را داشته باشیم. با 
کمیته امداد، اداره بهزیســتی و اداره ثبت احوال گراش 
هم صحبت کردیم و تفاهم نامه ای را در این زمینه امضا 
کرده ایم تا هم افراد تحت پوششی که بی سواد هستند را 
معرفی کنند و هم آدرس و شماره تماس ها را در اختیار 
ما قرار دهند. تا به امروز همکاری خوبی با ما شده است.

آمار بی سوادی در گراش چگونه است؟ �
متاسفانه آمار دقیقی نداریم و هر بار آمار متفاوتی اعالم 
می شــود، البته فقط افراد بین ۱۰ تا ۵۰ سال بی سواد 
شناخته می شــوند و آموزش می بینند، افراد باالی ۵۰ 
سال جزو آمار بی سوادی حساب نمی شوند. برای آموزش 
ســواد هم خیلی از مردم از اینکه خود را بی سواد اعالم 
کنند واهمه دارند و یکــی از این ترس ها برمی گردد به 
باور غلطی که بین آنها جا افتاده اســت که یارانه شــان 
قطع می شــود. به همین دلیل در بیشتر آمارگیری ها و 

مراجعات، خود را باسواد معرفی می کنند.
امسال چه تعداد سوادآموز تحت آموزش هستند؟  �

امســال ۱۱۶ نفر در دوره سواد، ۳۰ نفر در دوره تحکیم 
و ۳۶ نفر هم در دوره انتقال داشــتیم که توانستیم همه 
این ۱۸۰ نفر را تحت پوشــش قرار دهیم. امسال نسبت 
به ســال گذشته آمار کم است. ما در سال گذشته 2۳۰ 
نفر داشتیم. البته این سهمیه ها از استان اعالم می شود 
و در تالش هستیم که در سال آینده سهمیه را افزایش 
دهیم. البته هدف ما این است که تعداد قبولی هم زیاد 

باشد. سال قبل آمار قبولی خیلی کمی داشتیم.
فرق این سه دوره  که نام بردید در چیست؟ �

سوادآموزی شامل سه دوره سواد، تحکیم و انتقال است. 
دوره سواد شامل اول تا سوم ابتدایی می شود و فرد هیچ 
نوع سواد خواندن و نوشتن ندارد و یا اول و دوم ابتدایی 
را گذرانده است، ولی در کالس سوم مردود شده است. 

این افراد می توانند در این دوره شرکت کنند.
دوره تحکیم شامل یک دوره کوتاه مدت دو تا سه ماهه، 
حد فاصل بین دوره ســواد و انتقال است که سوادآموز 
ایــن دوره را می گذراند تا دوره ی ســوادی که گذرانده 
است محکم شــود و برای دوره انتقال آمادگی کامل را 

داشته باشند.
دوره انتقال شــامل افرادی می شــود که دوره ســواد و 
تحکیم را گذرانده اند و یا تا سوم ابتدایی درس خوانده اند 

ولی در پایه چهارم مردود شده اند.
چه تعداد آموزش دهنده در سطح شهرستان داریم؟ �

تعــداد آموزش دهنــده در ســطح شهرســتان خیلی 
کــم اســت و همیــن باعث می شــود روند ثبــت نام 
ســوادآموزان کنــد شــود. در حــال حاضــر ۹ نفــر 
آموزش دهنــده داریم که ســه نفر از آنها هم ســاکن 
 گراش نیســتند و از جهرم و خنج بــه گراش می آیند.

برای شــخص آموزش دهنده در دوره سواد، به تعداد هر 
فرد ســوادآموز، ۷۸۰ هزار تومان و همچنین ۱۴۴ هزار 
تومان به ســوادآموزی که قبول شده است پاداش داده 
می شــود. در دوره تحکیم به آموزش دهنده ۱۳۰ هزار 
تومان و دوره انتقال ۸۴۰ هزار تومان پرداخت می شود. 
این هزینه بعد از پایان دوره و بعد از قبولی ســوادآموز 

پرداخت می شود.

خبر
یادداشت

گزارش تصویری

زنگ ورزش

قهرمانی مقتدرانه نوجوانان 
هالل احمر در گراش 

هفت برکه )گریشنا(: مسابقات فوتبال نوجوانان گراش با 
قهرمانی تیم هالل احمر به پایان رسید.

بــه گزارش روابــط عمومی هیات فوتبــال گراش، این 
مســابقات قرار بود با حضور ۷ تیم برگزار شــود که در 
نهایت چهار تیم ســتاره آبی، هالل احمر، شهدا و اتحاد 
به صورت دوره ای در ورزشگاه شهدا با هم رقابت کردند. 
هالل احمر با شکست دادن هر سه حریف خود با نتایج 
پــر گل ۱۱ بر صفــر، ۷ بر صفر و ۵ بر یــک  به مقام 
قهرمانی رســید. اتحاد در جای دوم ایستاد و ستاره آبی 
مقام سوم را کســب کرد. کاپ اخالق نیز به تیم اتحاد 

رسید.
مراسم پایانی این مسابقات با حضور مسئولین برگزار و 
از برگزیدگان تقدیر شد. صادق صداقت از هالل احمر به 
عنوان بازیکن برتر مسابقات انتخاب شد.  علی بیگلری از 
شــهدا جایزه بازیکن اخالق را دریافت کرد. عنوان آقای 
گل مســابقات مشــترکا با هفت گل زده به محمدرضا 
اســماعیلی از هالل احمر و اســداله عالی پور از اتحاد 
رسید. همچنین کمیته داوران از سه داور جوان حمید 

گایانی، یاسر پورشمسی و حسین جوشن تقدیر کرد.
از ســوی هیات فوتبال به بازیکنان برتر فنی و اخالقی 
هر کدام از تیم ها لوح یادبود اهدا شــد. رضا پاغر از تیم 
شــهدا، حمیدرضا جعفری و علی رایگان از تیم ستاره 
آبی، حمیدرضا حسن نژاد و حسین یحیایی از تیم هالل 
احمر، علی شیرشمسی و حسین شیخی از تیم اتحاد به 

عنوان بازیکنان برتر انتخاب شدند.
هالل احمر با 2۴ گل زده بهترین خط حمله و با یک گل 
 خورده بهترین خط دفاع مسابقات را هم به دست آورد.

  

دورخیز شهدا برای فینال 
فوتسال فارس

هفت برکه: تیم فوتسال شــهدا نماینده گراش در لیگ 
برتر اســتان فارس، در چهارمین ســال حضور خود به 

دنبال راه یابی به فینال مسابقات است.
در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال استان فارس، شهدای 
گراش با تیم شــهید برمن داراب بازی کرد. شــهدا در 
حالی که ســه دقیقه مانده به پایان بازی ۳-۱ از حریف 
عقب بــود در نهایت با نتیجه ۴-۳ به پیروزی رســید. 
سعیدزارع، فرشــاد نجاتی و مصطفی موسوی )دوگل( 
گلزنان شهدا در این هفته بودند. در هفته هشتم شهدا با 
پیروزی ۸ بر یک برابر رینگ اسپورت نی ریز و استفاده از 

شکست تیم مقاومت زرین دشت به صدر جدول رسید.
مسابقات لیگ برتر فوتسال اســتان فارس در دو گروه 
۶ تیمی برگزار می شــود. شهدا در گروه یک با تیم های 
شهید بیاتی نی ریز، اسپورت نی ریز، شهید برمن داراب، 
مقاومت زرین دشــت و منتخب قیر هم گروه اســت. تا 
هفته هشتم شهدا با چهار برد و سه مساوی و یک باخت 
در صدر قرار دارد. در گروه دوم شــهرداری مرودشت و 

کورورش صفاشهر تیم های اول و دوم گروه هستند.
احســان جوکار سرمربی تیم شــهدای گراش در مورد 
بازی های امســال گفت: »شــروع ما در بازی ها خوب 
نبود، ولــی در ادامه خوب نتیجه گرفتیم به ویژه با تیم 
صدرنشــین مقاومت در زرین دشت به تساوی رسیدیم. 
تیم های امســال خیلی نزدیک به هم هســتند و تعداد 
تساوی های زیاد بازی ها هم نشان دهنده سطح نزدیک 

تیمها است.«
جوکار رسیدن به فینال لیگ برتر را هدف تیم شهدا در 
رقابت ها امسال اعالم کرد: »امسال برای چهارمین بار در 
بازی ها هســتیم و تحت هر شرایطی باید خودمان را به 

فینال برسانیم. از اول هم هدف مان همین بود.«
امسال تیم شــهدا با بازیکنانی از شــیراز تقویت شده 
است. سرمربی شهدا در مورد این بازیکنان گفت: »ابتدا 
فصل چهار بازیکن از تیم صدرا که در لیگ دو کشوری 
بازی کرده اند را بــه خدمت گرفتیم که دو بازیکن نظر 
کادر فنی را جلب نکرد. گلر و بازیکن شــماره هشــت 
بازیکن های خوبی هستند در نیم فصل هم یک بازیکن 

دیگر اضافه کرده ایم.«
احســان جوکار حمایت های تماشــاگران را مهم ترین 
دلگرمی تیــم اش  می داند: »در بازی هایــی که میزبان 
هســتیم به طور میانگین ۴۰۰ نفر تماشاچی داریم که 
از شهرســتان های دیگر بیشتر اســت. این تماشاچیان 

بزرگترین دلگرمی ما هستند.«
احســان جوکار از عــدم حمایت مســئولین در گراش 
شاکی است: »در گراش هیچ حمایتی نداشتیم. بچه های 
خودمان و یکی دو نفر از خیرین فقط کمک کرده اند. نه 
هیات فوتبال و نه اداره ورزش و جوانانی کمکی به ما به 

عنوان نماینده شهرستان گراش نکرده اند.«

جشن یلدا : مهد قرآن شکوفه های هالل احمر «جشن یلدا : دبستان پسرانه حسنی «جشن یلدا : نوآموزان جامعه القرآن حضرت زینب)س( «جشن یلدا : مهد قرآن فاطمیون «

خبر اول

شورایاران، پل ارتباط محالت با شورای شهر 
شیداشرقی «

فاطمهیوسفی «
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محصول موسسه فرهنگی ـ هنری هفت برکه گراش

هفت برکه )گریشــنا(: تبادار، اســتاندار 
اداری  شــورای  جلســه ی  در  فــارس 
درخواســت ها و مشــکالت شهرســتان 
گراش را شنید و از میان ۱۸ درخواست 
مکتوب مسئولین با ۹ مورد از آن موافقت 
کرد. مهمترین ایــن موارد پیگیری ارتقا 
شش نمایندگی اداری شهرستان گراش 

به اداره بود.
به گــزارش خبرنگار هفت برکه جلســه 
مشــترک شــورای اداری و برنامه ریزی 
اســتان فارس و شهرستان گراش ساعت 
۱۵:۱۰ روز 2۵ آذرماه در سالن فرمانداری 
آغاز شــد. تبادار، استاندار فارس، فرودی 
فرماندار شهرســتان و مدیران اســتان، 
معاونین در این جلســه حضور داشتند. 
در این جلســه مســئولین شهرســتان 
درخواست ها و مشکالت را مطرح کردند. 
در صورت جلســه مســئولین استانی با 
مسئولین شهرســتان آمده است:»تعداد 
شهرستان ۱۸  مسئولین  درخواست های 
مورد بود که ۹ مورد از تصمیمات منجر 
به توافق شــد که بعضــی از آن قابلیت 
عملیاتی شدن را دارد و بعضی ها از آن ها 
نیاز به ادامه کار، پیگیری و تداوم پیگیری 
برای به نتیجه رسیدن دارد دو مورد از آن 
هم نیاز به دستورات ویژه استاندار دارد.«

بخش  طرح  گــراش:  فرماندار 
فداغ باید بازنگری شود

فرودی، فرماندار شهرســتان در فرصتی 
که بــرای صحبــت داشــت مهمترین 
درخواست ها را لیســت کرد و گفت:»با 
توجــه به این کــه گراش شهرســتانی 
جدیدالتاســیس است از ســال ۹2 تا به 
امروز ۹ مورد اداره و نمایندگی در شــهر 
افتتاح کردیم بعضی از نمایندگی ها نیاز 
به ارتقا یافتن و تشــکیل چارت سازمانی 
دارند. که از این میــان می توان به ارتقا 
شعبه اقماری تامین اجتماعی، نمایندگی 
نمایندگی  تجــارت،  و  صنعت، معــدن 
روستایی،  تعاون  نمایندگی  بهزیســتی، 
نمایندگــی محیط زیســت وامور آب به 

اداره، اشاره کرد.«
از دیگر موضوعات مورد تقاضای فرماندار 
توجه و تســریع در پروژه های محورهای 
مواصالتی سطح شهرستان بود او در این 
بخــش گفت:»تونل بالگنســتان و جاده 
گراش - اوز دارد خوب کار می شــود اما 
جاده چک چک نیاز به عنایت اســتاندار 

دارد.«
فرماندار شهرســتان به موضوع شهرک 
آزادگان بــه عنــوان مشــکل حقوقــی 
شهرستان اشاره کرد و گفت:»از مشکالت 
حقوقی ایجاد شده برای شهرستان بحث 
شهرک آزادگان اســت که امیدواریم در 
دســتور کار قرار بگیرد و مشکل سریع تر 

حل شود.«
او در ادامه گفت:»در مسیر خط انتقال آب 
سد سلمان فارسی به گراش و شهرستان 
دو تقاضا داریم تســریع در آب رسانی به 
بخش ارد که ۸۰ درصد کارها انجام شده 
و آب رســانی به روستاهای کوچک خط 

انتقال آب.«
فرودی با تشــکر از تصویــب ارتقا ارد به 
شهر گفت: »امیدوارم این مصوبه هر چه 
سریع تر اجرایی شود. از تقاضاهای دیرینه 
مردم فــداغ ارتقا به بخش اســت. طرح 
تهیه و به وزارت کشور ارسال شده است 
امــا نیاز به بازنگری دارد. در زمینه ایجاد 
ناحیه صنعتی در بخش ارد و دهســتان 
فداغ نیز خواهش داریم دســتورات الزم 
گرفته شــود. در روســتاهای زینل آباد و 
آغصه تلفن های همــراه آنتن دهی ندارد 
و مدیرکل قول داده اند مشکل حل شود. 
تقاضاهای زیادی برای تلفن ثابت هم در 

مرکز شهرستان وجود دارد.«
بر اساس یکی از بندهای مصوبه شورای 
اداری قرار شد مشکل آنتن دهی زینل آباد 
و آغصه تا پایان سال حل شود: »نکته بعد 
آنتن دهی تلفن همراه اول در روستاهای 
زینل آبــاد و آغصه بود که مقرر شــد با 
اولویت توســط شــرکت مخابران فارس 
مورد بررسی قرار گرفته و با نظر مساعد 
حداکثر تا پایان سال مالی ۹۶ نسبت به 
نصــب BTS به صورت مشــترک بین 
روستاهای زینل آباد و آغصه اقدام شود.«  
شــاه چراغ، امام جمعه ی گراش پیرامون 
مشــکالت  و  ظرفیت هــا  و  پتانســیل 
شهرستان گراش گفت:»گراش هم دارای 
امکانات و ظرفیت های خوبی است و هم 
دارای مشکالتی است. در زمینه فرهنگی 
چــه ســخت افزاری و چه نرم افــزای با 
داشتن دانشــگاه، مرکز قرآنی فاطمیون، 
حــوزه علمیــه و از ظرفیت مناســب و 
باالیی برخوردار است و طالب در زمینه 
تبلیغی موفقیت خوبی داشتند. در زمینه 
اقتصادی وجود خیرین در شــهر از دیگر 

نکات مثبت شهرستان است.«
امام جمعه با اشاره مراجعات به دفتر امام 
جمعه به برخی از مشــکالت نیز اشــاره 
کرد: »اما مشــکالتی که وجود دارد، در 
یکی از کارگاه هــای تولیدی کوچک در 
سطح شهرســتان چندین سال است که 

مشــکالتی وجود دارد که چندین بار به 
خاطــر آن به دفتر امــام جمعه مراجعه 
کرده و تقاضای کمک داشته اند. مشکل 
زمین های شهرک آزادگان نیز افراد زیادی 
را برای مطرح کردن مشکل خود به دفتر 
امام جمعه کشانده است این مشکل بدون 
قصور مردم به وجود آمده است. در زمینه 
زیرساخت های ورزشــی کمبودهایی در 
سطح شهرستان داریم. از لحاظ فعالیت 
مجموعه تفریحی - ســرگرمی در سطح 
منطقــه محروم هســتیم کــه از جمله 
می توان به رژه موتورسواران در روز جمعه 
اشــاره کرد که ضرورت داشــتن پیست 
موتورسواری را نشــان می دهد. افزایش 
تعرفه آب و برق در بعضی محالت وجود 
دارد که دغدغه هایی برا همشــهریان به 
وجود آورده اســت. امیدواریم با وحدت 
و همدلی با مسئولین در جهت پیشرفت 
و توسعه پایدار شهرســتان گام برداریم 
و ســفر اســتاندار برای مردم شهرستان 

مایه ی خیر و برکت باشد.«

درخواست رییس شورا  �
از پتروشیمی تا تونل کوه 

سیاه
علی اصغر حســنی رییس شــورای شهر 
گراش در جلســه شورای اداری از شروع 
بــه کار احداث تفریج گاه بزرگ تنگ آب 
در زمینی به مســاحت ۵۰۰ هکتار خبر 
داد و در ادامــه درخواســت های خود را 
مطــرح کرد و گفت:»ســه حلقه گاز در 
منطقه شانول بین المرد، خنج و گراش 
در دهســتان خلیلی قرار دارد که تقاضا 
داریم پیگیری شود و به شهرستان گراش 
برگردد. مصوبه پتروشــیمی الرســتان 
در زمانی که گراش مســتقل نشده بود 
برای احــداث در خلیلی وجود دارد. این 
پتروشیمی می تواند خوراک صنایع  دیگر 
را هــم تامین کند. بلوار ســرداران االن 
در وســط شــهر قرار گرفته است. طرح 
کمربندی گراش آماده است و انشااهلل به 
زودی عملیاتی شود تا مشکل تصادفات 
نیز کاهش یابد. یکی از ســرمایه گذارانی 
که ســاکن دبی اســت قرار بود شهرکی 
۵ هــزار نفری در نزدیک گراش بســازد 
که اداره کل راه و شهرســازی الرستان 
کارشــکنی کرد. در کنار آن هم قرار بود 
یک مجتمع تجاری بزرگ ســاخته شود 
که گفته شــد باید در الر ســاخته شود. 
تونل تنگه بادامی در کوه سیاه ۱2۰۰ متر 
حفاری می خواهد و فاصله ۸۵ کیلومتری 
تا سه راهی بستک به ۱۱ کیلومتر کاهش 
پیدا می کند و می توان از امکانات دریا و 

بندر لنگه هم استفاده کرد.«

خانه های شهرک  �
آزادگان سند می گیرند

باقری فرد، مدیرکل راه و شهرســازی 
الرستان در پاسخ به علی اصغر حسنی 
رییس شورای شــهر گراش و فرماندار 
گراش گفت: »در بحث شهرک آزادگان 
آن هایی که ســاخت و ســاز کرده اند 
بر اســاس شــیوه نامه اجرایی که وزیر 
صادر کرده اند اقدام می شــود. از روزی 
که مــن آمــده ام چیزی به نــام این 
شهرستان و آن شهرستان نبوده است 
و مســاله ای که مطرح می کنند صحت 
 ندارد یــا مربوط به دوره قبل اســت.

درخواســتی مطرح شــده است که با 

پنج هکتار  موافقت شــده است. پنج 
هکتار باید اجرایی شــود تــا بقیه آن 
هم را واگــذار کنیــم و نمی توانیم به 
یک باره ۱۰۰ هکتــار را واگذار کنیم. 
در مــورد تونــل تنــگ بادامی چنین 
تونلی اصال مطرح نبوده است و چنین 
برنامه ای هم نداشتیم. تنها برنامه ما در 
صحرای باغ، بزرگراه الر- بستک است 
که بــه زودی کلنگ زنی خواهد شــد. 
هیچ ســرمایه گذاری در حوزه جنوب 
کارش زمین نخواهد ماند و اگر نیاز به 
مجوزهایی باشد هم پیگیری می کنیم 
و اداره کل راه و شهرســازی آمــاده 

همکاری با هر سرمایه گذاری است.«
فیاض پور،دبیــر جلســه با مــروری بر 
صورت جلســه از ۹ درخواست مسئولین 
شهرستان که منتهی به توافق شد، اشاره 
کرد و گفت:»اولین مشــکل و مشــکل 
دیرینه ی شهرســتان که زمین مانده بود 
حل مشــکل اختالف سند زمین شهرک 
آزادگان بود که تصمیمی که گرفته شده 
در آن جلسه از این قرار بود که با توجه به 
سوابق موضوع و توافقات انجام شده قبلی 
و گزارش اداره کل بازرســی استانداری و 
صورتجلســه تنظیمی در رابطه با اراضی 
واقع در شــهرک آزادگان مقرر شد اداره 
کل راه و شهرسازی الرستان با همکاری 
فرمانــداری گراش طی ســال جاری به 
صورت مجدانه پیگیری الزم را از طریق 
وزارت راه و شهرسازی برای مساعدت در 
قیمت گذاری و اعطای سند رسمی زمین 
به افراد ســاکن در این شــهرک معمول 

شود.«

نمایندگی هایی که باید  �
اداره شود

بخش عمــده ای از مصوبات شــورای 
اداری به موضوع ارتقا نمایندگی ادارات 

به اداره مستقل اختصاص داشت.
 ارتقــا نمایندگــی صنعــت معدن 
از  دیگــر  یکــی  اداره  بــه  تجــارت  و 
درخواســت های شهرســتان بــود این 
درخواســت باید از طریق سازمان برنامه 

و بودجه استان پیگیری شود.
 بــرای ارتقــا نمایندگی بهزیســتی 
شهرســتان به اداره مقرر شــد اداره کل 
بهزیستی فارس با همکاری فرمانداری با 

نظر مساعد پیگیری کند.
 ارتقا نمایندگی تعاون روســتایی به 
اداره بستگی به افزایش تعداد تعاونی های 

روستایی به ۷ تعاونی دارد. 
 ارتقا نمایندگی امــور آب گراش به 
اداره با عنایت بــه تامین مکان و خودرو 
توســط مسئولین شهرســتان، پیگیری 
الزم جهت ارتقا تشــکیالت شهرســتان 
از نمایندگی امور آب بــه اداره امور آب 
شهرســتان گراش توسط شــرکت آب 
منطقه ای فــارس حداکثر ظرف ســال 
جاری معمــول و نتیجه را گزارش کنند. 
ســازمان آب منطقه ای فارس دســتگاه 

اجرایی این درخواست است.
 تامین نیروی رسمی برای نمایندگی 
میراث فرهنگی در گراش مورد بعدی بود 
که با توجه به استناد شاخص های مصوب 
مجوز ایجاد نمایندگی میراث فرهنگی با 
دو پست ســازمانی در شهرستان گراش 
صادر شــده است. مقرر شــد با پیگیری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان و ســازمان برنامه و 
بودجه اســتان مجوز جذب نیرو و تامین 

بودجه جهت پرداخت حقوق و و مزایای 
کارکنان طی سال جاری معمول شود.

 ارتقــا نمایندگی راه و شهرســازی 
گراش به اداره، مقرر شــد توســط اداره 
کل راه و شهرســازی الرستان در چارت 
ســازمانی جدید وزارت راه و شهرسازی 
با اولویت در دســتور کار پیگیری و اقدام 

قرار گیرد.
 آخرین مورد توافق هم تســریع در 

پروژه آبرسانی به شهر ارد بود. 

دو مصوبه که نیاز به  �
دستور ویژه استاندار دارد

فیاض پور دبیر جلســه در ادامه به دو مورد 
دیگر اشــاره می کند: »مواردی که نیاز به 
دســتورات ویژه استاندار دارد و چندین بار 
مطرح شد از این قرار است:»تخصیص آب 
از خط آبرســانی الرستان جهت آبرسانی 
به روستاهای کسرالدشــت، کنار زیارت و 
شمس آباد بود که با توجه به نزدیکی به خط 
انتقال آب الرستان از سد سلمان فارسی و 
ایجاد ظرفیت جدید این خط و نظر موافق 
سازمان آب، نیاز به دستور ویژه استاندار به 
شرکت آبفا فارس برای تخصیص سهمیه 
آب از ایــن خط به آبفا روســتایی جهت 

آبرسانی با این روستاها دارد.
اداری شهرستان گراش  تکمیل مجتمع 
نیز قریب شش ســال است که عملیات 
اجرایی احداث مجتمع اداری شهرستان 
گراش شــروع شــده که در این مدت تا 
مرحله اجرای ســقف طبقه پیشــرفت 
داشته که عملیات اجرایی به علت کمبود 
منابع اعتباری به کنــدی پیش می رود. 
با توجه به این کــه در برنامه بازدید نیز 
قرار داشت نیاز به دستور ویژه استاندار به 
سازمان برنامه و بودجه برای تقویت منابع 

اعتباری این پروژه وجود دارد.«

استاندار فارس: نباید  �
بشنویم سرمایه گذاری قهر 

کرده است
تبادار، استاندار فارس با ابراز خوشحالی از 
فراهم شدن فرصت برای حضور و خدمت 
در گراش، گفت:» از نزدیک شاهد تالش، 
زحمت، فعالیت و مشــکالت شهرستان 
قرار گرفتم همکارانم بر مبنای وســع در 
رفع مشکالت تالش داشته اند و از این به 
بعد نیز تالش خواهند داشــت. مشخصه 
بارز شهرستان به عنوان یک شهر دیرین 
و کهن با صبغه فرهنگی در جنوب استان 
فــارس با مردمــی متدیــن و خیرخواه 
است. اساس ارکان عمومی هر زمینه ای 
از جامعــه مبنی بر انســان هایی اســت 
کــه در آن جامعه زندگــی می کنند. در 
حرفه های مختلف زمانی زبانزد خواهیم 
شــد که هر فردی در حرفه خود واالیی 
به خــرج دهد. در شــاخص محک زدن 
مسئولین خدمتگزاری بیشتر یه مردم و 
خدوم بودن مهم ترین مولفه است. در هر 
صورت مردم نظاره گر دقیق رفتار، گفتار، 
کردار و عملکرد ما هســتند. به خودم و 
شــما توصیه می کنم در مجالی که برای 
مســئولیت برای ما فراهم شــده است 

خدمتگزار خدوم و صادق باشیم.«
او در ادامه با اشاره به نکات و درخواست های 
مطرح شده پیرامون گراش گفت: »به نظر 
می رسدد در گراش تامین اجتماعی تنها 
یک نماینده اقماری دارید و نماینده دایم 
ندارید. معموال تامیــن اجتماعی یکی از 
ضرورت های خدماتی جدی اســت در هر 

شهرستان اســت. و قرار است آقای نباتی 
موضــوع را به صورت مهم قلمداد کرده و 

دنبال می کنند.
ادامه روند کاهش  اســتاندار خواســتار 
بیکاری در شهرســتان شــد: »در رابطه 
با اشــتغال و رونق اقتصادی که دغدغه 
استان است خوشــبختانه تاکید می کنم 
در شهرســتانی حضــور داریــم که نرخ 
بیکاری بر اســاس پیشینه تاریخی مردم 
و زمینــه و مکنت مالــی از قبل کار در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس داشتند و 
سرمایه گذاری هایی که در شهرستان شان 
انجام دادند زمینه اشــتغال مناســبی را 
فراهــم کردند و نرخ چهــار و یک دهم 
نرخ خوبی برای گراش نیست ولی نسبت 
به استان نرخ مناســبی است امیدواریم 
ما بتوانیم تالش بیشــتر بکنیم و زمینه 
را برای بخش خصوصــی بیش از پیش 
فراهــم کنیم با بهره گیــری از اعتبارات 
اهتمامی که به بحث اشتغال وجود دارد 
و تســهیالتی که در اختیار اســتان های 
مختلف گذاشــته را اشــاره می کنم ولی 
در پایــان از آقای فرمانــدار و همکارانم 
در شهرســتان گراش بــه جد طالبم که 
زمینه و تسهیل را برای سرمایه گذاری در 
بخش خصوصی کامال فراهم کنند ضمن 
بهره گیری از اعتبارات و تســهیالتی که 

دولت تعریف کرده است.«
استاندار همچنین با بیان این موضوع که 
در کنار اعتبارات دولتی بایســتی نگاه و 
توجه ما به بخش خصوصی چه داخلی و 
چه خارجی باشد، اشاره کرد:»ما متاسفانه 
در حمل و نقل جــاده ای خیلی باید کار 
کنیم تا به نسبی کشور برسیم و متاسفانه 
ما بیشــترین تلفات جاده ای را در استان 
فارس داریــم امیدواریم با همت و تالش 
مضاعف و نیروهای کارشناسی که در این 
شهرســتان داریم و طبعیتا این نیروهای 
کارشناس در شهرستان می توانند راهکار 
عملیاتی و راهبردی را برای شهرســتان 
تعریــف کنند در همــه زمینه ها توفیق 
داشته باشیم. همه نیروهایی که به عنوان 
اعضای شــورای اداری هســتند بایستی 
در کنار آقای فرمانــدار و آقای فرماندار 
با همت مضاعف شــش دانگ حواسش 
برای کمترین ســرمایه گذار و بیشترین 
سرمایه گذار باشد. ما نبایستی از شهرستان 
آقای فرودی، بشنویم سرمایه گذاری قهر 
کرده و شهرستان را رها کرده ما بایستی 
بفهمیم مجالی در شهرستان گراش است 

که در شهرستانهای دیگر نیست.«
در پایان جلســه کیخسرو سهیلی عضو 
شــورای حســین آباد به مشــکل محور 
فداغ- خلیلی اشــاره کرد و گفت:»محور 
فداغ- خلیلی هر ماه شــاهد چپ شدن 
ماشین ها هســتیم آمار را از کالنتری و 
اداره کل راه و شهرسازی بگیرید ما باید 
چقدر کشته بدهیم؟ چاره ای به حال این 

جاده کنید.«
از خیرین  یکی  آهنعلی حسین شــیری 
گراش نیز می گوید: »ما حدود ده ســال 
است ساختمانی برای صدا و سیما درست 
کردیم االن دارد پوســیده می شود و ما 
هیچ نتیجــه ای از آن ندیدیم. خواهش 
می کنم نگاه ویژه ای داشته باشید به این 

موضوع.«
فرودی در جواب به آقای حسین شــیری 
گفــت: »آقای حسین شــیری از خیرین 
هســتند و رئیس اصناف هم هســتند 
چندین ســال قبل از ایشان تقاضا شده 
یک دفتــر خبری در مرکز شهرســتان 
احــداث کنند ایشــان هزینــه کردند و 
حدود شصت هفتاد درصد کار را به اتمام 
رساندند و بعد از آن آقای سهرابی، مدیر 
کل صدا و سیما تشــریف آوردند و و ما 
از محــل ۳ درصد اعتباری گذاشــتیم. 
االن تقریبــا ۹۰ درصد کار تمام شــده 
اســت. حدود ۱۰۰ میلیون تومان دیگر 
می خواستند ما امسال ۱۵۰ میلیون برای 
آن اختصاص دادیم ان شــااهلل تمام شود 
و خواهشــی که از جناب استاندار داریم 
بحث نیرو و اســتفاده از این ســاختمان 

است که عنایتی بفرمایید.«
فرمانــدار در مورد جــاده خلیلی گفت: 
»موضــوع دوم کــه عزیــزان شــورای 
حســین آباد گفتند محور فداغ- خلیلی 
اســت که نیاز به تسطیح و شانه سازی و 
روکش آسفالت دارد. شانه سازی اداره کل 
راه و شهرســازی انجام دادند و امسال از 
محل ۳ درصد بودجه برایش گذاشتیم و 
خواهشی که از آقای باقری فرد داریم این 

است که تسریع کنند.«

خبر
عکس خبر

جشن تکلیف پرواز فرشته ها - دانش آموزان دختر گراش - حسینه ابوالفضل )ع(  « غرفه همایش هشتمین آفتاب گراش در نمایشگاه بین المللی سازمان جوانان رضوی-مشهد  «بازدید مهمانان شب شعر پیامبر اعظم )ص( از استودیو پارسینا گراش «کلنگ زنی دو مدرسه در روستاهای حسین آباد و محمد زینا «

ارتقا شش اداره گراش؛ مصوبه ی شورای اداری با حضور استاندار

حوادث

 عکس: حجت عابدی «

دستگیری متهم 
 سرقت  از منزل  کریمیان

هفت برکه:  پلیس فردی را که متهم به ســرقت از منزل 
کریمیان است دستگیر کرد. این سرقت چند ماه پیش، 
22 خــرداد ۱۳۹۶، از منزل حاج حســین کریمیان در 
خیابــان دروازه انجام شــده بود، و در آن دو ســارق با 
تهدید صاحبخانه، کلید گاوصندوق را از او گرفته و هفت 
میلیون پول نقد و حدود صد و پنجاه میلیون تومان طال 

را به سرقت برده بودند.
یکــی از نزدیکان صاحبخانه با تایید این خبر و تشــکر 
از زحمات و پیگیری نیروی انتظامی شهرستان گراش، 
به خبرنگار هفت برکه گفت: »خانم حقیقی، صاحبخانه، 
شنبه شــب، دوم دی ماه، برای شناســایی فردی که به 
عنوان یکی از سارقان منزلشــان دستگیر شده بود، به 
نیروی انتظامی فرا خوانده شد. با توجه به این که صورت 
ســارقان در هنگام ارتکاب جرم پوشیده بوده، پلیس از 
خانم حقیقی خواست که بر اساس صدا و نحوه راه رفتن 
متهم او را شناسایی کند. او با این که از این امر مطمئن 
نبود، اما بر اســاس لهجه و صدای متهم، او را به عنوان 

یکی از سارقان شناسایی کرد.«
در خبر قبلی گریشــنا هم آمده بود که یکی از نزدیکان 
صاحبخانه گفته بود: »ســارقین با صاحبخانه فارســی 
صحبــت می کردند، اما وقتی خودشــان بــا هم حرف 
می زدند، لهجه ی بندری داشــته اند.« با توجه به این که 
فرد دستگیرشــده نیز اهل کهنوج است، این فرضیه که 
او ســارق منزل باشد قوت می گیرد. عالوه بر این، منبع 
مطلــع خبر به هفت برکه گفت: »خدامه ای که در منزل 
حضور داشت نیز اهل کهنوج بود، و با این حساب، ظن 

ما قوی تر شد.«
اما چیزی که احتمال ســارق بودن متهــم را به یقین 
نزدیک می کند، بازبینی فیلم خروج ســارقان از منزل 
کریمیان اســت. منبــع مطلع می گویــد: »وقتی فیلم 
را بازبینــی کردیم و با نحوه ی راه رفتن متهم مقایســه 
کردیم، تقریبا مطمئن شدیم که او یکی از سارقان است. 
هر چند کسب اطمینان نهایی در این مورد را به عهده ی 
پلیس گذاشتیم.« در خبر قبلی آمده بود که فیلم خروج 
سارقان از منزل توسط دوربین منزل یکی از همسایگان 

ضبط شده و در اختیار پلیس قرار گرفته است.
خانــم حقیقی روز یکشــنبه بــرای ادای شــهادت به 
دادگاه شهرســتان گراش رفت. متهم در بازداشت است 
و پیگیــری پلیس آگاهــی برای اعتراف گیــری از او و 

دستگیری همدستش ادامه دارد.
2۶ آذرماه نیز یک سرقت در خیابان آبیاری رخ داد. در 
این پرونده نیز دو ســارق صبحگاه وارد یک خانه شده و 
با تهدید زن خانــه دار طالهایی به ارزش نزدیک به ۵۰ 

میلیون را ربودند.
در این پرونده نیز یک نفر متهم دستگیر شده است.

  

دو خودرو در کام آتش
هفت برکه )گریشــنا(: دو خودرو ســواری پارک شده در 
کوچه خانه فرهنگ طعمه آتش شد. گمان زده می شود 

این آتش سوزی عمدی باشد.
به گزارش هفت برکه ســید جواد معصومی از آتش نشانی 
گــراش در مورد ایــن حادثه گفت: »ســاعت ۱۰:۴۵ با 
آتش نشــانی تماس گرفته شــد و بعد از چهار دقیقه در 
محل حاضــر بودیم. عملیات اطفــای حریق حدود یک 
ساعت طول کشید و ساعت ۱۱:۴۷ دقیقه به آتش نشانی 
برگشتیم. در این حادثه دو خودرو آسیب دیده بودند عقب 
خودرو پژو ۴۰۵ و بخش موتور و جاوی خودرو پژو پارس 
در این حادثه دچار آتش ســوزی شده بود. البته با تالش 

همکاران از سرایت آتش به باک بنزین جلوگیری شد.«
علیرضا محمدیان آنش نشان تازه وارد آتش نشانی گراش  در 
نخستین شب ماموریت خود در این عملیات با معصومی 
همکاری داشت و حسن زاده دیگر عضو آتش نشانی بود که 
در محل حادثه حاضر شــد. معصومی از حضور مردم در 
محل آتش سوزی گالیه می کند: »همکاری مردم با نیروهای 
آتش نشانی ضعیف بود. به جز بعضی افراد آشنا مانند آقای 
علی مقتدری بقیه افراد بیشتر مشغول تماشا و فیلمبرداری 
بودند. از مردم خواهش داریم که از تجمع خودداری کنند و 

اجازه بدهند ما به وظیفه خودمان عمل کنیم.«
علت آتش ســوزی بعد از بررســی کارشناسی مشخص 
می شود اما صاحب یکی از خودروها به پلیس اعالم کرد 
که شــب گذشته نیز الستیک خودرو او پاره شده و روی 

آن با چاقو خط کشیده اند.
این آتش سوزی در کوچه خانه فرهنگ گراش در ابتدای 
خیابان بسیج رخ داده است. در سال های پیش نیز مواردی 
از این گونه آتش ســوزی ها در گراش مشاهده شده بود. 
آخرین مورد مربوط به دی ماه ۱۳۹۵ در محله پاقلعه بود.



پــس از نزدیــک بــه پنج مــاه وقفه ناخواســته در انتشــار           
»افســانه گراش«، اینک در ابتدای فصل پایانی ســال به میان 

شما برگشتیم. 
انتشــار »افســانه گراش« به صورت ویژه نامه از بهمن ۱۳۹۰        
بــا کار گروهی افرادی در موسســه فرهنگی هنری هفت برکه 

شروع شد، و حاال به شماره هفتادم رسیده است. 
در این شــش سال موسســه هفت برکه از ناشر یک نشریه به 

مجموعه ای از رسانه ها و برنامه های فرهنگی هنری تبدیل 
شده است که باعث می شــود تمرکز ما از انتشار نشریه خارج 
شــود، اما با این وجود همچنان کاغذ و نشــریه طعم خاص و 
ماندگاری مطلوبی دارد که باعث می شود ما دست از سر انتشار 

نشریه بر نداریم..
امیدواریم شما خوانندگان هم با ارسال نقد و نظرات و همچنین 

مطلب و عکس، در با ما مشارکت داشته باشید.

افسانه  ی ما

آیا برای زلزله آماده اید ؟
این روزها بازار زلزله در استان ها و شهرهای مختلف حسابی 
گرم است و شاید روزی هم خدای ناکرده سری به شهر ما 
بزند. آیا ما خودمان را بــرای چنان روزی آماده کرده ایم؟ 
آیا آموزش الزم را به خانــواده و فرزندانمان برای در امان 
ماندن از خطــرات و بالها داده ایم؟ یــک روز در منزل با 
خانواده ی خود یک مانور زلزلــه انجام دهید تا در هنگام 
وقوع زلزله، دستپاچه نشوید و با خونسردی به امن ترین جا 
پناه ببرید. در نظر داشته باشید که مهم ترین نیازها بعد از 
زلزله عبارتند از: تغذیه، بهداشت، عملیات نجات و کمک 
به دیگران. بــرای این عملیات نیاز به تجهیزاتی داریم که 

جمع آوری آنها بعد از زلزله می تواند غیر ممکن باشد.
یک کیف شــامل ضروری ترین وسایل را آماده کنید و در 
یک مکان امن و قابل دسترس قرار دهید چون بعد از زلزله 
بســیار الزمتان می شود. با این تجهیزات می توانید خود و 
خانــواده خود را بعد از زلزله تا رســیدن نیروهای امداد و 
نجات تا ۷2 ساعت و یا بیشتر در خانه، محل کار یا اتومبیل 

خود حفظ کنید. این کیف باید شامل این موارد باشد:
۱. جعبه کمک های اولیه شــامل باند و گاز، ابزار استریل، 
پماد ســوختگی، آنتی بیوتیک، آســپیرین، یک قیچی 
کوچک، قطره چشــمی، و داروهای مورد نیاز که هر کدام 

از اعضای خانواده به طور معمول از آن استفاده می کنند.
2. یک دفتر یادداشــت شامل شــماره تلفن های ضروری 

مراکز امداد و نجات
۳. چراغ قوه با باتری های نو 

۴. یک رادیوی ترازیستوری با باتری های شارژ شده
۵. یک کپسول کوچک آتش خاموش کن

۶. دستکش ضخیم
۷. کفش سبک

۸. انبردست و پیچ گوشتی
۹. بیل و یک کلنگ کوچک

۱۰. حداقــل ۴ لیتر آب برای هر کدام از افراد که بادید در 
یک ظرف بزرگ ذخیره کنید. ظرف ها را باید به طور مرتب 

از نظر تازگی و سالمت کنترل کنید.
۱۱. مــواد غذایی برای ســه روز بر اســاس تعداد اعضای 
خانواده، مانند غذاهای کنســروی، کمپوت، بیســکویت، 

شکالت و ...

 آموزش          

افسانه گراش4  محصول موسسه فرهنگی- هنری
فرهنگی- اجتماعی- مذهبی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: پیمان بهادری
شورای سیاست گذاری: صادق رحمانی، محمدعلی 

شامحمدی، محمد خواجه پور ، مسعود غفوری
سر دبیر :  محمدعلی شامحمدی 

مدیر تحریریه: محمد رستم پور
 بخش اداری : فاطمه صحراگرد

خبرنگاران:  شیدا شرقی، فاطمه یوسفی، حجت 
عابدی، مجید افشار، احسان شامحمدی   

 نشانی گراش: خیابان امام)ره( .ساختمان جابری
طبقه زیرین. دفتر موسسه فرهنگی هفت برکه

تلفکس دفتر:۰۷۱-۵2۴۴۹۹۷۰ 
پیامک و شبکه های اجتماعی: 09374909۶00

email: gerash@gmail.com
صفحه آرایی: مهدی عباسی ، محمد رستم پور

چاپ: کوثر الرستان

website: www.7berkeh.ir 
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Kal Short Film Festival 
in Its 13th Station 
 

7Berkeh: Three films with three different 
atmosphere won the main awards in 13th Kal 
Short Film Festival in Gerash. 
Kal Festival is one of the main cultural events 
in Gerash and perhaps Fars province. The 13th 
festival was held from 6th to 8th of December 
and hosted 41 filmmakers from 8 provinces in 
the south of Iran. This year, the jury consisted 
of well-known filmmakers and critics: Abolfazl 
Jalili (director and writer), Reza Dorostkar (film 
critic, director of documentaries), Mehdi Naderi 
(director and writer), Behtash Sanaeiha (director 
and writer), and Mahmoud Rahmani (director 
of documentaries). These men announced their 
choices from among the 39 films in three categories 
of feature short film, short documentaries and 
experimental films.
At the end of the closing ceremony, Keivan 
Mohseni was the happiest person: he won three 
main awards for best feature film, best director 
and best cinematography for his thriller short 
film, "BOG". In addition to these awards from 
Kal Festival, he was awarded the ISFA medal and 
diploma from Iranian Short Film Association. 
Behnam Rezaei was the winner of main awards 
in the documentary category with his next-to-
professional film, "The Grandeur of Zagros". 
This 40-minute documentary about the wildlife 
of Zagros mountain chain won the awards for 
best documentary and best cinematography for 
documentary. 
"Are You Volleyball?", a compassionate, funny 
and heart-rending story about a group of Arab 
migrants, was another successful film in the 
festival. Mohammad Bakhshi, the director, was 
not present in the ceremony, but won two awards 
for best editing and best sound, and also an 
honorary diploma for best directing.
There was also another Gerashi director who 
took home an important award: Mohammad Reza 
Khavvaji won the audience selection award for his 
short drama about the war, "He was the Enemy."

محمدرستمپور «

پلک اینستاگرام

  الو ... سالم
یک تاکسی لطفاً

»الو، سالم. یک تاکسی لطفا« جمله ای که 
وقتــی عجله  داریم و وســیله ای برای عبور 
و مــرور نداریم کاربرد زیــادی دارد.  برای 
معرفــی آژانس های گراش؛ شــماره های 
تماس، مدیریــت و آدرس آن دفاتر در این 

ستون یاداشت کرده ایم. 

آژانس برگ سبز
تلفن:۰۷۱۵2۴۴۳۱۳۱ و ۰۷۱۵2۴۴۴۱۴۱

مدیریت: عباس زارعي  ۰۹۱۷۱۸۱۵2۹2
آدرس: روبه روي بیمارستان

آژانس پیام
تلفن:۰۷۱۵2۴۴۵۵۴۴ و۰۷۱۵2۴۴۵۱۱۱

مدیریت: علي اکبر اکبري  ۰۹۱۷۱۸۰۶۰۳۳
آدرس: بلوار جانبازان- کوچه ۵

آژانس حجاب
تلفن:۰۷۱۵2۴۴۱۸۱۳) ویژه بانوان (

مدیریت: خانم نادرپور ۰۹۱۷۹۰۷۴۵2۰
آدرس: خیابان شهیدان محقق

آژانس دوستي
تلفن: ۰۷۱۵2۴۴۵۵۵۵ و ۰۷۱۵2۴۴۳۶۴۶

مدیریت: محرم محمودي  ۰۹۳۹۳۸۱۷۸۳۵
آدرس: جنب پارک الله

آژانس ستاره
 تلفن: ۰۷۱۵2۴۴۵۵۳۳ و ۰۷۱۵2۴۴۵۵22

مدیري : احمد فردفاني ۰۹۱۷۷۸2۱۴۹۸
آدرس: خیابان بسیج

آژانس سالم
تلفن:۰۷۱۵2۴۴۶۰۳۰ و ۰۷۱۵2۴۴۶۰2۰

مدیریت: فرزاد زین الدیني  ۰۹۱۷۸۰۹۱۶۱۹
آدرس: بلوارشهدا - روبه روي هالل احمر

آژانس صدرا
تلفن: ۰۷۱۵2۴۴۷۸۰۰  و  ۰۷۱۵2۴۴۷۷۰۰

مدیریت: مراد اوسه ۰۹۳۸۸۶۶۰۰۴۸
آدرس: ابتداي بلوار مالصدرا - روبه روي بازارچه

آژانس گراش
تلفن: ۰۷۱۵2۴۴۴۴۴2و ۰۷۱۵2۴۴۴۴۴۴
مدیریت: حسن خسروي ۰۹۱۷۷۸۱۴۱۸2
آدرس: پشت مدرسه علمیه - کنار زورخانه

آژانس مرکزي
تلفن: ۰۷۱۵2۴۴۳۶۶۶و ۰۷۱۵2۴۴۶۶۶۶

مدیریت: محمد عالیانپور  ۰۹۱۷۷۸۱۸۰۸۶
آدرس: ابتداي خیابان درمانگاه

آژانس هما
تلفن: ۰۷۱۵2۴۴۴۴۴۳  ,۰۷۱۵2۴۴۵۰۵۰

مدیریت:محمدحسین حسني ۰۹۱۷۸۸۱۴2۹۷
آدرس: بلوار مالصدرا  جنب پارک مالصدرا

تاکسي بیسیم 133
مدیریت: خانم احمدي ۰۹۰۱۶2۶۶۳۸۳

فاطمهیوسفی « راهنما افسانه

 gerashroadriders خطکورسموتورواالغ «

 abdolmakid20 امیدعلی «

 brigand-asadعشقپیری «

 ftmh.207 نیلکردنچهارشنبهآخرماهصفر « mohammad.rostampour1368منوسرماوبخاریکوچیکم «

saeedpoorshamsiکنارترشه «


