ــﺪی و
ــﺎن ﻫﻨـ
ــﻮر ﭘﺰﺷﮑـ
از ﺣﻀـ
ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎﻧﯽ ﺗـﺎ ﻧﺒـﻮد ﻣـﺪارس در
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن و دارای ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﯿﺒﮑﻮه
و ﻣﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮوارﯾﺪ و ﻋﺮوس ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان
ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر آن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت
و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و داد و ﺳﺘﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﯾﮑﯽ از ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی ،ﻋﻤﺮاﻧﯽ و… .از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻧﮕﺎه رﻋﯿﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ
آﻧﻬﺎ را از داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ،ﻋﻤﺮان
و آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻧﻌﻤﺖ
ﻫﺎ و ﺑﺮﮐﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ،راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و … ..ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
دﻫﻪ ﻓﺠﺮ
ﮔﺬار آن

ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻘﻼب ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎ و دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر

ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺎت و دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی
ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر
ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻮر و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ
آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻏﺎز دﻫﻪ ﻓﺠﺮ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺎده ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد
ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻗﺒﻞ و ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ دو دوره را
ﮔﺬارﻧﺪه اﺳﺖ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ.
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﺘﮏ و ﭘﺎرﺳﯿﺎن زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ در
ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮق و آب در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﻮد و ﻣﺮدم در وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺤﺮوﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ وﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺮﻣﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل روز از ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮق ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻋﺎت
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ از وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻨﮏ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎدﺑﺰن و … اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ آب ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد و در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ آب ﺑﻮد ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه آب
در اب اﻧﺒﺎر ﻫﺎ و … ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری از ﻧﻌﻤﺖ آب و ﺑﺮق ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻤﺘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

وی ﺟﺎده و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب را اﺳﻔﻨﺎک و
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :از ﻟﺤﺎظ اﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ،
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺗﻨﻬﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺟﺎده وﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی روﺳﺘﺎﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﮐﯽ
ﮐﻤﺒﻮد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در آن دوران ﻣﺎﺷﯿﻦ
داﺷﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ از ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ و
آﺳﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ دارﻧﺪ و ﺗﺮدد آن ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﻣﻨﺪ اداره ﺑﻬﺪاری ﺑﻮدم
اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﭼﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ و ﭼﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺑﺎ اﻻن اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ،
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻨﺪی و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ داﺷﺖ و
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ و ﻋﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ وﺿﺮوری ﭘﺰﺷﮏ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺳﻔﺮﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺮدم
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﺪن

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﻮزه درﻣﺎن ﺣﺪود 90
درﺻﺪ ﺧﻮد ﮐﻔﺎ ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﺮدم
ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب را ﻣﺤﺪود ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺮاﮐﺰ
آﻣﻮزﺷﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪارس داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯿﺸﺪ و ﻣﺮدم از ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ
در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ و اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺖ ﺑﺮا ﮔﺬارﻧﺪن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﻔﺖ:داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ اﺻﻼ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
در ﺗﻤﺎم روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﻣﺪارس در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﭼﻬﺎر داﻧﺸﮕﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﻪ از ﺑﺮﮐﺎت وﺟﻮد اﻧﻘﻼب
ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
وی ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ دﯾﻨﯽ و ﮐﺎﻫﺶ

آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ

را

ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻘﺎن رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ دﯾﻨﯽ و روﺣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ در ﺳﺎل  56ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد رﮐﻨﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻨﻮی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻧﮓ وﺑﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ دﯾﻨﯽ از ﻗﻢ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ
دﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻮزه
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮورش روﺣﺎﻧﯽ
و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮدﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻃﻼ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ درﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﮐﺜﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ﺻﯿﺎدی ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻨﺎور ﺻﯿﺎدی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد وﮐﻤﺒﻮدﻣﻮج ﺷﮑﻦ
و اﺳﮑﻠﻪ اﻣﺮار و ﻣﻌﺎش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻃﯽ ﻣﯿﺸﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺳﻌﺖ
ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﻫﺎ؛ ﺷﻨﺎورﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و اﺳﮑﻠﻪ ﺻﯿﺎدی ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم از ﻇﺮﻓﯿﺖ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای از
ﺑﺮﮐﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺟﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و روﺣﯿﻪ آرﻣﺎﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

