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شهردار منطقه 2 بندرعباس خبر داد:

نتايج انتخابات خانه مطبوعات 
هرمزگان اعالم شد   

رئيس كارگروه سالمت هرمزگان:

دستگاههاى متخلف در اجراى مصوبات 
به مراجع قضايى معرفى مى شوند

طرح مبينا وطن خواه ،جزو 
27 طرح برتر كشورى 

شناخته شد 

رييس ستاد اقامه نماز هرمزگان : 

فضاى مجازى ،محيطى 
براى انتقال ارزشهاى 

دينى است
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خانه ورزش در روستاى 
محروم الورشيخ افتتاح شد

يى
هما

ما 
 ني

س  :
عك

هر سـاله بـا آغاز ايـن فصل به 
ويـژه با توجـه بـه افزايش دما 
افزايـش  شـاهد  تابسـتان  در 

شـكوفايى جلبكى در آب شـهر 
بندرعباس هسـتيم.

ــر، به نقل  ــزارش خبرگزارى مه به گ
ــهرى هرمزگان،  ــالب ش از آب و فاض
ــه اينكه طعم  ــاره ب امين قصمى با اش
ــهر بندرعباس  ــزه دار بودن آب ش و م
ــت،  ــل گرما اتفاق تازه اى نيس در فص
ــا آغاز اين  ــاله ب ــت: هر س اظهار داش
فصل بويژه با توجه به افزايش دما در 
ــفانه اين مسئله شدت  تابستان ، متاس

ــترى مى يابد. بيش
ــئله  قصمى در خصوص داليل اين مس
گفت: تغيير بوى آب شرب شبكه شهر 

ــش ميزان  ــل افزاي ــاس ، بدلي بندرعب
ــاى  گرم ــه ى  نتيج در  آب  ــرف  مص
ــتان  ــه در فصل تابس ــاالى 40 درج ب
ــده بخش بيشترى  ــت كه سبب ش اس
ــد استقالل  از آِب اليه ميانى مخزن س
ميناب مورد استفاده قرار گيرد و چون 
ــك ها (بر اثر  ــكوفايى جلب تراكم و ش
ــبت  ــن اليه نس ــا) در اي ــش دم افزاي
ــد به  ــطح ابتدايى مخزن آب س به س
ــوده، درنتيجه باعث  ــتر ب ــب بيش مرات
افزايش طعم و بوى آب شده است. به 
ــل توجهى از اين  گفته وى؛ حجم قاب
ــد تصفيه اوليه آب  جلبك ها در فرآين

ــده  در تصفيه خانه ميناب از آب جدا ش
و بخش ديگر آن نيز در فرآيند تصفيه 
ــه آب در تصفيه خانه بندرعباس،  ثانوي
ــبب  ــود اما اين روند س ــذف مى ش ح
ــط  توس ــده  ش ــاد  ايج ــوى  ب ــذف  ح

ــود. جلبك ها نمى ش
ــور كاهش و  ــد كرد: به منظ وى تاكي
ــتى ميزان  رفع طعم و بوى آب ، بايس
ــع آب زيرزمينى (چاه  ــترى ازمناب بيش
ــد كنيم كه  ــن آب س ــا) را جايگزي ه
ــى هاى الزم در اين خصوص  هماهنگ
ــركت آب منطقه اى استان انجام  با ش

ــت./ ــده   ا  س ش

مديرعامل آبفاى هرمزگان اعالم كرد:

شكوفايى جلبكى طعم 
و بوى آب شرب را 

تغيير داده است
مديرعامل آبفاى هرمزگان اعالم كرد:

شكوفايى جلبكى طعم و بوى آب شرب را تغيير داده است

پيام تبريك
سركار خانمها معصومه قاسمى ، معصومه اكبرى 

و فرزانه مسلم زاده 
جناب آقايان غالمحسين عطايى ، ايوب دبيرى نژاد

 كامبيز حسين پور، سلمان دهقانى ، مهراب رشيدى 
و محمود رييسى 

انتخاب شايسته حضرات عالى را به سمت هيات 
مديره خانه مطبوعات استان هرمزگان صميمانه 

تبريك عرض نموده اميدواريم در پيشبرد مطالبات 
صنفى و بحق رسانه هاى استان موفق و مويد باشيد

 هفته نامه هاى
 آفتاب جنوب و ميراث جرون
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كارگروه سالمت؛مصوباتى براى 
پيگيرى نشدن 

ــگاه علوم  ــالمت با حضور رييس دانش   كارگروه س
ــتاندار و  ــكى و معاون اس ــكى ، رييس دامپزش پزش
ــود و  ــكيل مى ش ــتگاههاى ذيربط ماهانه تش دس

مصوباتى هم دارد . 
ــتن  اما مى بينيم كه اين مصوبات فقط در حد نوش
ــن بوده  ــا مدعوي ــه و امض ــذ و صورتجلس روى كاغ
ــد. از  ــده و نخواهدش و هيچگاه اجرايى و عملى نش
طرفى افزايش آمار بيماريهاى پوستى ،انواع سرطان 
وجهش هاى ژنتيكى در نوزدان متولد شده و نقص 
ــان مى دهد كه  ــادرزادى و... همه نش ــاى م عضوه
ــت ، دريا و آبزيان و مواد  آلودگى هاى محيط زيس
غذايى و محصوالت كشاورزى همه دست به دست 
ــهروندان را به مخاطره  ــالمت ش همه داده اند تا س

بياندازند. 
ــر بموقع وبا  ــى و تخصصى كه اگ ــى علم كارگروه
ــيت برگزار شود و مصوبات آن اجرايى بشود  حساس
ــاهد مشكالت سالمت  ــايد بتوان گفت ديگر ش ش
ــهروندان نخواهيم بود . اما مماشاتى  ــت ش وبهداش
ــالمت شهروندان در هرمزگان مى شود  كه برسر س
ــور نمى شود اما گوش شنوايى  در هيچ كجاى كش

نيست تا با اين حياتى ترين مسئله برخورد قانونى
 نمايد.

ــتى آبزيان توسط دستفروشان در   عرضه غيربهداش
گرماى 45درجه تيرماه ، عرضه انواع ميوه و تره بار 
توسط دستفروشان در گرما و شرجى و بطرى هاى 
ــه جلوى درب مغازه  ــواع چيپس و پفك ك آب  و ان
ــب درمعرض نور خورشيد قراردارند  ها از صبح تا ش
ــه كانتير كانتير از  ــواد غذايى خارجى كه روزان و م
ــى بصورت قاچاق وارد  گمرك بعنوان مجراى قانون
استان مى شود و بعضا به گفته كارشناسان آلوده به 
انواع رنگهاى غيرمجاز و افزودنى هاى غيراستانداردو 
ــتى مى باشد همه و همه مماشاتى است  غيربهداش
كه بى سروصدا برسرسالمت شهروندان مى شود . 

ــرده اند  ــاورزى بارها اذعان ك ــئوالن جهادكش مس
ــواع كودهاى  ــاورزى آلوده به ان كه محصوالت كش
شيميايى و غيرمجاز مى باشد و رييس دانشگاه علوم 
ــه گاليه مند از اينكه به تنهايى  پزشكى هم هميش

قادر به انجام كارى در عرصه سالمت نيستيم .
از طرفى ورود روزانه يك ميليون مترمكعب فاضالب 
ــاى خانگى و صنعتى به درياى خليج فارس زنگ  ه
ــالها پيش بصدا درآمده و امروز  خطرى است كه س
آب و فاضالب توپ را به زمين شهردارى و شهردارى 
به زمين استاندارى و ... مى اندازند و هيچكس بقكر 

سالمت محيط زيست و شهروندان نيست.
ــتارگاه  ــتى دام در تنها كش ــتارهاى غيربهداش كش
ــن وآزار دهنده اش  ــوى تعف ــتان كه ب صنعتى اس
ــذران را آزار مى دهد  ــا انطرفتر هم رهگ كيلومتره
ــتى دام در محله ششصددستگاه  و عرضه غيربهداش
ــان  ــودجويان همه نش ــان و س ــط دستفروش توس
ــده و  ــه حال خودش رهاش ــتان ب ــى دهد كه اس م
ــت شهروندان ــى بفكر سالمت و تامين بهداش كس

 نيست . 
با قاطعيت مى توان گفت كارگروه سالمت هميشه 
ــرا كه اگر  ــدن دارد چ ــى براى پيگيرى نش مصوبات
ــود  حتى يك مورد اين مصوبات اجرايى و عملى بش
ــوال  ــتگاهى زيرس حتما وقطعا منافع عده اى و دس
ــات  ــيد كه اين مماش ــد رفت .حال بايد پرس خواه
ــردم به  ــالمت م ــه با س ــگارى  و معامل ــهل ان و س

چه قيمت وچرا ؟

آموزش « مديريت چرا » ويژه 
دامداران ميناب

ــدف از برگزارى  ــى گفت : ه ــه حاتم ــب ال    حبي
ــرايط  ــها افزايش آگاهى در مورد ش اين نوع كالس
ــروج دام به مرتع، نقش  ــب ورود و خ و زمان مناس
اعمال مديريت چرا در بهبود كمي و كيفي پوشش 
ــتفاده از مرتع متناسب با شرايط  گياهي، نحوه اس
رويش و اكولوژي گياهي، آشنايى با اجراي زودرس 
ــروج دام به مرتع و  ــدم كنترل زمان ورود و خ و ع
تعداد دام مجاز در مرتع متناسب با پوشش مرتعي 
و زمان مناسب بهره برداري از آنها و مسائل مربوط 
ــر اين كه مجريان  ــد.وى با تاكيد ب به آن مى باش
ــان مرتع بايد خود  ــاى مرتعدارى و صاحب طرح ه
ــد و در حفظ و احياى  ــرزمين بدانن را صاحبان س
ــند گفت: مرتع هرگز احيا نمى شود مگر  آن بكوش
آنكه ساكنان سامانهاى عرفى بخواهند و مشكالت 
ــط خود آنان مرتفع گردد و  ــتى توس موجود بايس
ــرف و تخلف  ــزان تخريب، تص ــن صورت مي در اي
ــان  ــيد.وى خاطرنش ــه حداقل ممكن خواهد رس ب
ــش  ــكننده بودن اقليم و پوش كرد : با توجه به ش
ــتان و با توجه به كاهش  ــم گياهى مراتع شهرس ك
ــدن به  ــتعد تبديل ش بارندگى ها، اين اراضى مس
ــده اند بنابراين مديريت چرا  كانون هاى ريزگرد ش
ــت و اينكه  ــع كنترل چراى دام در مرتع اس در واق
ــيم مرتع بگونه ايى مديريت شود  بايد درصدد باش

كه كمترين تخريب را به دنبال داشته باشد.
مبارزه با زمين خوارى

 استيفاى حقوق دولت است
ــتان  ــع طبيعى و آبخيزدارى شهرس ــس مناب   ريي
ــيان از برگزارى اولين جلسه شوراى حفاظت  پارس
ــى رييس  ــت آقاى عباس ــال به رياس ــت الم از بي
دادگسترى شهرستان پارسيان و حضور جمعى از 
ــتگاهاى اجرايى در محل دادگسترى  مسولين دس
ــزارش پايگاه  ــيان خبر داد.به گ ــتان پارس شهرس
اطالع رسانى منابع طبيعى و آبخيزدارى هرمزگان 
ــتان پارسيان حفظ از  ــترى شهرس ؛ رييس دادگس
ــرعى و  ــوق دولت و بيت المال را از وظايف ش حق
قانونى ادارات و سازمانهاى دولتى برشمرد و افزود 
: بزرگان نظام همواره بر مبارزه با زمين خوارى به 
ــتيفاى حقوقى دولت  ــوان يك ركن مهم در اس عن
ــتان نيز  ــرده اند و اين موضوع در شهرس تاكيد ك
ــه رئيس اداره  ــت قرار دارد .خزعل خواج در اولوي
منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان پارسيان نيز 
ــاس فرمايشات مقام معظم رهبرى و  افزود : بر اس
ــان در برخورد قاطع با متصرفان اراضى  تاكيد ايش
ملى اداره منابع طبيعى به منظور حراست از انفال 
ــتگاه هاى  ــاير دس ــى با همدلى با س ــى مل و اراض
اجرايى ، قضايى و انتظامى تالش مى كند تا دست 
سودجويان را از بيت المال و عرصه هاى ملى كوتاه 
ــرادى كه قصد زمين  ــد.وى افزود : در مقابل اف كن
خوارى دارند بايد كارهاى پيشگيرانه انجام دهيم و 
در مرحله نخست بايد مردم را به صحنه بياوريم تا 

منابع طبيعى را احيا كنند 
توليد 50 هزار اصله نهال سازگار 

با مناطق بيابانى 
رييس اداره بيابان زدايى اداره كل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى هرمزگان از فعال كردن جوامع محلى و 
توليد 50 هزار اصله نهال سازگار با مناطق بيابانى 
ــه خبر داد.؛  ــتان بندرلنگ در منطقه ارمك شهرس
ــتاى تحقق  ــم جعفرى تختى گفت : در راس ابراهي
ــال و افزايش توليد و اشتغال زايى ، فعال  شعار س
ــاركت مردم در  كردن جوامع محلى و افزايش مش
امر درختكارى اين اداره كل با فعال كردن جوامع 
ــزار اصله نهال بيابانى  ــى اقدام به توليد 50 ه محل
ــامل  ــت .وى افزود : نهال هاى مذكور ش كرده اس
ــيرى سازگار با منطقه مانند كنار  گونه هاى گرمس
ــد .جعفرى تختى بيان  ، كهور ، گز و چوج مى باش
داشت : كاهش گرد و غبار و ريزگردها ، جلوگيرى 
ــارت  ــش خس ــاى روان و كاه ــن ه ــت ش از حرك
ــكونى و  ــن ها به منازل مس ريزگردها و حركت ش
تاسيسات زيربنايى از مهمترين اهداف كشت نهال 
ــد.ى اضافه كرد :  ــاى بيابانى مى باش در عرصه ه
عمليات بيولوِژيك (كشت نهال) و كنترل روان آب 
ها از مهمترين برنامه هاى مقابله با بيابان زايى اين 

اداره كل مى باشد./

انتخابـات  برگـزاري  مركـزي  سـتاد 
الكترونيكـي خانـه هـاي مطبوعات، 
نتايـج اوليـه انتخابـات در 4 اسـتان 
«سيسـتان و بلوچسـتان، خوزستان، 

زنجان و هرمزگان» را اعالم كرد. 
ــزي انتخابات  ــتاد مرك ــزارش س ــه گ    ب
ــات،  مطبوع ــاي  ه ــه  خان ــي  الكترونيك
ــره  ــات مدي ــاب هي ــه دوم انتخ در مرحل

ــه هاي مطبوعات 455 نفر كه عضويت  خان
آنها توسط خانه هاي مطبوعات هر استان و 
با نظارت ادارات كل ارشاد اسالمي استانها 
ــرايط براي شركت در  تاييد شده، واجد ش
انتخابات بودند كه تا پايان زمان راي گيري 
در ساعت 15 روز چهارشنبه 14تير،  بيش 
ــرايط و حدود 400  از 86 درصد واجدان ش
ــركت كردند كه نتايج  ــر در انتخابات ش نف
ــت اعالم مي شود.* مطابق  اوليه به پيوس
ــات- نتايج  ــتاد مركزي انتخاب ــه س اطالعي
ــت كه بعد از  ــات، نتايج ابتدايي اس انتخاب
ــي هاي تكميلي بر مبناي اساسنامه  بررس
ــن رعايت جدول  خانه مطبوعات، همچني
زمان بندي فراخوان به صورت نهايي اعالم 
خواهد شد.- مطابق اساس نامه، چنانچه در 
ــته، از  برخي نقش ها، نامزدي وجود نداش
ــترين آرا را به دست آورده  افرادي كه بيش
ــود.-  اند براي اين نقش ها جايگزين مي ش
افرادي كه كارمند دولت يا نهادهاي عمومي 
هستند، در صورت رأيآوري، جاي خود را به 

نفرات بعدي ميدهند مگر آن كه منتخبي 
ــته باشد.  براي تصدي آن نقش وجود نداش
ــاز واحد،  ــا صاحب امتي ــانههايي ب - از رس
ــر 3 نفر مي توانند در تركيب اصلي  حداكث
ــور يابند  ــأت مديره، حض ــدل هي و عليالب
ــي براي آن نقش وجود  مگر آن كه منتخب
ــكار بودن  ــد.- با توجه به آش ــته باش نداش
اسامي اعضاي هر خانه، وصول گزارش هاي 
گسترده مبني بر تاييد عضويت افرادي كه 
داراي شرايط عضويت نبوده اند و يا رعايت 

نشدن تشريفات قانوني يا رعايت نشدن 
زمان بندي انتخابات، منجر به «عدم تاييد» 
ــزاري مجدد  ــه انتخابات و برگ صورتجلس
انتخابات خواهد شد.- چنانچه بعد از اعالم 
ــود فرد برگزيده يكي از  نتايج، مشخص ش
ــرايط احراز صالحيت نامزدي را نداشته،  ش
ــه برگه عدم  ــمول ارائ ــا افرادي كه مش و ي
سوء پيشينه بودهاند، در مهلت مقرر آن را 
بارگذاري نكنند، فرد علي البدل جايگزين 

خواهد شد./

نتايج انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان اعالم شد   

مديران  عمومـى  نشسـت 
مقاطع متوسـطه اول و دوم 
ناحيه  پـرورش  و  آمـوزش 
دو بندرعباس بـا محوريت 

پروژه مهر 96 برگزار شد .
ــت هم انديشى عمومى   نشس
اول  ــطه  مديران مقاطع متوس
ــش  بخ در  دوم  ــطه   ومتوس
ــن ناحيه در  ــرى و فنى  اي نظ
ــتان  ــس دبيرس ــالن كنفران س
ــه دولتى مهديه  دخترانه نمون
ــاماندهى معلمان  ــدف س با ه
ــى  ــوزان و ارزياب ــش آم و دان
ــتاى  ــرد مديران در راس عملك
پروژه مهر برگزار گرديد .مدير 
ــرورش ناحيه دو  ــوزش و پ آم
ــت با  ــاس در اين نشس بندرعب

عنايت به شروع فصل تابستان 
و آغاز پروژه مهر اظهار داشت 
ــل برنامه  ــتان فص : فصل تابس
ــراى اداره و  ــت هم ب ريزى اس
ــراى مدارس . لذا مديران  هم ب
با اهتمام ويژه  محترم مدارس 

به اين امر مهم اقدام نمايند .
ــينى در ادامه  سيد هادى حس
ــتگاه  ــزود : پروژه مهر خواس اف
اقتدارملى  ــاد  ــى و نم اجتماع
ــت و مديريت  ــى اس و مديريت
ــه اى دارد  ــول پنجگان نيز اص
ــاس اين  ــت بر اس كه مى بايس
اصول برنامه ريزى، ساماندهى 

ــق، كامل و  ــى دقي و هماهنگ
ــتادى در  ــام و س ــى انج جامع
ــت اجراى مطلوب  مدارس جه
ــود و از  ــكيل ش پروژه مهر تش
ــويى نيز از حد اقل امكانات  س
و منابع موجود در مدرسه حد 
اكثر استفاده صورت گيرد. وى 
ــرد : در بخش تعمير  ــد ك تاكي
ــه مذكوربايد  ــز ،كميت و تجهي
ــازى مدارس  ــا اداره ى نوس ب
ــام داده و  ــى الزم انج هماهنگ
ــگ آميزى كالس ها  نيز در رن
ــتن روانشناسى  با در نظر داش
رنگ ها  با توجه به تاثير رنگ 

ــد يادگيرى دقت  ــا در فراين ه
ــينى  ــته باشند.حس ــر داش نظ
ــفانه در  ــرد : متاس ــح ك تصري
ــال جارى با چالش هايى از  س
ــتگى عده اى از  جمله بازنشس
همكاران، نقل و انتقاالت خارج 
از استان و افزايش تراكم دانش 
آموزان كه در سال گذشته در 
ــش  ــطه دوم 2900 دان متوس
ــال جديد حدود  ــوز و در س آم
ــدود 300  ــه ح ــر ك 3200 نف
نفر افزايش پيش بينى شده و 
ــه به هم مرز  همچنين با توج
ــك افزايش  ــا ناحيه ي ــودن ب ب
ــز  ــده اى ني ــى نش ــش بين پي

خواهيم داشت/

با شروع فصل پروژه مهر :

تابستان فصل برنامه ريزى است

فرزانه مسلم زاده 
خبرنگار

كامبيز حسين پور
خبرنگار

معصومه قاسمى 
مدير مسئول

غالمحسين عطائى
مدير مسئول

معصومه اكبرى
  بازرس

مهراب رشيدى 
خبرنگار

سلمان دهقانى
نمايندگى روزنامه سراسرى

 محمود رئيسى 
نمايندگى خبرگذارى

ايوب دبيرى نژاد
بازرس

قصـه  از جشـنواره  هرمزگانـى  نخبـه 
نويسان كودك كشور لوح تقدير گرفت.

ــوز نخبه و  ــش ام ــواه ، دان ــن خ ــا وط مبين
ــه نهم مركز  ــى كه در پاي ــرع هرمزگان ومخت
ــك بندرعباس   ــگان ناحيه ي ــى فرزان آموزش
ــد به جشنواره قصه  درحال تحصيل مى باش
ــان كتاب كودك دعوت شد .به گزارش  نويس
خبرنگار ما مبينا وطن خواه كه چندى پيش 
با نوشتن داستانهايى در حوزه علم و فناورى 
ــورا ارسال كرده  نوجوانان آثارش را به اين ش

ــات داوران و اعالم  ــى هي ــس از بررس بود پ
ــنواره را  ــر اين جش ــى رتبه برت ــه نهاي نتيج
ــب كرد.وى كه جهت دريافت لوح تقدير  كس
و هديه اش براى پذيرفته شدن داستانش در 
ــت كرده بود مورد  ــورا به تهران عزيم اين ش
ــور ، هوشنگ  ــتقبال نويسنده به نام كش اس
ــرادى كرمانى قرار گرفت. مبينا وطن خواه  م
ــتان عالقه زيادى دارم  ــعر و داس گفت: به ش

ــام كارهاى علمى و  ــى خواهم دركنار تم و م
ــتان نوشتن و شعر گفتن را  پژوهشى ام داس

هم ادامه دهم . 
ــى كنم تمام  ــى گويم حس م ــعر م وقتى ش
ــن مى رود وبه  ــترس هاى روزانه ام از بي اس
ــت: از كودكى هر  ــم. وى گف آرامش مى رس
ــتان را مى خواندم واين  شب يك كتاب داس
ــتان  ــعر و داس امر باعث عالقه زياد من به ش
ــى وى از دانش  ــت .گفتن ــده اس ــرايى ش س
ــى  فرزانگان است  آموزان فعال  مركز آموزش
ــه در زمينه هاى علمى ، فرهنگى ، ادبى و  ك

پژوه شى فعال است. /

با حضور هوشنگ مرادى كرمانى 

نخبه هرمزگانى از جشنواره قصه نويسان كودك 
لوح تقدير گرفت
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هفتـه اى  بـه نـام   ”ماليـات“
16 تير ماه روز ملى ماليات مى باشد و تا 23 تيرماه به 

نام هفته ماليات نامگذارى شده است.
ــام مبنى  ــئوالن نظ ــوج ه به تاكيدات مس ــى بات ازطرف
ــراى درآمدزايى  ــاى نفت ب ــى ماليات بج ــر جايگزين ب
ــتاى تحقق اين مهم  ــور، درسال هاى اخير در راس كش
ــت .اجراى  ــده اس ــته ش برنامه ريزى وگام هايى برداش
ــدى بافرارهاى مالياتى  ــع مالياتى ومقابله ج طرح جام
ومحسوب شدن فرارهاى مالياتى به عنوان جرم مالياتى 
ــور از محل  و… ازجمله راهكارهاى افزايش درآمد كش
ــم باجديت  ــتان ه ــت.متوليان مالياتى اس ــات اس مالي
ــايى فراريان مالياتى بخصوص درمناطق  درحال شناس
ــتند تا ماليات  ــى آنهابه محاكم قضائى هس آزاد و معرف
ــر درماه هاى اخير  ــود راپرداخت كنند.از طرفى ديگ خ
ــركت هايى كه محل فعاليت  بخش هاى خصوصى وش
ــد، اما ماليات بر ارزش افزوده  ــان در استان مى باش ش
ــتانى ديگر پرداخت مى كردند كه  را درپايتخت ويا اس
ــده اند كه آنرا در هرمزگان پرداخت  موظف ومكلف ش
ــهردارى ها  ــزوده آن ها دراختيارش ــا ارزش اف كنند ت
ــهرهاى استان  ودهيارى ها قرار گيرد و در روستاهاوش
ــركتى كه دربخش استخراج معدن و…  هزينه شود.ش
ــتان در بخش ماليات  ــهم اس ــت، چرا بايد س فعال اس
ــتانى ديگر  ــت نكند وبه اس ــزوده را پرداخ ــرارزش اف ب
بپردازد كه بحمدا… در چندماه اخير مديركل ومعاون 
ــزوده اداره كل امورمالياتى باجديت در مقابل  ارزش اف
ــتاده اند واعالم كرده اندكه  ــتفاده ها ايس ــوء اس اين س
فعاالن اقتصادى بايد ماليات بر ارزش افزوده خود را در 
استان پرداخت كنند كه اين موضوع نويدبخش افزايش 
ــتان مى باشد.موضوع ديگر اين  درآمد ارزش افزوده اس
ــار دارند كه  ــزگان از دولت انتظ ــردم هرم ــت كه م اس
50درصدمازاد درآمد استان از محل درآمدهاى مالياتى 
ــتان  ــا بتواند در عمران وآبادانى اس ــت كند ت را پرداخ
ــيه اى  ــت، زيرا در حال حاضر مناطق حاش اثرگذار اس
وروستايى استان بامشكالت فراوانى مواجهند ونيازمند 

اعتبارات موردنياز هستند.
على زارعى

  گروه گزارش : مهدى
 حاجى زاده 

مسئول سـتاد اقامه نماز استان 
هرمـزگان  اظهـار داشـت: در 
بحـث ارزيابـى نمـاز در سـال 
1395 برخـى از دسـتگاه هاى 
سـهل  امـر  ايـن  در  اجرايـى 
انـگارى نموده انـد، گويا با نماز 
شـوخى دارنـد و نماز در سـبد 
زندگى مديريتى آن ها نقشـى 
نـدارد، ايـن وضعيـت مطلوبى

 نمى باشد.
ــالم و المسلمين محمد  حجت الس
ــئول ستاد  ــن فروزان نژاد مس حس
ــزگان در  ــتان هرم ــه نماز اس اقام
ــتاد اقامه نماز  ــران س همايش دبي
ــتان  اس ــى  اجراي ــاى  ه ــتگاه  دس
ــايى افرادى  ــت: در حال شناس گف
ــازى در  ــه فضاى مج ــه در عرص ك
ــغول به فعاليت هستند استان مش

ــيم،  گروه ها و كانال هاى   مى باش
ــم تا در  ــكيل دهي ــى را تش مختلف
ــانى و جذابيت هاى نماز  اطالع رس

كمك كننده و آموزشى باشد.
ــان كرد: امروز فضاى مجازى  وى بي
به عنوان يك فضاى مديريتى قوى 
ــاى دينى،  ــال ارزش ه ــراى انتق ب
ــالمى مى باشد  معنوى و انقالب اس
ــرار دارد، بايد  ــار ما ق ــه در اختي ك
ــان را در فضاى مجازى روز  مهارتم
به روز بيشتر كنيم و جوان هاى ما 
ــدم برمى دارند  ــه در اين عرصه ق ك
ــا و تهديد ها  ــيب ه ــد با آس بتوانن
ــغ خوبى براى  ــه نمايند و مبل مقابل
ــئول  باشند.مس ــريعت  ش و  ــن  دي
ــتان هرمزگان  ــتاد اقامه نماز اس س
ــهل انگارى دستگاه  ــاره به س با اش
ــاز اظهار  ــى در امر نم ــاى اجراي ه
ــت: بحث ارزيابى دستگاه هاى  داش
ــال 95 صورت گرفته  اجرايى در س

است، برخى از دستگاه هاى اجرايى 
در اين امر سهل انگارى نموده اند، 
گويا با نماز شوخى دارند و نماز در 
سبد زندگى مديريتى آن ها نقشى 
ندارد، اين وضعيت مطلوبى نيست، 
ــان ها در آيات و  مالك ارزيابى انس

روايات نماز مى باشد.

فروزان نژاد تصريح كرد: امروز بايد 
ــا در صحنه نماز مديريت  مديران م
ــد، ادارات ما  ــود را نمايش دهن خ
ــالمى  ــه و مظهر اقتدار نظام اس بدن

ــون صدها هزار  ــد كه با خ مى باش
ــوز هم  ــكل گرفته وهن ــهيد ش ش
ــهادت باز است و بهترين  پرونده ش
عزيزان ما در سوريه و عراق در حال 

دفاع از حرم مى باشند.
وى ادامه داد: دشمنان در صدد آن 
ــتند كه جلوى انقالب اسالمى  هس

ــد اما درايت  ــرد و صدمه بزن را بگي
و تدبير رهبر معظم انقالب اسالمى 
ــه العالى)  ــه اى (مدظل ــام خامن ام
ــود كه  ــاى مردمى ب ــت ه و حماي

ــتند وارد كشور ما  دشمنان نتوانس
شوند و صدمه اى وارد كنند، امروز 
ما شاهد امن ترين كشوردر منطقه 
ــتاد  ــئول س و جهان مى باشيم.مس
ــتان هرمزگان ياد آور  اقامه نماز اس
ــد: مهمترين وظيفه ما اين است  ش
كه بتوانيم نمازى را در جامعه پياده 
كنيم كه مظهر اهل بيت (ع) باشد، 
ــرآن و اهل بيت بايد  ما نماز را از ق
بگيريم و روز به روز تقويتش كنيم،
ــاز وظيفه  ــردن نم ــر ك ــگ ت  پررن
ــئولين ما مى باشد.فروزان نژاد  مس
ــه هزينه كردن  ــاره به اين ك با اش
براى نماز سرمايه گذارى مى باشد 
تصريح كرد: هزينه كردن براى نماز 
ــت كه اين افراد  سرمايه گذارى اس
سرمايه هاى انقالب و نظام هستند 
ــور كمك  ــه در تمام اتفاقات كش ك

كننده و يارى رسان مى باشند.

    يـادواره شـهداى پرواز 655 
هواپيماى مسافربرى و شهيدان 
صمـدى در روسـتاى گورزانگ 

ميناب برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما،حجت االسالم 
ــتاى  ابوذر زارعى امام جماعت روس
گورزانگ اظهار داشت:تخريب قبور 
مطهر ائمه در بقيع در چند مرحله 
ــط وهابيون و عده اى ملعون  و توس

صورت گرفت.
ــاد  ــريح ابع ــه تش ــه ب وى در ادام
ــه ناوجنگى آمريكا به  مختلف حمل
جمهورى  ــافربرى  مس ــاى  هواپيم
ــالمى ايران پرداخت و گفت:در  اس
ــت هولناك بيش از 290  اين جناي
انسان بى گناه و مظلوم به شهادت 
ــيد. زارعى در بخش ديگرى از  رس
ــاره به آيه اى از  سخنان خود با اش

ــعار مرگ بر آمريكا  قرآن كريم، ش
ــت  را برگرفته از تعاليم قرآنى دانس
ــر آمريكا و مرگ بر  و افزود:مرگ ب
ــور ما پايدار  ــمن تا ابد در كش دش

است. 
ــتاى گورزانگ  ــت روس امام جماع
ــت  ــرم آور اس ــيار ش ادامه داد:بس
كسانى كه ادعاى حقوق بشر دارند 
هواپيماى مسافربرى و 290 انسان 
ــاع را مورد اصابت  ــوم و بى دف مظل
موشك قرار مى دهند و شرم آورتر 
ــده اين ناو جنگى  ــن كه به فرمان اي
ــجاعت اعطا مى  ــدال افتخار و ش م
ــافربرى شماره 655  كنند.پرواز مس
شركت هواپيمايى ايران ايربا شناسه 
«IR655» در تاريخ 12 تير 1367 
ــالدى) پس از  ــه 1988 مي (3 ژوئي
ــى در بندرعباس به  توقف بين راه

ــت بود كه با  ــمت دوبى در حرك س
ــونده از  ــليك موشك هدايت ش ش
ــنس متعلق به  ــاو يواس اس وينس ن
نيروى دريايى اياالت متحده آمريكا 
بر فراز خليج فارس سرنگون شد و 
تمامى 290 سرنشين آن كه شامل 
ــافر غير ايرانى و 66 كودك  46 مس

بودند، جان باختند. 
«شهيد سيد رضا صمدى» به همراه 
ــار دخترش در  ــر مكرم و چه همس
جريان سرنگونى اين هواپيما توسط 
ــهادت  ــنس آمريكا به ش ناو وينس
رسيدند. روستاى گورزانگ از توابع 
بخش بندزرك با بيش از چهار هزار 
نفر جمعيت در 10 كيلومترى مركز 
ــش  ــرار دارد كه ش ــهر ميناب ق ش
شهيد جنگ تحميلى و شش شهيد 

سقوط هواپيماى ايرباس دارد./

يادواره شهداى پرواز 655 در ميناب برگزار شد

رييس خانه نخبگان هرمـزگان گفت:دانش 
آمـوز هرمزگانـى به دومين جشـنواره ملى 
علوم وفناورى هاى سـلول هـاى بنيادى و 

پزشكى كشورى راه يافت.
ــزارش خبرگزارى علم وفناورى از هرمزگان؛  به گ
ــگان هرمزگان  ــه نخب ــادى رييس خان حميدقب
ــنواره ملى  گفت:دومين كنگره بين المللى و جش
علوم و فناورى هاى سلول هاى بنيادى و پزشكى 
ــاه 1396 در  ــت 24 تيرم ــاختى از 22 لغاي بازس
محل همايش هاى بين المللى جمهورى اسالمى 
ايران (سالن اجالس سران) برگزار مى گردد .وى 

ــده هيات  ــى هاى انجام ش ــاس ارزياب افزود:براس
ــنواره ملى به  ــى از اين جش ــش مهم داوران  بخ
برنامه هاى ويژه ى دانش آموزان اختصاص دارد. 
ــاى قبلى دبيرخانه  ــادى گفت:پيرو اطالعيه ه قب
دانش آموزى سلول هاى بنيادى مستقر در استان 
ــكوفايى و  ــرز مبنى بر برگزارى گردهمايى ش الب
ــلول هاى بنيادى و جمع آورى طرح  خالقيت س
ــداد 300 اثر  ــاى دانش آموزان ، تع ــا و ايده ه ه
ــه دبيرخانه  ــى ب ــى و ترويج ــى- آموزش پژوهش
ــال شد. وى اظهارداشت:از اين آثار طى چهار  ارس
ــى و 29  ــه داورى تعداد 27 مقاله پژوهش مرحل
ــگاهى در محور هاى آموزشى ترويجى  اثر نمايش
ــى راه يافته اند. مقاالت مذكور  به مرحله ى نهاي
ــه روز برگزارى جشنواره در سالن ويژه ى  طى س
ــاير  ــخنرانى ارائه و س دانش آموزى به صورت س
ــته  ــاى متعدد به نمايش گذاش ــار در غرفه ه آث
ــى داورى مقاله ى  ــوند، در مرحله ى نهاي مى ش
مبينا وطن خواه از پژوش سراى دانش اموزى نيز 
ــور براى  ــده و جزو 27 طرح برتر كش پذيرفته ش
ــورى ميباشد. سازمان بسيج علمى و  ارائه ى كش
ــيج هرمزگان اين موفقيت را به  خانه نخبگان بس

اين دانش آموز نخبه تبريك عرض مى نمايد./

طرح مبينا وطن خواه ،جزو 27 طرح برتر كشورى 
شناخته شد 

كل  اداره  عمومـى  روابـط  گـزارش  بـه 
تبليغات اسالمى هرمزگان، حجت االسالم 
محمد فوالدى سرپرسـت اداره تبليغات 
اسـالمى بندر لنگه ضمن اعالم اين خبر 
گفـت: برنامه هاى هفتـه حجاب و عفاف 
ايـن شهرسـتان طبـق روال سـال هاى 
گذشـته با نظم و سـياق منظمـى انجام 

ــاب و عفاف فرصت  خواهد شـد. هفته حج
ــا برنامه ريزى  ــت كه مى توان ب مغتنمى اس
ــب در فرهنگ سازى و نهادينه ساختن  مناس
فرهنگ عفاف و حجاب كوشش نمود. استفاده 
ــت هاى پيش رو و فرصت هفته عفاف  از فرص
ــروف و نهى از منكر در  ــاب و امر به مع و حج
راستاى ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بايستى 
در اولويت قرار بگيرد.وى گفت: هفته عفاف و 
ــيار مناسبى براى گسترش  حجاب فرصت بس
ــه امر به معروف و نهى از منكر و ترويج  فريض

سنت حسنه عفاف و حجاب اسالمى است.
ــالمى بندر لنگه  ــت اداره تبليغات اس سرپرس
ضمن تشريح برنامه هاى هفته عفاف و حجاب 
اين شهرستان خاطر نشان ساخت: برنامه هاى 
ــابقه  متنوع و گوناگونى از جمله برگزارى مس
ــگاه عفاف و حجاب و  ــى و برپايى نمايش نقاش

همچنين اهدا هديه و جايزه به بانوان محجبه 
ــزارى گفتمان هايى در حوزه  در ادارات و برگ
ــمتى از برنامه هاى اين  ــاوره و ازدواج قس مش
ــوالدى در بخش  ــالم ف اداره است.حجت االس
ديگرى از سخنان خود ضمن اشاره به قسمت 
ــرى از فعاليت هاى هفته عفاف و حجاب  ديگ
ــى و نصب بنر با موضوعات  افزود: پارچه نويس
ــگ عفاف و  ــاب و ترويج فرهن ــاف و حج عف
ــت  ــاب از ديگر برنامه هاى اين اداره اس حج
ــاهللا با برنامه ريزى مناسب و استفاده  كه انش
مناسب از ظرفيت ها و پتانسيل بتوانيم برنامه 

هاى اثرگزار داشته باشيم.
ــاهللا كه با بهره گيرى  ــان گفت:  انش وى در پاي
ــه عفاف و حجاب  ــب و هدفمند از هفت مناس
ــترش فرهنگ عفت و حجاب  در ترويج و گس

تالش و كوشش نمايم.

سرپرست اداره تبليغات بندر لنگه برنامه هاى هفته عفاف و حجاب را تشريح كرد
 حجت االسـالم سـيد عيسـى موسـوى، 
مسـئول امـور فرهنگـى اداره تبليغـات 
پارسـيان، گفـت: نگاه مثبت بـه حجاب و 
انتخاب پوشش مناسب راهى مطمئن براى 
حفظ امنيت و آرامش اسـت. درواقع نتيجه 
حفظ حجاب، حفظ امنيت و آرامش است. وى 
ــه يك بانوى  ــت: زمانى ك ــه اظهار داش در ادام
مسلمان خود را مسلح به حجاب و عفاف نمايد 
ــرع و اخالق محصور شود قطعا  و در دايره ى ش
ــت و آزار و  ــا و ناهنجارى ها و اذي ــيب ه از آس

ــوى تصريح كرد:  تعرض در امان مى ماند.موس
ــت كه  موضوع ديگرى در مقوله حجاب اين اس
ــت  ــور وجود او اس ــان پرچم كش لباس هر انس
ــر در خانه وجود خود نصب  پرچمى كه او بر س
ــد كه از كدام  ــت و با آن اعالم مى كن كرده اس
ــئول امور فرهنگى  فرهنگ تبعيت مى كند.مس
ــان تاكيد كرد:  ــيان در پاي ــات پارس اداره تبليغ
ــه يابى بد حجابى باشند  مسئولين در پى ريش
ــل امروزى درگير اين معضل  ــته نس تا ناخواس

اجتماعى مخرب نشوند.

مسئول امور فرهنگى اداره تبليغات پارسيان:
نتيجه حفظ حجاب، حفظ امنيت و آرامش است

برخى از دستگاه هاى اجرايى در 
اين امر سهل انگارى نموده اند 

گويا با نماز شوخى دارند

رييس ستاد اقامه نماز هرمزگان : 

فضاى مجازى ،محيطى براى انتقال ارزشهاى دينى است
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در سواالت كنكور امسال آمده بود... 
ــى و پيشنهاداتى كه امكان اجراى  به جز احوال پرس
ــوراى شهر چه وظايفى به عهده  آن وجود ندارد ، ش

دارد ؟ الف، به كسى مربوط نيست. 
ــتكبار جهانى و ياوه  ــت محكمى بردهان اس ب، مش

گويان غربى است. 
ــركت ها محتاج و  ــتانه به ش ــان دوس ج، كمك انس
ــهردارى ،  ــت در جهت گرفتن پروژه هاى ش تنگدس
دال، براى جلوگيرى از ريا و هدر نرفتن اجر اخروى، 
ــه احدى هم ــى خواهد ماند و ب ــورا مخف وظايف ش

 نمى گوييم.
ــورا از اغلب اقدامات و طرح هاى  ــوال دوم، چرا ش س
شهردارى بى خبر است؟ الف، به سبب كثرت فعاليت 
ــيدگى به اين موضوعات كم  ــورا وقت رس اعضاى ش

اهميت را ندارند. ب، به كسى ربطى ندارد. 
جيم، شهردارى خودش در زمان مناسب اقداماتش را 

در صورت صالحديد به اطالع شورا مى رساند. 
ــان انتخابات اين همه خرج  دال،پس فكر كردين زم
ــورا  ــود؟ چرا برخى از اعضاى ش ــم براى چى ب كردي
ــهردارى پرده  يكماه مانده به انتخابات از تخلفات ش
ــته  ــال گذش بردارى مى كنند؟ الف، آنها در چهارس
ــته  ــبب كثرت فعاليت وقت انتقاد و گاليه نداش به س
ــرگرم خدمت به جامعه  ــد و همين جور يك ريز س ان
ــى مربوط نيست.  جيم، هدفشان  بوده اند. ب، به كس
خير است و شك كردن به اعمال اين عزيزان گناهى 
ــهردارى فقط در آخرين  ــت. دال، ش نابخشودنى اس
روزهاى منتهى به انتخابات مرتكب تخلف مى شود.

ــازمان و اداره كل نيز  بجز شهردارى در حدود 17س
ــوراى  ــنهادى ش ــدن طرح هاى پيش براى اجرايى ش
شهر دخيل هستند، بااين وضعيت آيا بودن يا نبودن 
ــت؟الف ، اينها همين يه ذره  ــهر مهم اس ــوراى ش ش
ــاطى به  اختيارات دارند ببيند اين چند مدت چه بس

پا كردند ديگه اختيارشون زياد بود كه واويال بود. 
ــانى كه با مديران شركت  ــوراى شهر براى كس ب، ش
ــنايى مختصرى  دارند  ــاز آش هاى خدماتى و انبوه س
جاى چندان بدى هم نيست.جيم، مشت محكمى بر 
دهان استكبار جهانى است. دال، شوراى شهر با همه 
ــازمان و اداره ربطه خوبى دارد و اين سازمانها  17 س
ــته اند تا شوراى شهر امر كند و آنها  همين جور نشس

فى الفور اجرا نمايند.
ــهر  در مطبوعات  ــوراى ش ــرا برخى از اعضاى ش چ
ــكالت شهر را  اطالع رسانى نمى  حضور ندارند و مش
ــتند( منظورمان اون  ــد؟ الف، آنها اهل عمل هس كنن
عمل نيست برداشت بد نكنيد) و مردم به عينه شاهد 

توفيقات شورا و شهردارى هستند. 
ب، به كسى ربطى ندارد.  جيم، اعمال نيك خود را با 

ظاهر فريبى هدر نمى دهند تا مبادا ريا شود.
 دال، حاال بگيم در جريان اقدامات شهردارى نيستيم 
ولمون ميكنى، از دست اين كنه چه گرفتارى شديم.

ــورت گرفته در  ــن ترين اقدام ص ــن و نمادي بزرگتري
انتخابات شوراى شهر كدام است؟

ــامل  ــر فرهنگى ش ــته غي ــه هزاران بس ــف عرض  ال
چلوخورشت قيمه ، چلومرغ  و چلوكباب.

 ب، عرضه هزاران كارت شارج دو هزار تومانى و بعضا 
پنج هزارتومانى.

ــم كور  ــم، نصب بنر 50 مترى به حدى كه چش  جي
ــن ميشد. دال موارد فوق شايعه استكبار جهانى  روش
و جيره خواران غرب است .و آخرين سوال، انتخابات 
ــد؟ الف، واال  ــرانجام ميرس ــهر كى به س ــوراى ش ش
راستش حرفش نزنيم سنگين تريم.ب، شاهكارى بود 
واسه خودش كه فى البداهه خلق شد. جيم،به كسى 

ربطى ندارد. دال، باز هم به كسى ربطى ندارد
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سـازمان جهادكشـاورزى  هرمزگان  

تخلفات و پيشنهادات و انتقادات
 در حوزه امور اراضى و ارائه مشاوره 

در مسائل امور اراضى

استفاده غيرمجاز از اراضى واگذارى ملى 
و دولتى

شناسايى اراضى كشاورزى 
رها شده باير و موات

روزى روزگارى شورا

گروه گزارش : غالم نمك پور
ــس اداره ورزش و جوانان  ــر متقى رئي   جعف
ــر آغاز طرح   ــتان ميناب  با اعالم خب شهرس
كالس هاى  ورزشى طرح اوقات فراغت از اول 
ــا خبر نگار ما گفت:نظر  ــر ماه  در گفتگو ب تي
ــهاى اوقات فراغت تابستان  به برگزارى كالس
درسال جارى و به منظور هر چه بهتر برگزار 
ــت هاى  ــدن برنامه هاى فراغتى و سياس ش
ــط  دستگاههاى مرجع  و با  اتخاذ شده توس
برگزارى  جلسات متعدد با حضور اين اداره و 
هماهنگى با اداره كل ورزش و جوانان استان 
ــرح اوقات  ــزارى كالس هاى ط ــت برگ جه
ــتان در شهرستان ميناب كالس  فراغت تابس
ــى با همكارى هئيت هاى ورزشى  هاى ورزش
زير مجموعه اين  اداره  و باشگاههاى ورزشى 
ــته هاى واليبال،فوتبال،پينگ پنگ ،  در رش
ــينگ كونگفو ،كاراته ،  ــطرنج ،كيك بوكس ش
ــكتبال ،كالس هاى  فايت رنجر،  جودو ، بس

تابستانى شنا ، ايروبيك بانوان ، ژيمناستيك 
ــى اين اداره در سطح شهر  ، در اماكن ورزش
ميناب و شهرستان و با همكارى اداره آموزش 
ــپاه ميناب،هالل  ــرورش ، تربيت بدنى س و پ
ــتى  اسالمى،بهزيس تبليغات  ــازمان  احمر،س
،كانو نهاى فرهنگى هنرى مساجد  شهرستان 

در حال برگزارى و اجراست.
وى با بيان اينكه امسال از سوى اداره ورزش 
و جوانان شهرستان ميناب  بيش از 40پايگاه 
تابستانى اوقات فراغت در شهرستان مشغول 
ــتند افزود:اين طرح از تاريخ يكم  فعاليت هس

تيرماه آغاز گرديد. 
ــت: در اين   متولى ورزش ميناب  اظهار داش
ايام نوجوانان و جوانان با روحيه اى خاص در 
ــها شركت مى كنند و با قوت و كيفيت  كالس
ــوان طرحهاي  ــها به عن بااليي اينگونه كالس
ــت واستقبال  ــاخص در حال برگزارى اس ش

دانش آموزان امسال بي سابقه بوده است.

ــردن اوقات  ــرد: اگر براي پر ك ــد ك وي تاكي
ــه ريزي جامعي  ــش آموزان برنام فراغت دان
ــيب هاي  ــرد آنان در معرض آس صورت نگي
اجتماعي قرار خواهند گرفت لذا طرح اوقات 
ــار از برنامه هاي  ــي وسرش ــت بايد غن فراغ
متنوع باشد تا جوانان را به سمت و سوي اين 

كالس ها راهنمايي كند.
ــا و نوجوانها مورد هجمه  ــون كه جوانه  واكن
ــمن قرار گرفته اند اگر تدابيرى  سنگين دش
ــوى خانواده ها و دستگاههاى فرهنگى  از س
صورت نگيرد و نتوانيم با شيوه هاى مختلف 
ــينه نمايئم فرزندان آينده خوبى  آنها را واكس
ــمن كنونى  ــه دش ــت چرا ك ــد داش نخواهن
ــا اهدافى نو وارد  ــت و هر روز ب خاموش نيس
ميدان مبارزه با انقالب اسالمى و  ملت ايران  
ــى و  هم فكرى مى  ــده  و ما  با  همدل گردي
ــتگاهها  ــم با پرهيز از موازى كارى  دس تواني
ــوع فرهنگى  و  ــاى متن ــراي برنامه ه ــا اج ب

ــازان   ــى به كمك فرزندان  و آينده س ورزش
كشور  بيايم .دبير اجرائي طرح اوقات فراغت 
شهرستان ميناب با بيان اينكه در پايان زمان 
ــن پايگاهها از لحاظ  ــده عملكرد اي تعيين ش
ــمي ازمربيان و  ــي و طي مراس ــي ارزياب كيف

نخبگان تقدير به عمل خواهد آمد./

متقى رئيس اداره ورزش و جوانان ميناب :

كالس هاى اوقات فراغت ميناب در حال برگزارى است 

بيماريهـاي  روزه  يـك  كارگاه   
منتقله از آب و غذا با هدف ارتقاء 
سطح آگاهي كارشناسان برنامه، 
انتقـال تجـارب و ارتقاء سـطح 
حساسـيت در خصـوص آمادگي 
در برابر هر گونه اپيدمي ناشي از 
بيمـاري هاي منتقله از آب و غذا 
در سالن اجتماعات رازي معاونت 

بهداشتي تشكيل گرديد.
ــده در اين  ــركت كنن گروه هدف ش
كارگاه، معاونين شبكه هاي بهداشت 
ــاي تابعه به  ــتان ه ــان شهرس و درم

ــئول مبارزه  ــان مس همراه كارشناس
ــالمت محيط و كار  ــا بيماريها و س ب

بودند.
ــتي  بهداش معاون  ــاودان؛  ج ــر  دكت
ــكى هرمزگان به  دانشگاه علوم پزش
اهميت و توجه به بيماريهاي منتقله 
ــتمر  از آب و غذا و نظارت جدي مس
ــالمت محيط و كار  ــان س كارشناس
ــاني و كليه  ــاي آب رس ــبكه ه از ش
ــواد غذايي و  ــز تهيه و فروش م مراك
ــريع نسبت  همچنين تيم واكنش س
ــام اقدامات  ــه فوري و انج به مداخل

ــد:  ــي تأكيد نمود و يادآور ش كنترل
ــد در  ــت آن را باي ــوع و اهمي موض
ــتان ها و در كارگروه سالمت  شهرس
ــت  ــوراي بهداش و امنيت غذايي و ش
شهرستان مطرح نمود و انتظارات از 
ساير دستگاهها نيز بايستي مشخص 
و  ــكاري  هم ــت  درخواس و  ــردد  گ
حمايت ارگان هاي ذيربط را مطالبه

ــد:  ــاره ش ــود. در اين كارگاه، اش  نم
ــد انتظار  ــه ح ــزگان ب ــتان هرم اس
شاخص هاي بهداشتي مراقبت التور 
و شناسايي طغيان هاي منتقله از آب 
ــت و اين مهم  ــت يافته اس و غذا دس
ــه همكاران در  ــا تالش و همت هم ب
ــتان هاي تابعه استان حاصل  شهرس
شده است و به همين منظور دانشگاه 
ــزگان از طرف  ــكي هرم ــوم پزش عل
ــت بيماريهاي  ــت مركز مديري رياس
ــت مورد تقدير و  واگير وزارت بهداش

تشكر قرار گرفته است.

 رئيس كارگروه سالمت استان هرمزگان 
گفت: دسـتگاههاى اجرايى اسـتان در 
صورتيكـه در اجراى مصوبـات كارگروه 
سـالمت كوتاهى كنند متخلف خواهند 
بود و به مراجـع قضايى معرفى خواهند 

شد.
ــه كارگروه  ــروز اكرمى در جلس  مهندس به
ــتان هرمزگان گفت: مصوباتى كه  سالمت اس
در جلسات قبلى كارگروه سالمت مطرح شده 
ــيده است با جديت  و تا كنون به نتيجه نرس
ــد؛ و دستگاههاى  ــتر پيگيرى خواهد ش بيش

متولى بايد پاسخگو باشند.
ــران در اين  ــار اينكه حضور مدي ــا اظه وى ب
ــت، عنوان كرد: از اين به  كارگروه الزامى اس
ــتان حضور داشته  بعد چنانچه مديرى در اس
ــد از ورود  ــركت نكن ــد و در كارگروه ش باش

ــتگاه مربوطه به جلسات  نمايندگان آن  دس
ــس كارگروه  ــى آيد.رئي ــت به عمل م ممانع
ــالمت  افزود: س ــتان هرمزگان  ــالمت اس س
ــت و از آنجايى كه  ــات نيس مردم قابل مماش
ــخص  ــتگاه هاى اجرايى مش ــئوليت دس مس
ــت. در صورت عدم انجام مصوبات  ــده اس ش
ــالمت، دستگاهها به عنوان مقصر  كارگروه س

به دستگاههاى قضايى معرفى خواهند شد.
ــون،  ــع قان ــه ضل ــر س ــرد: اگ ــرح ك وى مط
دستگاهها و مردم در كنار هم باشند اقدامات 
ــك از اضالع  ــر هر ي ــد بود و اگ ــوى خواه ق
ــكالت  ــاهد بروز مش ــل كنند ش ضعيف عم
ــزگان خواهيم بود. ــتان هرم مختلفى در اس

ــانان  ــوراى پيام رس وى خطاب به اعضاى ش
ــوراى پيام  ــت: اعضاى ش ــالمت بيان داش س
رسانان سالمت استان  هم موظف به فرهنگ 

ــازى در جامعه و آگاه سازى مردم در قبال  س
مسئوليت هاى اجتماعى آنان هستند. مردم 
ــئوليت اجتماعى خودشان  ــبت به مس را نس
آگاه كنيم، زيرا بسيارى از معضالت قابل حل 
مى شود و بعد از فرهنگ سازى و آگاه سازى 

فقدان عمل داريم.
ــكى  ــگاه علوم پزش دكتر داودى رييس دانش
ــتان  ــت: با توجه به فصل تابس هرمزگان گف
ــت محيط و بهداشت شهرى  و اهميت بهداش
ــتان  ــالمت و امنيت غذايى اس ــروه س كارگ
ــروه، مصوبات  ــس كارگ ــب تصميم ريي حس
ــاغ در بهداشت محيط از  جلسات گذشته س
جمله فاضالب شهر بندرعباس، محل فروش 
آبزيان، دستفروشان و مراكز غير مجاز عرضه 
ــده بازبينى شد و دستگاههاى  آب تصفيه ش
ــد .دكتر  ــه توضيحاتى دادن ــى مربوط اجراي

ــازمانهاى درگير در  داودى افزود: برخى از س
ــت شهرى حضور فعالتر و پررنگ  امور بهداش
ــهردارى و شوراى  ــته باشند؛ از ش ترى داش
شهر بندرعباس تقاضا داريم حضور مشورتى 

و اجرايى بهترى در استان فراهم كنند.
ــكى هرمزگان با  ــگاه علوم پزش ــس دانش ريي
ــا از جمله  ــاى فصل گرم ــه بيماريه ــاره ب اش
ــذا، التور و ...  ــه از آب و غ ــاى منتقل بيماريه
ابراز كرد: براى اينكه حضور و نظارت بهترى 
ــته باشيم،  بر نحوه ارائه خدمات به مردم داش
ــتى  كارگروه ويژه اى در حوزه معاونت بهداش
ــى مانده در  ــى ميزان كلر باق مبنى بر بررس
ــك از اماكن تهيه و توزيع  ــى نزدي آبها، بررس
مواد غذايى مخصوصا رستورانهاى بين راهى 
و نظارت بر نوع سبزيجاتى كه ارائه مى كنند   

؛ تشكيل شده است.

رئيس كارگروه سالمت هرمزگان:
دستگاههاى متخلف در اجراى مصوبات به مراجع قضايى معرفى مى شوند

برگزارى كارگاه يك روزه بيماري هاي منتقله از آب و غذا

وقتى مسـؤولى بـه هرمزگان 
متعفـن  آب  مى كنـد،  سـفر 
بندرعباس را جلوى او بگذاريد 
و اگـر مسـؤوالن بـه اسـتان 
نيامدنـد از اين آب برايشـان 
ببريد تا بخورند و بدانند مردم 

چه مى كشند!
ــى نعيم آبادى  ــت اهللا غالمعل  آي
ــاى نماز  ــروز در خطبه ه ظهر ام
جمعه بندرعباس اظهار كرد: من 
از نمايندگان استان در مجلس و 
ــتاندار هرمزگان مى خواهم كه  اس
در زمان سفر رئيس جمهور و وزرا 
به هرمزگان براى آنها آب معدنى 
ــه جلوى آنها از همين  نخريد بلك
آب متعفن بندرعباس را بگذاريد 
تا بدانند كه مردم چه مى كشند و 

چه آبى مصرف مى كنند.
ــؤوالن نيامدند از اين آب   اگر مس

ــتيد تا بخورند و  براى آنان بفرس
بدانند.

ــاس بندرعب آب  ــزود:  اف وى 
ــت.  ــد و متعفن اس ــى ده  بو م
ــيد؟امام  چرا به داد مردم نمى رس
ــه با  ــاس در ادام ــه بندرعب جمع
ــرف اول بعد از  ــن كه ح ــان اي بي
ــراى مردم  ــاميدنى ب هوا، آب آش
است، عنوان كرد: از نماينده هاى 
ــوراى  محترم مردم در مجلس ش
ــم كه به  ــا مى كن ــالمى تقاض اس
ــتر توجه كنند  ــأله بيش اين مس
ــد چرا كه  ــرى كنن و آن را پيگي
ــى  ــد آب معدن ــول خري ــه پ هم
ــتاندار و  ــن اس ــد بنابراي را ندارن
ــيرين كن ــدگان پيگير آبش نماين
 باشند. آيت اهللا نعيم آبادى اضافه 
ــنويم اما  كرد: وعده اى چاق مى ش

عمل به آن نمى بينيم./

امام جمعه بندرعباس:

آب بندرعباس بوى تعفن مى دهد

كاظم گلخنى
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درخشش بانوان ووشو كار باشگاه ستارگان 
افق ميناب

ــگاه  ــگار ما،تيم اعزامى بانوان باش ــزارش خبرن به گ
ــاى قهرمانى بانوان  ــتارگان افق ميناب در رقابته س
ــش ورزشكاران خود  ــو در بندرعباس با درخش ووش
ــتاد  ــرمربيگرى  اس ــا و با س ــن دوره از رقابته در  اي
ــت با كسب 5 طال و يك برنز  معصومه ذاكرى  توانس
ــد.  فرزانه  ياورى در -56كيلو  به كار خود پايان ده
ــكوى اول بايستاد،  زهرا هنديان  ــت بر س گرم توانس
ــر حريفان خود نيز  ــرم با غلبه ب در وزن -52كيلوگ
ــتان ميناب به  ــت جايگاه اول را براى  شهرس توانس

تثبيت برساند.
ــر در اين دوره  ــى كار بانوان مينابى حاض ديگر رزم
ــت در وزن  ــا فاطمه محمدى بود كه توانس از رقابته
80كيلوگرم توانست با اقتدار  مدال خوشرنگ طال را  
ــود  نمايد.در رده  جوانان  راحله بهادرى در  از ان خ
ــكوى اول قرار گرفت،در وزن 30كيلو  وزن -56بر س
ــت طالى  ــدرى در رده نونهاالن توانس ــرم  ندا حي گ
ــاالن  ــابقات را  از ان خود نمايد.و در رده بزرگس مس
ــابقات  فاطمه رام از  ــان اين دوره از مس نايب قهرم
ــود،در همين رده و در  ــاب با وزن 56كيلو گرم ب مين
وزن 48كيلو گرم  زينب متدين   برنز مسابقات را به 

نام خود به ثبت رساند./
هرمزگان قهرمان مسابقات دوچرخه سوارى 

بانوان كشور
ــابقات  ــى مس ــكوى قهرمان ــر س ــزگان ب ــم هرم   تي

دوچرخه سوارى جاده بانوان كشور ايستاد.
ــارس، در روز پايانى  ــنا، منطقه خليج ف به گزارش ايس
اين رقابت ها و در ماده 20 كيلومتر تايم تريل انفرادى 
رده سنى بزرگ ساالن سميه يزدانى و مريم جالليه از 
ــان طال و  ــم هيئت هرمزگان به ترتيب صاحب نش تي
نقره شدند.يزدانى و جالليه پيش ازاين نيز در ماده 72 
كيلومتر استقامت جاده نشان نقره و برنز كسب كرده 
بودند.بدين ترتيب و در مجموع بخش تيمى رده سنى 
ــب 1 مدال طال، 2  ــاالن تيم هرمزگان با كس بزرگ س
نقره و 1 برنز عنوان قهرمانى سال گذشته خود را تكرار 
ــابقات دوچرخه سوارى جاده بانوان كشور به  كرد . مس

مدت دو روز در استان يزد برگزار شد.
پيام كوير اردكان 4- شهردارى 

بندرعباس 6
تيم فوتبال ساحلى شهردارى بندرعباس در ديدارى 
ــت ميزبان يزدى اش را شكست  خارج از خانه توانس

دهد.
ــرى  ــه خليج فارس، از س ــنا، منطق ــزارش ايس به گ
مسابقات هفته هشتم ليگ برتر فوتبال ساحلى كشور 
ــته(15تير) تيم هاى شهردارى بندرعباس  شب گذش
ــاف يكديگر رفتند و در  ــام كوير اردكان به مص و پي
ــه امتياز اين ديدار دست پيدا  پايان تيم مهمان به س
ــهردارى بندرعباس  ــدار براى تيم ش كرد.در اين دي
ــورويى(2بار)، عبيد  ــار)، پوريا س ــنده(2 ب فاروق پس
ــدند تا  ــان درا موفق به گلزنى ش ــن زاده و احس حس
ــت ــهردارى بندرعباس به برترى 6 بر 4 دس تيم ش

 يابد.
 در اين ديدار نماينده هرمزگان از سه بازيكن خود به 
دليل مصدوميت و محروميت بهره نمى برد.به گزارش 
ــاير ديدارها هفته هفتم به شرح زير  ــنا، نتايج س ايس

است : شهردارى تبريز 6- ياران نجف آباد 4
گلساپوش يزد 4- شهيد جهان نژاديان آبادان يك 

شهريار سارى 5- شاهين خزر رودسر 4
ايفا اردكان 6- ملوان بندرگز 5

درخشش بانوان ركاب زن هرمزگانى
 در مسابقات جاده كشور

ــابقات  ــت مس ــان هرمزگانى در روز نخس   ركاب زن
ــوارى جاده بانوان كشور نشان هاى نقره و  دوچرخه س

برنز ماده استقامت را از آن خود كرد.
ــارس، در ماده  ــه خليج ف ــنا، منطق ــزارش ايس به گ
استقامت جاده رده سنى بزرگ ساالن كه به مسافت 
72 كيلومتر برگزار شد، سميه يزدانى و مريم جالليه 
ــان نقره  از تيم هيئت هرمزگان به ترتيب صاحب نش
و برنز شدند . مدال طالى اين ماده به پرستو باستى 

از تيم تهران رسيد.
ــم هرمزگان مدافع عنوان قهرمانى با تركيب مريم  تي
ــميه يزدانى به مربيگرى ليال  جالليه، مينا الهى و س

قيصرى در اين رقابت ها شركت كرده است./

خانه ورزش در روستاى محروم الورشيخ افتتاح شد
خانه ورزش روستايى الور شيخ با حضور 
رياسـت اداره ورزش و جوانان ، بخشدار 
كوخرد هرنگ ، رئيس اراده كميته امداد 
، دهيار و  شوراى اسالمى روستا و رئيس 
هيئت روستايى و بازى هاى بومى محلى 

شهرستان بستك افتتاح شد.
به گزارش نمك پور روابط عمومى هئيت 

ــتان هرمزگان  ــى و محلى اس ــاى بوم بازيه
ــتايى و  ــى ايرانمش رئيس هئيت روس مرتض
بازيهاى بومى و محلى شهرستان بستك  در 
گفتگو با  روابط عمومى هئيت بازيهاى بومى 
ــتان هرمزگان گفت:هدف هيئت  و محلى اس
ــيس خانه ى ورزش  ــتايى از تاس ورزش روس
ــيخ  ــروم الور ش ــتاى مح ــتايى در روس روس
ــتك ترويج فرهنگ ورزش در  شهرستان بس
ــتايى در اين  شهرستان  مناطق محروم روس
ــتاهاى  ــت: روس ــد. وى بيان داش ــى باش م
ــتك مانند  ــتان بس محروم زيادى در شهرس
ــن ، الور دين ، انجيردان  ــتاى نخل خي :روس
ــاه قيل ، تخت گرو و  ــوران ، كنارزرد ، چ ، ك

ــتند كه با وجود استعدادهاى بكر  زياده هس
ــتايى محروم در اين  ــداداى جوانان روس و خ
ــتان نيازمند حمايت  ــتاهاى اين شهرس روس
ــئولين ورزش استان و دستگاهاى ذيربط  مس

مى باشند.
ايرانمش ضمن تقدير و تشكر از حمايت هاى 
ــت بازهياى بومى و  ــت هئي آقاى متقى رياس
ــزگان و اداره كل ورزش  ــتان هرم محلى اس
ــتان كه در راه اندازى اين خانه  و جوانان اس
ــتاى محروم از  ــتايى در اين روس ورزش روس
ــت نموده اند گفت: حمايت  اين هئيت حماي
ــكاران محروم مناطق باعث پيشرفت  از ورزش

ورزش در منطقه و استان خواهد شد.
ــخيص و  ــت: كه مبناى تش ــار داش  وى اظه
ــزان فعاليت و تعداد  ــاس مي اختصاص بر اس
ــتايى در قالب  ــى روس ــدگان  ورزش بيمه ش
ــايل ورزشى خواهد بود كه با  تجهيزات و وس
مشاركت مساجد و حسينيه ها و پايگاه هاى 
ــتا و مدارس كه نسبت به تامين  ــيج روس بس
ــى مورد نظر اقدام نموده اند ،در  فضاى ورزش

اختيار اين هئيت قرار خواهد گرفت.
ــتاى شهرستان   ايرانمش متولى ورزش  روس
ــتك بيان داشت:وسايلى كه در اين طرح  بس
ــرار خواهد  ــتا ق ــار خانه ورزش روس در اختي

گرفت عبارت است از :
ــس روى ميز  ــتى - راكت تني ــال دس   فوتب
ــوپ تنيس - تور ميز تنيس  -ميز تنيس - ت
ــت بدمينتون -  ــك تاتمى- راك با پايه _ تش

ــايز  ــه كمرى در س ــون - حلق ــوپ بدمينت ت
ــطرنج به همراه متعلقات -  هاى مختلف -ش
ــوپ فوتبال - طناب  ــه دارت - منج -ت صفح
ــوپ واليبال - تير  ــايزهاى مختلف -ت در س
ــرك واليبال با پايه- تيرك دروازه  دارت - تي
ــايل بازى هفت سنگ - توپ هفت  گل - وس
ــتيكى - طناب به  ــنگ - كله قندى پالس س

طول متفاوت.

مهـران قاسـم زاده وزنـه بردار 
رودانـى تيم عقاب نيـرو هوايى  
در رقابت هـاى مرحله اول ليگ 
وزنـه بردارى جوانان كشـور در 
دسـته 62 كيلوگرم درخشيد و 
بـا مهار حركت يـك ضرب وزنه 
هاى 111 كيلوگرم، 133 كيلوگرم 
 244 مجمـوع  در  و  ضـرب  دو 
اين  كيلوگـرم عنـوان قهرمانى 

رقابت ها را كسب نمايد.
ليگ وزنه بردارى جوانان باشگاههاى 
ــه مرحله و به صورت  ــور در س كش
متمركز روزهاى سه شنبه(13 تير) 
و چهارشنبه(14 تير) با حضور هفت 
ــليمان،  ــجد س تيم (نفت و گاز مس
مناطق نفت خيز جنوب خوزستان، 
ــواز، عقاب  ــركت ملى حفارى اه ش
ــى ارتش،  ــى، نيرو زمين ــرو هواي ني
ــارى) برگزار  ــدان، كوثر س ــور هم ن
ــود كه نخستين مرحله نيز به  مى ش
ميزبانى باشگاه نيرو زمينى ارتش در 
ــى  تاالر وزنه بردارى مجموعه ورزش

ــران در حال برگزارى مى  آزادى ته
ــه وزنه بردار برتر  ــد.عملكرد س باش

دسته 62 كيلوگرم
حركت يكضرب : 1-على عبدالعلى 
ــور همدان: 112 كيلوگرم ،  زاده از ن
ــم زاده از عقاب: 111  2-مهران قاس

كيلوگرم
3-حسين سعيدى از نيروى زمينى 

ارتش 97 كيلوگرم
حركت دوضرب :

ــم زاده از عقاب:  ــران قاس  / 1 -مه
ــى عبدالعلى  133 كيلوگرم ، 2-عل

زاده از نور همدان: 127 كيلوگرم
ــركت ملى  ــدى دويرانى از ش 3-مه

حفارى اهواز: 126 كيلوگرم
 مجموع :

 1-مهران قاسم زاده از عقاب: 244 
كيلوگرم

2-على عبدالعلى زاده از نور همدان: 
239 كيلوگرم

ــركت ملى  ــدى دويرانى از ش 3-مه
حفارى اهواز: 222 كيلوگرم

ورزش  هيـات  طـرف  از    
بومـى  بازيهـاى  و  روسـتايى 
محلى پارسـيان و با همكارى 
روسـتاى  اسـالمى  شـوراى 
زيـارت يـك دوره مسـابقات 
چهـار جانبه فوتبال سـاحلى 
پارسـيان  فرمانـدارى  جـام 
بـا شـركت تيمهـاى زيـارت 
پارسـيان. گوين بنـدر خمير. 
وارثان المـرد از فارس و پرك 
از بوشـهر ازتاريـخ 15 تيرماه  
زيـارت  سـاحلى  درزميـن 

برگزار گرديد. 
ــا قهرمانى زيارت  ــابقات ب اين مس
پارسيان به پايان رسيد و تيمهاى 

ــتان  ــرك اس ــرد و پ ــان الم وارث
بوشهردوم و سوم   شدند.پدر ديدار 
رده بندى  تيم پرك بوشهر با نتيجه

ــدر خميررا  ــر 0  )گوين بن  ( 2 ب
ــت داد و به مقام سوم رسيد  شكس
ــدار فينال كه با حضورمعاونت  . دي
ــتان ،  ــدار  شهرس ــرم فرمان محت
ــهردار شهر  ــدار كوشكنار ،ش بخش
ورزش  اداره  ــس  ري  ، ــيان  پارس
ــا  اعض  ، ــتان  شهرس ــان  جوان و 
ــهر و روستاها  ــوراى اسالمى ش ش
پارسيان  ريس ورزشهاى همگانى 
وحمدرحمانى پيشكسوت بااخالق 
فوتبال پارسيان و انبوه تماشاگران 
انجام گرديد تيم زيارت پارسيان با 

ــت  نتيجه3بر2 وارثان المرد شكس
ــيد.كاپ  داد و به مقام قهرمانى رس
اخالق مسابقات به تيم گوين بندر 
ــه تيمهاى  ــدا گرديد. ب خمير  اه
ــابقات كاپ  ــارم مس ــا چه ت اول 
ــى و لوح تقدير اهدا گرديد. قهرمان

ــيان  يعقوب عبدى از زيارت پارس
بعنوان بهترين بازيكن مسابقات و 
عليرضا رسد از وارثان المرد فارس 
بعنوان بهترين دروازه بان مسابقات  
معرفى شدند.طال فروشى ناجى و 
ــتگار اسپانسر  سنگ پى تانما رس
ــابقات بودند .ديدار رده بندى  مس
ــخ 16 تيرماه  ماه   ــال درتاري و فين

برگزار گرديد./

مهران قاسم زاده وزنه بردار رودانى قهرمان برگزارى فوتبال ساحلى در پارسيان
وزنه بردارى كشور شد

 به جاى 1000 تومان 
500  تومان  بپردازيد

   اختتاميه هندبال كارگرى بانوان با حضور مسـئولين برگزار شـد

مراسم اختتاميه هندبال كارگرى بانوان  
استان هرمزگان با حضور بيژن شبانكاره 
رييـس هيـات هندبال كارگـرى ، بهزاد 

نامورجـاه رييـس ورزش هـاى كارگرى 
اسـتان هرمزگان و فرشـيد اسپيد دبير 

ورزش هاى كارگرى برگزار شد.

ــابقات  ــه مس ــم اختتامي ــبانكاره در مراس ش
ــتان هرمزگان  ــرى بانوان  اس ــال كارگ هندب
ــن كيفيت و  ــابقات  با اي ــزارى مس گفت:برگ
ــم نظير و خارج  ــوى بانوان ك ــتقبال از س اس
ــابقات  ــود. وى در ادامه افزود: مس از تصور ب
ــرى بانوان  با حضور 13 تيم از  هندبال كارگ
سراسر استان استان برگزار گرديد. تعداد تيم 
ــركت كننده در اين دوره از مسابقات  هاى ش
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از رشد 
چشم گيرى برخوردار بود و از نظر كيفى نيز 
ــد. شبانكاره  ــطح قابل قبولى برگزار ش در س
ــال هاى  ــه داد: اميدواريم بتوانيم در س ادام
آينده اين رقابت ها را از لحاظ كمى و كيفى 
بصورت بهترى برگزار كنيم و براى اين كار به 

ــترى از سوى فعاالن حوزه   حمايت هاى بيش
ورزش بانوان نياز داريم ، با توجه به مسائل و 
شرايط موجود  در مجموع از سطح مسابقات 
ــكاران  راضى بوديم و جا دارد از حضور ورزش
ــتان در اين دوره از مسابقات و  و ورزش دوس
همچنين برگزار كنندگان آن كمال تشكر را 
ــيم.اين مقام مسئول در خصوص  داشته باش
ــابقات گفت: مسابقات در  نحوه برگزارى مس
ــورت دوره اى و  ــه دور اول بص ــش ك دو بخ
ــه  ــزار و در مرحل دور دوم بصورتMWبرگ
ــد.تيم هاى  آخر رده بندى و  فينال برگزار ش
موبايل اروند ، كارگران  و  موبايل اروند سورو  
ــب  ــوم را كس ــه ترتيب مقام هاى اول تا س ب

كردند../ 



 
حوا دث 6

پل ارتباطى مردم و سازمان دوستان و هموطنان عزيز، براى جلوگيرى از آتش سوزى جنگل ها و مراتع يادمان باشد:

1504
آماده دريافت اخبار آتش سوزى ، تخريب و 

تصرف اراضى ملى ، قاچاق چوب و ... روابط عمومى اداره كل  منابع طبيعى و آبخيزدارى  هرمزگان

 با مشاهده كردن كمترين دود يا آتش سوزى حتما آن را خاموش
 و يا بالفاصله به ماموران   جنگل بانى يا شماره 1504 اطالع دهيم

 دو شنبه  19  تير   ماه    1396/ شماره  42 / سال  دوم

ــتايى با  ــته، روس به دليل قدمت كاراكال در ايران از گذش
ــتان  ــتگاه اين گونه در اس ــام «كاراكال» در زيس همين ن

لرستان و جود دارد.(روستاى كاراكال)
 Lynx) ــان ديگرى با نام علمى كاراكال را نبايد با گربه س
ــته وشق و در دوران  ــتباه گرفت كه در گذش لينكس) اش
ــود. اين دو جانور شباهت  ــياه گوش ناميده مى ش معاصر س
ظاهرى زيادى به هم دارند و از جمله در داشتن گوش هايى 
ــتراك دارند. تا مدتها در طبقه بندى هاى علمى  ــياه اش س
ــرده رار داده و در  ــز كاراكال را در س ــناختى ني جانورش
ــاى اروپايى از وى با نام هايى چون لينكس ايرانى يا  زبان ه
صحرايى يا آفريقايى ياد مى كردند. اما امروزه اين جاندار را 
ــرده خاص خود در زيرخانواده گربه سان هاى كوچك  در س

قرار مى دهند.
ويژگى هاى جسمى:يك سياه گوش آماده براى شكار

ــيايى شباهت دارد  ــق اورآس كاراكال از نظر ظاهرى به وش
ولى كوچك تر است و جثهالغرتر و ظريف تر و دست و پاى 
ــت.  ــيده ترى دارد. جنس نر كمى از ماده بزرگ تر اس كش
ــدن بين 16 تا 22 كيلوگرم، طول بدنش 55 تا 90  وزن ب
سانتى متر به اضافه 22 تا 34 سانتى متر دم است و ارتفاع 
ــانه به 40 تا 45 سانتى متر مى رسد. رنگ  آن در ناحيه ش
ــترى، خاكى و گاه سياه  ــت بين قرمز شرابى، خاكس پوس
ــز رنگ در ناحيه زيرين  ــت. بچه ها خال هاى قرم متغير اس
بدن دارند و رنگ بدنشان تيره تر از بزرگساالن است. پوزه، 
ــت و  ــفيد اس ــمت هاى زيرين بدن كاراكال س گردن و قس
ــه چشم تا دماغ  ــياه رنگى دارند كه از گوش ــِك س خِط اش
امتداد مى يابد. صورتى كوچك با گوش هاى بلند دارند كه 
ــياه رنگ به ارتفاع 5 سانتيمتر بر آن روئيده اند.  موهايى س
ــانان ديگر  ــى گربه س ــوش تمام ــاى كاراكال از گ گوش ه
ــط 20 عضله مختلف كنترل  ــت. گوش ها توس بزرگ تر اس
ــنوايى امتياز بزرگى در  ــوند. اين دستگاه حساس ش مى ش
يافتن شكار براى كاراكال محسوب مى شود.زيستگاه:اين 
ــيا از  ــژه در نواحى جنوبى) و آس ــوان در آفريقا (به وي حي
ــتان تا غرب هندوستان زندگى مى كند.  شبه جزيره عربس
ــك، نواحى نيمه بيابانى،  زيست گاه كاراكال استپهاى خش
ــاوانا و جنگل هاى كم درخت است و به ندرت  بوته زارها، س
ــتانى ديده  ــبز و جنگل هاى كوهس ــه س در نواحى هميش
ــتگاه كاراكال در ايران مناطق بيابانى و نيمه  مى شود.زيس
ــت. جنوبى ترين  ــيه كوير مركزى اس بيابانى به ويژه حاش
ــتهبان و منطقه  ــتان اس مرز پراكنش اين گونه در شهرس
ــان شمالى  ــتان خراس ــمالى ترين آن در اس بهرام گور و ش
ــتان ايالم و  ــت. غربى ترين گزارش ها از كاراكال در اس اس
ــان جنوبى بوده اند.  ــرقى ترين آنها در خراس ــتان و ش لرس
منطقه حفاظت شده عباس آباد نائين از بهترين زيستگاه ها 
ــت كه هر سال گزارش هايى از مشاهده يا  براى كاراكال اس
ــتار اين حيوان در آنجا ارسال مى شود.طعمه :كاراكال  كش
ــر از 5 كيلوگرم را طعمه خود  ــب جانورانى با وزن كمت اغل
ــوش صحرايى، هيراكس،  ــد؛ حيواناتى چون خرگ مى كنن
ــه حيوانات بزرگ تر  ــها و پرندگان. گاهى ب جربيلها و موش
ــاى كوهى كوچك  ــزال، آنتيلوپها، بزه از خود همچون غ
ــد و از كوچك ترين  ــترمرغ هم حمله مى كن و بچه هاى ش
ــات بزرگ تر  ــكار حيوان ــت كه توانايى ش ــانانى اس گربه س
ــات بزرگ پس از  ــكار حيوان ــود را دارند. وى براى ش از خ
پريدن بر پشت آن ها و گرفتن گردن با آرواره، گلوى آن ها 
ــزرگ (بزرگ تر از  ــكار حيوانات ب ــى درد. در هنگام ش را م
خرگوش صحرايى) به خوردن امعا و احشاى داخلى بدن و 
بخش هاى مرغوب تر گوشت اكتفا مى كنند.مهارت آنها در 
شكار پرندگان ستودنى است. سياه گوش مى تواند با پريدن 

در هوا يك يا حتى چند پرنده را بقاپد. ./

بز
ت س

حيا

پيشنهاد رابطه جنسى پس از وعده اشتغالسياه گوش  (كاراكال  ) 
رييس پليس فتا فرماندهى انتظامى استان يزد با بيان 
اين كه كارشناسـان اين پليس هميشه در حال رصد و 
پايش فضاى مجازى هستند،  گفت: عامل سوء استفاده 
از تصاوير خصوصى دختران جوان به بهانه استخدام و 
جذب در شـركت خصوصى به عنوان حسابدار در يزد 

دستگير شد.
ــى انتظامى  ــا فرمانده ــنا: رييس پليس فت ــزارى ايس خبرگ
ــتان يزد با بيان اين كه كارشناسان اين پليس هميشه در  اس
ــتند،  گفت: عامل سوء  حال رصد و پايش فضاى مجازى هس
استفاده از تصاوير خصوصى دختران جوان به بهانه استخدام 
ــابدار در يزد  ــه عنوان حس ــركت خصوصى ب ــذب در ش و ج

دستگير شد. 
ــرورت  ض ــه  ب ــاره  اش ــا  ب ــى»  ابوطالب ــرگرد«مرتضى  س
ــل  ــف قب ــايت هاى مختل ــت س از صح ــات  ــب اطالع كس
ــه، جامع ــف  مختل ــار  اقش ــط  توس ــا  آنه از  ــتفاده  اس از 

 اظهار كرد: با رصد فضاى مجازى توسط كاركنان اين پليس 

ــبكه هاى اجتماعى، شخصى با درج آگهى جذب  دريكى از ش
ــابدار خانم ترجيحا مجرد به صورت پاره وقت با حقوق و  حس
مزاياى مناسب اقدام به اخذ عكس هاى خصوصى از خانم هاى 
ــى انتخاب آنان براى  ــى كار مى نموده كه در پ جوان متقاض
استخدام تضمينى، پيشنهاد رابطه جنسى داشته، كه باتوجه 
ــان  ــتور كار كارشناس ــيت موضوع اين امر در دس به حساس

پليس فتا قرار گرفت. 
ــخص گرديد آگهى  ــى هاى اوليه ، مش وى افزود: پس از بررس
ــده متعلق به جوانى 20 ساله، دانشجو و كارمند يك  درج ش
ــركت در  ــركت خصوصى و مورد اعتماد مدير عامل آن ش ش
ــهر بوده، كه با اخذ مجوز قضايى به محل مورد نظر  سطح ش
ــب خواسته مقام محترم قضايى كليه وسايل و  مراجعه و حس
ادله ديجيتال مورد استفاده وى ضبط و به همراه وى به اين 

پليس منتقل شد.
رييس پليس فتا يزد گفت: با هماهنگى قاضى پرونده در پى 
ــى ادله مكشوفه و اظهارات خود متهم، مشخص گرديد  بررس

ــخص نموده كه  ــراى جذب نيرو مش ــروطى را ب كه متهم ش
باتوجه به شغل حسابدارى اكثريت بانوان جوان اقدام به ثبت 

مشخصات مى نمودند.
 در مرحله نخست متهم با عدم پاسخگويى تلفنى دخترهاى 
ــبكه هاى اجتماعى دعوت  جوان را به بهانه هاى مختلف به ش
ــرى فرد  ــخصيت ظاه ــخيص ش ــا براى تش ــوده و از آنه نم
ــنهاد رابطه و وعده  ــت عكس داشته كه بعدا با پيش درخواس
ــر اخالقى نيز  ــته هاى غي ــد درصدى از آنها خواس جذب ص

داشته است .
سرگرد ابوطالبى در پايان تصريح كرد: با توجه به گستردگى 
فضاى مجازى، كالهبرداران و افراد سودجو به بهانه استخدام 
ــبكه هاى اجتماعى فريب داده و  ــا ازدواج، كاربران را در ش ي
ــود  ــردارى مى نمايند، به كاربران توصيه مى ش از آنها كالهب
ــخصى ــبكه هاى اجتماعى اطالعات ش ــه هيچ عنوان در ش ب
ــايى ــس و كپى مدارك شناس ــود مثل عك ــى خ  و خصوص

 را ارسال نكنند .

 رئيـس اداره حفاظـت محيط زيسـت 
شهرستان جيرفت از حمله يك خرس 
سـياه آسـيايى به پسـرى 15 ساله در 
روستاى مدين از توابع بخش ساردوئيه 

اين شهرستان خبر داد.
ــد كمالى در گفت وگو با خبرنگار ايرنا  محم
ــته در حوالى  ــزود: اين نوجوان روز گذش اف
ــتاى مدين هنگام چراى گوسفندان با  روس
اين خرس مواجه مى شود و با سنگ پرانى 

خرس را مورد آزار و اذيت قرار مى دهد.
وى ادامه داد: خرس بعد از اينكه مورد آزار 
ــوان حمله و او  ــرد به اين نوج ــرار مى گي ق
ــت  را با پنجه هايش از ناحيه صورت و دس
مجروح مى كند، كه در نهايت براى مداوا به 
بيمارستان امام خمينى (ره) جيرفت انتقال 

داده مى شود و اكنون حالش خوب است.
ــرس يك توله  ــا بيان اينكه اين خ كمالى ب
ــى از داليل حمله خرس به  دارد؛ گفت: يك
ــيب ديدن توله  ــر جيرفتى ترس از آس پس

بوده است.

ــومين  ــاره به اينكه اين حادثه س وى با اش
ــيايى در  ــياه آس ــه خرس س ــورد از حمل م
ــت گفت: حمله اين نوع  ــتان اس اين شهرس
ــكون و گاوكن  ــتاهاى مس از خرس در روس
ــاير منطقه نيز اتفاق افتاده  جبالبارز به عش
است كه در هيچ كدام از اين موارد خسارت 
ــده و تنها  ــراد وارد نش ــان اف ــادى به ج زي
ــدن  ــطحى باعث مجروح ش ــم هاى س زخ
ــت.رئيس اداره حفاظت  ــده اس اين افراد ش
ــت جيرفت اضافه كرد: مناطق  محيط زيس
ــمان و زرياب همانند  حفاظت شده بحرآس
ــت را فرا  ــمالى جيرف هاللى بخش هاى ش
ــق گونه هاى  ــه در اين مناط ــه اند ك گرفت
ــورد حفاظت قرار مى  ــادرى از حيوانات م ن
ــياه آسيايى يكى از اين  گيرند كه خرس س
نوع حيوانات است.وى ادامه داد: حدود 90 
ــن گونه نادر در مناطق حفاظت  درصد از اي

ــتان و 10 درصد ديگر در  ــده اين شهرس ش
ــت مى كند.از ميان  ــتان هرمزگان زيس اس
ــود در دنيا، 2  ــرس موج ــه خ ــت گون هش
ــامل  ــه در ايران زندگى مى كنند كه ش گون
ــيايى ــياه آس ــوه اى و خرس س ــرس قه خ

 است.
ــيب  پذير   اين خرس يكى از گونه  هاى آس
ــه بلوچى، كه  ــه زيرگون ــت ك در جهان اس
پراكندگى آن محدود به پاكستان و جنوب 
شرقى ايران در سه استان هرمزگان، كرمان 
ــتان است اين زيرگونه  و سيستان و بلوچس
اى به شدت در معرض خطر انقراض است.

ــتگاه هاى جنگلى خرس  از بين رفتن زيس
ــترش اراضى  ــياه بر اثر خشكسالى، گس س
ــات و قطع درختان  ــاورزى به ويژه باغ كش
ــوخت و ديگر  ــه عنوان س ــتفاده ب براى اس
ــار آن بر  ــراى دام اهلى و فش ــارف، چ مص

زيستگاه هاى خرس، منجر به افزايش تقابل 
ــده است، به  ــياه ش مردم محلى و خرس س
نحوى كه تخريب كندوهاى عسل، تخريب 
ــه دام و حتى  ــه ب ــى، حمل ــوالت باغ محص
حمله به انسان ها توسط خرس سياه رو به 
ــت و در نتيجه تعدادى از خرس  افزايش اس
ــط مردم  ها به خصوص توله هاى آنها توس

بومى اسير و كشته مى شود.

حمله خرس به پسر 15 ساله جيرفتى

انتقام جويى به بهانه اختالفات خانوادگى
رئيس پليس فتا استان هرمزگان از 
شناسايى و دستگيرى عامل انتشار 
تصاوير خصوصى در فضاى مجازى 

خبر داد. 
پايگاه اطالع رسانى پليس فتا: سرهنگ 
دوم على اصغر افتخارى گفت: احدى از 
ــهروندان بندرعباس با ارائه مرجوعه  ش
ــس مراجعه و اظهار  ــى به اين پلي قضاي
ــدام به  ــناس اق ــخصى ناش ــت ش داش
ــخصى وى در يكى از  انتشار تصاوير ش

شبكه هاى اجتماعى نموده است.
ــن در ادامه روند  ــزود: همچني    وى اف
ــى ديگر نيز  ــده، خانم ــيدگى پرون رس
ــه اين  ــه قضايى ب ــه مرجوع ــا ارائ به ب
ــار  ــه و در خصوص انتش ــس مراجع پلي
ــازى اعالم ــاى مج ــرش در فض تصاوي

 شكايت نمود.
ــيت پرونده ، موضوع   با توجه به حساس
ــتور كارشناسان به صورت ويژه در دس

 اين پليس قرارگرفت.
ــرهنگ افتخارى ادامه داد: با انجام     س
ــگردهاى  اقدامات فنى و تخصصى و ش

خاص پليسى متهم به هويت خانم ز.س 
ــى با مقام  ــايى و ضمن هماهنگ شناس

محترم قضايى دستگير شد.   
ــان كرد:  ــرهنگ افتخارى خاطر نش  س
ــه جرم  ــم ادل ــى مته ــى گوش در بررس
ــورت گرفته از  ــف و در بازجويى ص كش
ــار تصاوير شخصى معترف  وى به انتش
ــكات  ش ــوام  اق از  وى  ــت  اظهارداش و 
ــد و با آنها اختالفات خانوادگى  مى باش
داشته كه با انتشار عكس هاى خانوادگى 
ــى از ــام جوي ــه انتق ــدام ب ــكات اق ش

 نامبردگان  نمود.
    رئيس پليس فتا استان هرمزگان در 
پايان با اشاره به اينكه شهروندان به اين 
نكته توجه داشته باشند فضاى مجازى 
ــت،گفت:  مكانى براى انتقام جويى نيس
ــد از كليه مطالب  ــهروندان مى توانن ش
ــه  ــا ب ــس فت ــايت پلي ــى در س آموزش
 www.CyberPolice.ir آدرس 
استفاده نمايند و جهت ارتباط با پليس 
ــايبرى  فتا از طريق ثبت فوريت هاى س

بخش گزارش مردمى اقدام نمايند./

رئيس پليس فتا هرمزگان خبر داد: 
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داستان دنباله دار
مـن     زنـده ام 

گروه گزارش :فرزانه مسلم زاده 
نيروى  توزيع  مديرعامل شركت 
برق اسـتان هرمـزگان در جمع 
: هرمـزگان  خبرنـگاران گفـت 
وارد مرز خطر شـده اسـت واگر 
افزايـش مصـرف برق بـه همين 
منوال ادامه داشـته باشـد ، برق 
در استان سهميه بندى مى شود 
و مجبـور به خاموشـى خواهيم 

شد .
مهندس ذاكرى اظهار داشت : توان 
ــور بيش از 55  برق مصرفى در كش
ــد كه اين رقم  هزار مگاوات  مى باش
ــور  ــك به ظرفيت توليدى كش نزدي
ــت و اين درحالى است كه براى  اس
استان هرمزگان نيز توان مصرفى 2 
هزار و 900 مگاوات و 2 هزار و 300 
مگاوات توليد برق ثبت شده است .

ــوان مصرفى و  ــت :ت ــان داش وى بي
ــر ظرفيت توليدى ما لبه مرز  حداكث
ــم رد كرده  ــا از مرز ه ــت و بعض اس

ــهر ــتانهاى بوش ــر از اس ــت و اگ اس
 فارس و كرمان برق مورد نياز استان 
ــكل بر  ــد واقعا به مش تامين نمى ش

مى خورديم .
ــن  ــزود : در بهتري ــه اف وى در ادام
ــزار و 300 مگاوات  ــت ، 2 ه وضعي
توليد برق در استان داريم و 2 هزار 
ــطح  ــگاوات مصرف در س و 900 م
ــتان داريم و برق مصرفى از برق  اس
ــت  كه مافى  توليدى فراتر رفته اس
التفاوات آن از استانهاى ديگر تامين 
ــود .به گفته وى ، در ساعات  مى ش
پيك بار نزديك 300 مگاوات تبادل 
ــان و390 مگاوات تبادل  بار با  كرم

بار با فارس داشتيم .
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق 
ــتان هرمزگان همچنين گفت : با  اس
كاهش ساعات ادارات در استان و به 
ــرف حدود 50  ــور معمول بار مص ط
مگاوات در ساعات پيك بار ، كاهش 
ــت . مهندس  ذاكرى  پيدا كرده اس

 اظهار داشت : براى كمك به كاهش 
ــاى مولدى كه  ــار ، ژنراتوره پيك ب
ــتركين داشتند ، وارد مدار شده  مش
است و همچنين موافقت نامه هايى 

با مشتركين كشاورزى امضاء شد .
ــئول با بيان اينكه 82  اين مقام مس
ــركت توزيع  ــتركين ش ــد مش درص
ــزگان را  ــتان هرم ــرق اس ــروى ب ني
مشتركين خانگى تشكيل مى دهند  
افزود : حدود 64 درصد مصرف برق 
ــط مشتركين خانگى  در استان توس
ــد و 70درصد سهم پيك بار  مى باش

مربوط به مصارف خانگى است . 
وى تبيين داشت : مشتركين خانگى 
ــادى روى مصرف بار  تاثيرپذيرى زي
ــتركين  ــلما اگر اين مش دارند و مس
ــد مديريت مصرف در  همكارى كنن
ــرف بهتر  ــش پيك مص ــت كاه جه

خواهد شد .
ــرف باالى ــان اينكه مص ــا بي وى ب
ــت ،  ــرمايه اس ــرق ، هدر دادن س  ب
ــار مصرف در  ــت : اگر ب ــار داش اظه
ــكان تامين  ــر برود ، ام ــتان باالت اس
ــدارد . مديرعامل  ــر وجود  ن آن ديگ
ــتان  ــركت توزيع نيروى برق اس ش
ــرف برق در  ــزود :مص ــزگان اف هرم
ــال  ــبت به س ــتان هرمزگان نس اس
ــته  ــد داش ــته 10 درصد رش گذش
ــترك در كل  ــت و 640 هزار مش اس
ــه از اين تعداد  ــتان وجود دارد ك اس
510 هزار مشترك در بخش خانگى

 مى باشند .
ــه با بيان  ــرى در ادام ــدس ذاك مهن
اينكه درصد بااليى از ساختمان هاى 
ــت مصرف  ــود از لحاظ مديري موج
ــت ــرف را رعاي ــاى مص ــاخص ه ش
 : ــرد  ك ــه  توصي  ، ــد  كنن ــى  نم  
ــه ها  ــاختمان ها بر روى شيش درس
ــبى قرار دهيد تا از  ــبى مناس برچس
ــتقيم نور و گرما به داخل  عبور مس
ــرى كنيد و براى  ــاختمان جلوگي س
ــب و ضخيم  پنجره ها از پرده مناس
ــان  خاطرنش .وى  ــود  ش ــتفاده  اس
ــگاوات  ــش از 1500 م ــاخت : بي س
ــى در استان  ــايل سرمايش براى وس
ــود و نهادهايى چون  استفاده مى ش
ــهردارى بايد  ــى و ش ــام مهندس نظ
ــاختمانها  راندمان مصرف برق در س
ــتاندارد سازى  را مديريت كنند و اس
ــاختمانها را مد نظر قرار دهند تا  س
ــود .به  ــرت انرژى جلوگيرى ش از پ
ــا 25 درجه دماى  ــه وى ، 23 ت گفت
ــاختمان ــرمايش س ــال براى س نرم
ــتى  ــتركين بايس ــد و مش  مى باش
ــتباه خود را ك ه دما را  عادتهاى اش
ــانند ، ترك  به زير 20 درجه مى رس

كنند .
ــئول همچنين تاكيد  ــن مقام مس اي
ــارف برق در  ــى مص ــرد : همزمان ك
ــيار زياد مى  ــزگان بس ــتان هرم اس
ــاعات 13  ــد و مشتركين در س باش
ــته  تا 17 فقط مصارف ضرورى داش
باشند .وى افزود : 35 هزار مشترك 
ــى داريم  ــرف در بخش خانگ پرمص
ــا مراجعه خانه به  ــه همكاران ما ب ك
ــوزش آنها  ــورى به آم ــه و حض خان
ــد و بعضا اخطارهاى الزم  مى پردازن
نيز به آنها داده مى شود و مشوقهاى 
ــرف نيز در  ــتركين پر مص براى مش
نظر گرفته شده است كه در صورت 
ــوقهاى  كاهش مصرف بار ، اين مش

قيمتى براى آنها لحاظ مى شود .
مهندس ذاكرى با بيان اينكه بخش 
ــرف برق غير ضرورى  اعظمى از مص

مى باشد ، تاكيد كرد : مردم مصرف 
ــار پايين    ــاعات پيك ب برق را در س
ــد . وى در خصوص مطالبات  بياورن
اين شركت از دستگاهها و مشتركين 
ديگر گفت : وصول مطالبات در واقع 
ــرمايه و خدمات سريع  ــت س برگش
ــد و با توجه  ــتركين مى باش به مش
ــركت و افزايش  ــه مطالبات اين ش ب
ــال  ــتركين از ابتداى س ــى مش بده
ــارد تومان بود و  ــه 180 ميلي 94 ك
ــال 95 به 240 ميليارد  در پايان س
ــركت  ــيد و مطالبات ش ــان رس توم

ــتان هرمزگان  توزيع نيروى برق اس
ــته  ــارد تومانى داش ــد 60 ميلي رش

است .
ــوق تصريح  ــب ف ــه مطل وى در ادام
كرد : 60 درصد بدهكاران در بخش 
ــند  ــات دهى مى باش ادارى و خدم
ــتگاه هاى نظامى  ــه عمده آن دس ك
ــد  ــتند و 10 درص ــى هس و انتظام
ــه بخش خانگى  ب بدهكاران مربوط 
ــرى افزود :  ــتند . مهندس ذاك هس
ــرق  ــرات و آب و ب ــركتهاى مخاب ش
ــتگاههاى هستند  قشم از جمله دس
ــت و مراجع  ــه از طريق اجراى ثب ك
ــاب معرفى شده  قضايى جلوى حس
ــت و توانستيم  ــده اس آنها گرفته ش
ــود را وصول  ــى از مطالبات خ بخش
ــه وى ، 40 درصد  ــه گفت ــم .ب كني
ــتان هرمزگان دچار  ــبكه برق اس ش

ــتهالك مى باشد و  فرسودگى و اس
در استان روند فرسودگى شبكه 10 
ــد كه نرمال كشورى  درصد مى باش
ــال عقب  ــت و 8 س آن 5 درصد اس
ــودگى داريم كه براى  افتادگى فرس
ــبكه كلى به 750 ميليارد  اصالح ش
ــم .وى در  ــاز داري ــان هزينه ني توم
ــاخت : 240  ــان س ــان خاطرنش پاي
ــركت توزيع  ميليارد تومان بدهى ش
ــتركين مى باشد  نيروى برق از مش
كه اگر برگشت داده شود مى توانيم 

كل شبكه را اصالح كنيم . /
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1 ) روزنامه نگار ما از پذيرش هرگونه پاداش مادي براي پيش برد مقاصد خصوصي مغاير 
با مصالح عمومي، خودداري مي كند.

ــار و تهديد براي انتشار مطالب يا تغيير محتويات  2 ) روزنامه نگار ما از قبول هرگونه فش
آنها، خودداري كرده و از خط مشي عمومي رسانه و اصول شرافت حرفه اي خويش تبعيت 

مي كند.
ــتقالل و حاكميت ملي، نظم و امنيت عمومي و مصالح  3 ) روزنامه نگار ما با احترام به اس

همگاني از اصول شرافت حرفه اي خويشتن تبعيت مي كند.
ــن ارزش هاى مورد نظر و قطعى روزنامه  ــت حد اعتدال و ميانه روى از مهمتري 4 ) رعاي
سبحان است . روزنامه سبحان تالش مى كند حسن ارتباط و تعامل معقوالنه خود را با همه 
گروه ها و جريانات سياسى كه در كشور رسمًا و قانونًا مورد پذيرش هستند را حفظ نمايد.

ــنن قومي و ملي، اخالق  ــگار ما به اصول ديني و معتقدات مذهبي، آداب و س 5) روزنامه ن
حسنه و عفت عمومي احترام مي گذارد و از گرايش به تبعيض خصومت آميز 
ــويق و تحريك به جنگ تجاوزكارانه نسبت به  در اين زمينه ها و همچنين تش

كشورهاي ديگر خودداري مي كند.

هفته نامه   منطقه اى  ( فرهنگى -  اجتماعى )

نماينده  شهرستان ميناب:غالم نمك پور

مصاحبه شبكه نيل با دكتر احمد طيب؛ شيخ االزهر شريف 
ــيخ الزهر به اين مقام مصوب شد . وى متولد 1946 ميالدى در مناطق  ــمين ش   به عنوان چهل شش
ــادات و از نسل امام حسن مجتبى (ع) است و در ده سالگى وارد مدارس  ــت و جزو س جنوب مصر اس
ــانس را در رشته عقايد و فلسفه در سال 1969 و فوق ليسانس را در سال 1971 و  ــد و ليس ازهرى ش
ــتاد در همان دانشگاه مشغول تدريس شد .  او  ــال 1977 از االزهرگرفت و به عنوان اس دكترا را در س
ــگاه سوربن فرانسه گذرا ند . در سال  ــى از تحصيالت دكترا خود را در تدوين پايان نامه در دنش بخش
2002 ميالدى مفتى كشور مصر شد و يك سال و چند ماه  منصب مفتى مصر را بر عهده داشت . در 
سال 2003ر ئيس دانشگاه االزهرا گرديد و اخيرا هم به عنوان شيخ االزهر معرفى شد . دكتر الطيب از 
منعقدان وحدت امت اسالمى و همكارى تشيع و تسنن است وى در اولين مصاحبه خود به عنوان شيخ 
االزهر اظهار داشت : يكى از پايه هاى اعتقادى و محكم االزهرمو ضوع اعتدال ، حد وسط بودن  و حفظ 
وحدت امت اسالمى است دكتر طيب ، تدريس فقه اماميه در دانشگاه االزهر را مشروع مى داند و على 
رغم نگاه مثبت و واقع بينانه اى كه به شيعه دارد و به خاطر اطالع از مبانى علمى قوى و اصالت مكتب 
ائمه اهل بيت (ع) معتقد به وحدت اهل سنت با شيعه و مفيد بودن تدريس فقه اهل بيت (ع) در االزهرا 

و جوامع فقهى اهل سنت است.

زنگ خاموشى برق در هرمزگان بصدا درآمد

ادامه دارد 

 نويسنده : معصومه اباد 
ــه مان گلى در  ــه در باغچه حياط هر لحض
حال شگفتن بود و عطرى سرمست كننده 
ــى پيچيد  ــك مان م ــه كوچ ــا خان در فض
ــمان مى رسيد  ــيد كه به وسط آس خورش
گل هاى ناز مى شكفتند و گل هاى آفتاب 
ــى زدند.با رفتن  ــه ان ها لبخند م گردان ب
ــب بو و محبوبه شب  خورشيد گل هاى ش
ــر مى كردند .  ــاط و خانه را معط تمام حي
ــه لباس هاى كهنه من تن مترسك  هميش
ــاى بود كه نگهبان گل ها و ميوه ها بود .  ه
باورم شده بود كه اين مترسك ها خود من 
ــبانه روز مراقب است كسى  ــتند كه ش هس
ــك روز بهارى كه زير  ــا را نچيند . ي گل ه
ــايه بان درخت انگور دور سفره صبحانه  س
ــته بوديم آقا برخالف هميشه كه مى  نشس
ــر گل نچين ، گل ها هم هم  ــت :م دخت گف
ــد ، صدا زد : مصى خانم  نفس و جون دارن
ــته گل خوش عطر و بو بچين  برو يك دس
ــار . احمد و على آمدند كمكم كنند ولى  بي
ــما ها بلد  ــرد و گفت ش ــان ك ــا دعوايش اق

نيستين ، باغچه را خراب مى كنيد .
ــده بودم كه  ــرگرم گل چيدن ش ــان س چن
ــردم ، ديدم  ــم را كامل ك ــته گل وقتى دس
ــته گل نخود سياه بوده  همه رفته اند و دس
و دور سفره جز شبنم هاى سياه پااليشگاه 
ــه مهمان ما بودند كسى نيست .  كه هميش
ــرون دويدم و ديدماحمد و على و محمد  بي
و سلمان لباس هاى عيدشان را پوشيده اند 
ــتند. همسايه رو به  و با آقا عازم جايى هس
ــدى عجله كن بچه ها  آقا كرد و گفت : مش

منتظرند ، به گرما نخوريم .
ــته گلم را انداختم دامن مادرم و گريه  دس
كردم كه مراهم با خودشان ببرند. اما اينبار 
ــا اول از همه مرا  ــه نبود كه آق مثل هميش
صدا مى زد و راهم مى انداخت و مى گفت 
ــن دختر تو جيبى باباش .، دعوام كرد و  : اي
ــين  ــم زد .وقتى رفتم توى كوچه ماش نهيب
ــرها هم مى  ــد و همه پس ــر كرده بودن خب
ــان ببرند . صداى فريادم  خواهند با خودش
ــت . هيچ كس  ــر تر اما فايده اى نداش باالت
ــد و تند بچه  ــت . تن ــه من توجهى نداش ب
ــى اعتنا به  ــين كردند و ب ــوار ماش ها را س
ــين ديزلى را راه  ــت و پا زدن من ماش دس
ــر لج دوتا  ــن و رفتند. من هم از س انداخت
ــتم و با همه بغضم به طرف  ــنگ برداش س
ــين پرتاب كردم . اگرچه دلم  ــه ماش شيش
مى خواست شيشه بشكند اما زورم نرسيد . 
مادرم همه گل ها را دسته كرده بود و از راز 
ــوز گل ها برايم مى گفت . اما من هر  و روم
از چند دقيق يك بار ياد بچه ها مى افتادم 
ــن ها همه باهم  ــيدم اي و از مادرم مى پرس
كجا رفتند ؟ من هم دلم مى خواست لباس 
عيدم را بپوشم و سوار ماشين بشوم.از آنجا 
كه خانه ما پر از پسر بود من و فاطمه اجازه 
ــتيم دامن بپوشيم و هميشه لباسمان  نداش
ــادرم براى اين كه مرا  ــلوار بود . م بلوز و ش
ــلوار عيدم را  ــد اجازه داد بلوز و ش آرام كن

بپوشم .

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان هرمزگان :

تيراژ :   5000 نسخه
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 گروه گزارش : فرزانه مسلم زاده 
شهردار منطقه 2 بندرعباس در گفتگويى 
اختصاصى به خبرنگار ما   گفت : انقالبى 
عظيم در خدمت  رسـانى شـهردارى در 
بافتهـاى فرسـوده اتفـاق افتاده اسـت 
و هدف وااليى شهردارى تحول در بافت 

فرسوده شهرى مى باشد .
ــت : با ايده آل  ــرى در ادامه اظهار داش رنجب
ــان ،تمام همت  ــه داريم ولى همچن ها فاصل
ــوده  ــالش خود را مى كنيم كه بافت فرس و ت

شهر را متحول كنيم .
ــال گذشته تنها يك پارك  به گفته وى ، تا س

در محله آيت اهللا غفارى كه در بافت فرسوده 
شهر قرار دارد ،وجود داشت ولى در 11 ماهه 
گذشته تعداد 4 فضاى سبز و پارك محله اى 
ــه ايجاد كرديم و همين طور  را در اين منطق
ــوده به فضاى  ــالت ديگر بافتهاى فرس در مح
سبز ، پارك محله اى و زمين ورزشى اهميت 
ــاد اين گونه  ــم و هدفمان را ايج زيادى دادي

فضاها قرار داديم . 
ــداد آبروهايى كه در محله اى  وى گفت  : تع
ــت اهللا غفارى ايجاد كرديم به مراتب  چون آي
ــيار افزايش  ــالهاى گذشته بس ــبت به س نس
ــخ  ــئول در پاس ــت . اين مس پيدا كرده اس
ــازى  ــا روند فعلى نوس ــوال كه ب به اين س
ــوده محله آيت اهللا غفارى بدليل  بافت فرس
نداشتن سند و قيمت بااليى كه شهردارى 
ــدن امالك اين منطقه از  ــند دار ش براى س
ــاكنين مى گيرد بيش از يك دهه است كه  س
نوسازى اين محله اتفاق نيافتد و ساكنين هم

ــند از تسهيالت نوسازى   نمى توانند بدون س
ــتفاده كنند و در نتيجه وضعيت اين گونه  اس
ــرى نمى كند گفت : امالك  محالت هم تغيي
در اين محله بدون سند هستند و نمى توانيم 
ــراى گرفتن  ــى ادارى ب ــه هاى معمول پروس
ــروش زمين  ــند را حذف كنيم و قيمت ف س
ــاكنين در اين محله مترى  ــهردارى به س ش
100 تا 200 هزار تومان مى باشد كه مصوبه 

شوراى شهر مى باشد .
قيمـت واقعـى زمين در محلـه آيت اهللا 
غفـارى را مترى 500 تـا 600 هزار تومان 
ــن مقوله  ــهردارى به اي ــزود : نگاه ش وى  اف
بيشتر مشاركت مردم مى باشد و ما عالقمند 
ــتيم كه مردم در نوسازى مشاركت كنند  هس
ــا در اين مشاركت ، توانمندى مردم  و چه بس

هم مهم مى باشد .
بيش از 95 درصد تخفيف نوسـازى براى 

بافت فرسوده
 شهردار منطقه 2 بندرعباس با بيان مطلب فوق 
گفت : طبق قانون نمى توانيم زمين را رايگان 
ــن قيمت  ــرار دهيم و اي ــردم ق ــار م در اختي

حداقل نرخ مى باشد .
ــازى  ــد تخفيف براى نوس ــش از 95 درص بي
ــم درنظرگرفته ــوده ه ــت فرس ــالت باف مح

ــروش زمين  ــراى قيمت ف ــت. ب ــده   اس  ش
شهردارى هيچ دخل و تصرفى  ندارد .

ــعار  ــت : ش ــرى همچنين تصريح داش رنجب
ــوع  ــاب رج ــت ارب ــب رضاي ــهردارى جل ش
ــعى خود را براى خدمت  ــد و تمام س مى باش
به شهروندان مى كنيم و طبق نظرسنجى اى 
كه به مناسبت عيد سعيد فطر از مراجعين به 
ــهردارى منطقه 2 گرفتيم باالى 90 درصد  ش
ــهردارى  از ارباب رجوعان رضايت كامل از ش

منطقه 2 داشتند .
عدم تحقق تعهدات مالى راه و شهرسازى 

و مطالبات شهردارى از آن
ــازى در  ــاد از راه و شهرس ــئول با انتق اين مس
ــت:  عدم تحقق به تعهدات مالى خود اظهارداش
ــكن  ــهردارى هيچ هزينه اى از مس تاكنون ش

ــازى دريافت نكرده است  بابت تخفيفات نوس
ــتگاه هاى  ــدات مالى دس ــدم تحقق تعه و ع
ــى و ركود ــدم نقدينگ ــل ع ــه دلي ــى ب دولت

ــراى  ــده اى را ب ــكالت عدي ــادى ، مش  اقتص
شهردارى ايجاد كرده است.

 نبود مديريت واحد شـهرى ، ضعف مهم 
در بندرعباس 

ــهر  ــف هاى ش ــى از ضع ــه وى  يك ــه گفت  ب
ــوازى كارى  ــل كارى و م ــاس ، تداخ بندرعب
ــتگاههاى دولتى مى باشد و بعضا قوانين  دس
ــهردارى متناقض با ارگانهاى ديگر دولتى  ش
ــد .وى همچنين نبود مديريت واحد  مى باش
ــزود :  ــت و اف ــى مهم دانس ــهرى را ضعف ش
ــت  ــكل از مجرى نيس ــى اوقات مش در بعض
ــات جارى آن  ــكل از قانون و مصوب بلكه مش
مى باشد و قوانين شهرى بندرعباس بايد بومى 

سازى شود .
ــان  ــه 2 بندرعباس خاطرنش ــهردار منطق ش
ــا تمام  ــه اى را ب ــم جلس ــا حاضري ــرد : م ك
 دستگاه هاى اجرايى قانون گذار در خصوص 
محله آيت اهللا غفارى داشته باشيم و تصميم 
ــع در بافت  ــوص محالت واق كالن را در خص

فرسوده بگيريم .
 مشاركت مردم و بومى سازى قوانين راه 

حل مشكالت
 رنجبرى همچنين افزود : براى حل مشكالت 
محالت واقع در بافت فرسوده  مشاركت مردمى، 
ــتگاه هاى دولتى با  همكارى و هماهنگى دس

هم و بومى سازى قوانين شهر بندرعباس مهم
 مى باشد .

ــهر  ــا بيان اينكه ش ــئول در ادامه ب ــن مس اي
ــود  ــط خ ــر توس ــود مگ ــى ش ــاخته نم س
ــالح اص ــگ  فرهن ــا  ت  : ــزود  اف ــهروندان  ش
ــت  ــم داش ــاد نخواهي ــهرى آب ــود ، ش   نش
و همت واالى دستگاههاى فرهنگسازى چون 

صداوسيما و رسانه ها را مى طلبد .
ــكيل پليس ساختمان در  وى در ادامه به تش
ــهردارى مناطق اشاره كرد و افزود : پليس  ش
ساختمان را در نواحى منطقه 2 ايجاد كرديم 

ــازى  كه زيرنظر مدير واحد معمارى و شهرس
ــد كه تذكرات عديده اى را به  منطقه مى باش
متخلفين مى دهد و بعضا جريمه هايى را نيز 
براى آنها در نظر  مى گيرد . وى گفت: درهر 
ــتگاه لودر  3 دستگاه كاميون  ناحيه يك دس
ــاختمانى و يك  ــع آورى نخاله س ــراى جم ب
دستگاه بيل مكانيكى در منطقه وجود   دارد .
سـرانه توليد زباله در بندرعباس نسبت 

به سرانه كشورى  باالست
ــهردارى  ــه 2 ش ــه وى ، در منطق ــه گفت  ب
ــاس ماهانه 354 تن زباله جمع آورى  بندرعب
ــترين زباله از ناحيه يك كه  مى شود كه بيش
ــده است  جمع آورى مى  بازار در آن واقع ش

شود . 
در  ــه  زبال ــد  تولي ــرانه  س  : ــت  گف وى   
ــورى كش ــرانه  س ــه  ب ــبت  نس ــاس  بندرعب
ــت .رنجبرى با بيان اينكه در حوزه جمع   باالس
ــه 2 كارهاى زيادى انجام  آورى زباله در منطق
داديم كه درمقايسه با 30سال گذشته بسيار 
ــين مى باشد ، افزود : تمام آزمون  قابل تحس

ــع آورى زباله  ــراى جم ــاى الزم را ب و خطاه
ــيديم كه   ــه اين نتيجه رس ــام داديم و ب انج
فرهنگسازى مقوله بسيار مهم در اين خصوص 

مى باشد . 
كمبودتعداد 500 سطل زباله در محدوده  

منطقه 2  
ــطل زباله  ــت : تعداد 500 س وى تصريح داش
ــدوده منطقه 2 كمبود وجود دارد و به  در مح
نظر بنده با افزايش تعداد سطل زباله وضعيت 
زيبايى شهر بندرعباس بهتر مى شود ولى در 
شهر بندرعباس مشكل تنها با همكارى مردم 
ــد .به گفته اين مسئول،محالت  حل خواهدش
چاهستانى ها  چهارباغ و آزادگان پاك ترين و 
تميز ترين محالت موجود در محدوده منطقه 2 
ــاليانه بابت تنظيف  ــند .وى گفت: س مى باش
ــه 2 بالغ بر يك ميليارد و 100 ميليون  منطق
ــود و در حال حاضرجمع  تومان هزينه مى ش
آورى زباله بلوار ساحلى بصورت مكانيزه انجام
ــر بالغ بر 800  ــه با انجام اين ام ــود ك  مى ش
ميليون تومان در هزينه هاى شهردارى صرفه 
ــد و مصمم به اجراى تنظيف  جويى خواهد ش
بلوار هاى اصلى به صورت مكانيزه هستيم كه 
ــريعتر با تامين اعتبارات  اميدواريم هر چه س
ــهردار منطقه  ــن امر اتفاق  بيافتد .ش الزم اي
ــان اينكه 80 درصد بافت  2 بندرعباس با  بي
ــهر بندرعباس در  ــيه اى ش ــوده و حاش فرس
ــت گفت : بازگشايى  منطقه 2 قرار گرفته اس
خيابانها و اجراى طرحهاى تفضيلى مهمترين 

ــهر  ــوده ش ــت كه براى بافت فرس اقدامى اس
ــال  ــود انجام داد كه درس ــاس مى ش بندرعب
ــت اجرا داريم و  ــارى اين اقدامات را دردس ج
ــايى  ــورت تخصيص اعتبار الزم بازگش در ص
ــه زودى انجام  ــوده ب ــا در بافت فرس خيابانه

خواهد شد.
ــوده  ــت :همه بافت فرس ــرى بيان داش رنجب
ــه 2 داراى فضاى  ــود در محدوده منطق موج
ــالش بنده  ــام همت و ت ــتند و تم ــبز هس س
ــبز و پارك ــت كه فضاى س ــن بوده اس بر اي
 محله اى هر چند كوچك در اين مناطق ايجاد 
شود و قول مى دهم در تمام بافت فرسوده به 
ــرط تامين زمين براى ايجاد زمين ورزشى ش
ــود .اين مسئول در پايان در خصوص  اقدام ش
ــال جارى در  ــاخصى كه در س پروژه هاى ش
ــت ، خاطرنشان ساخت : آبنما  حال انجام اس
ــازى بركه گرد و تعريض بلوار  موزيكال ، بهس
ــيدمظفر( نايبند  ــى روبروى س و خيابان كش
جنوبى  انشاهللا تا هفته دولت به بهره بردارى

 مى رسد ./

شهردار منطقه 2 بندرعباس خبر داد:

انقالبى عظيم در خدمت رسانى شهردارى در بافتهاى فرسوده

 ساليانه بابت تنظيف منطقه 
2 بالغ بر يك ميليارد و 100 

ميليون تومان هزينه مى 
شود و در حال حاضرجمع 

آورى زباله بلوار ساحلى 
بصورت مكانيزه انجام

 مى شود كه با انجام اين 
امر بالغ بر 800 ميليون 

تومان در هزينه هاى 
شهردارى صرفه جويى 

خواهد شد

تا سال گذشته تنها يك پارك 
در محله آيت اهللا غفارى كه 
در بافت فرسوده شهر قرار 

دارد ،وجود داشت ولى در 11 
ماهه گذشته تعداد 4 فضاى 

سبز و پارك محله اى را در اين 
منطقه ايجاد كرديم و همين 

طور در محالت ديگر بافتهاى 
فرسوده به فضاى سبز ، پارك 

محله اى اهميت
 زيادى داديم 


