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 34آبگرمکن خورشیدی
 از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی خریداری شد

  ریی��س اداره حفاظ��ت و حمای��ت اداره کل 
منابع طبیعی هرمزگان گفت :به منظور اس��تفاده 
مرتع��داران 34 آبگرمکن خورش��یدی از محل 

اعتبارات صندوق توسعه ملی خریداری شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی منابع طبیعی و 
آبخیزداری هرمزگان ؛ مهدی امیرزاده افزود: این 
آبگرمکن ها برای مرتعداران س��اکن در اراضی 
جنگل��ی و مرتعی در  روس��تاهای هماگ پایین 
،روستای چل گزی و بیخ خریداری شده و برای 
استفاده 34 خانوار به  شورای های این روستاها 
تحویل داده شده اس��ت.وی گفت: جلوگیری از 
قط��ع درختان و بوته کنی توس��ط مرتعداران از 
مهمتری��ن اه��داف نص��ب ای��ن آبگرمکن های 
خورشیدی است.رییس اداره حفاظت و حمایت 
اداره کل منابع طبیعی هرمزگان  افزود: هر کدام 
از ای��ن آبگرمکن ها با هزینه 5 میلیون تومان از 
محل اعتبارات صندوق توس��عه ملی خریداری 
ش��ده که به صورت رایگان دراختیار روستاییان 

قرار می گیرد.
پروژه های بخش مرتع از محل 

اعتبارات صندوق توسعه ملی 
پیشرفت 80درصدی دارد

 ریی��س اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی 
و آبخی��زداری هرمزگان گفت:پروژه های بخش 
مرت��ع از مح��ل اعتبارات صندوق توس��عه ملی 

پیشرفت 80 درصدی دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخی��زداری هرمزگان ؛دارویش قانعی 
افزود: 17پروژه در بخش مرتع از محل صندوق 
توس��عه ملی تامین اعتبار شده است که  اعتبار 
کل��ی اختص��اص یافته به بخش مرت��ع از محل 
صندوق توس��عه ملی 4 میلیارد و و 100 میلیون 
تومان اس��ت.وی گفت: هاللی ه��ای آبگیر توام 
با ب��ذرکاری ،تامین نهاده خ��وراک دام ،آبیاری 
و مراقبت س��نواتی و ساخت آبشخورهای بتونی 
از جمل��ه پ��روژه ه��ای مرتع از مح��ل صندوق 
توس��عه ملی است .رییس اداره امور مراتع اداره 
کل منابع طبیع��ی و آبخیزداری هرمزگان پیش 
بینی کرد پروژه های مرتع تا پایان آذر به اتمام 

برسد.
تبدیل و اخذ بیش از 10 هزار 
سند کاداستری در هرمزگان 

در یک ماه اخیر
  رئی��س ممی��زی و حدن��گاری اداره کل منابع 
طبیعی وآبخیزداری هرم��زگان از تبدیل و اخذ 
10726 هکت��ار سندکاداس��تری در آبان س��ال 
جاری )98( در شهرس��تان ه��ای بندرعباس و  
حاج��ی آباد خب��ر داد.به گ��زارش پایگاه اطالع 
رس��انی اداره کل مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری 
هرم��زگان ;کاظم حس��ن زاده گفت : با توجه به 
حجم عملیات مصوب و در راس��تای تحقق طرح 
حامی وت��داوم تا 1400 و اولویت کاداس��تر در 
محدوده های واقع در حوزه های آبخیز از محل 
اعتبارات صندوق توس��عه ملی و دس��تورالعمل 
تهیه ی نقش��ه ها، منابع طبیعی با استانداردهای 
کاداس��تری این اداره کل در این راستا موفق به 
تبدیل اس��ناد در مناطق  قریه رباط و آقاس��ین 
پایی��ن شهرس��تان بندرعباس و روس��تای گنج 
حاج��ی آباد ش��ده اس��ت.وی اف��زود: همچنین 
25 فق��ره پرونده آراء ص��ادره از دبیرخانه های 
کمیس��یون ماده واحده شهرستانها مورد بررسی 

و تعیین تکلیف قرار گرفت.
آبگیری یازده سازه آبخیرداری 

در جاسک
 بدنبال بارندگی دو روز گذش��ته در شهرس��تان 
جاسک، یازده س��ازه آبخیرداری این شهرستان 
ی��ک میلیون و 700 هزار مت��ر مکعب آبگیری 
شد.رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
جاس��ک گفت : این س��ازه ها خاکی و س��نگی و 
مالتی اس��ت و در کنترل سیل ، کاهش خطرات 
ناشی از آن ، بهره وری از سیالب ، تقویت سفره 
های زیر زمین��ی و منابع آب نقش مهمی دارد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی منابع طبیعی و 
آبخیزداری هرم��زگان ؛ اس��الم بهرامی افزود: 
بیش��ترین آبگیری در س��ازه ه��ای آبخیزداری 
روستای جاسک کهنه ، بند خاکی شیرآهن و بند 

خاکی سرخ کوه بوده است.

مدی��رکل  ایس��نا/هرمزگان 
آموزش وپ��رورش اس��تان هرم��زگان با 
انتقاد از نبود ردی��ف اعتبار برای تجهیز 
مدارس خیرس��از، گفت: نبای��د مجبور 
ش��ویم از رایانه، صندلی و دستگاه کپی 
مدارس دولتی بزنیم و به تجهیز مدارس 

دیگر بپردازیم.
موسی دادی زاده در آئین تکریم و معارفه 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اس��تان هرمزگان، افزود: وسعت خرابی ها 
در برخ��ی مدارس اس��تان هرم��زگان به 

حدی اس��ت که اعتبارات اس��تانی کفاف 
نوسازی آن را نمی کند.

وی ب��ا بیان اینکه ب��رای تأمین تجهیزات 
م��دارس خیرس��از با مش��کل مواجه ایم، 
تصریح کرد: به دلی��ل عدم وجود ردیف 
اعتبارات در بودجه با مش��کل در تجهیز 
و انش��عابات آب و ب��رق م��دارس خیر 
س��از مواجه ای��م، امیدوارم ب��رای تجهیز 
 چنین مدارس��ی چاره ای درست اندیشیده 

شود.
دادی زاده ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه نبای��د 

مجبور ش��ویم از رایانه، صندلی و دستگاه 
کپ��ی م��دارس دولتی بزنیم و ب��ه تجهیز 
م��دارس دیگ��ر بپردازی��م، خاطرنش��ان 
در  احم��دی  حض��ور  زم��ان  از  ک��رد: 
نوسازی، توس��عه و تجهیز مدارس استان 
هرمزگان خدمات شایس��ته ای انجام شده 
 و 100 مدرس��ه خیرساز شروع به ساخت

 کرده است.
وی با بیان اینکه دکتر هاشمی از نیروهای 
خدوم آموزش وپرورش است که به خوبی 
ش��رایط و چارچ��وب کار ک��ردن در این 

دس��تگاه را درک می کن��د، اظه��ار کرد: 
امیدوارم ش��اهد هماهنگی مناس��بی بین 
نوس��ازی مدارس و آموزش وپرورش در 

هرمزگان به وجود آید.

مدیرکل آموزش وپرورش استان هرمزگان:

اعتبارات استانی کفاف خرابی های مدارس هرمزگان را نمی دهد

ایس��نا/هرمزگان مدی��ر زراعت س��ازمان 
جهادکشاورزی هرمزگان از آغاز برداشت 
محصوالت س��بزی و صیفی خارج از فصل 
از زمین های کشاورزی استان خبرداد.سید 
رضا امی��ری زاده با اع��الم این خبر پیش 
بینی کرد امس��ال یک میلیون و 800 هزار 
تن محصوالت س��بزی و صیفی از 55 هزار 

هکتار زمین های هرمزگان برداشت شود.

وی با بیان اینکه برداشت محصوالت سبزی 
وصیفی استان امس��ال 10 درصد بیشتر از 
مدت مش��ابه پارس��ال اس��ت، اظهار کرد: 
ش��رایط مناس��ب آب و هوای��ی و عملیات 
ب��ه زراع��ی از مهمتری��ن دالی��ل افزایش 
محصوالت اس��ت.مدیر زراعت س��ازمان 
جهادکشاورزی اس��تان اضافه کرد: گوجه، 
پیاز، فلفل، خیار، بادمجان و هندوانه از جمله 

محصوالت خارج از فصل هرمزگان است.
امیری زاده با اش��اره ب��ه اینکه محصوالت 
خ��ارج از فص��ل هرمزگان به اس��تان های 
و  ته��ران  اصفه��ان،  خوس��تان،  ف��ارس، 
آذربایجان شرقی فرستاده می شود، تصریح 
کرد: این محصوالت به کش��ورهای عراق، 
افغانستان، حوزه خلیج فارس و آسیای میانه 
نیز صادر می ش��ود.مدیر زراعت س��ازمان 

جهادکشاورزی استان با بیان اینکه برداشت 
محصوالت س��بزی و صیفی خارج از فصل 
هرمزگان تا اردیبهش��ت س��ال آینده ادامه 
دارد، عن��وان کرد: شهرس��تان های میناب، 
رودان و بندرعب��اس از مهمتری��ن مناطق 
تولید محصوالت خارج از فصل هستند.وی 
در پایان افزود: محصوالت س��بزی و صیفی 
خارج از فصل هرمزگان در فصل سرد سال 

تامین کننده بازار سراسر کشور هستند.

مناب��ع  ایرنا-مدی��رکل   - بندرعب��اس 
طبیع��ی و آبخیزداری هرم��زگان گفت: 
نیمی از گیاهان دارویی ش��ناخته ش��ده 
اس��تان در ک��وه گنو وج��ود دارد و این 
 منطق��ه مح��ل مناس��بی ب��رای روی��ش

 آنهاست.
امید ذاکری روز شنبه در گفت وگوبا ایرنا 
افزود: گیاهانی ش��امل، تنگ��رس، درمنه، 
انزروت، سنای مکی، مورخوش، مریم گلی 
کارواندی)مورتل��خ(، ارس، ب��ادام کوهی، 
چوج، آویش��ن ش��یرازی، مری��م نخودی، 
زی��ره، گلدر و گنجر به عن��وان مهم ترین 
گونه های داروی��ی در منطقه گنو و بعضی 

از نقاط استان به شمار می رود.
وی اظه��ار کرد: منطقه گن��و با 27 هزار 
و 500 هکتار وس��عت در 30 کیلومتری 
شمال غربی ش��هر بندرعباس قرار گرفته 
که به دلیل کوهستانی بودن و ارتفاع زیاد 

به بلندترین کوه هرمزگان شهرت دارد.
برداشت س��الیانه ۲۰۰ تن گیاه دارویی  

درهرمزگان
ریی��س اداره بهره ب��رداری منابع طبیعی 

هرم��زگان درهمین زمینه اظهارداش��ت: 
س��الیانه افزون بر200 ت��ن انواع گیاهان 
دارویی ش��امل، آویش��ن، حنا، آلوئه ورا، 
صبرزرد، مورخ��وش، مورتلخ، مرزنجوش 
و چ��ای ترش از یک هزار رویش��گاه ها و 

مزارع استان برداشت می شود.
امی��ن ضیایی درگفت وگوب��ا ایرنا افزود: 
با توجه به بارندگی های س��ال گذشته و 
احیای مراتع با مش��ارکت م��ردم محلی 

همان منطقه، امسال گیاهان دارویی بسیار 
غنی و بستر مناس��بی برای توسعه منابع 

طبیعی فراهم کرده است.
وی تصری��ح ک��رد: برداش��ت گیاه��ان 
داروی��ی در قال��ب 20 فقره ق��رارداد از 
ش��هرهای مین��اب، بندرعب��اس، رودان، 
حاج��ی آب��اد، بش��اگرد و بس��تک ب��ه 
 ارزش 200 میلی��ارد ری��ال انجام ش��ده

 است.

ضیای��ی اظه��ار داش��ت: ب��ا توج��ه ب��ه 
خشکس��الی های موجود، در س��ال گذشته 
هی��چ مج��وزی از س��وی مناب��ع طبیعی 
هرمزگان برای برداش��ت گیاهان دارویی 

صادر نشد.
این استان با رویش گونه های گیاهی متنوع و 
کم نظیر، حتی یک کارخانه صنایع فرآوری 
 و بسته بندی گیاهان دارویی در آن وجود

 ندارد.
 بس��یاری از این گیاه��ان دارویی پس از 
تهی��ه و خش��ک ک��ردن، به اس��تان های 
همجوار ش��امل، کرمان و فارس ارس��ال 
می ش��ود زی��را کارخانه ای مس��تقل در 
هرم��زگان نیس��ت. این گیاه��ان دارویی 
پس از برداشت و ارس��ال به استان های 
همجوار، در اصفهان و تهران بسته بندی و 
به خارج از کشور صادر خواهد شد. وجود 
تعاونی های روس��تایی، تروی��ج فرآوری، 
ع��رق و اس��انس گی��ری و راه ان��دازی 
مرکز ف��روش تخصصی گیاه��ان دارویی 
راهکاره��ای ایجاد اش��تغال زایی و ارزش 

افزوده در استان است.

نگویید اگر می توانستم انجام می دادم درعوض بگویید 
اگر انجام دهم می توانم 

ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان 

کوه گنو محلی مناسب برای رویش گیاهان دارویی 
هرمزگان

رئی��س اداره مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری مین��اب از 
آبگیری س��ازه های بیومکانیک شهرس��تان میناب طی 

بارندگی اخیر خبر داد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخی��زداری هرم��زگان ;؛ بهرامی ن��ژاد گفت : یکي از 
مهمتری��ن برنام��ه ه��اي این اداره توس��عه ط��رح هاي 
بیابانزدای��ی و آبخیزداری در نقاط مختلف شهرس��تان با 
هدف حفظ و تثبیت خاک ، تغذیه س��فره هاي زیرزمیني، 

پیشگیري از سیالب است.
بهرامی نژاد افزود : تاکنون بیش از 2000 هکتار عملیات 
بیومکانی��ک در شهرس��تان مین��اب از مح��ل اعتبارات 

صندوق توسعه ملی احداث شده است.
وی گف��ت: اجرای پروژه های مذکور در س��ال جاری نیز 
از خ��رداد ماه ب��ا هدف ذخیره نزوالت آس��ماني، کنترل 
هرزآب ، کنترل س��یالبها، جلوگیري از فرس��ایش خاک، 
کاهش خطرات س��یالب، اصالح مراتع، افزایش رطوبت 

خاک و تغذیه آبهاي زیرزمیني در مراتع این شهرس��تان 
آغاز شده است.

بهرام��ی نژاد افزود: یکی از روش��های مهم س��ازگاری با 
خش��کی و جلوگیری از روند بیابان زایی ، اس��تفاده مفید 
از مناب��ع آب اس��ت و باید تالش کرد ت��ا حد ممکن از 
ریزش های جوی و جریان های س��طحی به نحو مطلوب 

استفاده شود .

آبگیری سازه هاي بیومکانیک صندوق توسعه ملی میناب

ایس��نا/هرمزگان فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از 
آرامش کامل و وضعیت عادی در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ اس��ماعیل مش��ایخ در گفت و گو با ایسنا، افزود: 
آرامش کامل در شهرس��تان بندرعباس برقرار و هیچگونه 
مشکلی وجود ندارد.وی با بیان اینکه مردم نهایت همکاری 
را با پلیس دارند، اظهار کرد: شهرس��تان بندرعباس تحت 

کنترل است و هیچگونه مشکلی وجود ندارد.فرمانده انتظامی 
شهرس��تان بندرعباس با اش��اره به اینکه م��ردم به زندگی 
روزم��ره خود می پردازند، اضافه کرد: همواره بحث افرادی 
که به دنبال عرض اندام هستند با مردم جدا بوده و نیروی 

انتظامی کمال تشکر را با شهروندان بندرعباسی دارد.
همچنین محمد رادمهر، فرماندار شهرس��تان جاس��ک در 

خصوص گالیه برخی از شهروندان در زمینه عدم تخصیص 
سوخت ویژه شناورهای صیادی و گردشگری، در گفت و گو 
با ایس��نا، اظهار کرد: این موضوع در دستور کار فرمانداری 
قرار گرفته و در حال پیگیری از طریق استانداری هرمزگان 
هستیم تا این خواسته شهروندان را عملی کنیم و مشکلی در 

این خصوص وجود نخواهد داشت.

آرامش در بندرعباس برقرار است/تخصیص سوخت شناورهای صیادی و گردشگری در حال پیگیری

آغاز برداشت محصوالت سبزی و صیفی خارج از فصل در هرمزگان
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رما
ارف

 وک
گر

کار

بنا داریم هر هفته یک مبحث حقوقی از 
روابط کارگر وکارفرما براس�اس قانون 
 کار جه�ت تنوی�ر افکار عمومی منتش�ر

 نماییم.
 تعطیلی و ی��ا مرخصی اجباری برای کارگران 
غیرقانونی اس��تاگر کارفرما بطور یکجانبه و به 
اجبار کارکن��ان را به مرخصی اعزام کند، این 
کار از مصادیق تعلیق بوده و نباید آن روز را از 

مرخصی استحقاقی کارکنان کسر نمود.
کارفرم��ا تنها در صورتی م��ی تواند کارگاه را 
تعطیل و کارگر را به مرخصی بفرس��تد که در 
این ایام، مزد و مزایای قانونی وی را پرداخت 

نماید.
نحوه پرداخت حق بیمه دوره سربازی چگونه 

است؟
پاسخ:

ام��ور   95 ش��ماره  بخش نام��ه  براس��اس 
تمامی  تامین اجتماعی،  س��ازمان  بیمه شدگان 
بیمه ش��دگانی که تا قبل از 7م��رداد 1385 
خدمت س��ربازی آن ها به اتمام رسیده است 
و قبل از آغاز خدمت س��ربازی و بعد از آن 
بیمه پرداز تامین اجتماعی باشند از خرید بیمه 
خدم��ت س��ربازی معاف می ش��وند. افرادی 
که بعد از س��ال 85 خدمت آن ه��ا به اتمام 
رسیده است مش��مول این قانون نمی شوند و 
باید نس��بت به خرید خدمت سربازی اقدام 
کنند. بیمه ش��دگان می توانن��د برای پذیرش 
مدت خدمت نظام وظیفه هر زمانی که تمایل 
دارند به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند، 
اما باید توجه داش��ته باش��ند که هرچه برای 
این منظور دیرتر اقدام کنند به دلیل افزایش 
سطح دستمزدها، مبنای کسر حق بیمه میزان 
مبلغی که باید پرداخت کنند بیش��تر خواهد 

شد.
کسر_کار

حک��م قانونی آنچه برخ��ی کارفرمایان تحت 
عنوان »کس��ر کار« )باب��ت تأخیر در ورود یا 
تعجی��ل در خروج( از مبلغ حقوق کس��ر می 

کنند، چیست؟
اسخ از ما

معموال تاخیر ورود به محل خدمت و تعجیل 
خروج بدون کس��ب مج��وز از جمله قصور و 
تخلفات انضباطی طبقه اول محسوب میشود.

بر اس��اس ماده 35 قانون کار مزد در مقابل 
انجام کار کارگر پرداخت میش��ود و کارفرما 
حق دارد به نس��بت م��دت کارکرد حقوق و 
مزای��ای وی را پرداخت نماید .عالوه بر آن ، 
کارفرما اختیار دارد به عنوان تخلف انضباطی 
وی را ب��ه کمیته انضباط��ی معرفی و کمیته 
انضباطی نیز بر اس��اس آیی��ن نامه تنبیهات 

الزم را اتخاذ و به مدیریت منعکس نماید.

.انجمن صنفی کارفرمایی 
مطبوعات استان هرمزگان

میراث ج�رون- گ�روه گ�زارش
قش��م- ایرن��ا- صنعت پ��رورش میگو به 
عن��وان یک فرص��ت ش��غلی زودبازده و 
در عی��ن حال س��ودآور می تواند در کنار 
سایر اقالم صادرات غیر نفتی دروازه های 
جهانی را ب��ه خود اختص��اص دهدو در 
عب��ور از اقتص��اد نفتی به کش��ور کمک 

کن��د.
جزیره قشم فرصتی ناب در خلیج فارس 
اس��ت که نعمت را بر س��احل نش��ینان 
تمام ک��رده و موهبت های خدادادی آن، 
زمینه ساز رشد صنایعی همچون توسعه 
شیالت، صنایع پتروشیمی، انرژی پاک و 

گردش��گری اس��ت.
در س��ال های اخیر قش��م به عنوان یک 
منطق��ه پی��ش رو در ح��وزه فعالیت های 
ش��یالتی بین س��رمایه گذاران ش��ناخته 
ش��ده و متقاضیان زیادی آماده ورود به 
عرص��ه تولیدات صادرات مح��ور در این 

منطقه هس��تند.
ب��ا سیاس��ت های س��ازمان منطق��ه آزاد 
قش��م در راس��تای بهره برداری بهینه از 
ظرفیت ه��ای موج��ود جزیره و توس��عه 
مت��وازن اقتص��ادی بین جوام��ع محلی، 
رویک��رد جدیدی در فعالیت های صنعتی 
مرتبط با دریا و آبزیان ایجاد شده اس��ت.

اس��تفاده از روش های ب��ه روز و علمی، 
جزی��ره قش��م را ب��ه یک��ی از قطب های 
پیش��رو در ح��وزه خدم��ات صی��ادی و 
چرخه ش��یالت کش��ور بدل ک��رده تا نه 
تنه��ا تامین کننده اقتص��اد جامعه محلی 
باش��د، بلکه به چرخش ارزآوری کش��ور 

نی��ز کم��ک کن��د.
همچ��ون  ش��یالتی  صنای��ع  گس��ترش 
پ��رورش میگو، ماه��ی در قفس، جلبک، 
ف��رآوری ماه��ی خش��ک و... ب��ا اولویت 
س��رمایه گذاری توس��ط جامع��ه محلی، 
نش��ان دهنده مثبت بودن سیاس��ت های 

اعمال ش��ده اس��ت.
صنع��ت پرورش میگو ی��ک ظرفیت مهم 
برای توس��عه قشم اس��ت که با توجه به 
موقعیت مناسب جزیره، بستر الزم جهت 
رشد این صنعت برای تولید محصوالت با 

قابلیت صادرات فراهم اس��ت.
کاه��ش زمان تولید، افزای��ش بهره وری 
افزای��ش دوره های پرورش��ی و  تولی��د، 
بهینه سازی ضریب تبدیل محصول برای 
ورود ب��ه بازار جهانی از مهم ترین مزیت 
ه��ای پرورش میگو به ش��یوه متراکم در 

جزیره قش��م اس��ت.
با توجه ب��ه محدودیت های موجود برای 
واگذاری زمین، استفاده از روش پرورش 
متراک��م بهترین راه برای ارتقاء بهره وری 

در این صنعت اس��ت.
از  هکت��ار    ۴۵۴ و  یکه��زار  هم این��ک 
اراض��ی جزیره به ۱۱ طرح پرورش میگو 
اختص��اص یافته که از ای��ن تعداد، چهار 
مزرعه با یک ه��زار و ۹۵۸ میلیارد ریال 
س��رمایه گذاری به بهره برداری رس��یده 

اس��ت.
م��زارع  ای��ن  در  بوم��ی  نی��روی   ۸۴۹
مش��غول ب��ه کار هس��تند و پیش بین��ی 
می ش��ود ت��ا پای��ان س��ال ۱۳۹۸، یک 
ه��زار و ۵۰۰ تُ��ن محص��ول از جزی��ره 
کش��ور ص��ادرات  چرخ��ه  وارد   قش��م 

 ش��ود.
همچنین با بهره برداری از هفت طرح در 
دست س��اخت، توان تولید میگو در قشم 
به ۱۲ هزار تُن در سال می رسد که برای 
صنعت ص��ادرات محص��والت دریامحور 

کش��ور، ارزآوری باالیی به همراه دارد.
ایج��اد ۸۲ فرص��ت ش��غلی در مزرع��ه 

پ��رورش میگ��و
مدیرعام��ل ش��رکت پدیده صدف قش��م 
ب��ه خبرن��گار ایرن��ا گفت: طرح س��ایت 
پرورش میگو ش��رکت پدیده صدف قشم 
با هدف افزایش تولید در حوزه شیالت و 
اشتغالزایی پایدار برای جامعه محلی، در 

آبان ماه ۱۳۹۷ کلنگ زنی ش��د.
عبدالجلی��ل امینی اف��زود: این مجموعه 
در زمین��ی به مس��احت ۲۰۳ هکتار در 
س��ه مرحله و با اعتب��اری افزون بر ۱۹۰ 
میلیارد ریال توس��ط در روستای نقاشه 

جزیره قش��م ش��روع به کار کرد.
وی ادامه داد: در این س��ایت، ۱۳ مزرعه 
ب��ا ۱۹۳ حوضچه هفت ه��زار مترمربعی 
س��اخته می ش��ود که ۸۲ فرصت شغلی 
ایجاد می ش��ود و ۱۶۰ نفر نیز به صورت 

غیرمس��تقیم فعالیت خواهند داش��ت.
رئیس ش��ورای شهرس��تان قشم تصریح 
ک��رد: ۹ م��اه پ��س از کلنگ زن��ی این 
مجموعه، ۲۸ اس��تخر مورد بهره برداری 
قرار گرفت و نخس��تین برداش��ت مزرعه 
حدود ۱۰۰ تُن بود که با ۷۰۰ هزار دالر 
ارزآوری برای جزیره و کشور همراه شد.

ب��ه گفت��ه وی، در حال حاض��ر تنها ۴۰ 
هکت��ار از این مزرعه به زیر کش��ت رفته 
اس��ت و پیش بینی می ش��ود ب��ا به بهره 

برداری رس��یدن سایر اس��تخرها ساالنه 
ح��دود یک هزار و ۳۰۰ تُن میگو در این 

مزرعه تولید ش��ود.
امین��ی افزود: برداش��ت مزرع��ه پرورش 
میگ��و در ای��ن مزرع��ه در حالی صورت 
گرف��ت که خریدار چین��ی، تمام میگوی 
را  مزرع��ه  ای��ن  توس��ط  تولی��د ش��ده 

پیش خری��د ک��رده ب��ود.
فرانس��ه،  چین،کش��ورهای  ب��ر  ع��الوه 
روس��یه و ام��ارات مهم ترین مش��تریان 
قش��م در  ش��ده  تولی��د   میگ��وی 

 هس��تند.
افزایش ۴۴۵ درصدی سرمایه گذاری در 

بخش پرورش میگوی قش��م
مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه 
آزاد قشم به خبرنگار ایرنا گفت: در سال 
جاری س��رمایه گذاری در بخش پرورش 

میگو ۴۴۵ درصد افزایش داش��ت.
حام��د عبدالله��ی فینی اف��زود: با وجود 
و  گ��ذاری  س��رمایه  می��زان  افزای��ش 
ظرفی��ت تولید، زمین های واگذار ش��ده 
واحده��ای مرب��وط کاهش پی��دا کرد و 
در مقاب��ل، اس��تفاده از فناوری روز  دنیا 
در واحده��ای فعال پرورش میگو قش��م 

افزایش یافته اس��ت.
وی ب��ا تاکید ب��ر محدودیت  های موجود 
در بحث واگذاری زمین در جزیره قش��م 
بی��ان ک��رد: در ح��ال حاضر  گس��ترش 
پرورش میگو ب��ه روش متراکم، بهترین 

گزینه برای توس��عه این صنعت اس��ت.
عبدالهی افزود: ی��ک هزار و ۷۰۰ هکتار 
زمین در س��طح این جزیره برای پرورش 
میگو در نظر گرفته ش��ده که بیشتر این 
اراض��ی در منطقه ویژه اقتص��ادی واقع 

ش��ده اس��ت.
وی ادامه داد: ۲۲ دوره تخصصی مهارتی 
در سه س��طح عمومی، کارش��ناس فنی 
و تخصص��ی در حوزه ش��یالت و پرورش 
آبزی��ان جزی��ره ب��ا هم��کاری موسس��ه 

آموزش عالی قش��م برگزار می ش��ود.
مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه 
آزاد قش��م اظه��ار ک��رد: ای��ن دوره ها با 
ه��دف آم��وزش اصول��ی فع��االن محلی 
حوزه ش��یالت و ارتقای س��طح علمی و 

مهارت های شیالتی آنان اجرا می ش��ود.
وی اف��زود: دس��تیابی به توس��عه پایدار 
اقتص��ادی، افزایش ضریب تولید و ایمنی 
و  استانداردس��ازی صنای��ع ش��یالتی  و 
زنجی��ره ارزش محص��والت ای��ن صنعت 

ب��ا تکیه ب��ر آموزش علم��ی و مهارتی از 
اه��داف مورد نظ��ر برای توس��عه پایدار 
جزیره توسط س��ازمان منطقه آزاد قشم 

اس��ت.
اجاره پنج س��اله زمین به سرمایه گذاران 

در ح��وزه پ��رورش آبزی��ان
مدیر امالک و مستغالت سازمان منطقه 
آزاد قش��م نیز در گفت وگ��و با خبرنگار 
ایرنا عن��وان کرد: زمین ه��ا در محدوده 
منطق��ه ویژه اقتص��ادی قش��م با هدف 
پرورش آبزیان و براس��اس توان س��نجی 
بهره ب��رداران و طی یک صورت جلس��ه، 
 به مدت یک س��ال در اختی��ار آنان قرار

 م��ی گی��رد.
احمد دیرس��تانی اف��زود: عقد ق��رارداد 
اجاره پنج س��اله اراضی منطق��ه ویژه به 
بهره ب��رداران من��وط ب��ه پیش��رفت ۵۰ 
درص��دی طرح ه��ای ارایه ش��ده در یک 
سال اولیه اس��ت و قیمت اجاره زمین ها 

بر اساس قیمت منطقه تعیین می ش��ود.
و  ارزش��یابی  کمیت��ه  داد:  ادام��ه  وی 
واگذاری زمین سازمان منطقه آزاد قشم 
با هدف ش��فاف س��ازی امور اراضی این 
منطقه، ابتدای هر س��ال طی یک الیحه 
قیمت زمین ها را با تعیین نوع کاربری و 

موقعیت آن مش��خص می کند.
دیرستانی تصریح کرد: این الیحه  پس از 
تصویب در هیات مدیره س��ازمان منطقه 
آزاد قش��م، در پرت��ال  این س��ازمان به 
آدرس www.qeshm.ir قرار می گیرد.

وی افزود: بنا ب��ر ماده ۲۳ قانون مناطق 
وی��ژه اقتصادی در مناطقی که س��ازمان 
منطق��ه آزاد مس��وولیت اداره آن را ب��ه 
عه��ده دارد، همه حق��وق و اختیارات و 
تکالیف قانونی وزارت جهاد کش��اورزی، 
سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی 
و مناب��ع طبیع��ی هر منطق��ه در اختیار 

س��ازمان مس��وول آن منطقه اس��ت.
تکمی��ل زنجی��ره ارزش اف��زوده با تولید 

الرو میگو و بس��ته بندی مناس��ب
صیادی یک��ی از فعالیت های اصلی مردم 
جزیره قش��م از دیرباز تا کنون بوده است. 
به نظر می رس��د با توجه به سیاست های 
کالن کش��ور در صنعت ش��یالت و نگاه 
ویژه س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی 
به ای��ن مقوله در منطقه آزاد قش��م، در 
س��ال های آتی تحولی اساس��ی در حوزه 

ش��یالتی این جزیره رخ دهد.
میانگی��ن می��زان تولید میگو در کش��ور 
حدود سه تُن در هکتار است؛ این در حالی 
اس��ت که جزیره قشم با ظرفیت برداشت 
هفت تُن میگو در س��ال به شیوه سنتی، 
 رکورددار این صنعت در کشور محسوب

 می ش��ود.
پیش بینی می ش��ود با اس��تفاده از روش 
پ��رورش میگ��و به ش��یوه متراکم و فوق 
متراکم، رکورد برداش��ت میگو به ش��یوه 
صنعت��ی نی��ز به ن��ام جزیره قش��م رقم 

بخ��ورد.
ب��ه نظر می رس��د ج��ذب س��رمایه گذار 
در بخ��ش تکمیل زنجی��ره ارزش افزوده 
شامل تولید الرو، پرورش، فرآوری، بسته 
بن��دی و ص��ادرات میگ��و، می تواند پلی 
جهت دستیابی به خودکفایی این جزیره 
 در مه��م ترین بخ��ش صنایع ش��یالتی

 خود باش��د.

میگوی قشم در آستانه دروازه جهانی

رونمایی از » بالش ابری » در غیاب 
نویسنده جوان

بندرعباس-ایرن��ا- همزم��ان ب��ا هفت��ه کت��اب و 
کتابخوانی، مجموعه داس��تان » بالش ابری« نوشته 
زنده یاد عبدالوهاب نظری، 10ماه پس از درگذشت 
این نویسنده جوان رونمایی شد.این مراسم به همت 
انجمن داس��تان بندرعباس و همراه با تقدیر از پدر 
و مادر این نویسنده برگزار شد.مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اس��المی هرمزگان در مراسم گرامیداشت و 
رونمای��ی از آخرین کتاب عبدالوهاب نظری گفت: 
هر کسی که دست به قلم می برد و می نویسد، یک 
قدم از انس��ان های هم عصر خود جلوتر بوده و از 
سایرین شجاع تر است.رضا کمالی زرکانی روز سه 
ش��نبه در این آیین  اضافه کرد: چاپ اثر و خود را 
در معرض نقد قرار دادن نیز نیازمند درجه باالتری 
از ش��جاعت است که این نکته از دیگر تفاوت های 
یک نویس��نده با دیگران اس��ت.وی از عبدالوهاب 
نظری به عنوان یک اس��تعداد درخشان نام برد که 
با وجود فوت در جوانی، با 2اثر چاپ شده، نام خود 
را برای همیشه در عرصه فرهنگ و هنر هرمزگان 

ثبت کرده است.
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خدمتی دیگر از دولت تدبیر و امید:تزریق امید به خانواده های نابارور در هرمزگان / 36 لقاح موفقیت آمیز طی یکسال در مرکز درمان 

با  ناباروری  درمان  همایش  نخستین 
حضور دکتر مهدی شادنوش رییس مرکز 
مدیریت پیوند و درمان وزارت بهداشت، 
علوم  دانشگاه  رییس  فرشیدی  دکتر 
معاونین،  از  جمعی  و  هرمزگان  پزشکی 
مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
مجتمع  فارابی  سالن  در  هرمزگان 
اعظم  پیامبر  درمانی  پژوهشی  آموزشی، 

)ص( بندرعباس برگزار شد.

درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رییس 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
ناباروری  درمان  همایش  در  امروز  ظهر 
روش  به  که  نوزاد  نخستین  تولد  با  که 
همراه  هرمزگان  در   ivf مصنوعی  لقاح 
بود، گفت: حضور ما در کنار قلب تپنده 
بسیار  فارس  همیشگی  خلیج  ایران، 
پیام  و  انرژی  از  سرشار  و  انگیز  هیجان 
های متفاوت است و امروز که می بینیم 

مجموعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
و  رسیده  اثربخشی  و  توانمندی  این  به 
این هیجان و این اثر مثبت چنین برابر 

می شود.
دکتر مهدی شادنوش بیان کرد: فعالیت 
مرکز ناباروری و ارائه خدمات درمانی به 
یکی  هرمزگان،  در  نابارور  های  خانواده 
از گام های بسیار بلند در حوزه سالمت 
تواند  می  که  شود؛  می  محسوب  استان 
ما  های  بررسی  باشد.  باالیی  خیر  منشا 
این  موفقیت  درصد  که  دهد  می  نشان 
مرکز در یکسال اخیر که فعالیت داشته 
باال  با طریب موفقیت ۳۲ درصد، بسیار 
برابری  استاندارد های جهانی  با  و  است 
با  توانند  می  مردم  افزود:  کند.وی  می 
خیالی آسوده از خدمات این مرکز بهره 
گونه  این  دریافت  برای  و  شوند  مند 
استانهای  به  رفتن  و  سفر  رنج  خدمات 
باشند.  نداشته  را  کشور  مرکز  و  دیگر 
 ۳۶ هستیم،  آن  شاهد  امروز  که  آنچه 
اتفاق  مرکز  این  در  آمیز  موفقیت  لقاح 

ساختها  زیر  توسعه  با  یقینا  و  افتاده 
این  اختیار  در  که  بیشتری  امکانات  و 
روند  شاهد  گرفت،  خواهد  قرار  مرکز 
بحث  در  آن  گذاری  تاثیر  و  رشد  به  رو 
پیش  از  بیش  آینده  در  استان  جمعیت 
خواهیم بود.رییس مرکز مدیریت پیوند و 
درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی با اشاره به اهمیت موضوع فرزند 
آوری، ابراز کرد: خانواده هایی که سالها 
در انتظار داشتن فرزند هستند، به علت 
باروری  به  قادر  دارند  که  مشکالتی 
نیستند؛ و فشار های روانی زیادی بابت 
نبود فرزند از طرف جامعه به آنها منتقل 
می شود؛ لذا خداوند این فرصت را به ما 
عنایت کرده تا با بهره گیری از علم روز 
بتوانیم این مشکالت را از سر راه برداریم 
و  توجه  چه  که  ببالیم  خود  به  باید  و 
ما  حال  شامل  خداوند  طرف  از  عنایتی 

شده است.
که  معتقدیم  کرد:  اظهار  دکتر شادنوش 
ثروتمند بودن به داشت پول زیاد نیست؛ 

بلکه ثروتمند بود به این است که چقدر 
تاثیر  با  و  باشید  موثر  بتوانید در محیط 
خود در جامعه باعث شادی دل هم نوع 

خود شوید.
وی نقش علم و آگاهی و فرهنگ سازی 
و  پویا  ای  جامعه  داشتن  در  را  عمومی 
موفق مهم برشمرد و تصریح کرد: مادری 
که به روشivf  فرزند خود را بدنیا آورده 
در جمع حضور پیدا کرده و از تجربیات 
خود بدون هیچ واهمه صحبت می کند 
این امر نشان از رسیدن به درجه واالیی 
از آگاهی است که جامعه ما نیازمند آن 

است.   
درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رییس 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
آگاهی،  مملکت  نجات  راه  کرد:  عنوان 
مردم  دیدگاه  و  درک  و  دانش  ارتقاء 
و  از علم، فرهنگ  استفاده  جامعه است؛ 
و  ای سالم  به جامعه  برای رسیدن  هنر 

پویا گره گشایی از کار مردم است.

رییس دبیرخانه شورای سیاستگذاری سالمت 
هرمزگان:

تالش همه آحاد جامعه در ترویج 
سالمتی و مشارکت همگانی سالمت 

ضروری است
دومین  در  استان  سالمت  سیاستگذاری  شورای  دبیرخانه  رییس 
نشست خانه مشارکت مردم در سالمت هرمزگان گفت: همه ما در 
قبال سالمت جامعه مسئولیم، لذا برای رسیدن به یک هدف کلی 
که ثمره آن تامین سالمت آحاد جامعه است، که با تغییر در نگرش 

محقق خواهد شد، نیازمند یک مشارکت همگانی هستیم.
 دکتر علی حیرانی افزود: کارکنان بهداشت و درمان به تنهایی نمی 
باید همه  بار تامین سالمت جامعه را به دوش بکشند؛ لذا  توانند 
آحاد جامعه به عنوان فردی خارج از سیستم بهداشت و درمان در 

ترویج سالمتی بکوشند.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در سالمت عنوان کرد: نیرو 
و توان مردمی زیاد است و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده 
کرد؛ بسیاری از مسائل و مشکالت تا خود مردم آن را بعنوان یک 
دغدغه ندانند و در ذهنشان به سوال تبدیل نشود، راهکاری برای 
امر  این  و  دارم  اعتقاد  مردم  آگاهی  به  من  لذا  بود،  نخواهد  آن 
تاثیر گذار است. در حل مشکالت و توسعه سالمت استان بسیار 

بعنوان  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  کرد:  اظهار  دکتر حیرانی 
اندازی  راه  در  کشور  دانشگاههای  بین  در  پیشرو  دانشگاههای 
خانه مشارکت مردمی در سالمت از سال ۱۳۹۵ از طریق معاونت 
بهداشتی دانشگاه فعالیت خود را در راستای جلب مشارکت مردمی 
در سالمت جامعه آغاز کرد.رییس دبیرخانه شورای سیاستگذاری 
سالمت استان بیان داشت: هر سه ماه یکبار جلساتی توسط خانه 
مشارکت مردم در سالمت تشکیل، و موضوعات مرتبط با سالمتی 
مطرح و پیگیری می شود؛ از ابتدای سال جاری موضوعاتی از جمله  
به  قلیان  استعمال  و عدم  باال، کنترل دخانیات  فشارخون  کنترل 
صورت جدی دنبال شد و در نظر داریم با فرهنگسازی و آموزش در 
جهت پیشگیری و آگاهی بخشی عمومی گامی اساسی در راستای 

تامین سالمت جامعه برداریم.

با تالش تیم جراحی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس 
صورت گرفت:

نجات جان مادر 30 ساله هرمزگانی از مرگ 
حتمی

ساله   ۳۰ باردار  مادر  رحم(  باال  )چسبندگی  پرکرتا  جفت  جراحی  عمل   
هرمزگانی در بیمارستان شهید محمدی  بندرعباس با موفقیت انجام شد.

عمل  طی  گفت:  بندرعباس  محمدی  شهید  بیمارستان  زنان  متخصص 
ساله   ۳۰ باردار  مادر  بندرعباس  محمدی  شهید  بیمارستان  در  جراحی 
دچار  رحم(  باال  )چسبندگی  پرکرتا  جفت  وجود  بدلیل  که  هرمزگانی 

خونریزی شدید بود، از مرگ حتمی نجات یافت.
دکتر آمنه رنجبر با بیان اینکه جفت پرکرتا جفتی است که از رحم بیرون 
می زند و ایجاد چسبندگی در کف لگن و مثانه می کند افزود : بیمار، با 
تشخیص جفت پرکرتا بود که  ۵ بار سابقه بارداری  و ۲ بار سقط جنین را 

داشت و در زمان مراجعه ۱۹هفته باردار بود.
دکتر رنجبر با اشاره به اینکه داشتن جفت پرکرتا، جزو موردی است که در 
آن قطعا باید ختم حاملگی انجام شود گفت: در بررسی انجام شده محرز 
گردید که بیمار دچار جفت پرکرتا با چسبندگی شدید به مثانه و لگن بوده 
و همچنین جنین بیمار غیر طبیعی و آنورمال است لذا با توجه به شرایط 

بیمار کاندید عمل جراحی هیسترکتومی یا به عبارتی برداشتن رحم شد.
ناشی  احتمالی  باالی عمل و خطرات  به ریسک  توجه  با  وی عنوان کرد: 
از خونریزی بیمار تحت مشاوره فوق تخصص جراحی عروق قرار گرفت و 
در نهایت  این عمل با همکاری فوق تخصص جراحی عروق در بیمارستان 

شهید محمدی با موفقیت به انجام رسید.
دکتر علی صابری فوق تخصص جراحی عروق با بیان اینکه جفت به طرز 
شدیدی به کف لگن و مثانه چسبیده بود و حتی قسمتی از آن وارد مثانه 
بیمار شده و آن را درگیر کرده بود گفت : طی این عمل قسمتی از مثانه 
بیمار نیز خارج و مثانه ترمیم، و در نهایت جفت با کمترین آسیب به لگن 

و مثانه خارج شد.
دکتر صابری افزود: انجام این عمل بدلیل چسبندگی شدید جفت و احتمال 
صورت  موفقیت  با  نهایت  در  که  بود  همراه  فراوانی  ریسک  با  خونریزی 
گرفت؛ پس از عمل بیمار ۲۴ ساعت در بخش ویژه بستری  و پس از آن با 
گذراندن دوران نقاهت در بخش جراحی  و دریافت مراقبت های پرستاری  

با حال عمومی مساعد ترخیص گردیده شد.

بازدید از کتابخانه های دانشگاه و 
تقدیر از کتابداران

حضور  با  کتابخوانی،  و  کتاب  هفته  بزرگداشت  با  همزمان   
مدیران حوزه پژوهش، روسای دانشکده ها و جمعی از اساتید 
و کارشناسان، از کتابخانه های دانشگاه بازدید شد، و از نزدیک 

در جریان ارائه خدمات و فعالیتهای این بخش ها قرار گرفتند.
در  گفت:  دانشگاه  علمی  منابع  و  پزشکی  رسانی  اطالع  مدیر 
فعالیت  آخرین  خصوص  در  گزارش  ارائه  از  پس  بازدید  این 
های کتابخانه توسط مسئولین کتابخانه های دانشگاه مشکالت 
راهکارهای  و  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  کتابخانه  هر  در  موجود 
اجرایی برای رفع این مشکالت ارائه شد.دکتر نسرین داوری با 
اشاره برخی از مشکالت موجود در کتابخانه های دانشگاه عنوان 
و  تجهیزات  انسانی، خرید  نیروی  تامین  نظیر  موضوعاتی  کرد: 
هیئت  اعضای  ها،  گروه  نیاز  مورد  های  کتاب  از  برخی  تامین 
های  کتابخانه  حوزه  مشکالت  از  دانشجویان  و  دانشگاه  علمی 

دانشگاه است.
دکتر داوری با بیان اینکه در راستای تکریم مقام کتابدار مراسم 
ویژه ای در این هفته برگزار شد؛ اظهار داشت:  روز سه شنبه 
بیست و هشتم آبان ماه، مراسم جشنی با حضور رییس دانشکده 
حوزه  کارشناسان  و  کتابداران  مسئولین،  از  جمعی  و  پزشکی 
پژوهشی در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد، و ضمن معرفی 
کتابداران برتر؛ با اهداء لوح تقدیر از زحمات و تالشهای مدیران 

و کتابداران تقدیر و تشکر بعمل آمد.
نوآوری  و  تغییر  زمینه  در  برتر  ایده  مسابقه«  کرد:  بیان  وی   
کتابدار  روز  بزرگداشت  های  برنامه  دیگر  از   « ها  کتابخانه  در 
با حضور مسئوالن دانشگاه و کتابداران حوزه کتابخانه  بود که 
در  دانشگاه   نقش  بر  تأکید  با  داوری  شد.دکتر  برگزار  دانشگاه 
ترویج  فرهنگ کتاب و کتابخوانی گفت: با هدف ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی، مسابقه ای تحت عنوان »هایکو کتاب« برگزار شد، 
اینستاگرام معاونت تحقیقات و  ارسالی در صفحه  و هایکوهای 
فناوری دانشگاه به معرض دید عموم قرار گرفت، و به ایده های 

برتر و هایکوهای منتخب جوایزی اهداء شد.
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ایس��نا/هرمزگان سرمربی تیم بس��کتبال ذوب آهن اصفهان 
گفت: هفته ششم لیگ برتر را سپری کردیم اما هنوز کارت 

بازیکن ذوب اصفهان صادر نشده است.
مه��ران حاتمی پ��س از شکس��ت تیمش برابر ش��هرداری 
بندرعباس در گفت وگو با ایس��نا، اف��زود: امروز به هیچ وجه 
از عملک��رد بازیکنانم رضایت ن��دارم و نمایش حقیقی خود 

را ارائه نکردیم.

وی ب��ا بیان اینکه تا دقیقه 90 نی��ز ترکیب اصلی تیم برای 
دیدار با ش��هرداری بندرعباس مش��خص نبود، اظهار کرد: 
هفته ششم لیگ برتر را سپری کردیم اما هنوز کارت بازیکن 
ذوب اصفهان صادر نش��ده اس��ت و باید مس��ئوالن باشگاه 

نسبت به این امر پاسخگو باشند.

حاتم��ی با اش��اره ب��ه اینکه لیگ امس��ال از کیفی��ت باالیی 
برخوردار اس��ت، عنوان کرد: اضافه شدن تیم هایی همچون 
شهرداری بندرعباس با دارا بودن بازیکنان جوان و با انگیزه 
به ط��ور حتم کیفیت فنی لیگ برتر را ب��اال می برد و جوانان 

خوش آتیه ای را به بسکتبال کشور معرفی می کند.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان در پایان گفت: تیم 
ش��هرداری بندرعب��اس در این دیدار م��ا را غافلگیر کرد و 
نمای��ش دلپذیری داش��ت و با ادامه این رون��د به طور حتم 

جایگاه خود را در جدول رده بندی ارتقا خواهد بخشید.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان:

به هیچ وجه از عملکرد بازیکنانم رضایت ندارم
شکست خانگی آذرخش 
بندرعباس در دیداری 
پرحاشیه؛درگیری ها به 

رختکن هم رسید
دی��دار تیم های فوتس��ال آذرخ��ش بندرعباس و 
گیت��ی پسندایس��نا/هرمزگان در هفت��ه هجده��م 
مس��ابقات لیگ برتر فوتس��ال باش��گاه های کشور 
تیم آذرخش در س��الن فجر بندرعباس مقابل تیم 
س��تارگان ورامین تن به شکست داد.آذرخش که 
بازی رفت را با نتیجه ۲ بر صفر به  تیم س��تارگان 
ورامین واگذار کرده بود در این دیدار آمده بود که 
س��ه امتیاز را از آن خود کن��د. بازی دو تیم خیلی 
زود فیزیکی و درگیرانه پیگیری ش��د اما بازیکنان 
ستارگان ورامین با تجربه ای که داشتند به دو گل 

دست یافتند تا خیالشان راحت شود. 
ش��اگردان روز پیکر که اصال نمی خواستند بازنده 
این بازی باش��ند دوگل خورده را توسط محمد بنی 
اسدی و پوریا گلشنی جبران کردند تا نیمه نخست 
را با مس��اوی به رختکن برون��د. در نیمه دوم بازی 
درگیرانه دو تیم مثل نیمه اول ادامه داش��ت تا این 
که آذرخش گل سوم را توسط امیر خون جهان زد. 

این گل آذرخش باعث ش��د تا س��تارگان ورامین 
بیش��تر روی دروازه نماین��ده اس��تان حمله کند و 
حمالت این تیم هم به خوبی جواب داد و س��ه گل 
پشت س��رهم به ثمر رس��اندند تا باردیگر از آذر 
خ��ش جلو بیفتند.اخراج بازیکن س��تارگان ورامین 
و چهارنفره ش��دن این تیم فرصت مناس��بی بود تا 
آذرخش به گل برس��د ک��ه آن این اتفاق هم افتاد 
اما چه سود که تنها یک بار بهزاد میری زاده برای 
نماینده استان گلزنی کرد و بازی فیزیکی دو تیم در 
پایان با نتیجه پنج بر چهار به سود ستارگان ورامین 
به پایان رس��ید و یک شکس��ت دیگر در کارنامه 

شاگردان عباس روز پیکر به ثبت رسید.

 معرفی باشگاه های بیلیارد
 در شهر بندرعباس

باش��گاه دارتوپ خیابان دانشگاه 
بین دانشگاه 13 و 15 ساختمان 
ترینو طبقه 09305297982-7 

محمد رضا اذان.
****
باشگاه خلیج فارس 

میثم ارداتی
09145678963

****
باشگاه بیلیارد ایت)8(

آدرس: چهارراه دانش��گاه مابین 
بانک کشاورزی وموسسه کوثر

تلفن: 09361454959
****

باشگاه ورزشی ناین )9(
مدیر روزبه ناجیان 

انتهای آزادگان روبروی  آدرس: 
هخامن��ش،  جن��ب  زیباش��هر 
س��اختمان نی��کان نب��ش کوچه 

چهلم طبقه زیرین 
تلفن: 33315795
09121007983

ایس��نا/هرمزگان س��رمربی تی��م فوتس��ال 
آذرخش گفت: در حال حاضر فقط مش��کل 
روح��ی و ذهن��ی داریم و اگر ای��ن دغدغه 
بازیکنان برطرف ش��ود، یقینا یقه هم تیم ها 

را خواهیم گرفت.
عباس روز پیکر در پایان بازی تیمش مقابل 
س��تارگان ورامی��ن در گفت و گو با ایس��نا، 
گفت: از تیم رها ش��ده و بدون صاحب چه 

انتظاری دارید و جز شکست به نظرم نتیجه 
ای دیگر نمی تواند عادالنه باشد.

سرمربی تیم فوتسال آذرخش تصریح کرد: 
چهل روز دیگر رقاب��ت های این فصل هم 
به پایان می رس��د اما هنوز ما یک صاحب 

نداریم که مشکالت خود را بیان کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه مالک باش��گاه تیم را رها 
کرده اس��ت و اصال جوابگو بنده و بازیکنان 

نیست، بیان کرد: در این بازی افتصاح بودیم 
البت��ه بازیکنانم حق دارند چون که تا زمانی 
مشکالت مالی تیم برطرف نشود و آرامش 
روح��ی و ذهنی بازیکنان برنگرد همین آش 
اس��ت و همین کاس��ه!روزپیکر با اش��اره به 
اینکه کس��ی نباید در باخت ها تنها بنده یا 
بازیکنان را مقصر بداند، عنوان کرد: این تیم 
در حال حاضر فقط مش��کل روحی و ذهنی 

دارد و اگ��ر این دغدغ��ه بازیکنان برطرف 
شود یقینا یقه هم تیم ها را خواهد گرفت.

س��رمربی تیم فوتس��ال آذرخش در پایان 
اظهار کرد: همه هوادران شاهد بودند که در 
این دیدار چگونه تیم ستارگان ورامین را که 
از بازیکن��ان ملی پوش و با تجربه برخوردار 
ب��ود، اذیت کردن��د و اگر نبود اش��تباهات 

داوری یقینا تیم پیروز ما بودیم.

سرمربی تیم فوتسال آذرخش:تیمی رها شده و بدون صاحب هستیم/نباید در باخت ها تنها بنده یا بازیکنان را مقصر بدانند

یک ب��رد و یک باخ��ت حاصل تالش بسکتبالیس��ت های 
جانباز و معل��ول هرمزگان در مرحله اول لیگ دس��ته اول 

کشور است.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری فارس از بندرعب��اس، مرحله اول 
مسابقات بس��کتبال با ویلچر لیگ دس��ته اول کشور جمعه 
۱9 مهرماه در سالن جانبازان و معلولین مجموعه هفت تیر 
بندر عباس برگزار ش��د.در گروه الف این مسابقات که سه 

تیم هیات جانبازان هرمزگان، جانبازان فارس و هیات شهر 
ری حض��ور دارند نماینده اس��تان در دو دی��دار انجام داده 
خود توانس��ت به یک پیروزی و یک شکس��ت دست یابد.

هیات جانبازان استان در اولین دیدار خود با نتیجه نزدیک 
۷۸ ب��ر ۷۳ بازی را به نماینده اس��تان ف��ارس واگذار کرد.
نماینده اس��تان در دومین دیدار خود توانست با برد قاطع و 
ب��ا نتیجه ۶۳ بر ۵۴ هیات ش��هر ری را از پیش رو بردارد.

بدین ترتیب در پایان مرحله اول جانبازان فارس در جایگاه 
اول، هی��ات هرمزگان در جایگاه دوم و هیات ش��هر ری در 
جایگاه س��وم قرار گرفتند.مرحله دوم این مسابقات در شهر 
ش��یراز و به میزبانی هیات جانبازان و معلولین استان فارس 
برگزار خواهد ش��د که تاریخ آن هنوز از س��وی فدراسیون 

اعالم نشده است

یک برد و یک باخت حاصل تالش بسکتبالیست های جانباز

محسن طاهری سرمربی تیم ملی هندبال شد
س��رمربی تیم هندبال سپاهان به ممانعت از خروج بازیکن_
سربازها برای همراهی این تیم در مسابقات جام باشگاه های 

آسیا انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، تیم هندبال سپاهان اصفهان با دو پیروزی 
و چهار شکس��ت در جام باش��گاه های آس��یا در جایگاه نهم 
قرار گرفت. محس��ن طاهری، سرمربی سپاهان در گفت وگو 
با ایس��نا به عملکرد تیم خود در جام باشگاه های آسیا اشاره 
کرد و گفت: اگر بر اس��اس آمار و روی کاغذ بررسی کنیم، 
ج��زو چهار تیم برتر قرار نگرفتیم و این نوعی ضعف اس��ت 
اما با توجه به اینکه بعد از هش��ت س��ال در این مس��ابقات 
ش��رکت کردیم و مقابل تیم ه��ای قوی با اختالف یک یا دو 

گل باختیم، عملکرد مثبتی داشتیم.
او در ادام��ه بیان ک��رد: دو بازیکن را به عن��وان یار کمکی 
می خواس��تیم که به م��ا ندادند در حالی ک��ه تیم های دیگر 
بازیکن خارجی داش��تند، حتی برخ��ی از تیم ها چند بازیکن 
خارج��ی را تبعه خ��ود کرده بودند و چه��ار بازیکن خارجی 
دیگ��ر هم در ترکیب داش��تند اما ما تیم جوانی داش��تیم و 
برخی از بازیکنانمان برای اولین بار حضور در جام باشگاه ها 
را تجربه کردند. با این حال بازیکنانمان خیلی تالش کردند 
و مقابل تیم هایی مثل الوکره که س��ال قبل قهرمان شده بود 
و دیگ��ر تیم ها با اختالف یک یا دو گل باختند. این موضوع 
نش��ان می دهد که در صورت داش��تن برنامه ریزی مدون 

بهتر کار می کنیم.
همه می دانس��تند تیم ملی در انتخابی المپیک مقام کس��ب 

نمی کند
طاهری در مورد حضور ملی پوش��ان سپاهان در اردوی تیم 
ملی گفت: ب��ه دلیل حضور تیم ملی در مس��ابقات انتخابی 

المپیک بازیکنان ملی پوش مان را یک ماه در اختیار نداشتیم 
و یک هفته بعد از بازگشت ش��ان به مس��ابقات باشگاه های 
آسیا اعزام شدیم در نتیجه بدون آنها تمرین کردیم و وقتی 
به تیم اضافه ش��دند به خاطر خس��تگی و فشار مسابقات به 
آنها اس��تراحت دادی��م.  عالوه بر این چن��د بازیکن مان در 
جریان مس��ابقات دچار کسالت ش��دند و استراحت کردند. 
این موارد ش��رایطی را برای باش��گاه ایجاد ک��رد که امکان 

استفاده از توانایی های خود را نداشته باشند.  
او در ای��ن م��ورد افزود: اگر ق��رار بر برگزاری مس��ابقات 
باشگاه های آس��یا اس��ت باید بازیکنان ملی پوش در اختیار 
باشگاه ها باش��ند. همه می دانس��تیم تیم ملی در رقابت های 
انتخابی المپیک مقامی را کس��ب نمی کند، حتی سرمربی هم 
می دانس��ت در ش��رایطی که لژیونرها نیستند و با مشکالتی 
که وجود دارد، مقام کسب نمی کنند. در نتیجه می توانستیم 
تیم جوانی را به مسابقات ببریم تا تجربه کسب کنند و برای 
مس��ابقات انتخابی جام جهانی تیم ب��ا تجربه را اعزام کنیم. 
اینگونه تیم ملی یکسری بازیکن جوان برای آینده می ساخت 
و ما هم آس��یب نمی دیدیم.تفاوتمان با تیم های آس��یایی در 

برنامه ریزی و تجربه است 
طاه��ری در مورد س��طح فنی تیم ه��ای باش��گاهی ایران با 
تیم های آس��یایی گفت: بعد از هشت سال در این مسابقات 
حض��ور پیدا کردیم و با اختالف یک ی��ا دو گل به تیم های 
قدرتمن��د باختیم این نش��ان می دهد که اخت��الف چندانی 
نداریم. مش��کل ما در تدارکات و برنامه ریزی است. سطح 
فن��ی بازیکنانمان تف��اوت زیادی با تیم های آس��یایی ندارد 
و از نظ��ر فن��ی و بدنی خیلی شایس��ته هس��تیم اما تیم های 
دیگ��ر برنامه ری��زی و اردوهای بلند م��دت و کوتاه مدت 
دارند و همین تجربه ش��ان را باال برده است. بازیکنان ما به 

علت نداش��تن بازی تدارکاتی و عدم حضور در تورنمنت ها 
نمی توانند در لحظات حساس نتیجه الزم را کسب کنند که  

این تنها اختالف ما با آنها است.
کم��ک بازیکن_س��ربازها به تیم باش��گاهی ارزش��مندتر از 

نگهبانی دادن است
طاه��ری از ممنوع الخروج ب��ودن بازیکن_س��ربازها برای 
همراهی تیم های باشگاهی در مس��ابقات برون مرزی انتقاد 
کرد و گف��ت: وقتی بازیکن_س��ربازها می خواهند برای تیم 
خ��ود زحمت بکش��ند برخی با وضع  قوانین ب��ه آنها اجازه 
خروج نمی دهند. کمک این س��ربازها به تیم باش��گاهی در 
مس��ابقات برون مرزی خیلی ارزش��مندتر از نگهبانی دادن 
در پادگان اس��ت. از مسئوالن خواهش می کنم که با نگاهی 
بازتر ب��ه این قضیه توجه کنند چون بح��ث آبرو و حیثیت 
ملی است پس به بازیکن - سربازها کمک کنند تا در اختیار 
تیم ملی یا باش��گاهی قرار بگیرند نه اینکه سنگ جلوی پای 

باشگاه ها بیندازند.
س��رمربی تیم س��پاهان اصفهان در این مورد افزود: در جام 
باش��گاه ها به دنبال اس��تفاده از علی رحیمی، دروزاه بان تیم 
ملی بودیم اما بعد از بازگشت تیم ملی به ایران اجازه اعزام 
با تیم باش��گاهی را به او ندادند تا خود را به حوزه خدمتش 
معرفی کند. به همین راحتی بازیکنی که می تواند برای دفاع 
از حیثیت تیم کش��ورش به باش��گاه کمک کند، با توجه به 
قوانین و مصوبات به پادگان می رود و امکان همراهی تیم را 
از دست می دهد. وقتی یک سرباز در جای دیگری می تواند 
به کش��ورش خدمت کند، نگهبانی دادن او در پادگان خیلی 
مهم نیست. دیگر بس است باید به این مشکالت رسیدگی 

شود.

طاهری: همه می دانستیم هندبال المپیکی نمی شود/ به بازیکنان سربازمان اجازه خروج از کشور ندادند

لژیونر والیبال ایران بعد از مدتها پاس��خ 
توهین ه��ای کوبیاک علی��ه ایرانی ها را 

داد.
به گ��زارش ایس��نا و به نقل از اس��پورت 
لهس��تان، پوریا فیاض��ی بازیکن تیم والیبال 
ایران که در لیگ لهستان بازی می کند در 
صحبت هایی درباره میشل کوبیاک گفت: 
من واقعا  رفتار کوبیاک را اصال درک نمی 
کنم. فقط به این خاطر که حریف شما زیر 

تور هس��تیم نباید به ایران و ایرانی توهین 
ک��رد.

میش��ل کوبیاک بازیکن تیم ملی لهس��تان 
که بارها برابر ایران ظاهر ش��ده و کاپیتان 
تیم ملی کش��ورش بوده در مصاحبه ای به 
ش��دت علیه ایرانی ها موضع گرفته است. 
بازیکن ایرانی تیم بژدین در لیگ لهس��تان 
درباره این اظهارات اخی��ر کوبیاک گفت: 
در ط��ول بازی من فقط به رقابت و مبارزه 

در زمی��ن فک��ر می ک��ردم و هیچوقت به 
خان��واده او کاری نداش��تم. او به خوبی به 
یاد دارد که چه توهین ها و کلمات زش��تی 
به کار برد. ایران و لهس��تان همواره روابط 
خیل��ی خوبی ب��ا هم داش��ته اند و به همین 
خاط��ر من خیل��ی تعجب ک��ردم که یک 
نف��ر به خاطر یک باخ��ت در زمین آنطور 
توهین کن��د و علیه هم��ه ایرانی ها حرف 

ه��ای نامرب��وط ب��ه زب��ان بی��اورد. 

ب��ه گ��زارش ایس��نا، پ��س از اظه��ارات 
نژادپرس��تانه میش��ل کوبیاک، ملی پوش 
تیم والیبال لهس��تان در مورد مردم ایران، 
فدراس��یون والیبال این کشور در حکمی از 
سوی کمیته انضباطی ستاره تیم خود را به 
ش��ش جلس��ه محرومیت از حضور در تیم 

مل��ی مح��روم ک��رد.

ملی پوش والیبال ایران: رفتار کوبیاک را اصال درک نمی کنم
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پل ارتباطی مردم و سازمان دوستان و هموطنان عزیز، برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد:

1504
آماده دریافت اخبار آتش سوزی ، تخریب و 

تصرف اراضی ملی ، قاچاق چوب و ... روابط عمومی اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری  هرمزگان

احترام به طبیعت احترام به زندگیست و مرگ هر بوته سبز به منزله نفس   
گرم زمین است که در زمین میشکند 

شرایط عادی و آرامش کافی در 
سیستان و بلوچستان برقرار است

ایسنا/سیس��تان و بلوچستان فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچس��تان گفت: خوش��بختانه در استان سیستان و 
بلوچس��تان موردی خاصی در رابطه با س��همیه بندی 
بنزین نداشتیم و آرامش کافی و شرایط آرام در استان 
حکمفرما است.س��ردار محمد قنبری در گفت و گو با 
ایسنا،  افزود: مردم باید آگاه و هوشیار باشند تا در دام 
نقشه های دشمنان نیفتند.وی بیان کرد: فضای مجازی 
اس��تان نیز به صورت مداوم رصد می ش��ود تا خدای 
ناکرده افرادی خاص با نقشه های قبلی اقدام به انتشار 
تصاویر غیر واقعی نکنند.اس��تان سیستان و بلوچستان 
همیشه حمایت خود را در همه موارد و قضایا از نظام 
و مسووالن داشته است و خوشبختانه در بحث سهمیه 
بندی بنزین هیچ گونه مش��کلی در استان تاکنون رخ 

نداده است.
انسداد 238 حلقه چاه غیر مجاز در 

سیستان و بلوچستان چاه
ایسنا/سیس��تان و بلوچس��تان  مع��اون حفاظت و بهره 
برداری ش��رکت آب منطقه ای اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان در سومین نشست کارگروه صیانت از منابع 
آب اس��تان گفت: س��الیانه بیش از ۲00 میلیون متر 
مکعب آب ، توس��ط چاههای غیر مجاز برداشت می 
شود. س��ارانی با اش��اره به وجود ۴ هزار حلقه چاه غیر 
مجاز در سیستان و بلوچستان گفت: در حالی با  مشکل 
تامین آب ش��رب در برخ��ی ازنقاط اس��تان مواجهه 
هس��تیم که میزان برداشت چاه های غیر مجاز معادل 
مصرف آب شرب در تمام استان است.سارانی افزود: 
از ابتدای س��ال تاکنون با انس��داد ۲۳۸ حلقه چاه غیر 
مجاز در اس��تان، بیش از ۵ میلیون متر مکعب صرفه 
جویی در منابع آب ش��ده است.وی ادامه داد: بیش از 
90 درصد آب اس��تان در بخش کش��اورزی مصرف 
می ش��ود که با آبیاری نوین و انتقال و مصرف صحیح 
آب به مزارع نقش مهمی در صرفه جویی آب خواهد 
داشت.سرپرس��ت مدیریت پیش��گیری از وقوع جرم 
دادگس��تری اس��تان نیز احیا و بازچرخانی منابع آب، 
فرهنگ س��ازی و اطالع رس��انی در خصوص مصرف 
صحی��ح منابع آب و اصالح الگوی کش��ت و مصرف 

را از  مهم ترین برنامه های این کارگروه عنوان کرد.
باغ ش��یرین با اش��اره به اینکه ۲۵0 اش��تراک دولتی 
مص��رف کنن��ده ی بی��ش از ۲0 درصد آب ش��رب 
هس��تند، گفت: شهرداری بیش��ترین مصرف آب در 
میان ادارات دولت��ی رادارد که نیازمند ۱۱۶ کیلومتر 
ش��بکه گذاری اصالح آبیاری فضای س��بز اس��ت که 
تاکنون  ۷0 درصد از طرح اصالح آبیاری فضای س��بز 

)۸۱ کیلومتر( انجام شده است.
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اس��تاندار ح� بلوچس��تان  و  ایسنا/سیس��تان 
سیس��تان و بلوچستان با بیان اینکه تفاوت 
قیمت مواد نفتی در دو س��وی مرز باعث 
قاچاق س��وخت شده اس��ت، تصریح کرد: 
آزادس��ازی قیم��ت بنزی��ن و گازوئیل در 
سیستان و بلوچستان برای کاهش چشمگیر 

قاچاق سوخت مفید است.
احمد علی موهبتی در جلس��ه ستاد تنظیم 
بازار استان با بیان اینکه هیچگونه مجوزی 
برای گران ش��دن هیچ کاالیی صادر نشده 
و هی��چ کاالی��ی نباید گران ش��ود، گفت: 

دستگاه های نظارتی با هرگونه گرانفروشی 
بدلیل افزایش قیمت بنزین برخورد کنند.

به گزارش ایس��نا،  به نقل از اس��تانداری، 
موهبت��ی اف��زود: دس��تگاه های نظارتی با 
حضور م��داوم در ب��ازار از ایجاد هرگونه 
اخت��الل در ف��روش کاال  و ارایه خدمات 
پیشگیری کنند و به صورت صددرصد از 

سطح بازار بازرسی داشته باشند.
وی تاکید کرد: محتکرین و افراد مسئله دار 
که سابقه احتکار داشته اند تحت رصد قرار 
بگیرند تا از این شرایط سوءاستفاده نکنند.

رییس س��تاد تنظیم بازار استان ادامه داد: 
مدیران به شهرس��تانها نیز ابالغ نمایند تا 
تیم های بازرس��ی در شهرستان ها نیز فعال 
شوند و حداکثر کنترل را در این امر داشته 
باشند و ش��رایطی فراهم شود که استرس 
و نگرانی از مردم دور شود.موهبتی افزود: 
در تصمیمی که مسئولین کشور گرفته اند 
همه باید کمک کنیم و پای کار باش��یم تا 
تصمیم نظام را اجرا نماییم.وی اظهار کرد: 
گروه های معاند و متخاص��م به دنبال این 
هس��تند که فضای کش��ور را به خشونت 

بکشانند و ممکن است از این فرصت برای 
رسیدن به اهداف خود استفاده نمایند، لذا 
باید با اطالع رسانی به مردم از جنگ روانی 
و عملیات روانی که توسط رسانه های معاند 
انجام می شود جلوگیری کرد و اجازه نداد 
که شرایطی برای خوراک تبلیغاتی دشمن 
به وجود آید.موهبتی در خصوص تصویب 
نرخ جدید بنزین اظهار کرد: آزادس��ازی 
قیم��ت بنزین و حذف یارانه س��وخت به 
پیشبرد زیرس��اخت ها و طرح های عمرانی 

در کشور کمک خواهد کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان:

دستگاه های نظارتی با هرگونه گرانفروشی برخورد کنند

ایسنا/سیس��تان و بلوچستان  رئیس گروه 
پیش بینی و هش��دار هواشناسی سیستان 
و بلوچستان گفت: هم اکنون طوفان حاره 

ای ماها در مدار ۱۷ درجه ش��مالی قرار 
دارد و پیش بینی می شود از اواخر وقت 
فردا اثرات آن در قالب مواج شدن دریا 

و بارش های پراکنده رگباری در سواحل 
جنوبی استان نمایان شود.

 به گزارش ایس��نا-به نقل از هواشناس��ی 
سیس��تان و بلوچس��تان، علی مالش��اهی 
افزود: هم اکنون طوفان در فاصله ۱000 
کیلومتری از س��واحل جنوب استان قرار 
دارد و انتظار می رود روز س��ه ش��نبه به 
سمت شمال شرق حرکت کند و سواحل 
شمال غرب هندوستان را به شدت تحت 

تاثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: بر اس��اس خروجی نقش��ه 
ه��ای پیش یابی و مدل های جوی انتظار 
می رود اثرات طوفان به ش��کل افزایش 
ارتفاع موج، افزای��ش ابر و ریزش رگبار 
باران از اواخر وقت دوش��نبه در سواحل 
استان آشکار و تا چهارشنبه ادامه داشته 
باش��د.رئیس گروه پیش بینی و هش��دار 

هواشناس��ی سیس��تان و بلوچستان گفت: 
تمرکز بارش های ای��ن طوفان در نواحی 
دریای��ی خواهد ب��ود اما تالط��م دریا و 
افزایش ارتفاع موج نوار س��احلی اس��تان 
را در برخواه��د گرفت.مالش��اهی افزود: 
پی��ش بین��ی می ش��ود ارتفاع م��وج در 
س��واحل استان به دو تا س��ه متر برسد، 
بنابراین توصیه می شود ترددهای دریایی 
شناورهای س��بک و قایق های ماهیگیری 
محدود و از شنا کردن در دریا خودداری 
ش��ود.وی با بیان اینکه هر گونه تغییر در 
مسیر و قدرت طوفان به اطالع مردم می 
رس��د، گفت: به نظر می رسد این طوفان 
فردا ب��ه یک طوف��ان درجه س��ه تغییر 
کند، به طوری که بیش��ینه سرعت آن در 
محدوده فعالیت به بیش از ۱۷0 کیلومتر 

بر ساعت برسد.

طوفان ماها ارتفاع موج در سواحل سیستان و بلوچستان را به 3 متر می رساند
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ایس��نا/کرمان رییس کل دادگس��تری 
استان کرمان گفت: عناصر و لیدرهای 
اصل��ی ناآرامی ه��ای اخی��ر در اس��تان 
کرم��ان ک��ه اقدام ب��ه تخری��ب اموال 
 عمومی داش��تند، شناس��ایی و دستگیر 

شده اند.
ی��داهلل موح��د صب��ح امروز در حاش��یه 
راهپیمایی مردمی لبی��ک به ندای رهبر 
معظ��م انق��الب اس��المی در حمایت از 
اقت��دار و امنیت کش��ور با اع��الم اینکه 
دستگاه قضائی صف مردم از صف اشرار 
و اخاللگ��ران در امنی��ت را جدا می داند، 

اظه��ار ک��رد: عناصر و لیدره��ای اصلی 
ناآرامی ه��ای اخیر در اس��تان کرمان که  
اقدام به تخریب اموال عمومی داش��تند، 

شناسایی و دستگیر شده اند.
رییس کل دادگس��تری استان کرمان با 
اعالم اینکه در حال حاضر هیچ مش��کل 
امنیتی در س��طح اس��تان وج��ود ندارد، 
اف��زود: تمام دس��تگیر ش��دگان مربوط 
ب��ه اعتراض��ات روز ش��نبه هس��تند و 
طی چند روز گذش��ته و پ��س از بیانات 
رهب��ر معظم انق��الب ام��ام خامنه ای و 
تش��ریح جزئی��ات ط��رح س��همیه بندی 

بنزی��ن از س��وی مس��ئوالن کش��وری، 
 هی��چ ناآرامی در اس��تان کرمان گزارش

 نشده است.
وی بی��ان ک��رد: اف��رادی که اق��دام به 
تخریب اموال دولتی، عمومی و خصوصی 
کرده اند، مجازات های سنگینی در انتظار 
آنه��ا خواهد ب��ود و به تمام مس��ئوالن 
قضائی، رؤس��ا و دادس��تان های سراس��ر 
اس��تان کرمان دس��تور داده ش��ده که با 
کم��ک و همراهی م��ردم، دس��تگاه های 
اطالعاتی، امنیتی و انتظامی تالش ش��ود 
تا  کس��ب و کار، زندگ��ی و خانه مردم 

م��ورد تع��رض و آس��یب ق��رار نگیرد.
موحد با اش��اره به تاکیدات رهبر معظم 
انق��الب مبنی ب��ر جلوگی��ری از افزایش 
قیمت کاالها و خدمات به بهانه افزایش 
قیمت بنزین بیان کرد: دادگستری استان 
کرم��ان بنا به وظیف��ه نظارتی خود طرح 
تشدید نظارت ها بر بازار را دنبال خواهد 
کرد و از دستگاه های متولی از جمله اداره 
کل تعزیرات حکومتی وس��ازمان صمت 
می خواهی��م با جدیت موض��وع را دنبال 

کنند .

ایسنا/بوشهر رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر از پلمب ۱۵ صنف متخلف شهرستان بوشهر 
در آبان ماه سال جاری به دلیل تخلفات بهداشتی توسط بازرسین بهداشت محیط خبر داد.

حس��ن فخرای��ی با اع��الم این خبر اظهار ک��رد: توجه به س��المت مواد غذایی جامع��ه همواره از 
اولویت های مهم مرکز بهداشت شهرستان بوشهر بوده است.

وی تصریح کرد: در راس��تای اجرای قانون ماده ۱۳ و بر اس��اس نظارت های بازرس��ین بهداشت 
محی��ط، تع��داد ۱۵ مرکز تهی��ه و توزیع و فروش مواد غذایی متخلف ش��امل نانوایی، کیوس��ک، 
کباب پزی، نان فانتزی، بستنی فروشی، رستوران، کافه، آش فروشی، بیرون بر و ساندویچ فروشی در 

آبان ماه سال جاری شناسایی و طی مراحل قانونی تعطیل شدند.
رئیس مرکز بهداش��ت شهرس��تان بوشهر عنوان کرد: عدم استفاده از روپوش و کاله در حین کار، 
نامطلوب بودن نظافت عمومی، عدم رعایت بهداشت فردی و عمومی مواد غذایی، عدم استفاده از 
دستکش حین کار جهت استفاده از رنگ از عمده دالیل تعطیلی صنوف یاد شده بوده است. پرونده 

صنف های متخلف جهت اعمال جریمه و برخورد قانونی الزم به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

پلمب 15 صنف شهرستان بوشهر به علت تخلفات 

دستگیری لیدرهای اصلی ناآرامی های کرمان

دستگیری مأمور پلیس 
قالبی در دشتستان

ایسنا/بوش��هر فرمانده انتظامی شهرس��تان دشتس��تان از 
شناسائی و دستگیری فرد کالهبرداری در پوشش مأمور 
پلیس خبر داد.سرهنگ فرهاد آراوند در تشریح این خبر 
گف��ت: مأموران پلیس آگاهی دشتس��تان در پی دریافت 
اخبار موثق مبنی بر کالهبرداری شخصی حدودا ۴۵ ساله 
از کس��به و مغازه داران  ش��هر برازجان اقدامات الزم را 
جهت شناس��ائی و دس��تگیری وی اغ��از کردند.این مقام 
انتظامی عنوان کرد: با اشراف اطالعاتی کارآگاهان پلیس 
آگاه��ی و انجام تحقیقات از مالباخت��گان، متهم به هویت 
معلوم در ش��هر برازجان شناسائی و در بازرسی از منزل 
وی یک دست لباس نیروی انتظامی کشف شد که متهم 
پس از تش��کیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع 
قضائی شد.فرمانده انتظامی دشتستان بیان کرد: متهم در 
مواجهه حض��وری با مالباختگان و ش��واهد و قرائن ارائه 
ش��ده از س��وی پلیس ضمن اعتراف به بزه انتسابی گفت 
که در پوش��ش مأمور انتظامی با س��وء استفاده از اعتماد 
عمومی به پلیس  و معرف��ی خود به عنوان مأمور نیروی 
انتظامی بدون پرداخت وجه از مغازه های ش��هر برازجان 

اجناسی را گرفته و از آنان کالهبرداری کرده است.

ایسنا/بوش��هر فرمانده انتظامی تنگستان از فوت کارگر کارخانه سیمان حین 
تکیه به پنجره خبر داد.

س��رهنگ حس��ین خواجه با اعالم این خبر گفت: در پ��ی مراجعه فردی به 
پاس��گاه انتظامی الور ش��رقی مبنی ب��ر فوت برادرش بر اث��ر برق گرفتگی 
در کارخان��ه س��یمان، ماموران انتظامی برای رس��یدگی به موضوع به محل 
اعزام شدند.فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان تصریح کرد: پس از حضور 
ماموران مش��خص شد، یکی از کارگران کارخانه سیمان که فردی ۴۶ ساله 
بود، حین کار در آبدارخانه با دست زدن به پنجره دچار برق گرفتگی شده 
که پس از انتقال به بیمارستان شهر خورموج جان خود را از دست می دهد.

س��رهنگ خواجه از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی حین انجام 
کار از وقوع حوادث تلخ این چنینی پیشگیری کنند.

کارگر کارخانه سیمان بر اثر برق گرفتگی 
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1 ( روزنامه نگار ما از پذيرش هرگونه پاداش مادي براي پيش برد مقاصد خصوصي مغاير با مصالح عمومي، خودداري 
مي کند.

2 ( روزنامه نگار ما از قبول هرگونه فش��ار و تهديد براي انتش��ار مطالب يا تغيير محتويات آنها، خودداري کرده و از 
خط مشي عمومي رسانه و اصول شرافت حرفه اي خويش تبعيت مي کند.

3 ( روزنامه ن��گار م��ا با احترام به اس��تقالل و حاکميت ملي، نظم و امنيت عمومي و مصالح همگاني از اصول ش��رافت 
حرفه اي خويشتن تبعيت مي کند.

4 ( رعايت حد اعتدال و ميانه روی از مهمترين ارزش های مورد نظر و قطعی روزنامه ميراث جرون اس��ت . روزنامه 
ميراث جرون تالش می کند حس��ن ارتباط و تعامل معقوالنه خود را با همه گروه ها و جريانات سياس��ی که در کشور 

رسمًا و قانونًا مورد پذيرش هستند را حفظ نمايد. 
5( روزنامه نگار ما به اصول ديني و معتقدات مذهبي، آداب و سنن قومي و ملي، اخالق حسنه و عفت عمومي احترام 

مي گ��ذارد و از گراي��ش به تبعيض خصوم��ت آميز در اين زمينه ها و همچنين تش��ويق و تحريک به جنگ 
تجاوزکارانه نسبت به کشورهاي ديگر خودداري مي کند./

هفته نامه   منطقه  جنوب کشور  ) فرهنگی -  اجتماعی (

  Telegram:    09303375549                    

تیراژ :   5000 نسخه

7اجتماعی  دو شنبه  4آذر ماه    1398/ شماره  110 / سال  پنجم

آگهی تاسیس
آگهی تاسیس موسسه غیر تجاری نابینایان سفیران بهشت درتاریخ98/4/30 به شماره ثبت 282 به شناسه ملی 14008482847   
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :شناسایی افراد معلول جهت توانمند 
سازی معلولین-تاسیس کارگاه های آموزشی و تولیدی جهت اشتغال معلولین-جذب خیرین اعم از مردم و ادارات و شرکتها جهت خودکفایی 
موسسه،برگذاری دوره های آموزشی جهت توانمند سازی معلولین در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان 
، شهرستان میناب ، بخش مرکزی ، شهر میناب، زرکی ، بلوار امام خمینی ، کوچه 29 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7981677921 سرمایه 
شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای مقداد زائری به شماره ملی 3421849102 دارنده 
1,000,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم آسیه صالحی پور مینابی به شماره ملی 3421812977 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای مقداد زائری به شماره ملی 3421849102 و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
مجتبی گلشواری نژاد به شماره ملی 3422067231 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و اوراق ونامه های عادی با امضای مدیر عامل و رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه رونوشت: اداره بهزیستی شهرستان میناب عطف نامه شماره 

975 /98/2/18مورخ98/4/15جهت اطالع

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب
)667477( 

آگهی تغییرات  
آگهی تغییرات شرکت خدماتی عمران بندر آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 990 و شناسه ملی 10103159090   
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/7/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمود مینایی به شماره ملی 470986661 
با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 2,500,000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. - آقای 
محمد مینائی به شماره ملی 4709865167 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 15,000,000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج 
و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. - خانم زینب شکیبا به شماره ملی 4709645991 بادریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 2,500,000 
ریال ازصندوق شرکت ازشرکت خارج ودیگرهیچ گونه حق وسمتی ندارد. - در نتیجه سرمایه شرکت از 40,000,000 ریال به 20,000,000 
ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. - میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد : 
-آقای محمدجواد مینائی دارای 19,000,000 ریال سهم الشرکه - آقای اسماعیل احمدی دارای 500,000ریال سهم الشرکه -آقای هاشم روان 

دارای 500,000 ریال سهم الشرکه

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه )667479(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت خدماتی عمران بندر آریا شرکت با   
مسئولیت محدود به شماره ثبت 990 و شناسه ملی 10103159090 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
98/7/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 

نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جواد مینائی به 
شماره ملی 4700088631 آقای اسماعیل احمدی به شماره ملی 
4700044675 آقای هاشم روان به شماره ملی 4709645078 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه )667478(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت خدماتی عمران بندر آریا شرکت با   
مسئولیت محدود به شماره ثبت 990 و شناسه ملی 10103159090 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ98/7/24تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدجواد مینائی به شماره ملی 4700088631 
با پرداخت مبلغ 19,000,000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء 
با   4700044675 ملی  شماره  به  احمدی  اسماعیل  آقای   - درآمد. 
پرداخت مبلغ 500,000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. 
- آقای هاشم روان به شماره ملی 4709645078 با پرداخت 500,000 
سرمایه  نتیجه  در   - درآمد.  شرکاء  درزمره  شرکت  صندوق  به  ریال 
شرکت از مبلغ 20,000,000 ریال به 40,000,000 ریال افزایش یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح 
ذیل میباشد : -آقای محمود مینایی دارای 2,500,000 ریال سهم الشرکه 
الشرکه خانم زینب  ریال سهم  دارای 15,000,000  آقای محمدمینایی 
مینائی  محمدجواد  آقای  الشرکه  سهم  ریال   2,500,000 شکیبادارای 
دارای  احمدی  اسماعیل  آقای  الشرکه  سهم  ریال   19,000,000 دارای 
500,000ریال سهم الشرکه آقای هاشم روان دارای 500,000ریال سهم 

الشرکه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه )667481(

آگهی تغییرات  
بندر آریا  تغییرات شرکت خدماتی عمران  آگهی   
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 990 و شناسه ملی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10103159090
: - سمت اعضای هیئت  اتخاذ شد  98/7/25تصمیمات ذیل 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای اسماعیل احمدی به 
شماره ملی 4700044675 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره آقای محمد جواد مینائی به شماره ملی 4700088631 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هاشم روان به شماره ملی 
کلیه   - مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به   4709645078
اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه 

)667480(

سنگ  معرفی  فرصت   - ایرنا   - بندرعباس 
هرمزگان  غرب  در  بستک  دهتل  های  نگاره 
برای نمایش آن در موزه ملی ایران با ممانعت 

شورای این روستا از دست رفت.
میراث  اداره کل  فرهنگی  میراث  معاون 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان 
نگاره  سنگ  اهمیت  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
ایران،  با موزه ملی  های دهتل در گفت وگوبا 
شورای روستای دهتل و این اداره کل قرار شد 
یک یا 2 سنگ نگاره برای مدت سه ماه در آن 

موزه در معرض نمایش قرار گیرد.
با  گو  و  گفت  در  جمعه  روز  نوروزی  عباس 
خبرنگار ایرنا افزود: همه مقدمه ها و هماهنگی 
با  ولی  انجام شد  این سه ضلع  بین  های الزم 

وجود این، در زمان استحکام بخشی به سنگ 
روستای  شورای  آنها  بندی  بسته  و  ها  نگاره 
دهتل و برخی اهالی از انجام این کار ممانعت 

به عمل آوردند و این فرصت از دست رفت.
وی اضافه کرد: 2 سنگ نگاره یاد شده دارای 
سابقه  دهنده  نشان  که  بودند  کشتی  نقش 
دریانوردی در هرمزگان هستند و به تازگی از 

میان سنگ نگاره ها کشف شده بودند.
محوطه ای  در  بستک  دهتل  نگاره های  سنگ 
به  مربوط  که  شده  واقع  هکتار   250 حدود 
نقوش  و  است  قاجار  اواخر  تا  ساسانی  دوره 
کشتی و  حیوانی  گیاهی،  انسانی،  سنگ ها   این 

 هستند.

آگهی تغییرات  
استناد  به  ملی 10860058819  و شناسه  ثبت 172  به شماره  تعاونی  دیبا گستر شاکر شرکت  تولیدی  تغییرات شرکت  آگهی   
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 97/11/8 و به موجب مصوبه شماره80/1644مورخ 97/5/30 هیئت مقررات زدائی و تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل دفترشرکت درواحد ثبتی بستک به آدرس : شهرک صنعتی ، خیابان اصلی ، پالک سه 

، فازیک کد پستی 7967137375 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستک )668141(

فرصت معرفی سنگ نگاره های دهتل بستک از دست رفت
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اطالع رسانی  شورای  رئیس  ایسنا/هرمزگان 
نسبت  که  مدیرانی  گفت:  هرمزگان  استان 
به رسانه ها پاسخگو نیستند رصد می شوند و 

برخوردهای الزم با آن ها می شود.
اصحاب  با  نشست صمیمی  در  ناجی  سعید 
جراید، رسانه ها، مدیران صفحات و گروه های 
کرد:  اظهار  هرمزگان،  فعال  مجازی  فضای 
دقت،  با  به درستی،  اطالعات  هرچقدر 
به موقع و با شفافیت الزم تبادل شود موجب 
انحرافات در  از  و جلوگیری  توسعه  و  رشد 

جامعه خواهد شد.
نقطه  یک  در  ما  همه  هدف  افزود:  وی 
مناسب  شرایط  ارائه  آن  و  است  متمرکز 
در  است؛  مردم  رضایت  تأمین  و  زندگی 
تأمین  تعالی  هدف  ما  سیاسی  نظام  ساختار 
تمامی  و  است  مردم  سعادت  و  آسایش 
درگیری های  نظام،  سیاست گذاری های 
بین المللی و داخلی همه از این نقطه نشئت 
تعالی  آن  و  داریم  مأموریتی  که  می گیرد 
نقطه  به  بتواند  تا  است  آن  رشد  و  انسان 

مناسبی برسد.
رئیس شورای اطالع رسانی استان هرمزگان 
جهت  در  کشور  و  ملت  این  کرد:  بیان 
سعادتمندی قدم برداشته، گاهی تضادی بین 
منافع به وجود می آید و همه ما مسئولیم در 

این حوزه مسئوالنه عمل کنیم.
ناجی ادامه داد: خوشبختانه در هرمزگان هم 
به واسطه درک سیاسی، سعه صدر، نجابت و 
قیمت  افزایش  از  ناشی  تحمل دشواری های 
بنزین توسط مردم و هم به واسطه مدیریت 
روزها  این  در  خوبی  شرایط  استان  خوب 
داشتیم و امیدواریم بتوانیم پاسخ این محبت 

و شناخت خوب مردم را بدهیم.

استان  اطالع رسانی  شورای  افزود:  وی 
تعامل  سطح  می داند  خود  وظیفه  هرمزگان 
با رسانه ها را افزایش دهد و یکی از وظایف 
خدمات  انعکاس  و  انتشار  حوزه  این  در  ما 

دولت است.
رئیس شورای اطالع رسانی استان هرمزگان 
بیان کرد: برخی افراد دولت را بخش کوچک 
حال آنکه  می پندارند،  حاکمیت  ضعیف  یا 
قابل توجه  و  مؤثر  عظیم،  مجموعه ای  دولت 
را  تأثیر  بیشترین  به نحوی که می تواند  است 

در روند حرکت جامعه بگذارد.
ضمن  نقدها  تمامی  کرد:  خاطرنشان  ناجی 
محترم شمردن باید با هدف اصالح باشد نه 
راستای  در  می تواند  انتقادات  همه  تخریب؛ 
دادن  قرار  بهانه  نه  شود  بیان  نظام  تقویت 
برای تضعیف دولت، چراکه تضعیف دولت 
تضعیف حاکمیت است و باعث شکاف بین 

مردم و حاکمیت خواهد شد.
وی ابراز کرد: دولت نقد را محترم می شمارد 

و خواستار حوزه رسانه ای فعالی برای به نقد 
را  نقد  اما  ارکان دولت است،  کشیدن همه 
به شیوه منصفانه و در جهت سازندگی طلب 

می کند.
رئیس شورای اطالع رسانی استان هرمزگان 
صحیحی  برداشت  با  رسانه ها  کرد:  تصریح 
از اندازه، قواره و جایگاه دولت در حاکمیت 
به موضوع نقد بپردازند و به نحوی حرکت 
نکنند که موجب فاصله حاکمیت و مردم و 

به بار آوردن هزینه برای نظام شود.
ناجی بیان کرد: انتشار اخبار در حوزه افکار 
مردم  که  گیرد  صورت  نحوی  به  عمومی 
مردم  آگاهی  شوند،  آگاه  دولت  عملکرد  از 
از  جامعه  اگر  است،  دولت  توفیق  مجرای 
توطئه ها  بسیاری  شود  آگاه  دولت  خدمات 
کرد:  اظهار  می شود.وی  خنثی  کشور  علیه 
و  دولت  جامعه،  بین  جدی  پیوند  باید 
مراقبت  و  باشیم  داشته  حاکمیت  مجموعه 
موضوعات صورت  به  پرداختن  از  بیشتری 

بگیرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ما تأکید به 
وحدت و انسجام ملی داریم و همه اقشار در 
مذاهب  و  اندیشه ها  با  و  مختلف  حوزه های 
انتخابات  در  پررنگ  حضور  به  را  مختلف 
دعوت می کنیم.وی عنوان کرد: در جلسات 
شورای اطالع رسانی استان هرمزگان تالش 
تا  کنیم  کارسازی  را  فرایندی  می کنیم 
باشند،  پاسخگو  رسانه ها  برابر  در  مدیران 
البته گاهی توضیح ندادن در مورد مسئله ای 

نیز خود نوعی پاسخگویی است.
رئیس شورای اطالع رسانی استان هرمزگان 
افزود: مدیرانی که نسبت به رسانه ها پاسخگو 
نیستند رصد می شوند و برخوردهای الزم با 

آن ها می شود.
مجازی  فعالی  و  رسانه ها  داد:  ادامه  ناجی 
باید توجه داشته باشند که به آنچه می تواند 
گیرد  قرار  معاندین  سوءاستفاده  موجب 
دامن زده نشود، انتظار ما رفتار هوشمندانه، 

عاقالنه و صادقانه است.
وی اظهار کرد: همه باید با هم در مقاطعی 
را درست عمل  وظیفه خود  زمان شناسی  با 
تمامی  که  واقفیم  موضوع  این  به  ما  کنیم، 
و  شود  شمرده  محترم  باید  انسانی  اصول 
موقعیت های  در  اما  باشد  آزاد  باید  رسانه 
خاص این انتظار از همه وجود دارد که منافع 
ملی را مدنظر داشته باشند و این مقطع نیز 

یکی از این مقاطع بوده است.
رئیس شورای اطالع رسانی استان هرمزگان 
و  دین داری  روش  ما  مردم  کرد:  بیان 
و  بلدند  خوب  را  دینی  آداب  به  پرداخت 
ما باید اسباب زندگی و کار آن ها را فراهم 

کنیم و به آن بپردازیم.

رئیس شورای اطالع رسانی استان هرمزگان:

مدیرانی که پاسخگو نیستند رصد می شوند/ تضعیف دولت تضعیف حاکمیت است


