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خبر اختصاصی

استاندار در نشست شورای اداری:

روند توسعه و
پیشرفت استان
هرمزگان در جریان است
صفحه 2

اختصاصی صبح ساحل /به بهانه روز جهانی منع ناقصسازی جنسی زنان

رسانههایی که
سر در برف فرو بردهاند
همین صفحه

دادستان کل استان هرمزگان:

به حریم ساحل و
دریای جزیره «هرمز»
تجاوز شده است

میــــــــز خبـ ــر

برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل
درمنطقه ویژه خلیج فارس
دبیر کمیته پدافندغیر عامل از برگزاری یازدهمین رزمایش
پدافند غیرعامل در شرکت منطقه ویژه اقتصادی خلیج
فارس خبر داد.
جهانگیر تشکری با بیان اینکه این رزمایش در راستای
مصون سازی در برابر انواع تهدیدات دشمنان و بالیای
طبیعی برگزار شد اظهار داشت با توجه به نقش پدافند
غیرعامل در کاهش خسارت ها در مواقع بحرانی اهمیت
به موضوع پدافند غیرعامل باید بیش از پیش مورد توجه
قرار گیرد .وی با تشریح اهداف این رزمایش گفت :بررسی
میزان اثر بخشی و کارایی برنامه آمادگی و آ گاهی پرسنل
و مدیران از توانایی خود در زمینه پدافند غیر عامل،
افزایش مهارتها،آشکار نمودن کارایی و ارزیابی میزان
کارایی تجهیزات در جهت مقابله با حوادث و به روزرسانی
این تجهیزات را از مهمترین اهداف این رزمایش برشمرد.
همچنین در پایان تشکری مدیر حراست و دبیر پدافند
غیرعامل در خصوص و تبیین رزمایش به ارائه گزارشاتی
پرداختند و اظهار داشت سناریویی با محوریت حمله
تروریستی برای اتش اسوزی و مانور مقابله با تهدید شناور
دریایی انتحاری حامل مواد منفجره واطفا حریق در دریا.
طراحی و اجرا گردید و راهکار های مقابله با این حمله
تشریح شدو در پایان نقاط قوت و ضعف این رزمایش
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت

تعمیر درام پایین بویلر
نیروگاه بندرعباس

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از تعمیر
درام پایین بویلر نیروگاه بندرعباس خبرداد.
حسین سلیمی گفت :درام پایین بویلر نیروگاه بندرعباس
برای اولین بار در عمر نیروگاه جهت انجام تعمیرات باز
شد.وی افزود  :در راستای تعمیرات اساسی واحد سه
بخار  ،درام پايين بویلر به عنوان یکی از مهمترین و
حساسترین تجهیزات بویلر بخار برای اولین بار با تالش
متخصصان و کارشناسان زبده نیروگاه بندرعباس جهت
انجام تعمیرات مورد نیاز باز شد .
وی ادامه داد:درام پایین بویلرهای بخار که تقسیم کننده
آب داخل لوله های دیواره های بویلر هستند ،عالوه بر
مخزن ورودی این لوله ها ،متناسب با ظرفیت لوله ها ،کار
تقسیم و تنظیم فلوی آب آنها را به عهده دارد و با توجه
به وزن و اندازه حجم و حساسیت آن به تعمیرات بسیار
حساس و دقیقی نیازمند است که این مهم برای اولین
بار در نیروگاه بندرعباس توسط پرسنل و کارشناسان
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان بدست آمد.

به مناسبت دهه مبارک فجر و یادواره شهید سردار سپهبد
قاسم سلیمانی یک دوره مسابقات پتانک برگزار شد.انجمن
پتانک کارگری بندرعباس با همکاری دانشگاه پیام نور واحد
فین یک دوره مسابقه پتانک به مناسبت دهه فجر انقالب
اسالمی و یادواره شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی در
دو بخش آقایان و بانوان و در ماده انفرادی برگزار کرد .این

رقابتها با استقبال خوب ورزشکاران و در سطح بسیار باال
انجام شد که در بخش بانوان به ترتیب فاطمه حسین پور،
پری ناز شادکام و الهه طاهری زاده و در بخش آقایان محسن
قانع ،محمد امین چشم براه و الیاس ماجرایی مقام های اول
تا سوم را کسب کردند .کادر اجرایی مسابقات متشکل از
عماد کریمی ،محمود طاهری زاده...
صفحه 4

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان:

 ۵۰درصد از نفتکوره
کم گوگرد از طریق ریل
وارد بندرشهید رجایی
میشود
یابد«.اله مراد عفیفی پور» با اشاره به الزامات شناورها درحال
تردد در آبهای بین المللی جهت استفاده از سوخت های
دارای محتوای گوگرد کمتر از نیم درصد اظهار داشت :از ابتدای
ژانویه سال  ۲۰۲۰میالدی تمامی شناورهای ملزم به رعایت
این قانون بوده و عدم توجه ،ممانعت از تردد ،توقیف و جریمه
صفحه 3
کشتی ها در آبهای بینالمللی و...

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:

هرمزگان
رتبه پنجم در کشف مواد مخدر

صفحه

معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد
مخدر از کشف بیش از  ۱۹تن مواد مخدر در کشور در بازده
زمانی  ۱۲تا  ۱۸بهمن ماه خبر داد.ناصر اصالنی گفت :مجموع
کشفیات این هفته  ۱۹هزار و  ۹۱۷کیلوگرم است که در مقایسه
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رسانههایی که سر در برف فرو بردهاند
پوشش ضعیف اخبار ختنه دختران در ایران

صبح ساحل-سمیره حنائی//
خبر درگذشت دختر بچهی مصری بر اثر ختنه،
امسال در آستانه روز جهانی منع ناقصسازی
جنسی زنان ،بار دیگر در سایتهای خبری
منتشرشد .انتشار مجدد این خبر که مربوط به
سال  2015بود ،موجب شد همگان بیندیشند
که این اتفاق بار دیگر تکرار شدهاست.
سایتهای خبری چون خبرفوری ،رکنا و
برترینها به نقل از آسوشیتدپرس و دویچهوله
با انتشار خبر کوتاهی در مورد مرگ دختر 12
سالهی مصری همه را به خطا انداختند.

«سهیر البطاء» در سال  ،2013بر اثر جراحی
ختنه نوع سه در مصر جان خود را از
دستداد« .رسالن فضل» ،پزشک جراح
مصری در سال  2015به زندان محکومشد اما
با رضایت پدر دختر از تحمل دو سال زندان
معاف شد .این پزشک تنها به گذراندن سه
ماه زندان ،به دلیل ختنه دختران که در مصر
غیرقانونی است ،محکومشد .سال 2016
خبری مبنی بر بازداشت این پزشک منتشر شد که موجب
خوشحالی مخالفان ختنه دختران در این کشور شد .ختنه
دختران در سال  2008در مصر ممنوع اعالم شد .با اینوجود
مصر از جمله کشورهایی است که بیشترین ختنه دختران در
آن انجام میشود .سازمان ملل متحد اعالم کردهاست که
حدود  ۹۰درصد از دختران و زنان  ۱۵تا  ۵۹ساله مصری ختنه
شدهاند .در کشور مصر ختنه نوع سه اتفاق میافتد.
بیتوجهی رسانه ها به ختنه دختر بوکانی
در سال « 1394بوکاننیوز» خبر ختنهی ناموفق دختر بوکانی
را منتشر کرد .دختر بچهی پنج سالهی بوکانی بر اثر خونریزی
ناشی از ختنه راهی بیمارستان امامخمینی بوکان شدهبود.
دایهی محلی «سحر شکری» را ختنه کردهبود .خونریزی
سحر ناشی از ختنه نوع یک که طبق تعریف سازمان بهداشت
جهانی شامل هرگونه خراش ،آسیب یا برش کلیتوریس
میشود ،بود .پدر و مادر سحر از اتفاق افتاده ناراحت نبودند.
آنها معتقد بودند بر طبق شرع دخترشان را ختنه کردهاند.
طبق گفتهی والدین سحر ،ابتدا به مرکز ختنه پسران مراجعه
کردهبودند .اما پزشک عمل ختنه را قبول نکردهبودند.
بنابراین دایهی محلی دخترشان را ختنه کردهبود .دایه به
ی سحر را بریدهبود.
اشتباه رگخونی موجود در اندام تناسل 
خبر ختنه سحر در سکوت باقیماند و بازتاب گستردهای

آ گه 
ی شرکتهای مشترکین محترم
تعاونی
صبحساحل

سراسر هرمزگان
در صبحساحل
تلفن پذیرش:
32241462-105

مسابقات پتانک
برای آقایان و بانوان

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :از این پس  ۵۰درصد
محصول فرآورده استراتژیک نفتکوره کم گوگرد که در راستای
اجرای قانون کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط زیست
ناشی از تردد کشتی ها ( )MARPOLدر پاالیشگاه امام خمینی
(ره) شازند تولید می شود بشکل حمل و نقل چند وجهی و
توسط وا گنهای مخزن دار به بندر شهید رجای انتقال می

گروه حوادث//
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان گفت :در جریان
بازدید از اراضی وا گذار شده جزیره هرمز مشخص شد که به حریم
ساحل و دریا تجاوز شده و جهت بررسی بیشتر نیز باید این موضوع
مورد کارشناسی قرار بگیرد.

به گزارش صبح ساحل ،مجتبی قهرمانی دادستان عمومی و
انقالب مرکز استان هرمزگان در حاشیه بازدید از جزیره هرمز و
اراضی که تحت عنوان پروژه پرورش ماهی وا گذار شده است،
عنوان کرد :مشخص شد که به حریم ساحل و دریا تجاوز شده
و جهت بررسی بیشتر نیز باید این موضوع مورد کارشناسی قرار
بگیرد.وی با بیان اینکه قوه قضاییه همواره پیگیر حقوق مردم
بوده و خواهد بود ،اظهار کرد :امیدوارم این بازدید منشأ خیر
و برکت باشد و بتوانیم آنچه حق مردم بوده و مطالبه عمومی
است را بهجا آوریم.قهرمانی تصریح کرد :در این بازدید تمامی
اراضی وا گذار شده را از نزدیک مورد بازدید و بررسی قراردادیم.

به مناسبت دهه فجر و یادواره شهید سلیمانی برگزار شد

انتقادات وپیشنهادات
خود را در مورد توزیع
روزنامه با ما در میان
بگذارید
32226751- 102

نداشت .مسئوالن بیمارستان این اتفاق را به مراجع قانونی
اطالع ندادند .خبرگزاریها و سایتهای خبری کشور نیز توجه
چندانی به این موضوع نکردند .ماجرای ختنه سحر و مرگ
سهیر البطاء در فاصله کمی از هم و در یک سال اتفاق افتاد.
انعکاس و تفاوت توجه رسانههای داخلی به این دو اتفاق و
انعکاس مجدد خبر درگذشت دختر  12ساله مصری پس از
پنج سال ،قابل تاملاست.
تالشهای انجام شده منع ختنه دختران در ایران
ایران از جمله کشورهایی است که ناقصسازی جنسی یا
ختنه دختران در آن همچنان انجام میشود .استان هرمزگان
از جمله استانهای کشور است که بیشترین عمل ختنه در
آن انجام میشود .استانهای کردستان ،آذربایجانغربی
و کرمانشاه از استانهای دیگر کشورند که همچنان ختنه
دختران ،به نام شرع و برطبق فرهنگ گذشته ،در باور مردم
وجود دارد .ختنه دختران یک عمل زنانه است و اغلب
بهصورت پنهان و توسط مادران و مادربزرگان انجام میشود.
مردان یا از ختنه دختران بیخبرند یا نقش کمتری در انجام
آن دارند .شهرستان قشم بیشترین آمار ختنه دختران در
استان هرمزگان را دارد .تالشهای بسیاری از سوی فعاالن و
سازمانهای مردمنهاد حوزه زنان برای آ گاهیرسانی در این
زمینه انجام شده و میشود .برگزاری کارگاههای آموزشی

در مناطق پرآسیب ،سمینارهای
پژوهشی و علمی ،ساخت فیلم،
انتشار دفترچههای آموزشی و مکاتبه
با متخصصان دینی از جمله این
فعالیتهابودهاست .کمپین»گامبهگام
ی جنسی زنان
تا توقف ناقصساز 
در ایران» یکی از فعالترین نهادهای
غیردولتی در زمینه ختنه دختران
است .مهمترین رهآورد این کمپین،
دریافت فتوایی از عالمان هیئت فتوای
اهل سنت جنوب کشور بود .در این
فتوا که در آذرماه سال گذشته صادر
شد به صراحت اعالم شده که «ختنه
دختران هیچگونه اساس شرعی
ندارد».
هیس!
کسی از ختنه حرف نمیزند
روز ششم فوریه /هفدهم بهمنماه
بهعنوان روز جهانی منع ناقصسازی
جنسی زنان نامگذاری شدهاست .هر ساله در این روز
سازمانها و نهادهای فعال در زمینه ختنه دختران با انجام
فعالیتهای نمادین ،در این رابطه آ گاهیرسانی میکنند.
امسال برخالف سالهای گذشته ،از فعالیتهای اندک
فعاالن نیز خبری نبود .سایتها و گروههای فعال حوزه
زنان در ایران فعالیت قابل توجهی در این روز نداشتند.
بسیاری از کانالها حتی در البهالی پستهای متعددشان،
مطلبی هرچند کوتاه ،در مورد ختنه دختران منتشر نکردند.
با وجود بی توجهی فمنیستها وفعاالن زن ،نمیتوان به
سایر خبرگزاریها و سایتهای خبری و کنشگران اجتماعی
کشور خردهگرفت .موضوع ختنه دختران همچنان زیر گرد و
غبار بیتوجهی مغفول ماندهاست .تنها شاهد چند برنامه
تلویزیونی در شبکههای ماهوارهای خارجی بودیم که
متاسفانه بخشی از اطالعاتشان نادرست و غیرکارشناسی
بود .این موضوع نشان میدهد که از منابع اطالعرسانی
موثق استفاده نشده و ارتباط با کارشناس مطلع در این حوزه
نیز گرفته نشدهاست .مطالبی که در فضای مجازی توسط
اشخاص مختلف منتشر میشود ،اغلب کارشناسیشده
نیست .حمایت از کارشناسان فعال در حوزه ختنه زنان و
بازنشر مقاالت و گزارشهای تخصصی انجام شده در این
زمینه میتواند این خال اطالعاتی را پر کند.

استخـــــدام
صبح ساحل یک نفر صفحه آرای
مجرب با مهارت ایندیزاین
ساعت
ح
ض
و
ر
3
استخدام می نماید
9-1
آدرس  :حدفاصل شهربانی و اتوتاج
جنب بانک دی  -ساختمان صبح ساحل

با مدت مشابه سال گذشته (۱۵۱۷۰کیلوگرم)  ۳۱درصد افزایش
دارد.وی افزود ۱۷ :هزار و  ۵۳۵کیلوگرم از مجموع کشفیات
مربوط به ماده مخدر تریا ک بود که  ۸۸درصد کشفیات را به
خود اختصاص داده است.
صفحه 3

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی:

برای پرسشگری ،نباید پرخاشگری کنیم
گروه سیاسی//
عضو هیات رئیسه و نماینده مردم بندرعباس در مجلس
شورای اسالمی گفت :ا گر درست رفتار نکنیم ،نه تنها هویت
خودمان را بازیابی نمیکنیم ،بلکه هویت فرهنگی و نجابت ما
تخریب میشود.

محمد آشوری تازیانی اظهار کرد :ا گر بخواهیم به عنوان
وظیفه و بر اساس آنچه قانون در اختیار ما گذاشته است
عمل کنیم ،ابتدا باید حق را بشناسیم.
وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیتها و قابلیتهای انسانی،
مادی و فیزیکی در جهت رفع دردها و مشکالت استفاده
کنیم ،افزود :همه مسئوالن و خصوصا نمایندگان مجلس باید
پاسخگوی کار و اقدامات خود باشند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلسشورای اسالمی ادامه داد:
همه تجربیات اجرایی ،مطالعات و کارهای پژوهشی خود با
مبانی توسعهپایدار را ،در قالب سه جلد کتاب نگارش کرده که
برای دوری از شائبهها ،اصل کتابها اردیبهشت ماه رونمایی
می شود .در عین حال و خالصههایی از این کتابها بزودی
در دسترس عموم قرار میگیرد.آشوری اضافه کرد :امروز جامعه
هرمزگان به یک بلوغ فکری ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
رسیده و میتواند بار توسعه خودش را به دوش بکشد ،در
حالی که  30سال قبل به بهانه عدم بهرهمندی از نیروی انسانی
توانمند و اثربخش ،به ما خورده میگرفتند.
وی با تا کید بر اینکه این مسئله هرمزگان و نخبگان استان را
متحمل رنجهای زیادی کرد ،بیان کرد :امروز این تفکرات تغییر
پیدا کرده است .تالش برای تغییر نگاه ملی ،اقدام بزرگی است
و امروز کسی به خودش اجازه نمیدهد چنین نگاهی نسبت به
هرمزگانیها داشته باشد ،زیرا این مسئله با خودباوری ،اعتماد
به نفس و تجربیات موفق در عرصههای مختلف به حالت
صحیح خود تبدیل شده است.عضو مجمع نمایندگان استان
هرمزگان با بیان اینکه با این وجود به نقطه مطلوب نرسیدهایم
و باید گامهای استوارتر و پایدارتر برداریم ،خاطرنشان کرد:
همین گامهای برداشته شده رشد ،تعالی و تغییراتی را در
جامعه ایجاد کرده است.آشوری با اشاره به بخشهایی از
کتاب توسعه هرمزگان ،گفت :برای تغییر و تحول در جامعه
برای احساس رضایتمندی اولین گام این است که جامعه را
مطالبهگر بار بیاوریم ،البته مطالبهگری باید منطقی باشد ،زیرا
ا گر شیوه مطالبهگری ما منجر به افزایش هزینه برای مردم

باشد ،خطا کردهایم.نماینده مردم بندرعباس ،با اظهار اینکه
مطالبهگری باید در تامین حقوق و رفع نارساییهای مردم و
در جهت رفع مسائل اساسی آنها باشد ،گفت :مردم داوران
خوبی هستند و ترازوی مردم ،دقیقترین معیار برای وزن کردن
انسانها است.
وی با بیان اینکه پرسشگری در قانون اساسی برای هر ایرانی
به عنوان حق در نظر گرفته شده و جامعه پرسشگر جامعه
با نشاطی است ،گفت :نباید اجازه دهیم حرفی به منظور
تحقیر مردم استان مطرح شود.آشوری با تا کید بر اینکه برای
پرسشگری ،نباید پرخاشگری کنیم ،رعایت ادب و اخالق در
انتقاد کردن را ضروری دانست و گفت :با پرخاشگری«،حق»
گم میشود.وی با اشاره به اینکه ا گر درست رفتار نکنیم،
نه تنها هویت خودمان را بازیابی نمیکنیم ،بلکه هویت
فرهنگی و نجابت ما تخریب میشود ،اظهار کرد :تغییر نگاه به
سرمایههای انسانی هرمزگان محصول ممارست و درک صحیح
از مطالبه حقوق است.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد:
برای تقویت روحیه پرسشگری از همه کسانی که میتوانستند
در مسیر این هدف بزرگ نقشآفرینی کنند ،بهرهگیری شد
و امروز کسی نگاه کج به هرمزگان و هرمزگانیها را ندارد و
ا گر هم چنین نگاهی وجود داشته باشد ،جرأت بیان آن را
ندارد .نماینده مردم بندرعباس ،قشم ،ابوموسی ،بندرخمیر
و حاجیآباد در مجلس شورای اسالمی شناخت ظرفیتهای
استان را مورد تا کید قرار داد و افزود :برای برداشتن گامهای
استوار و پایدار و رسیدن به هدفها ،حتما باید مبنای حرکت
را تببین کرده و استان را درست بشناسیم و برای رسیدن به
هدفگذاریها و حل کردن نارساییها ،باید با هم حرکت کنیم.

اعالم اسامی افراد تأیید
صالحیت شده انتخابات
مجلس در هرمزگان

گروه سیاسی//
اسامی نامزدهای تأیید صالحیت شده نهایی انتخابات مجلس
شورای اسالمی در هرمزگان از سوی شورای نگهبان اعالم شد.

بر اساس لیست اعالم شده شورای نگهبان ۲۹ ،نفر در حوزه
مرکزی شامل بندرعباس ،قشم ،حاجی آباد ،بندرخمیر و
بوموسی ۸ ،نفر در حوزه شرق استان شامل میناب ،رودان،
جاسک ،سیریک و بشا گرد و  ۱۱نفر نیز در حوزه غرب استان
شامل بندرلنگه ،بستک و پارسیان رقابت میکنند.
در حوزه مرکزی منصور آرامی ،محمد آشوری ،محمد
احمدی ،محمد صادق انواری ،زهرا تاج محمد علینژاد،
ابوالقاسم جراره ،علی حاجبی ،عیسی دادیزاده ،وحید
دهقانی ،مجتبی ذا کری ،محمد ذا کری ،پرویز ساالری،
سیروس سعادتی ،عبدالرضا شادکام ،علی عالمهزاده ،اشکان
علیپور ،عبداهلل علیمحمدی ،مجتبی کریمی ،نبیاهلل مجد،
محبوبه محمدزاده ،احمد مرادی ،حسن مریدیزاده ،قدرت
میرزاده ،علیا کبر میرزایی ،امیر میرشکارنژاد ،سعید ناصحی،
نجمیه نجابت ،حسین هاشمی تختی ،فاطمه هدایتی رقابت

میکنند.در حوزه شرق استان؛ مریم جاشونیا ،حسین
رئیسی ،جواد شعبانینیا ،منصور فرهادی ،فروغ
کرمزاده ،محمد مالکیزاده ،غالمرضا نظرنژاد ،سیده
فاطمه ذوالقدر داوطلب ورود به مجلس یازدهم
هستند.
در حوزه غرب نیز حسن ابوالفتحی ،افشار جهانشاهی،
ابراهیم باقری ،احمد جباری ،یوسف دریاورد،
غالمحسین زارعی ،محمد زارعی ،احمد شیبانی،
سمیه قهرمانی ،آرمان معروفی ،سیدمحمد نور موسوی
نامزدهای نمایندگی مجلس هستند.
ابوذر صادقی ،آرمان ماندگاری و علیا کبر مجاهدی از حوزه
مرکزی و خالد زمزمنژاد از حوزه غرب هرمزگان نیز چهار
داوطلب تایید صالحیت شده در مرحله قبل هستند که از
ادامه حضور در انتخابات انصراف داده اند.
سیده فاطمه ذوالقدر نیز حوزه انتخابیه خود را از تهران به
حوزه شرق هرمزگان شامل میناب ،رودان ،جاسک ،سیریک
و بشا گرد انتقال داده است.
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی  ۵نماینده دارد که  ۳نفر
از حوزه مرکزی ،یک نفر از شرق و یک نفر از غرب استان به
مجلس یازدهم راه خواهند یافت.
ستاد انتخابات کشور نیز اعالم کرد فعالیتهای تبلیغاتی
نامزدهای تایید صالحیت شده از بامداد فردا پنجشنبه آغاز
و در ساعت  ۸صبح روز پنجشنبه اول اسفندماه یعنی ۲۴
ساعت قبل از شروع اخذ رای پایان مییابد.انتخابات مجلس
شورای اسالمی جمعه دوم اسفندماه برگزار میشود.

