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مش�ارکت  می�زان  گف�ت:  وحی�دی 
 29 انتخاب�ات  در  هرمزگانیه�ا 
اردیبهش�ت ماه نس�بت به متوس�ط 
مشارکت کشوری 4/2 درصد  بیشتر 

است . 
به گ��زارش خبرنگار م��ا ، وی افزود: همین 
میزان مشارکت مردم در انتخابات ، مسئولیت 
م��ا را در برابر صیانت از آرای مردم بیش��تر و 

سخت تر می کند.

 وی گف��ت: چ��را ک��ه در براب��ر رای مردم 
مس��ئولیم و ب��ه فرمود مقام معظ��م رهبری 
باید س��امت و امنیت انتخابات به درستی و 

شفافیت انجام بشود . 
وحیدی گفت:در انتخاباتی که گذشت 5329 
نفر در روند برگزاری و اجرا شورای نگهبان را 
یاری کردند که همینجا از حضور و تاشهای 

شبانه روزی شان تشکر می کنم. 
وی بااش��اره به وظایف ذاتی شورای نگهبان 
گفت: 21اصل از قانون اساسی در باره جایگاه 
، وظایف و نقش ش��ورای نگهبان در کشور و 
قوانین جاری تاکید کرده است که این نشان 
می دهد ش��ورای نگهبان از ارکان مهم نظام 
بوده و جایگاه تاثیرگذاری در کش��ور و قانون 

گذاری دارد . 
وی افزود: دلیل هجمه دشمنان به این شورا 
هم به دلیل تاثیرگذاری نقش شورای نگهبان 
درسرنوشت کشور و تاثیرگذاری در نهادهای 

دیگر می باشد.
 وی اف��زود: وظیفه ش��ورای نگهبان نظارت 
بر روند برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 

و مجلس ش��ورای اس��امی می باشد و این 
نظارت هم بصورت اس��تصوابی می باشد که 
وظیفه مان دراین شورا صیانت از آرای مردم 

است .
وی گف��ت: تاکن��ون موف��ق ش��ده ای��م که 
انتخابات را بصورت س��الم وپرشور در استان 
برگ��زار نمایی��م و امیدواری��م ایراداتی که به 
قانون انتخابات وارد است در مجلس شورای 
اس��امی رفع شده تا در س��الهای بعد شاهد 
بروز مش��کل و تخلفاتی ه��ر چند جزیی رخ 

داده نباشیم.
وحی��دی گف��ت: در انتخابات اخی��ر به دلیل 
پیچیدگ��ی کار و غیرقابل پی��ش بینی بودن 
نتیجه انتخابات ودوقطبی شدن ، کار نظارت 
بیش��تر و س��خت تر بود چرا که برگزاری دو 
انتخاب��ات میان��دوره ای مجل��س در غ��رب 
اس��تان و ریاس��ت جمهوری را داشتیم که به 
دلی��ل پیچیدگی های موج��ود و ضعف های 
قانونی دس��تورالعملها مرتب تغییر می کرد و 
نظ��ارت زیادی ب��ر برگه ه��ای رای از زمان 
چاپ تا تحویل در ش��عب اخذ رای داشتیم تا 

خدایی ناکرده مش��کلی در برگزاری و اجرای 
انتخابات پیش نیاید.

وحیدی گف��ت: در تم��ام مراح��ل برگزاری 
انتخابات 29 اردیبهشت همراهی و همکاری 
هی��ات اجرایی قاب��ل تقدیر ب��ود و ما دراین 
خص��وص مش��کلی نداش��تیم و توانس��تیم 

انتخابات خوبی را برگزار نماییم.
 وی با اشاره به امنیت وسامت برگه های رای  
گفت: تمام��ی برگه های رای دو مهر خورده 
بود و یک مهر برجسته هم روی آنها بود که 
 امکان هر گونه سواس��تفاده و جعل را از بین 

می برد . 
وی در پای��ان گف��ت: یک��ی از مش��کات 
تع��داد  وج��ود  انتخاب��ات  در  هرم��زگان 
زیادصندوقهای س��یار بود که س��عی کردیم 
تعداد صندوقهای س��یار را ک��ه در دوره قبل 
نس��بت به میانگین کش��وری باالتر هم بود 
کاهش داده تا میزان تخلف و خطا را کاهش 
داده و ام��کان رای ده��ی تعداد بیش��تری از 
 مردم را درمناطق روس��تایی و تجاری فراهم 

نماییم./

رنج بی پایان آب!

سرپرست دفتر نظارت شورای نگهبان در بندرعباس:

میزان مشارکت هرمزگانیها نسبت به میانگین کشوری باالتر است 

بندرکنگ در فهرست آثار 
جهانی ثبت می شود

بندرعباس و بندرباری ایتالیا 
خواهرخوانده می شوند

مدیرکل می�راث فرهنگی و 
گردشگری هرمزگان گفت: 
بندرعب�اس ب�ا بن�در باری 
پولی�ای  اس�تان  در  واق�ع 
ایتالی�ا خواه�ر خوانده می 

شود.
محس��ن ضیای��ی در گفتگ��و با 
خبرن��گار مه��ر در م��ورد س��فر 
مقامات اس��تانی ب��ه ایتالیا، بیان 
داشت: در س��فری به بندر باری 
ایتالی��ا اس��تانداری هرم��زگان و 
جمعی از مدیران اس��تانی حضور 

خواهند داشت.
به گفت��ه ضیایی، مقام��ات بندر 
باری در قالب یادداشتی از طریق 
س��فارت جمهوری اسامی ایران 
در آن کش��ور خواه��ان توس��عه 
روابط و ایجاد تعامات گس��ترده 
با بندرعباس در استان هرمزگان 
ش��ده اند. وی با بی��ان اینکه این 

تفاهم نام��ه می تواند گام بزرگی 
در راستای اهداف هرمزگان برای 
دستیابی به بازارهای فرامنطقه ای 
باشد تصریح کرد: برای نخستین 
بار است که به صورت تخصصی 
صنای��ع  گردش��گری،  موض��وع 
دس��تی و میراث فرهنگی خارج 
از محدوده  کشورهای همسایه و 
در قاره اروپا ب��ا هرمزگان انجام 

می شود.
وی عن��وان ک��رد: در این س��فر 
همچنی��ن تفاه��م نام��ه ای بین 
دانش��گاه هرم��زگان و یک��ی از 
معتبرترین دانش��گاه های کشور 
ایتالی��ا امضا خواهد ش��د. در این 
س��فر همچنین مسئوالن استانی 
از اماکن گردشگری ایتالیا دیدن 
خواهند ک��رد و تفاهم نامه های 
همکاری در حوزه گردشگری به 

امضا خواهد رسید. /

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان :

امروز مسئوالن هرمزگانی بحران آب را می بینند اما لمس نمی کنند، نشستن در اتاقهای خنک و لوکس با بطری های آب معدنی 
و نوشیدنی های خنک و گوارا هرگز اجازه اندیشیدن به درد بی آبی میناب ، بشاگرد وسیریک و جاسک را نمی دهد 
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خاموشی برای همه 
   این روزها از س��وی مدیران برق اس��تان و کش��ور 
هش��دارهایی مبنی بر خاموش��ی برق می شنویم و 
در صدر اخبار رس��انه ها هشدارآب و برق برای تمام 

استانها است .
البته بیش��ترین مخاطب و گروه هدف این هشدارها 
عامه مردم وش��هروندان هس��تند ک��ه در جای خود 
درس��ت و شایس��ته است چرا که بیش��ترین مصرف 
هم در بخش خانگی اتفاق می افتد.خاموش��ی هایی 
ک��ه در وق��ت و بی وق��ت ناقوس مرگبار ش��رجی و 
کالفگی را در س��اعات ش��بانه روز برای ش��هروندان 
بصدا در آورده و مختل ش��دن ام��ور روزانه را در پی 
دارد.  اما این درحالی اس��ت که دستگاههای دولتی 
و صنای��ع هم بخش زیادی از مص��رف انرژی برق را 
به خود اختصاص می دهند و چراغانی کردن س��ردر 
ادارات ومحی��ط های داخلی ب��ه هر بهانه ای یکی از 
مصادیق مصرف و اسراف انرژی برق در این تابستان 
گرم و پر تنش است. تابستانی که هنوز در استانهای 
گ��رم چهار م��اه دیگر ادامه خواهد داش��ت و هر روز 
هم افزایش تعرفه برق و قبضهای نجومی هم تاکنون 
نتوانس��ته ش��هروندان و دولتی هارا مقتصد و صرفه 
جو باربی��اورد. باید علت این ن��وع مصرف را درجای 
دیگری جس��تجوکرد؛ این نوع مصرف گرایی ریش��ه 
در فرهنگ غلط و اس��راف گر م��ا ایرانی ها دارد که 
در تمام��ی زمینه ها به بهان��ه » پولش را می دهم » 
ان��رژی و منابع خ��دادادی و ملی را هدر می دهیم و 
تاکن��ون آب هم از آب تکان نخورده اس��ت . اماباید 
گف��ت امروز دیگر زنگ خطر بصدا در آمده و فرصتی 
برای اهمال کاری نیس��ت ؛ جنگ آب میان اس��تانها 
وشهرهای استان راه افتاده است ؛ بحران های زیست 
محیط��ی گریبان کش��ور را گرفته و ای��ران قدمی با 
بیابانی ش��دن فاصله ندارد . امااقدامات سهل انگارانه 
وبدون ارزیابی های زیست محیطی مدیران بی تجربه 
وسفارشی در تمامی زمینه ها تیشه بر ریشه محیط 
زیست کش��ور و استان زده اس��ت . هرمزگان با دارا 
بودن 1000کیلومتر مرز آبی وس��واحل، متاس��فانه 
شهروندان از دارا بودن منظره دریا و زیبایی های آن 
بمدد ساخت وسازهای بی ضابطه وحضور گردشگران 
فصل��ی و ورود فاضالب ش��هری و.. از دریا ومواهبش 
بی به��ره اند. در ارزیابی های صورت گرفته توس��ط 
مراکز پژوهش��ی نشان داده ش��ده که رسوبات خلیج 
فارس و حتی آبزیان آن آلوده به انواع فلزات سنگین 

وسمی هستند . 
ابزیان��ی که به قیمتها ی گ��زاف در بازار بفروش می 
رس��د منبع آلودگی و بیماری برای مصرف کنندگان 
است . استانهای جنوبی با دارا بودن پتانسیل گرمای 
هوا و عمود تابیدن خورشید در بیشتر ماههای ساحل 
ظرفیت اس��تفاده از انرژی پاک خورش��یدی با ابزار 
پنلهای خورشیدی و هیبریدی برای روشنایی معابر 
و حت��ی منازل را دارد که باید این مهم  در دس��تور 
کار مدیران برق اس��تان و مدیریت اجرایی اس��تان و 
پژوهشکده ها قرار بگیرد و ازاین نعمت خدادادی به 
بهترین شکل بهره ببریم. امید است مدیران برق که 
مرتب هش��دار خاموشی برای شهروندان را بازگو می 
کنند این خاموش��ی هارا برای دس��تگاههای دولتی 
 و صنعت��ی که بخش زی��ادی از انرژی برق را مصرف

 م��ی کنند ه��م بدهند و تنهاخاموش��ی ها س��هم 
شهروندان نباشد ./

دو درصد اعتبارات مدارس بنیاد 
برکت  به خدمات فني اختصاص 

مي یابد 
   معاون وزیر و رییس س��ازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کش��ور  در ش��ورای اداری نوسازی 
مدارس اس��تان همدان با طرح این س��وال که چرا 
مدارس ماندگار در کش��ور ک��م داریم؟ اظهار کرد: 
در ایج��اد فضاهای مان��دگار پارامترهای مختلفی 
وج��ود دارد. دکتر نظرپور با بیان اینکه مکان یابی 
مناس��ب یکی از ش��اخص های مان��دگاری فضاها 
است، افزود: نقش��ه معماری و محاسبات سازه نیز 
در ماندگاری مدارس موثر اس��ت. وی با اش��اره به 
اینکه ما هیچ رس��التی برای ساخت مدارس ارزان 
نداریم، گفت: نقش��ه های تاسیس��ات مکانیکی و 
اس��تفاده از تجهیزات مناس��ب نی��ز در ماندگاری  
مدارس مهم اس��ت. نظرپور اضافه کرد: اس��تفاده 
ازتاسیس��ات الکترونیکی و فنی، مصالح مرغوب و 
نظارت و همچنین نگهداری از فضا از مسائل مهم 
در ماندگاری فضا های مدارس است. وی همچنین 
در پاسخ به س��وال همکاران درخصوص نظارت بر 
پروژه های بنیاد برکت گفت: مقرر ش��ده ۲ درصد 
از اعتب��ارات را به خدمات فنی و مهندس��ی را به 

همکاران اختصاص دهند.
15هزار کیلوگرم آویشن از مراتع 

میناب برداشت شد
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
میناب از برداش��ت بیش از 15000 هزارکیلوگرم 

آویشن از مراتع این شهرستان خبر داد.
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی منابع طبیعی و 
آبخی��زداری هرم��زگان، حبی��ب ا... حاتمی گفت: 
باتوج��ه ب��ه بارش های ص��ورت گرفت��ه در اواخر 
س��ال گذشته فرصت مناس��ب برای رشد و احیای 
گون��ه های مرتع��ی بخصوص آویش��ن در مناطق 
کوهس��تانی ایجاد ش��د و از همین رو طی س��ال 
جاری مجوز برداش��ت 30000 کیلوگرم آویش��ن 
ط��ی مزایده به یکی از تعاونی های فعال در زمینه 
منابع طبیعی میناب داده ش��د که در همین راستا 
15000 کیلوگ��رم از مناطق مختلف شهرس��تان 
از جمل��ه چهارده روس��تا، گ��رو ، تحتان، صحرای 
گرگ و .... برداش��ت و عمدتا به استان های فارس 
و آذربایج��ان غربی صادر گردی��د.   وی افزود : با 
بیان این مطلب که توانمند سازی جوامع محلی و 
روس��تایی یکی از راه های رسیدن به توسعه پایدار 
اس��ت و زمینه س��از عدم مهاجرت روس��تاییان به 
شهرهاست حاتمی تصریح کرد : در منطقه چهارده 
روس��تا برای معیش��ت دامداران و به��ره مندی از 
عواید فروش آویشن »که توسط خود مرتعداران و 
مردم محلی منطقه صورت می گیرد« طرحی تهیه 
شده که با اجرای آن عالوه بر کاهش فشار بر روی 
رویش��گاه های مناطق مذکور می تواند فرصتی در 

جهت درآمد زایی ساکنین منطقه باشد./
رفع تصرف هزار متر مربع از 

اراضی ملی در بندرلنگه
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان 
بندرلنگ��ه از رف��ع تصرف1۲86مترمربع از اراضی 
ملی در منطقه کنخ از بخش مهران این شهرستان 
خب��ر داد.به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی منابع 
طبیع��ی و آبخیزداری هرمزگان ؛ روح ا... وفاکیش 
گفت :با تالش و پیگیری یگان حفاظت این اداره و 
به استناد تبصره یک ذیل ماده 55 قانون حفاظت 
و حمای��ت از جنگل ه��ا و مراتع کش��ور ، عوامل 
ی��گان حفاظت منابع طبیعی بندرلنگه نس��بت به 
رفع تصرف  1۲86 مترمربع از اراضی تصرف شده 
اق��دام نم��وده و آثار تصرف را بط��ور کامل از بین 
ب��رده و پ��س از قلع و قمع ، اراض��ی ملی تصرفی 
رفع تصرف و به دولت بازگردانده ش��ده است .وی 
افزود : اراضی رفع تصرف شده در مساحت 1۲86 
مت��ر مربع بوده که ارزش ریال��ی اراضی را بیش از 
ن��ود میلیون می باش��د. وی تصریح کرد : ش��ماره 
تلفن1504 کد امداد جنگل ومرتع بصورت ش��بانه 
روزی آماده دریافت گزارش��ات مردمی درخصوص 
قطع درختان،تخریب اراض��ی ملی،ومراتع و دیگر 

تخلفات در حوزه منابع طبیعی است./ 

مطالبه گری هزینه دارد،پرداختش می کنیم

 جلس�ه هماهنگی س�تاد س�اماندهی 
 امور جوان�ان شهرس�تان رودانبرگزار

گردید.
 به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان 
رافت��ی  محمدحس��ن  رودان  شهرس��تان 
سرپرس��ت اداره و دبیر س��تاد ساماندهی 
امور جوانان شهرستان رودان ضمن تشکر 
از فعالیت های و حضور اعضای در جلس��ه 
دس��تور کار جلس��ه )ازدواج آسان – غنی 
س��ازی اوق��ات فراغت ( را بی��ان نمود.در 

ادامه علی خواجه فینی معاون امور جوانان 
اس��تان هرمزگان بیان نمود: اعضای ستاد 
برای ترغیب و ایجاد س��ازمان های مردم 
نهاد در سطح شهرستان باید بیشتر تالش 
نمایند و ما هم از این س��ازمان ها حمایت 

های الزم را انجام می دهیم.
 س��ازمان ه��ای م��ردم نه��اد ب��ا طرح و 
برنام��ه های��ی ک��ه ارائ��ه م��ی دهند می 
توانند تس��هیالت مناسبی دریافت نمایند. 
همپنی��ن وی بی��ان نم��ود م��ا در تالش 

هستیم که در شهرستان رودان ساختمان 
ج��وان را بن��ا کنیم که بتوانی��م در بخش 
جوانان شهرس��تان فعالیت های بیش��تر و 

موثرتری داشته باشیم .
در پای��ان ک��وروش نی��ک طب��ع معاون 
فرمان��دار گفت: می ت��وان مجمع خیرین 
در ح��وزه ازدواج تش��کیل دهیم تا برخی 
از مش��کالت جوانان در بحث ازدواج کمتر 
ش��ود. م��ا در تالش هس��تیم تم��ام توان 
خود را با اس��تفاده از تم��ام ظرفیت های 
شهرس��تان ب��رای کمک به حل مش��کل 

ازدواج جوانان به کار بگیریم ./

جلسه ساماندهی امورجوانان رودان

  احمد مرادی گفت: مطالبه 
گری در هر جامعه ای هزینه 
دارد و ما باید برای رس�یدن 
ب�ه حق�وق از دس�ت رفته 
هرمزگان همه با هم مطالبه 
گر حق و حق�وق هرمزگان 

باشیم.
 وی گف��ت: مطالبه گری فقط 
در ی��ک ح��وزه خاص نیس��ت 
بعن��وان یک نماین��ده مجلس 
هرجا که احس��اس کنم حقی 
از مردم ضایع ش��ده چه حوزه 
اقتصاد باش��د و چه اشتغال  و 
چه فرهن��گ و آم��وزش قطعا 
ورود خواه��م ک��رد .به گزارش 
هرمزگان بی��دار ، دکتر مرادی 
در جمع بانوان نخبه هرمزگان 
افزود: دغدغه فرهنگی در ذات 
وفطرت خداجوی همه هس��ت 
ام��ا راه��ش را بلد نیس��تیم ؛ 
ب��رای مطالب��ه گر ب��ودن باید 
در چارچ��وب قان��ون حرک��ت 
کرد ت��ا به نتیجه رس��ید . وی 
گفت: انتقال مش��کل و دغدغه، 
مش��کل را حل نمی کند وباید 
وق��ت گذاش��ته ش��ود و همه 
دنب��ال مطالب��ه گ��ری و حل 

مش��کالت موجود باش��یم. راه 
س��ختی پی��ش رو داریم چون 
قدرته��ای پوش��الی اجازه نمی 
دهند مطالبه گری در چارچوب 
قانون محقق بش��ود. اگر سهم 
درآمدهای مازاد اس��تان را می 
دادند هر س��اله چی��زی حدود 
توم��ان  400-500میلی��ارد 
ب��ود که می ش��د بس��یاری از 
 ، اش��تغال  ح��وزه  مش��کالت 
آموزش و فرهنگ  را رفع نمود 
امامتاسفانه این سهم استان که 
قانونی هم هس��ت به استان بر 

نمی گردد . 
فرهن��گ  تروی��ج  اف��زود:  وی 
عفاف و حجاب در جامعه قطعا 
کاری پرهزین��ه اس��ت و بای��د 
تمام دس��تگاههای فرهنگی از 
جمل��ه 4 دس��تگاه آم��وزش و 

اداره کل فرهن��گ   ، پ��رورش 
و ارش��اد اس��المی و س��ازمان 
و  فرهنگی ورزشی ش��هرداری 
صداوس��یما بعنوان رسانه ملی 
درکن��ار ه��م حرکت ک��رده و 
 کار کنن��د تا ب��ه نتیجه دلخواه 
برسیم. مرادی گفت: ۲6دستگاه 
درکش��ور داری��م ک��ه س��بقه 
فرهنگی دارند اگر هرکدام کار 
خودرا به خوب��ی انجام می داد 
دیگر دغدغه و ناهنجاری های 
فرهنگی و اجتماعی در جامعه 

باقی نمی ماند.
 وی گف��ت: پ��س رف��ت م��ا 
در ح��وزه فرهن��گ ب��ه خاطر 
این اس��ت ک��ه نگاه هم��ان به 
دس��تگاههای فرهنگ سیاسی 
بوده و نگاه فرهنگی نداشته ایم 
بودجه 4دس��تگاه فرهنگی که 

بیشترین سروکار را با فرهنگ و 
رفتار مردم دارند کم نیست ؛ اما 
این نگاه های سیاس��ی موجب 
می شود در حوزه فرهنگ عقب 

بمانیم.
نماین��ده م��ردم در خانه ملت 
افزود: در مسیر عدالت و مطالبه 
گری نبای��د از انتقاد و تهدید و 
تخریب بهراس��یم چرا که برای 
برق��راری عدال��ت در جامع��ه  
کس��انی س��نگ ان��دازی م��ی 
 کنند که منافع خودرا در خطر 
م��ی بینن��د و ب��ه جدیت می 
گوی��م راه س��ختی در پی��ش 
داری��م ت��ا بتوانی��م حق��وق از 
 دس��ت رفته هرم��زگان را احیا 

نماییم . 
وی اف��زود: ریش��ه بدحجابی را 
م��ی توان در بس��یاری از عقب 
ماندگیه��ای اس��تان از جمل��ه 
حوزه اشتغال ، آموزش و علم و 
فرهنگ دانست .نباید در جامعه 
اس��المی تبعی��ض و بیعدالتی 
باش��د اگر ب��ی عدالتی باش��د 
مش��کالت دیگر هم ناخودآگاه 
از راه م��ی رس��ند و باع��ث بی 
انگیزگی و دلسردی می شود. /

تقدیر از شرکت آلومینیوم المهدی در روز ملی صنعت و معدن 
آلومینیوم المهدی هرمزگان در روز ملی صنعت و معدن 

مورد تقدیرقرارگرفت .
  ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی آلومینی��وم المه��دی ،در این 
گرد همآیی که  مدیران و روس��ای بخشهای صنعت و معدن، 
تنی چند از نمایندگان هرمزگان درمجلس ش��ورای اس��المی 
و نیز مدیران ارش��د صنایع تولیدی اس��تان هرمزگان و دیگر 
دس��ت ان��در کاران این حوزه حضور داش��تند، از ش��رکتهای 
برتر در حوزه صنعت و معدن تجلیل ش��د. شرکت آلومینیوم 
المهدی در جایگاه بزرگترین و پیش��رفته ترین صنعت تولید 
آلومینیوم کش��ور در این همایش از س��وی س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان هرمزگان بعنوان شرکت برتر در بخش 
صنعت  معرفی گردید. مدیرروابط عمومی آلومینیوم المهدی 
گف��ت: در این آیین تندیس زرین و لوح تقدیر به پاس تالش 

این مجموعه  صنعتی در مسیر رشد و توسعه صنعت به مدیر 
عامل شرکت نصوری اهدا شد. آرامش در پایان گفت: در سالی 
که مزین به نام اقتصاد مقاومتی – تولید و اش��تغال می باشد 
اینمناس��بتها فرصت خوبی اس��ت تا  با عنایت به فرمایش��ات 
رهبر معظم انقالب در س��مت و سوی توس��عه و خودکفایی،  

تبادل نظر و اشتراک دستاوردها گام برداشته شود./

 مدیرعام�ل س�ازمان منطق�ه آزاد کی�ش ب�ا اش�اره    
درخواس�ت ه�ای مردم�ی و ل�زوم تامین رفاه بیش�تر 
ش�هروندان، از نتیجه بخش بودن پیگیری های مستمر 
و آزاد س�ازی خروج خودرو از کیش به سرزمین اصلی 

خبر داد.
 به گ��زارش جام جم از امور بین الملل س��ازمان منطقه آزاد   
کی��ش، ب��ا پیگیری های انجام ش��ده توس��ط مدیرعامل این   
س��ازمان، حمایت ه��ای معاون اول ریی��س جمهور و گمرک 
جمهوری اس��المی ایران خروج خودرو با پالک موقت از امروز 
۲1 تیر جزیره کیش آغاز ش��د.علی اصغر مونس��ان با اشاره به 
اینکه خروج خودرو یکی از مطالبات ش��هروندان جزیره کیش 
ب��ود که با هدف تامین رفاه مردم این موضوع در دس��تور کار 

قرار گرفت، گفت: با تالش های انجام ش��ده س��اکنان جزیره 
کیش از این پس می توانند با خودروهای ۲500 س��ی سی و 
پایین تر برای سفر به سرزمین اصلی اقدام کنند.گفتنی است؛ 
بر اس��اس بخش��نامه مرکز واردات و ام��ور مناطق آزاد و ویژه 
گمرک جمهوری اس��المی ایران مورخ ۲6 آبان ماه س��ال 95 
از گمرک های مناطق آزاد خواس��ته ش��ده بود تا عالوه بر لغو 
دس��تورالعمل های قبلی در خصوص تردد خودروهای مناطق 
آزاد، از قبول هرگونه درخواست برای ورود موقت خودروهای 
مزبور به س��رزمین اصلی خودداری کنند.الزم به ذکر اس��ت 
پیش از این نیز خروج خودرو از این منطقه آزاد به س��رزمین 
اصل��ی به صورت موقت از اواخر اس��فند تا پایان فروردین 96 

آزاد شده بود./

خروج خودرو از کیش آزاد شد

بندرکنگ در فهرست آثار جهانی 
ثبت می شود

  مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردشگری هرمزگان گفت: پرونده شهر بندرکنگ 
از توابع بندرلنگه برای ثبت در فهرست آثار جهانی 
ب��ه عن��وان دومین ش��هر ثبت ایران در فهرس��ت 
یونس��کو آماده می شود.محسن ضیایی در اجالس 
روس��ای انجمن های راهنمایان گردشگری اظهار 
داشت: این شهر به واسطه حفظ بافت سنتی یکی 
 از بهتری��ن گزینه ها برای ثبت جهانی محس��وب

 می ش��ود.وی ادامه داد: ب��ه همین زودی مراحل 
آماده سازی پرونده ثبتی در کمترین زمان ممکن 
به پایان می رس��د و پرونده ثبت آثار تاریخی دیگر 
هرمزگان را در فهرست آثار جهانی بتوان آغاز کرد.

این موفقیت بزرگ با تالش انجمن های راهنمایان 
گردشگری بدست آمده است./

دکتر احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در دیدار با بانوان نخبه هرمزگانی:



3 دوشنبه  26  تیر ماه  1396/ شماره 43 / سال  دوم
اجتماعی

ت
داش

یاد

زنان س�رزمین ما، چادر را به 
عنوان حجاب برتر، انتخاب کردند

   می دانیم ۲1 تیر، س��الروز به توپ بس��تن مس��جد 
گوهرشاد مشهد و مردم معترضی است که در مخالفت 
با قانون کشف حجاب رضاشاه، در مسجد تحصن کرده 
بودند. 80 سال پیش در سال 1314 با هدایت و روایت 
انگلیسی ها و اقدام رضاخان دستور کشف حجاب صادر 
ش��د و این حکم ضد دینی و ضد شرعی مورد اعتراض 
مردم و بسیاری از علما قرارگرفت. معترضین به مسجد 
گوهرش��اد پناهن��ده ش��دند و در برابر ای��ن حکم غیر 
دین��ی مقاومت کردند. هنگامی که خبر این اعتراض به 
رضاخان رسید؛ دستور داد درب مسجد را بسته و مردم 
را به گلوله ببندند. در همین زمان، زنان و مردان مومن 

را به گلوله بستند.
ام��ا خانواده ها و زنان پاکدامن ای��ران زمین، این ننگ 
را نپذیرفتن��د و حتی عده ای از آنان، س��الیان متمادی 
از خانه خارج نش��دند تا ناچار نباشند بدون حجاب، در 
انظار عمومی حاضر ش��وند. اش��تباه رضاشاه آن بود که 
تص��ور می کرد برهنگی زنان، عامل پیش��رفت کش��ور 
و نوع��ی حقوق بش��ر و آزادی برای زن اس��ت! اما زنان 
س��رزمین ما، این مایه خف��ت را پذیرا نبودند و چادر را 
به عنوان حجاب برت��ر، انتخاب کردند و با همان حفظ 
حجاب و چادر به باالترین مدارج رسیدند و می رسند.

هم اکنون، زن��ان چادری و محجب��ه موفقی در عرصه 
عل��م، سیاس��ت، فرهن��گ، ورزش و … داری��م. زنانی 
ک��ه ه��م ارزش واالی خ��ود را م��ی دانند ک��ه به هر 
ش��خصی اج��ازه نمی دهن��د ب��ه راحت��ی وارد حریم 
خصوص��ی آن ها ش��ود و هم ارزش چ��ادر، این یادگار 
 حضرت زهرا )س( و س��فارش ش��هدا را به خوبی درک

 ک��رده اند.من ب��ه عنوان ی��ک خانم محجب��ه افتخار 
م��ی کنم که ب��ا حفظ حج��اب و چادرتوانس��ته ام به 
جای��گاه علم��ی نس��بتاً باالیی برس��م و در عرصه های 
مختل��ف اجتماع��ی و فرهنگی فعالیت داش��ته باش��م.

 ام��ا ارزش حج��اب و چ��ادر زمانی بیش��تر مش��خص 
می شود که می بینیم پس از گذشت حدود چهل سال 
از انقالب اس��المی، باز هم دش��من دس��ت روی ترویج 
بی حجابی گذاشته و »چهارشنبه های سفید« را شعار 
ع��ده ای جاهل و نا آگاه کردن��د تا به خیال خود، برای 
رنان آزادی بیاورند! اما کمی دقت نش��ان می دهد این، 
نه تنها آزادی برای زن نیس��ت ک��ه جفای عظیمی در 
حق اوس��ت؛ چرا که هر چیز با ارزش، در پوشش وجود 
دارد و این پوشیدگی است که مانع پوسیدگی می شود.

اتفاقاً امسال، روز ۲1 تیر )روز عفاف و حجاب( مصادف 
با روز چهارش��نبه شده است. چهارشنبه ای که همه با 
حض��ور در همایش ها و راهپیمایی ها نش��ان خواهند 
داد هنوز هم انتخاب زنان مس��لمان ایران زمین، حفظ 
حجاب اس��ت. هنوز هم زنان ما با افتخار، چادر سر می 
کنن��د و با همین حفظ حج��اب در عرصه های متعدد، 
خوش می درخشند. در شهرستان مبارکه هم، همزمان 
و هم��راه با دیگر ش��هرهای کش��ور در ۲1 تیر96، در 
تجم��ع و راهپیمایی حج��اب و عفاف،ش��رکت کردیم 
و بار دیگر مش��تی کوبنده بر دهان ی��اوه گویان خیال 
پ��رداز، خواهیم کوبید تا برای همیش��ه آرزوی کش��ف 
 حج��اب مجدد را در این کش��ور، با خ��ود به گور ببرند

 انشاءاهلل./

  مدی�ر بهداش�ت و ایمن�ی آلومنی�وم 
المهدی گفت:  ایمنی ، بهداشت و محیط 
زیس�ت به عن�وان یک اولوی�ت و ارزش 
کلیدی در ش�رکت آلومینی�وم المهدی 
و هرم�ز جن�وب  در راس�تای توس�عه 
پایدار ، صیانت از س�رمایه های  انسانی 
و پاس�داری از محی�ط زیس�ت و تبدیل 
ش�دن به یک الگوی پیش�رو در صنعت 

آلومینیوم کشور می باشد .
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آلومینیوم 

المه��دی ؛ محمدرضا عالی پ��ور مدیر ایمنی 
وبهداشت ومحیط زیس��ت آلومنیوم المهدی 
گفت: این شرکت متعهد است که با مدیریت 
م��وارد مرتبط با ایمنی ، بهداش��ت ش��غلی و 
محیط زیست به عنوان بخشی جدایی ناپذیر 
از زنجیره فعالیتی خود ، یک محیط کار ایمن 
و س��الم  برای کلیه کارکنان و سایر ذینفعان 
خ��ود فراه��م آورد.  وی افزود: در س��ال 95 
در راس��تای چش��م انداز فوق و خطی مشی 
ایمنی،بهداش��ت و محیط زیس��ت ش��رکت 
و همچنی��ن ب��ه منظ��ور ارتقاء ش��اخصهای 
عملک��ردی در این حوزه اهداف و برنامه های 
اجرای��ی تدوین گردید که خوش��بختانه آمار 
موجود بیانگر بهبود چشم گیر در شاخصهای 
HSE )از جمله ش��اخصهای ش��دت و تکرار 

حوادث( بوده است.
وی مهمتری��ن  فعالیته��ای صورت گرفته در 
حوزه بهداشت وایمنی را طی سال 95 را تشریح 
کرد.  عالی پ��ور گفت: انجام ممیزی خارجی 
توسط شرکت SGS و تمدید گواهینامه های: 
ISO9001:۲008 و ISO14001:۲004  و 

OHSAS18001:۲007 یک��ی از مهمترین 
الویت های مجتمع می باشد که موفق شدیم 

به سرانجام برسانیم.
مدیرایمنی و بهداش��ت المهدی افزود: پیاده 
س��ازی و بازنگری اوراق شناس��ایی و ارزیابی 
ریس��ک مخاطرات ایمنی و بهداشتی و جنبه 
ه��ای زیس��ت محیط��ی ب��ه روش JHA و 
پایش و ان��دازه گیری گازها و ذرات خروجی 
از دودکش��ها، آب و پس��اب مطاب��ق ط��رح 
خوداظهاری یکی دیگ��ر از اقدامات مهم این 

مدیریت می باشد. 
   وی ب��ا اش��اره ب��ه اجرای دقی��ق ضوابط و 
اس��تاندارد بهداش��تی در محی��ط کار افزود: 
ان��دازه گیری عوام��ل زی��ان آور محیط کار 
در تمام��ی فرایندهای کاری و پیاده س��ازی 
اقدامات کنترلی و اصالحی الزم و   برگزاری 
دوره های آموزشی،نصب بیلبورد،بنر و پوستر 
 HSE و توزیع پمفلتهای آموزش��ی در حوزه
به منظور ارتقاء سطح آگاهی ذینفعان وانجام 
معاینات س��المت شغلی س��الیانه کارکنان از 
جمله موارد بهداش��تی و ایمن��ی در کارخانه 

بوده اس��ت که مطابق برنامه و ضوابط اداری 
اجرا شده اس��ت .  وی گفت: برگزاری منظم 
جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و 
پیگیری مصوبات کمیته،مدیریت پسماندهای 
صنعتی تولی��دی با هدف بازیاف��ت ضایعات 
در ش��رکت،راه اندازی کارگاه جدید و به روز 
میله گذاری آند به منظور استفاده از سوخت 
پاک،بازیاف��ت ضایعات و ح��ذف آلودگیهای 
زیس��ت محیطی و انعقاد قرارداد با س��ازمان 
مدیریت پسماند در خصوص مدیریت و دفن 
اصولی زبال��ه های عادی ش��رکت، نگهداری 
بی��ش از 1۲0 هکتار فضای س��بز در س��طح 
ش��رکت و آبی��اری آن ب��ا پس��اب خروج��ی 
تصفیه خانه فاض��الب، همکاری و هماهنگی 
تنگاتن��گ ب��ا ادارات و س��ازمانهای مرتبط با 
ح��وزه ایمنی،بهداش��ت و محیط زیس��ت به 
منظور پیاده س��ازی آخرین الزامات قانونی و   
تامین،توزیع و نظارت بر استفاده از تجهیزات 
حفاظت فردی از جمله اقدامات این مجموعه 
وبهداش��ت وس��المت  ایمن��ی  راس��تای  در 

کارکنان مجموعه بوده است ./

مدیر بهداشت و ایمنی آلومینیوم المهدی: 
اندازه گیری ذرات خروجی و زیان آور محیط کار، اولویت های آلومینیوم المهدی است

میراث جرون/مریم آقاجانی: 
در کنار آب باشی و تشنه بمانی این حدیث دردی است 
که این روزها گریبان هرمزگان و ش�هر وروستاهایش 
را گرفته اس�ت . دارا بودن بالغ ب�ر 1000کیلومتر مرز 
دریایی وس�واحل نش�ان می دهد هرمزگان اس�تان 
بهره مند و برخورداری اس�ت که مورد بی مهری و بی 
توجهی قرارگرفته است . شرق استان خصوصا دشت 
میناب روزگاری به عروس هرمزگان و نگین این خطه 
مع�روف بود و امروزدر کمال ناباوری به بیابانی بی آب 

و علف با هراس فروچاله ها تبدیل شده است . 
بحران آب چند س��الی اس��ت که در کشور مشکالت فراوان 
زیس��ت محیطی بوجود آورده و در برخی نقاط کش��ور راه 
حل��ی جز نزول نعمت خداوند نیس��ت و با وجود قول های 
چند س��اله مسئوالن اما روستاییان شرق هرمزگان کماکان 

با لب تشنه  در کنار دریا زندگی می کنند.
 مش��کل کمبود آب به گفته مس��ئوالن استان هرمزگان به 
نقطه بحرانی خود رسیده و به گفته مسئوالن آب و فاضالب 
روس��تایی هرم��زگان زنگ خطر ای��ن بحران نی��ز به صدا 
درآمده اس��ت. خشکسالی های اخیر، روس��تاها و شهرهای 
اس��تان هرم��زگان را با تنش آبی مواجه ک��رده و همچنین 
اغلب روستاهای شرق استان هرمزگان از داشتن نعمت آب 

آشامیدنی سالم محروم هستند.
جنگ اب مدتی اس��ت میان شهر ها واستانهای کشور آغاز 
ش��ده اما عده ای نمی بینند ویا نمی خواهند ببینند ما در 

کنار آبیم و همچنان تشنه لب مانده ایم . 
دریا این نعمت خدادادی به محلی برای دفت فاضالب های 
شهری و صنعتی تبدیل شده است و انچه که فراموش شده 
س��المت آبزیان و اکوسیستم دریاست . امروز مردمان شرق 

و غ��رب هرمزگان در بحران آب دس��ت وپا می زنند و وزیر 
 نیروفقط برفراز آس��مان ش��رق اس��تان چرخی میزند و به

 بهانه های واهی راهش را کج می کند تا درد بی آبی را در 
کنار دریا نبیند و حتی به خود زحمت اندیشیدن به بحران 

آب هرمزگان را هم ندهد . 
م��ردم در ش��رق هرمزگان مدتهاس��ت که ب��ا درد بی آبی 
و ب��ی نانی خو گرفت��ه اند اما امروز دردول��ت تدبیر و امید 
که ش��عارهاو وعده های رنگین وپرپیمان��ی به مردم دادند 
وبیشترین رای را در ش��رق هرمزگان کسب نمودند نبایدو 
جایز نیس��ت ک��ه اینچنین جفا و ظلمی به م��ردم صبور و 

نجیب این خطه بشود . 

رنج بی پایان آب در کنار دریا و در فصل گرما وشرجی دردی 
 است عمیق و بیدرمان که دیگر عالجی ندارد و کاری از کسی بر

نمی آید . 
ام��روز مس��ئوالن هرمزگان��ی بح��ران آب را م��ی بینن��د 
 ولمس نمی کنند، نشس��تن در اتاقه��ای خنک و لوکس با

 بطری های آب معدنی و نوشیدنی های خنک و گوارا هرگز 
اجازه اندیش��یدن به درد بی آبی میناب ، بشاگرد وسیریک 

و جاسک را نمی دهد .
مردم همس��ایه دریاهستنداما تشنه لب و ناکام در پی آب . 
اینک کمبود آب ، فراتر از بحران است وباید قدمی برداشت 

و کاری کرد چرا که فردا خیلی دیر است . /

 به جای 1000 تومان 
500  تومان  بپردازید

هرم�زگان  گم�رکات  ناظ�ر   
ب�ا داش�تن  گفت:ای�ن اس�تان 
گمرکات فعال بیش از 54 درصد 
فعالیت های تجاری کش�ور را بر 

عهده دارد.
علیرضا دش��تانی افزود:ستاد نظارت 
گمرکات استان از پنج گمرک شهید 
رجایی، شهید باهنر، بندرلنگه، قشم 

و کی��ش و 18 دفترخان��ه گمرکی 
تش��کیل ش��ده که حدود 43 تا 46 
درصد فعالیت های گمرکی و تجاری 
در گمرک ش��هید رجایی انجام می 
ش��ود.وی ادامه داد: س��ال گذشته 
گم��رکات ایران با 18 ه��زار و 100 
میلیارد تومان درآمد رتبه نخس��ت 
درآمده��ای دولت��ی را بع��د از نفت 

داش��ت که از این می��زان، 1۲ هزار 
میلیارد و ۲67 میلیون تومان مربوط 
به گمرکات هرمزگان بوده که نسبت 
به س��ال 94 حدود 54 درصد رشد 
هرمزگان  است.ناظرگمرکات  داشته 
اظهارکرد: س��امانه های الکترونیک 
تجارت فرامرزی، جلوگیری از تخلف 
در ضمان��ت نامه های بانکی و جعل 

اس��ناد با استفاده از س��امانه پنجره 
واحد تجارت فرامرزی، نظارت بیشتر 
بر تش��ریفات گمرک��ی و بکارگیری 
روش ه��ای نوی��ن از جمله مواردی 
اس��ت ک��ه در افزای��ش درآمدهای 
گمرکی استان در سال گذشته نقش 
داشته است. دش��تانی تصریح کرد: 
راه اندازی س��امانه ملی پنجره واحد 
تج��ارت فرامرزی یک موفقیت مهم 
در تجارت کشور بوده که۲7 دستگاه 
اجرایی دولت در آن عضویت داشته 

و با گمرک هم��کاری دارند که این 
حرک��ت ن��و زمینه س��از پیوس��تن 
جمهوری اس��المی ایران به دهکده 
تجارت نوین جهانی می باشد.مدیر 
گمرک ش��هید رجایی اظهارداشت: 
ارتقای زیرس��اخت های ارتباطی با 
س��ایر دس��تگاه ها و تجهیز گمرک 
به دس��تگاه های کنترل��ی از دیگر 
اقدام��ات مهم گمرک در راس��تای 
ش��فافیت تج��ارت و پیش��گیری از 

قاچاق بوده است. /

فرماندار پارسیان: 
موبایل آنتن نمی دهد، 

مخابرات فقط وعده می دهد
 فرماندار پارس��یان هرمزگان گفت: این شهرستان 
با وج��ود موقعیت جغرافیایی مه��م خود هنوز در 
زمینه ارتباط های تلفن همراه با مشکل آنتن دهی 
مواجه اس��ت.محمد راد مهر افزود: ارتباطات تلفن 
همراه به یکی از نیازهای مهم زندگی تبدیل شده 
و وجود این مش��کل برای پارس��یان زیبنده مردم 
و مسئوالن نیس��ت. وی ادامه داد: مکالمه در یک 
ارتب��اط پنج دقیق��ه ای 6 مرتبه دچار اختالل می 
ش��ود که پیگیری های متعددی برای رفع مشکل 
انجام ش��ده ولی هنوز مس��اله به ق��وت خود باقی 
است.وی گفت: مسئوالن ش��رکت مخابرات وعده 
رفع مش��کل را داده ان��د ولی اثر وع��ده آنان غیر 
قابل مشاهده و ناملموس اس��ت. مردم شهرستان 
به عنوان مش��ترکان و دریاف��ت کنندگان خدمات 
دهن��ده تلفن هم��راه وظیفه خ��ود را در پرداخت 
به��ای خدمات دریافتی با وجود مش��کل هایی که 
وجود دارد انجام می دهند.رادمهر خاطرنشان کرد: 
خدمات دهن��دگان تلفن همراه بای��د در ازای آن 

خدمات با کیفیتی به مشتریان خود ارائه کنند./

زهراسادات امیری

54 درصد فعالیت های تج اری کشور در گمرکات هرمزگان انجام می شود

رنج بی پایان آب !
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س��واحل مکران به عن��وان یک��ی از کانون های مهم 
توس��عه کش��وری انتخاب ش��ده اس��ت، ح��ال چرا 
شهرس��تان جاس��ک ک��ه قلب س��واحل مک��ران و 
همچنین شهرهای ش��رق هرمزگان که از مهمترین 
کانون های توس��عه کشور محسوب می شوند تاکنون 
پیش��رفت چشمگیری نداش��ته اند و مردمان منطقه 
 در محرومیت ه��ای که الزم به ذکر نیس��ت به  س��ر

می برند.
ب��ه گزارش خبرگزاری فارس از بش��اگرد، س��واحل 
مکران به عنوان یکی از نقاط کلیدی توس��عه کشور 
به ش��مار م��ی رود و تاکن��ون از ای��ن ث��روت عظیم 
خ��دادادی در این منطقه به خوبی اس��تفاده نش��ده 

است.
سؤال ما این است که چرا بایستی سواحل مکران به 

این شکل باشد؟
سواحل مکران به عنوان یکی از کانون های مهم توسعه 
کش��وری انتخاب ش��ده اس��ت، حال چرا شهرستان 
جاسک که قلب سواحل مکران و همچنین شهرهای 
اطراف مانند میناب، س��یریک، بشاگرد و چابهار و... 
که از مهمترین کانون های توس��عه کش��ور محسوب 
می شوند تاکنون پیش��رفت چشم گیری نداشته اند و 
مردمان منطق��ه در محرومیت هایی که الزم به ذکر 

نیست به سر می برند.
ای��ن موضوع به مدیریت جوان��ان فعال و دغدغه مند 
سواحل مکران نیاز دارد و می طلبد که در این عرصه  
همه آحاد مردم ب��ه صورت جهادی ورود پیدا کنید 
و دغدغه داشته باشند و همچنین در قالب برگزاری 
کنفرانس و س��مینار و یا برگزاری جشنواره، سواحل 

مکران را مدیریت و توسعه دهند.
حرکت جهادی جوانان برای توس��عه و آبادانی شهر 
و منطقه خود در س��واحل مکران و به دست گرفتن 
توس��عه همه جانبه توس��ط خود بومیان و س��اکنان 
منطق��ه باعث ایفای نق��ش در پروژه ه��ای مختلف 
اقتص��ادی س��واحل مکران، اس��تخدام در س��ازمان 
توس��عه س��واحل، اس��تخدام بومیان در شرکت ها و 
پ��روژه ای ب��زرگ، به دس��ت گرفت��ن واگذاری های 
اقتصادی، به دس��ت گرفتن پیمانکاری ها و مشارکت 
در توس��عه سواحل مکران به ویژه جوانان جویای کار 

و متخصص منطقه خواهد شد.
حق جوانان و تحصیل کرده های خطه جنوب نیست 
که مشکالت اقتصادی داشته باشند و از بیکاری رنج 
ببرند و در این ش��رایط فضای مدیریت و واگذاری ها 
و اس��تخدام های پروژه های س��واحل مکران به دست 

دیگرانی از سایر نقاط کشور بیفتد.
دامن  زدن به حس ناسیونالیس��تی خطای محض و 
کامال غیر منطقیس��ت اما تجربه توسعه سایر مناطق 
آزاد نش��ان می ده��د که در این مناط��ق پولدارهای 
دیگر ش��هرهای بزرگ پولدارتر ش��دند ام��ا بومیان 
همان ش��رایط س��ابق را دارند، حال نباید اجازه داد 

و این شرایط در توسعه سواحل مکران تکرار شود.
معتقدیم اگر در توسعه س��واحل مکران از نیروهای 
بومی اس��تفاده نش��ود این منطقه نیز مانند کیش و 
قش��م و حتی چابهار خواهد ش��د که بومیان در فقر 
و فالکت به س��ر می برند و افراد منفعت  طلب به اوج 
می رس��ند که این یک نقطه ضعف برای هرمزگان و 

سواحل مکران محسوب می شود.
باید برای توس��عه کشور، محور دریا را برجسته کرد 
و تمام برنامه ریزی های مس��ؤوالن به سمت و سویی 
باش��د که بتوانیم به بهتری��ن نحو از منابع خدادادی 
سواحل مکران نهایت اس��تفاده را ببریم و همچنین 

زمینه توسعه سواحل مکران را فراهم نمایم.

ت
داش

یاد

س�ازمان جهادکش�اورزی  هرمزگان  

 تخلفات و پیشنهادات و انتقادات
 در حوزه امور اراضی و ارائه مشاوره 

در مسائل امور اراضی

استفاده غیرمجاز از اراضی واگذاری ملی 
و دولتی

شناسایی اراضی کشاورزی 
رها شده بایر و موات

نقش بومیان در توسعه سواحل 
مکران چیست

 دکتر عبداهلل غری�ب زاده؛ معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از درجه 

یک ش�دن بیمارس�تان های اس�تان در 
حوزه اعتبار بخشی خبر داد.

 وی گف��ت: بیمارس��تان ه��ا، ب��ا ارزش ترین 
س��رمایه های انسانی حوزه سالمت را همراه با 
تجهیزات و فناوری های مدرن و گران قیمت 
ب��ه کار م��ی گیرند تا با رعای��ت اصول اخالق 
حرفه ای و عدالت، زمانی که جس��م و جان با 
ارزش انس��ان ها در معرض آسیب است، آنان 
را درمان کرده و آسیب ها و دردها را از آن ها 
دور می کند؛ از این رو الزم اس��ت برای حسن 
عملکرد این مراکز، مقرراتی همه جانبه تنظیم 
شده و با دقت بر اجرای آن نظارت شود. دکتر 

غریب زاده افزود: اعتباربخشی، ابزاری معتبر، 
جامع و سیس��تماتیک برای دس��تیابی به این 

مهم است. 
هچنی��ن اب��زاری قدرتمن��د ب��رای هدای��ت 
بیمارس��تان ه��ا به س��مت تحق��ق ایمنی و 
کیفیت در ارائه خدمات تش��خیصی و درمانی 
و اطمین��ان از حصول آنها به ش��مار می رود.

وی ابراز داشت: اعتباربخشی بیمارستان های 
کشور توس��ط وزارت بهداش��ت انجام شده و 
تمام بیمارس��تان های استان هرمزگان به جز 

یک مورد، حائز درجه یک شدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

ادام��ه داد: تنها یک بیمارس��تان به دلیل پاره 
ای از مش��کالت درجه ۲ ش��ناخته شده است 
ک��ه اقدام��ات جهت برطرف ش��دن مس��ائل 
مربوطه در دس��ت اقدام است و ارزیابی مجدد 

درخواست شده است.
دکت��ر غری��ب زاده خاط��ر نش��ان ک��رد: این 
دس��تاورد ب��زرگ را ب��ه هم��کاران خ��ود در 
بیمارس��تان های استان و مس��ئولین دانشگاه 
تبریک گفته و انتظار می رود که اعتباربخشی 
را ب��ه عنوان مدلی اله��ام بخش و ابزاری مؤثر 
ب��رای بهبود کیفیت و ارتق��ای ایمنی بیماران 

سرلوحه کار خود قرار دهند./

دکترغریب زاده:بیمارستان های دانشگاهی در اعتبار بخشی درخشیدند

داریوش حسن زاده

 رئیس مرک�ز مدیریت ح�وادث و فوریت 
های پزش�کی اس�تان از برگ�زاری اولین 
دورۀ آم�وزش کم�ک ه�ای اولی�ه ب�رای 
مدیران کاروان های حج و زیارت خبر داد.

دکتر اس��دی گفت: با توجه ب��ه وقوع حوادث 
غیرمترقب��ه و غی��ر قابل پیش بین��ی از قبیل 
حادثه منا و لروزم حفظ سالمت و ارائه امداد به 
 موقع به زائرین اعزامی به مناسک حج، برگزاری

 دوره های��ی از این قبیل بس��یار مؤثر و مفید 
خواهد ب��ود.در این کارگاه که با حضور 50 نفر 
از مدیران کاروان های زیارتی در روز سه شنبه 
۲0 تیرماه سال جاری برگزار شد، روش صحیح 
انجام احیاء قلبی و ری��وی، نحوه باز کردن راه 

هوای��ی در افرادی که دچار انس��داد راه هوایی 
شده اند،

 نح��وه برخورد و درمان اولیه گرمازدگی، نحوه 
امدادرس��انی به مصدومان ح��وادث ترافیکی، 
نحوه برخورد با بیماران قلبی تنفس��ی از قبیل 
آسم، بیماران اعصاب و روان، نحوۀ درمان اولیه 
سوختگی و نحوه برخورد با بیماران دچار گزش 
جاندان سمی، نحوه برخورد و درمان اولیه افراد 
تشنجی و س��ایر نکات مورد لزوم آموزش داده 

شد.
الزم به ذکر اس��ت دوره ای مش��ابه بر اس��اس 
زمان بن��دی واحد آم��وزش این مرک��ز، برای 

یاوران حج و زیارت نیز برگزار خواهد شد./

 کارگاه آموزشی کمک های اولیه برای مدیران
 کاروان های حج

بررسی 780 اظهار نامه گمرکی خودرو در سه ماهه 
اول در استاندارد لنگه

مهن�دس باقر زاده همایی از بررس�ی 
780 اظهار نامه گمرکی در استاندارد 

شهرستان بندر لنگه خبر داد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل 
اس��تاندارد استان هرمزگان ایشان با اعالم 
ای��ن خبر اف��زود اظهار نامه ه��ای مذکور 
ش��امل 4۲۲3 دس��تگاه خ��ودرو از انواع 
مختل��ف ب��وده اند ک��ه از س��وی گمرک 
شهرس��تان بن��در لنگ��ه جهت بررس��ی 
تطابق با اس��تاندارد های مربوطه به اداره 
اس��تاندارد ارجاع ش��ده اس��ت که بعد از 
انجام بازرس��ی فیزیکی توس��ط 7 شرکت 
بازرس��ی تایید صالحیت ش��ده در زمینه 

خودرو  مستقر در این شهرستان ، نتیجه 
اظه��ار نظر نهایی به گمرک مربوطه اعالم 
گردید . این مقام مسئول اعالم داشت  که 
از این تع��داد اظهار نامه 779 مورد مجوز 
ترخیص قطعی دریافت ک��رده اند و عدم 
مطابقت 1 مورد اظهار نامه محرز گش��ته 
و به گمرک اعالم ش��ده اس��ت .مهندس 
باقرزاده همایی بر نظارت دقیق و مس��تمر 
اداره کل اس��تاندارد هرم��زگان در تمامی 
امور تحت مس��ئولیت تاکید کرد و خاطر 
نشان س��اخت نظارت بر استاندارد خودرو 

های وارداتی با جدیت دنبال می شود .

 امنیت خانواده با حفظ عفاف و حجاب 
در محیط اجتماعی تامین می شود

  مدی�رکل تبلیغات اس�امی هرمزگان 
گفت: وقتی زنان در محیط اجتماعی با 
حجاب و عفاف حاضر می ش�وند حریم 
خصوص�ی خانواده ه�ای ایرانی نیز در 

امنیت قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات 
اسالمی هرمزگان، حجت االسالم علی اکبر 
انص��اری راد مدی��رکل تبلیغ��ات اس��المی 
هرمزگان، با تاکید بر اینکه عفاف و حجاب 
بانوان زمینه س��از نشاط اجتماعی و امنیت 
اخالقی می ش��ود گفت:  حرکت جامعه باید 
به سمت و س��وئی باشد که با حفظ حقوق 
ش��هروندی در رعای��ت عف��اف و حجاب و 
تکری��م ش��خصیت زن تالش ه��ای جدی 
ص��ورت پذیرد و ب��ا برنامه ه��ای فرهنگی 

اهمیت حجاب و عفاف تبیین شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان تصریح 
ک��رد: حج��اب و عف��اف ب��ه س��بب ایجاد 
مصونیت از آس��یب ه��ای اجتماعی حصار 
استواری است برای زن ایرانی تا در معرض 

دست درازی منحرفین جامعه قرار نگیرد.
حجت االس��الم انصاری راد، از مسأله عفاف 
و حج��اب به عنوان یک ویژگ��ی زن و مرد 
مسلمان برای پاسداری از حفظ ارزش های 
دینی و الهی نام برد و گفت: مقابله با مظاهر 
بی حجابی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
و تحقق این مهم با یک رفتار نظامی امکان 

پذی��ر نیس��ت و نیازمند رویک��رد فرهنگی 
اس��ت. وی ابراز داش��ت: متاس��فانه ترویج 
فرهنگ ابتذال، ب��ی بندوباری و بد حجابی 
در میان دخت��ران یکی از راهکارهای غرب 
برای تهاجم به نظام اسالمی است بنابر این 
ض��رورت دارد تا فرهنگ عف��اف و حجاب 
ب��ا اقدامات فرهنگی مناس��ب در جامعه به 

معنای واقعی ترویج یابد.
حجت االسالم انصاری راد با تاکید بر اینکه 
وقت��ی زنان در محی��ط اجتماعی با حجاب 
و عف��اف حاضر می ش��وند حریم خصوصی 
خانواده ه��ای ایرانی نیز در امنیت قرار می 
گی��رد گف��ت: هنگامی که بانوی��ی به خود 
اجازه نم��ی دهد با بی توجه��ی به حجاب 
و عفاف ب��ه دلربایی بپ��ردازد و وارد حریم 
خصوص��ی زن دیگری ش��ود بنیان خانواده 
دیگ��ران را در امان م��ی دارد و خود نیز در 

مصونیت از هزاران آسیب قرار می گیرد.
وی در پایان با اش��اره ب��ه منزلت اجتماعی 
زن��ان تصریح ک��رد: در دین مبین اس��الم 
نس��بت ب��ه نقش آفرین��ی و اهمیت حضور 
بان��وان در خان��واده و جامع��ه خیلی تاکید 
شده و در این راستا باید در این برهه زمانی 
خ��اص که در برابر هجم��ه عظیم فرهنگی 
و ب��ه تعبیر مقام معظم رهبری ش��بیخون 
فرهنگی قرار گرفته ایم، باید بس��یار تالش 

و کوشش کنیم./

 ترویج فرهنگ، نیازمند حرکت جهادی 
در مباحث فکری، فرهنگی و تبلیغاتی است

مدی�رکل تبلیغ�ات اس�امی هرمزگان 
با اش�اره به تاثیرات فض�ای مجازی در 
راس�تای تخریب باورهای دینی جوانان 
گف�ت: تروی�ج فرهن�گ، نیازمند یک 
حرک�ت جه�ادی در مباح�ث فک�ری، 

فرهنگی و تبلیغاتی است.
به گ��زارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات 
اسالمی هرمزگان،حجت االسالم والمسلمین 
علی اکبر انص��اری  راد در گفت وگویی اظهار 
داش��ت: تبلی��غ در دی��ن مبی��ن اس��الم از 
اهمیت خاصی برخوردار است و جزء وظیفه 
همگانی و همیش��گی مس��لمانان بوده و در 
فرهنگ ق��رآن کریم و س��یره پیامبران نیز 
ب��ر این امر مه��م تأکید ش��ده و ارزش های 
 اس��المی و اله��ی م��ورد توجه ق��رار گرفته

 است.
وی با بیان اینک��ه امروز مبلغان پیرو مکتب 
و آئین اس��الم ناب محمدی)ص( هستند و 
بایس��تی در جهت مبارزه با جهل، خرافات، 
آس��یب های اجتماع��ی، بدعت ه��ا و بی��دار 
ک��ردن اندیش��ه های دینی م��ردم گام های 
مؤثرت��ری بردارند، اف��زود: مبلغان و عالمان 
دین��ی امروزه باید در مس��ائل دینی خود را 
مجه��ز به س��الح روز دنیا کنن��د و از لحاظ 
علم��ی، اخالقی و فن خطابه تقویت ش��وند 
زی��را موفقیت در ام��ورات فرهنگی و دینی 
دنیای ام��روز نیازمند ی��ک حرکت جهادی 

در مباحث فکری، فرهنگی و تبلیغاتی است 
و پیامبر بزرگ اسالم)ص(در زمان رسالتش 
در مک��ه و قبل از هجرت ب��ه مدینه از این 
شیوه در امر رس��الت الهی کمک می گرفت 
و یاری می جست.مدیرکل تبلیغات اسالمی 
هرمزگان با تاکید بر اهمیت مقوله تبلیغ در 
بی��ن مبلغان، عنوان داش��ت: مبلغان امروزه 
باید اندوخته ها و تجربیات خود را که حاصل 
خدمات مؤثر آنان در مناطق مختلف اس��ت 
در اختیار یکدیگر ق��رار دهند زیرا این مهم 
گامی مؤثر در جهت پیشرفت تبلیغ خواهد 

بود.
حجت االس��الم انص��اری راد ب��ا تأکی��د ب��ر 
فعالیت مبلغان در فض��ای مجازی به منظور 
پاسخ گویی به شبهات دینی و اعتقادی مردم 
به ویژه جوانان، افزود: مبلغان دینی در فضای 
 غبارآلودی که امروزه بر کش��ور حاکم شده 
و ناشی از فضای مجازی، ماهواره و ارتباطات 
رسانه ای و...و اجتماع را تحت تأثیر خود قرار 
داده و مس��ائلی که دامنگیر خانواده ها شده 
است بایس��تی ورود جدی تری پیدا کنند و 
غفلت از این مس��ئله ضررهای��ی را متحمل 
خواهی��م ش��د که برگش��ت ناپذی��ر خواهد 
ب��ود.وی، نقش مس��اجد و مراک��ز دینی در 
راستای جذب جوانان و مقابله با هجمه های 
 فرهنگ��ی دش��منان بس��یار مه��م و حیاتی 

خواند ./
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برگزاری پیاده روی خانواده در منطقه 
خلیج فارس

  مراسم پیاده روی  خانواده  با حضور مدیر منطقه 
خلی��ج ف��ارس  ،کارکنان و خان��واده آنان با هدف 
تش��ویق همکاران به انجام ورزش ه��ای همگانی 
در ش��هرک مروارید برگزار ش��د .به گزارش روابط 
عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، 
منطقه خلیج فارس ، مس��ئول امور ورزش منطقه 
خلیج فارس گفت : شرکت کنندگان در این ورزش 
همگانی به همراه تی��م کوه نوردی بانوان و آقایان 
این منطقه در مجموع مسافت هفت کیلومتری را 
در ش��هرک مروارید پیمودند .محمدشهاوند ادامه 
داد : برگ��زاری این گونه برنامه ها عالوه بر افزایش 
سالمت, حرکت به سوی ورزش همگانی و افزایش 
نشاط ، ش��ادابی و در باال رفتن روحیه همکاران و 

خانواده آنها نیز موثر است.
بلندقامتان هرمزگانی به اردوی تیم ملی 

بسکتبال نوجوانان رفتند
  ب��ا نظ��ر کادر فنی تیم ملی بس��کتبال نوجوانان 
کشورمان، دو نفر از ورزشکاران این رشته از استان 
هرمزگان به اردوی آمادگی این تیم دعوت شدند.

به گزارش ایرنا، حمیدرض��ا بهرام زاد و نیما راهی 
زاده دو بسکتبالیس��ت هرمزگانی دعوت ش��ده به 
ای��ن اردو هس��تند.مرحله جدی��د اردوی تیم ملی 
نوجوانان از روز شنبه ۲4 تیر با حضور ۲4 بازیکن 
در سالن بس��کتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران 

آغاز و تا ۲8 تیرماه برپا خواهد بود.
شکست تیم فوتبال شهرداری بندرعباس 

در دیدار خانگی
 نماینده استان هرمزگان در رقابت های لیگ برتر 
فوتبال س��احلی در یک بازی سخت و نفس گیر با 
نتیجه پنج بر چهار بازی را به تیم ایفا سرا اردکان 

واگذار کرد. 
تیم فوتبال ش��هرداری بندرعباس در هفته نُُهم از 
رقابت های لیگ برتر فوتبال س��احلی باشگاه های 
ایران ب��ه مصاف ایفا س��رام اردکان رفت که دوبار 
ازمهم��ان خود پی��ش افتاد.اما اردکان��ی ها که در 
اواخر وقت دوم حس��ن سهرابی دروازه بان خود را 
ب��ه علت اخراج از دس��ت دادند، ب��ا یک همدلی و 
اتحاد بازی را در دس��ت گرفت��ه و عالوه بر جبران 
گل ه��ای خورده بازی را به تس��اوی چهار - چهار 
کشاندند.سعید پیرامون با زدن گل پنجم در دقایق 
پایان��ی بازی پیروزی را برای ایفا س��رام به ارمغان 
آورد.تیم شهرداری بندرعباس در ادامه رقابت های 
لیگ برتر فوتبال ساحلی و از هفته دهم سه شنبه 

۲7 تیر مهمان تیم شهریار ساری است.
 حضور ورزشکار گناوه ای در 

رقابت های جهانی دو و میدانی لندن
   ریی��س هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان 
استان بوشهر گفت: سجاد نیک پرست پرتابگر تیم 
مل��ی دو و میدان��ی جمهوری ایران از شهرس��تان 
گناوه در رقابت ه��ای جهانی ۲017 دو و میدانی 

معلوالن در کشور انگلیس حضور دارد
.محمدرضا ابراهیم زاده در گفت وگو با خبرگزاری 
جمهوری اسالمی افزود: این ورزشکار که در میدان 
های آس��یایی و جهانی صاحب چندین مقام برتر 
شده به همراه نخستین گروه تیم ملی دو و میدانی 
معلوالن روز گذشته عازم لندن شد.وی اظهارکرد: 
هش��تمین دوره رقابت های دو و میدانی معلوالن 
قهرمانی جهان از جمعه ۲3 تیرماه تا یکشنبه اول 
مردادماه در لندن برگزار می ش��ود که نیک پرست 

در پرتاب نیزه شرکت می کند.
بازیکن پارس جنوبی جم به تیم ملی 

جوانان دعوت شد
 سرپرس��ت تیم فوتبال پ��ارس جنوبی جم گفت: 
›همای��ون افتخ��اری‹ بازیکن تیم فوتب��ال پارس 
جنوبی جم به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شد.

وی بیان کرد: این بازیکن بتازگی با عقد قراردادی 
به تیم بزرگساالن پارس جنوبی جم پیوست و جزو 

سهمیه زیر۲3 سال این تیم محسوب می شود.
خطیب ادامه داد: رضا جعفری دیگر بازیکن جمی 
نیز پیش از این به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت 

شده بود./

علی نیکبخت« هدایت تیم فوتبال 
ش�هرداری بندرعباس را بر دست 

گرفت.
به گزارش ایس��نا، منطقه خلیج فارس، 
درحالی ک��ه این روزه��ا تیم های لیگ 
دس��ته دوم فوتب��ال کش��ور در ح��ال 
حض��وری  ب��رای  س��رمربی  انتخ��اب 
پرق��درت در این مس��ابقات هس��تند، 
تنها نماینده اس��تان هرمزگان در این 
رقابت ه��ا عصر امروز س��رمربی خود را 
انتخ��اب کرد. در س��کوت و بی خبری 
رس��انه های اس��تان هرم��زگان، برخی 
سایت های خبری کش��ور خبر سپرده 

شدن هدایت ش��هرداری بندرعباس به 
»عل��ی نیکبخت« را ب��ر روی خروجی 
خود منعکس کردند ک��ه البته حضور 
نیکبخ��ت در جمع تماش��اگران دیدار 
فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس و 
ایفا سرام اردکان به نوعی تأیید کننده 

این موضوع است.
این مرب��ی باتجربه فوتبال ایران تجربه 
صعود با تیم های مختلف ازجمله خیبر 
خرم آباد به لیگ  دسته اول را داراست 
و در فصل گذش��ته توانست تیم اروند 
خرمش��هر را به مرحله دوم لیگ دسته 

دوم کشور برساند./

نیکخبت، هدایت فوتبال شهرداری 
بندرعباس را بدست گرفت

 رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه 
ه�ای کش�ور ب�ا حضور تی�م ه�ای فوتبال 
س�احلی دریانوردان بندرعب�اس و صنعت 
فرش حداد نماینده اصفهان برگزار ش�د که 
در پای�ان تیم بندرعباس ب�ا نتیجه هفت بر 

چهار حریف خود را شکست داد.
به گزارش ایرنا، در این رقابت ها که شب گذشته 
در مجموعه ورزش��ی س��احلی غدیر برگزار شد، 
نیمه نخس��ت ای��ن دیداربا نتیج��ه ۲ بر صفر به 
س��ود دریان��وردان بندرعباس پای��ان یافت و در 
نیم��ه دوم نماین��ده اصفهان با ی��ک بازی رو به 
جلو سه بار دروازه دریانوردان را گشود.در دقیقه 
های پایانی این نیمه، علی کرمی دروازه بان تیم 
فرش حداد مرتک��ب خطای پنالتی روی منصور 

عبداهلل پور ش��د و از بازی اخراج ش��د و عبداهلل 
پ��ور گل ضربه پنالتی را به ثمر رس��اند.در وقت 
س��وم تیم دریانوردان با به دس��ت گرفتن نبض 
بازی، س��ه بار دیگر دروازه تی��م میهمان را فتح 
کردن��د تا بازی با نتیجه هفت بر چهار به س��ود 
دریانوردان به پایان برس��د.تیم دریانوردان در ۲ 
بازی قبلی، ۲ شکس��ت در پرونده خود داشت و 
با این برد صاحب س��ه امتیاز شد.در فصل جدید 
مس��ابقه های لیگ دس��ته اول فوتبال س��احلی 
باش��گاه های کش��ور، دریان��وردان بندرعباس با 
تی��م های علم وادب دهس��رخ، ش��هرداری چاه 
بهار، شهرداری سمنان، شهدای چلیچه، صنعت 
فرش حداد اصفه��ان، هیات چالوس، موج گناوه 

هم گروه است./

پیروزی فوتبال ساحلی دریانوردان بندرعباس 
مقابل صنعت فرش حداد

نخس�تین جلس�ه   ش�ورای  ورزش با 
محوری�ت  ورزش بان�وان شهرس�تان 
مین�اب ب�ا حض�ور  فرمان�دار وی�ژه 
شهرس�تان میناب  ابوذر مهدی نخعی 
ورزش   کل  دانش�ورمدیر   غامعل�ی 
و جوانان استان هرمزگان،محمد ریاضی 
مع�اون امنیت�ی سیاس�ی  فرمانداری  
میناب،دکت�ر خادمی معاون ورزش�ی  
اس�تان  جوان�ان  و  ورزش  کل  اداره 
هرم�زگان، جعف ر متق�ی رئیس اداره 
ورزش و جوان�ان شهرس�تان مین�اب 
مهندس عباس رئیس�ی شهردار  شهر 
مین�اب و رئیس هئیت  پ�رورش اندام 
شهرس�تان  ، س�رکار خان�م کریم�ی  
مین�اب  وی�ژه   فرمان�داری   مع�اون 

برگزار شد.
به گ��زارش  رواب��ط اداره ورزش و جوانان 
شهرس��تان مین��اب : متقی رئی��س اداره 
ورزش وجوانان ضمن تبریک هفته حجاب 
و عفاف  و  تبریک انتخاب  مدیر کل ورزش 
و جوانان  اس��تان هرمزگان  بعنوان  مدیر  
برتر کش��وری گفت : امروز این جا هستیم 
تا بتوانیم  مش��کالت ورزش بانوان مینابی 
را  رص��د و با همدلی از بار این مش��کالت 

بکا هیم. 
وی با اش��اره به پر فروغ بودن ورزش بانوان 
در ده��ه 80 گف��ت : در ای��ن دهه ورزش 
بانوان شهرس��تان میناب یک��ی از بهترین 

دوران  ورزش��ی خود را با تالش و دلسوزی 
 در س��طح اس��تان و شهرس��تان س��پری

کرد. 
 در ادام��ه خان��م کریم��ی  مس��ئول امور 
بان��وان فرمان��داری مین��اب گف��ت : اداره 
ورزش و جوان��ان شهرس��تان در کن��ار ما 
بوده و س��عی نموده تا  در برطرف نمودن 
مش��کالت ورزشی بانوان مینابی  ما را تنها 
نگذارد. وی با اش��اره به اختصاص سه روز 
در هفته  اس��تادیوم ش��هید امینی ش��هر 
مین��اب به بانوان  مینابی جهت پیاده روی 
خانوادگی و  ورزش و نرمش گفت: وظیفه 
ام��ور بان��وان   شهرس��تان در کنار هئیت 
های ورزشی شهرستان شناسایی نخبگان 
ورزشی شهرستان  و نهادینه  کردن ورزش 
در بین خانواده های  مینابی و تشویق آنان 
 ب��ه ورزش  می باش��د که بای��د با حمایت 

از هم در این راه گام برداریم.
در ادامه ابوذر مه��دی نخعی فرماندارویژه 
شهرس��تان میناب بیان نمود: کسب رتبه 
در هرم��زگان    "  اول کش��وری خصوص��ا 
با فاصله های بس��یاری که در زیر ساختها 
وجود دارد بس��یار مش��کل اس��ت و وقتی 
 مدی��ری در هرم��زگان بتوان��د رتب��ه برتر 
را در کشور کسب نماید یعنی کاری بسیار 
 مهم و ارزش��مند در هرم��زگان انجام داده

 است.
مع��اون اس��تاندار  هرم��زگان در میناب با 

اشاره به استعدادهای فراوان در شهرستان 
گفت : شهرستان میناب توانسته با امکانات 
 کم و ناچیز کل ورزش  اس��تان را با حضور 
و  درخشش ورزشکاران مینابی در میادین 
مختل��ف کش��وری و بین الملل��ی  بخوبی  
 پوش��ش ده��د که ای��ن  نش��ان از تالش 

و همت ورزشکاران مینابی است.
 در ادامه غالمعلی دانش��ور مدیرکل ورزش 
و جوانان  اس��تان هرم��زگان  گفت : امروز 
توفیق��ی دس��ت یافت ت��ا در کنار  ش��ما 
خادم��ان ورزش شهرس��تان  و مدال اوران  
کش��وری باش��یم که اگر امروز ما ش��اهد   
موفقیتی در سطح  ورزش  استان در سطح 
کش��ور  بوده ایم بی ش��ک  همت و تالش 
 همه دس��تگاهها در شهرستان های استان 
و  خادمین دلس��وزی می باش��د که بدون 

منت در این راه گام نهاده اند. 
 مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان ادامه 
داد  : از س��وی اداره کل روزش و جوان��ان 
اس��تان  در آین��ده ای  نزدی��ک کم��ک 
ه��ای خوبی ب��ه ورزش بانوان شهرس��تان 
میناب خواهد  ش��د و با هماهنگی با اداره 
 ورزش و جوان��ان شهرس��تان مین��اب این 
  کمک ها به بخش بانوان میناب تزریق خواهد

 ش��د. مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان 
بیان داش��ت: ش��اید مقوله رئی��س بانوان 
چندان شناخته ش��ده نباشد ولی به دلیل 
شرایط خاص فرهنگی در استان هرمزگان  

بانوان باید تالش نمایند.  
 تا  در  نهادینه کردن ، و تشویق خانواده ها به 
ورزش  کامال دیده شود واین مهم بایستی 
توسط شما نائب رئیسان مطرح و پیگیری 

شود. 
در پایان  از خان��م فرزانه حیدری  بازیکن 
میناب��ی  و  مل��ی پوش تیم مل��ی والیبال 
نشسته  جمهوری اسالمی ایران از مهندس 
رئیس��ی  شهردار شهر میناب و ازمدیر کل 
ورزش و جوانان اس��تان هرمزگان توس��ط  
فرمانداری ویژه شهرس��تان میناب  و اداره 
ورزش و جوان��ان  این شهرس��تان  تجلیل 

شد.
در حاشیه  جلسه شورای ورزش شهرستان 
مین��اب س��رکار خانم رویا وثقی از س��وی 
اداره ورزش و جوان��ان  مین��اب بعن��وان 
مسئول  ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان 
میناب  طی حکمی از س��وی جعفر متقی 
 رئی��س اداره ورزش و جوانان شهرس��تان 

میناب منصوب گردید./

و  سیس�تان  ووش�و  هی�أت  رئی�س    
قهرمانی  درمسابقات  گفت:  بلوچستان 
کشور،تیم ووشو سیستان و بلوچستان 

11 مدال رنگارنگ کسب کرد.
عباس شیبک در گفتگو با خبرنگار فارس در 
زاهدان اظهار کرد: مسابقات ووشو قهرمانی 
کش��ور کمیت��ه )خواچوان( ب��ا حضور300 
ووشوکار از۲0 استان در شهر قم برگزار شد 
و تیم ووش��و اس��تان با1۲ ووشوکار در این 
مسابقات حضورداشت  که در پایان با کسب 
چهار مدال طال، ش��ش نق��ره و یک برنز.،به 

کار خود پایان داد.
وی ادامه  داد: یاس��ین شهرکی دررده سنی 
نوجوانان وزن_39، باشکست دادن حریفانی 

از ته��ران، زنجان، مازن��دران، البرز، به مقام 
نخست دست یافت،در رده سنی جوانان نیز 
وزن 56- محمد امین بارکزهی باشکس��ت 
دادن حریفانی از زنجان،تهران،شیراز،تهران 

الف به مقام نخست دست یافت.
بزرگس��االن  س��نی  رده  در  اف��زود:  وی 
وزن5۲_پوی��ا آذرنگ توانس��ت حریفانی از 
زنجان و کرمانش��اه را مغلوم کند و به مقام 
نخست دس��ت یابد همچنین نیز درادامه و 
در وزن_60بزرگس��االن یاس��ر س��االرزهی 
در دور نخس��ت باقرع��ه اس��تراحت رو ب��ه 
رو ش��د و در دور بع��د حریفان��ی از تهران 
ب، ش��یراز و ته��ران الف را مغل��وب کردو 
به مقام نخست دس��ت یافت،،ایمان شعلی 

بردروزن 48جوان��ان حریفانی از قم، تهران 
را شکس��ت داد اما در ب��ازی فینال مغلوب 
حری��ف کرمانش��اهی ش��دوبه م��دال نقره 
رس��ید، محمدرض��ا جوش��نگ ریگ��ی در 
وزن_65جوانان توانست حریفانی از زنجان 
و ته��ران ب راشکس��ت دهد ام��ادر فینال 
مغل��وب نماینده تهران الف ش��دو به مدال 

نقره بسنده کرد.
وزن65  در  همچنی��ن   داد:  ادام��ه  وی 
بزرگساالن محمد حسن شهریاری باشکست 
دادن حریفانی از زنجان )ب(مازندران تهران 
به فینال راه یافت و درفینال مغلوب نماینده 
زنجان الف شد وبه مدال نقره رسید،دروزن 
80بزرگس��االن رضا قنبری پس از گذشتن 

از س��د نماینده ق��م و مازن��دران در فینال 
مغلوب نماینده کرمانش��اه شد ودوم شد،در 
وزن_90بزرگس��االن یون��س راش��کی پس 
از ی��ک دور اس��تراحت در دور دوم نماینده 
از  کردامادرفین��ال  مغل��وب  را  ب  ته��ران 
نماینده مازندران شکس��ت خورد و به مدال 

نقره رسید.
احمدعیسی زهی  در وزن_70بزرگس��االن 
پس از گذش��تن از س��د نمایندگان تهران 
ال��ف و ب در نیم��ه نهایی مغل��وم نماینده 
ش��یراز ش��د وبه مدال برنز رس��ید، دروزن 
75بزرگس��االن آقای سعیدش��هرکی تهران 
)ب(.قم را شکست داد اما در فینال مغلوب 

تهران )الف(شد و به مدال نقره رسید./

کسب 11 مدال رنگارنگ حاصل کار تیم ووشو سیستان و بلوچستان

فرماندار میناب:کسب رتبه کشوری در هرمزگان  با 
فاصله های بسیاری که در زیر ساختها وجود دارد 

مشکل است و وقتی مدیری بتواند رتبه برتر کشوری 
کسب نماید یعنی کاری ارزشمند انجام داده است

درشورای ورزش میناب چه گذشت ؟
دانشور: کمک های خوبی به  ورزش  بانوان میناب اختصاص می یابد



 
حوا دث 6

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

 با مشاهده کردن کمترین دود یا آتش سوزی حتما آن را خاموش
 و یا بالفاصله به ماموران   جنگل بانی یا شماره 1504 اطالع دهیم

 دو شنبه  26   تیر   ماه    1396/ شماره  43  / سال  دوم

وضعیت بقا : 
طبقه بندی علمی : فرمانرو:جانوران شاخه:طنابداران
رده:پستانداران / راسته:گوشتخواران /تیره: سگسانان

Vulpes canaسرده:روباهان  نام علمی
زیس�تگاه  ش�اه روباه:

ش��اه روباه یا روب��اه افغانی حیوانی اس��ت از جنس 
روباهان )Vulpes(، که در علفزارهای کوهستانی 
افغانس��تان و ای��ران و برخی نقاط دیگ��ر خاورمیانه 
زندگ��ی می کن��د. جثه آن کمی کوچک ت��ر از روباه 
معمولی اس��ت و ب��ر روی صورت، دو نوار س��یاه و 
مش��خص دارد که از چشم ها به طرف بیرون امتداد 

یافت��ه   ا  ن��د.
ط��ول ب��دن آن در حدود 50 س��انتیمتر اس��ت و 
کمیاب ترین روباه ایران به شمار می آید. موهای بدن 
آن انب��وه اس��ت و دمی بس��یار بلند و پُ��ر مو دارد.

مانند تمام روباه هائی ک��ه در کویر زندگی می کنند 
گوش ه��ای بزرگی دارد تا گرم��ا را از خود دور کند 
اما بر خالف س��ایر روباه های کویر الیه های پوشیده 
ش��ده از مو ندارد تا پنجه هایش را از شن داغ بیابان 
محافظت کند. دم آن تقریباً به اندازه بدنش هس��ت 
و رنگ پوس��تش برنزهروش��ن و در زیر بدن سفید 
اس��ت و لکه ای سیاه نیز در نوِک ُدمش دارد. ارتفاع 
این روباه از ش��انه تا زمین به 30 سانتیمتر می رسد 
و طول س��ر و بدنش به 4۲ س��انتیمتر بالغ می شود. 
اندازه دم به 30 س��انتیمتر می رسد و وزنش از15 تا 

3 کیلوگرم متغیر اس��ت.
تغ�ذ    ی�ه:

 این روباه در مقایس��ه با س��ایر روباه ها بیشتر همه 
چیز خوار اس��ت. به میوه هائی مانند انگور بی هسته 
و خربزه های رس��یده که موقع برداشتش��ان باشد، . 
همچنی��ن از حش��رات موجود در بیاب��ان نیز تغذیه 

می کن��د.
تولی�د   مث�ل :

این روباه نیز مثل س��ایر روباه ها در اواسط زمستان 
جفت گیری می کند و طول دوره  بارداری آن 50 تا 
60 روز می باش��د که در پایان این دوره بین 1 تا 3 
توله به دنیا می آید. روباه ماده تا ۲ ماه به بچه هایش 
شیر می دهد. بچه ها در 8 تا 1۲ ماهگی آماده تولید 
مثل می ش��وند. عمر این روباه 4 تا 5 سال است اما 
گزارش های��ی حاکی از عمر 10 س��اله این روباه نیز 

ارائه شده اس��ت.
وضعی�ت    فعل�ي: 

ب��ه عل��ت داش��تن پوس��ت گرانبه��ا م��ورد توجه 
شکارچیان پوست است. در سال هاي اخیر جمعیت 
آن به شدت کاهش یافته است. خوشبختانه در بین 
عکس هاي گرفته شده به وسیله دوربین هاي تله اي 
که به تازگي توس��ط پ��روژه حفاظ��ت از یوزپلنگ 
آس��یایي در پناهگاه حیات وح��ش نایبندان طبس 
نصب ش��ده اس��ت تعداد زی��ادي عکس ای��ن روباه 

مش��اهده    مي ش��ود.
ع�ا دات: 

ش��بگرد اس��ت. به صورت انفرادي زندگي مي کند، 
مهاجرت چنداني ندارد. بس��یار بازیگوش و باهوش 
اس��ت. مي تواند مدت ها با س��رعت 50 کیلومتر در 

س��اعت بدود./

بز
ت س

حیا

شاه  روباه

 عضو ش�ورای اس�امی روس�تای دس�تگرد س�ورگ 
بشاگرد از حمله یک غاده پلنگ به یکی از اهالی این 
روس�تا که در پی گوس�فندان خود در کوه های اطراف 

بود خبر داد.
حسین دیوان زاده روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با 
بیان اینکه این فرد عصر روز گذشته از ناحیه گوش و صورت 
در پی حمله پلنگ زخمی ش��د، گف��ت: پس از انجام مراحل 
اولیه درمان فرد یادش��ده در بیمارستان بشاگرد، بر اثر شدت 

جراحت های وارده وی به بیمارستان منتقل شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان هم در همین رابطه 

با بیان اینکه هرمزگان زیس��تگاه پلنگ است به خبرنگار ایرنا 
گفت: آموزش های الزم به جوامع محلی برای پرهیز از ورود 

به زیستگاه این حیوان داده شده است.
مجید وفادار خاطر نشان کرد: به نظر می رسد این دامدار به 
محدوده زیس��ت پلنگ وارد شده که مورد هجوم قرار گرفته 
اس��ت.وی با بیان اینک��ه پلنگ بیمه بوده و خس��ارت وارده 
جبران می ش��ود بر لزوم هم��کاری جوامع محلی با اداره کل 
حفاظت محیط زیست هرمزگان تاکید کرد و ادامه داد: پلنگ 
از گونه های در معرض خطر انقراض است که باید برای تداوم 
بقای آن تالش شود.وی یادآور شد: اقدام هایی برای شمارش 

پلن��گ با بکارگیری ابزاری همچون دوربین های ش��کار آغاز 
شده که تا بتوان تعداد آنها را در استان مشخص کرد./

 خبرگ�زاری میزان- دادس�تان عمومی و 
انقاب مرکز اس�تان اردبی�ل انگیزه قاتل 
این دختر هفت ساله پارس آبادی را اعام 

کرد.
ناص��ر عتبات��ی دادس��تان عموم��ی و انقالب 
مرکز اس��تان اردبیل ضمن تسلیت به خانواده 
آتن��ا اصالنی و اب��راز همدردی با ش��هروندان 
شهرس��تان پارس آباد در گفت وگو با خبرنگار 
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان انگیزه 
قاتل این دختر هفت ساله پارس آبادی را اعالم 
کرد.وی تصریح کرد: با دس��تور دادستان مرکز 
اس��تان اردبی��ل تیم چهار نف��ره از متخصصان 
پزش��کی قانونی با دقت معاینه جس��د را انجام 

دادند.دادس��تان مرکز اس��تان اردبی��ل افزود: 
علیرغم گذش��ت م��دت طوالن��ی از قتل، تیم 
پزش��کی آثار آزار و اذیت جنسی را تایید کرد. 
وی خاطرنش��ان کرد: قاتل 4۲ س��اله، متاهل، 
دارای فرزن��د و س��ابقه دار اس��ت. عتبات��ی به 
خان��واده مقتول و اهالی شهرس��تان پارس آباد 
اطمین��ان داد ک��ه این پرونده در س��ریع ترین 
زمان رسیدگی خواهد شد و گفت: وفق دستور 
ریاست محترم دادگس��تری استان اردبیل و با 
نظارت دادستان مرکز استان، کلیه روند پرونده 
ب��ه صورت ف��وق العاده و خ��ارج از نوبت مورد 
بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.در همین 
زمین��ه : جزئیات جدید از پرون��ده قتل دختر 
هفت س��اله پارس آبادیبه گ��زارش خبرگزاری 
میزان، آتنا اصالنی کودک 7 س��اله اهل پارس 
آباد حدود سه هفته قبل برای دیدن پدرش از 
خانه خارج شد و به خانه باز نگشت تا اینکه دو 
روز گذشته پلیس جسد او را در خانه مظنونی  
که بازداش��ت ش��ده بود، پیدا شد.  متهم که از 
5 روز بعد از دزدیده ش��دن آتنا مورد بازجویی 
قرار داش��ت، جسد دختربچه را به طور ماهرانه 
ای در پارکینگ خانه خود جاسازی کرده بود.

 دادستان اردبیل انگیزه اصلی قاتل آتنا اصالنی 
را اعالم کرد

کشف محموله قاچاق انسان در گمرک
ماموران گم�رک ایران در بازرس�ی و 
کنت�رل خودروه�ای ورودی موفق به 
کش�ف محموله جدید قاچاق انس�ان 

شدند.
تس��نیم:این محموله ش��امل 7 نفر از اتباع 
کش��ور افغانستان است که قصد داشتند به 
صورت غیر قانونی وارد کش��ورمان ش��وند.

این تع��داد در یک دس��تگاه اتوبوس و در 
زیر مخزن آب جاسازی شده بودند و قصد 
داش��تند با این شگرد به صورت قاچاقی از 
م��رز عبور  کنند اما ماموران گمرک میلک 

با هوشیاری در بازرسی ها به محل اختفای 
این افراد پی برده و این تعداد قاچاق انسان 
را کش��ف کردند.ای��ن افراد ب��ا هماهنگی 
دادستانی تحویل مقامات امنیتی_انتظامی 
شدند. این س��ومین محموله قاچاق انسان 
است که در سالجاری با هوشیاری ماموران 
کش��ف شده اس��ت.گمرک ایران بر اساس 
بررس��ی ه��ا و گ��زارش دفت��ر منطقه ای 
س��ازمان جهانی گمرک رتبه نخس��ت در 
کش��ف مواد مخدر و رتب��ه دوم در مبارزه 
با انواع قاچاق و تخلفات را در اختیار دارد./

حمله پلنگ به دامدار بشاگردی

 دادس�تان کیش از سرقت پمپ های 
آب اماک�ن مس�کونی ش�ایع تری�ن 

س�رقت در جزیره کیش نام برد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری مهر، ب��ه نقل از 
دادگس��تری هرم��زگان، محمد عباس��ی 
بیان داش��ت: با نصب برچسب پیام های 
هش��دار دهن��ده ب��ر روی دس��تگاههای 
خودپ��رداز جزیره کیش تا ح��دود قابل 
مالحظ��ه ایی از ارتکاب جرایم  رایانه ای 

کاس��ته ش��ده     اس��ت.
دادس��تان عموم��ی و انق��الب  جزی��ره 
کی��ش بیان داش��ت: تش��کیل جلس��ات 
پیش��گیری از وقوع جرم در جزیره کیش 
ع��الوه بر ایجاد هماهنگ��ی و تعامل بین 
دس��تگاههای ذی مدخل تا حدود شایان 
توجهی ب��ه کاهش وق��وع جرائم در این 

جزیره زیبا کمک کرده اس��ت.
این مقام قضایی در این باره توضیح داد: 
با تصمیم متخذه در این ش��ورا در س��ال 
گذش��ته پیام های هش��دار دهنده ای بر 
خودپ��رداز  دس��تگاههای  تمام��ی  روی 

بانکه��ا راجع ب��ه کالهبرداریه��ای رایانه 
ای نصب که تا ح��دود زیادی از ارتکاب 
این دسته از جرائم  پیشگیری گردید به 
صورت��ی که در ایام عی��د حتی یک فقره 
ش��کایت پیرامون موضوع به دادگستری 

ارج��اع    نگردی��د.
وی همچنین از اقدام مناس��ب در مبارزه 
با خرده فروش��ان م��واد مخدر در جزیره 
خب��ر داد و گف��ت ب��ا تقوی��ت یگانهای 
انتظام��ی در مب��ادی ورودی جزی��ره ، 
عرصه ب��ر مجرمین تن��گ و عرضه مواد 

مخدر در جزیره کاهش یافته اس��ت.
س��ازندگان  ال��زام  از  همچنی��ن  وی 
ه��ای  مجتم��ع  مدی��ران  و  س��اختمان 
تج��اری ب��ر نصب حف��اظ ه��ای فلزی 
 مناس��ب به منظور پیش��گیری از سرقت 
پمپ های آب در اماکن  مس��کونی که از 

ش��ایع ترین  موارد س��رقت در این 
جزی��ره اس��ت در ش��ورای پیش��گیری 
دادگس��تری  ای��ن  ج��رم  وق��وع   از 

خب��ر  داد. /

 سرقت پمپ های آب اماکن مسکونی
 شایع ترین سرقت در کیش

کشف400 دستگاه گوشی تلفن همراه در بندرعباس
فرمانده انتظام�ی بندرعباس گفت: با 
رصد اطاعاتی و هوش�مندی ماموران 
انتظامی این شهرس�تان، یک محموله 
قاچ�اق ش�امل 406 دس�تگاه  کاالی 

گوشی تلفن همراه کشف شد.
ایرنا: سرهنگ محمداس��ماعیل مشایخ در 
تش��ریح کش��ف این محموله قاچاق اظهار 
داش��ت: در پ��ی دریافت خب��ری مبنی بر 
تخلیه کاالی قاچاق توسط قایق در ساحل 
س��ورو، بالفاصله تیم عملیاتی شهرس��تان 

پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار 
دادند.وی افزود: مأموران با گش��ت زنی در 
س��واحل سورو بندرعباس یک دستگاه پژو 
۲06 را در حال تخلیه بار شناس��ایی و در 
بازرس��ی از آن، 406 دستگاه گوشی تلفن 
همراه قاچاق کش��ف و یک متهم را در این 
انتظامی  زمینه دس��تگیر کردند.فرمان��ده 
بندرعباس خاطرنش��ان کرد: ارزش گوشی 
های کشف شده بنا به نظر کارشناسان دو 

میلیارد ریال برآورد شده است./
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داستان دنباله دار
م�ن     زن�ده ام 

در استان هرمزگان ۵۵ هزار واحد مسکن 
مهر احداث ش�د که تاکن�ون بخش اعظم 
آن به دلیل مش�کالت نیمه تمام رها شده 
و واحدهای تکمیلی نیز با فاصله اندک از 
زمان واگذاری دچار مش�کالت بیشماری 

هستند.
 به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی هرمز؛پروژه 
مس��کن مه��ر از طرح ه��ای مه��م دولت نهم 
ب��ود تا بدین واس��طه خانواده هایی که س��ال 
ه��ا از نعمت خانه مح��روم بودند با طرح های 
حمایتی دولت صاحب منازل مدت دار شوند؛ 
پروژه ای که به عنوان مسکن ۹۹ ساله مطرح 
شد با تمام کاستی ها و مشکالتش با استقبال 
ب��ی نظیر طیف های مختلف جامعه همراه بود 
که انتظار می رفت توجه مس��ئوالن و مقامات 
کش��ور به این بخش مهم و اس��تراتژیک مردم 
بیش��تر باش��د اما اکنون با گذشت یک دهه از 
اجرای��ی این پ��روژه کالن همچنان متقاضیان 
مس��کن مهر با مش��کالتی به مراتب سخت تر 
از بی س��رپناهی دس��ت به یقه هستند.بحران 
در مس��کن مهر مشکلی مشابه در اقصی نقاط 
کش��ور است و در کمتر ش��هری مشاهده می 
ش��ود که مهرنش��ینان دچار بی تدبیری ها و 
کج سلیقگی های امور اجرایی این طرح کالن 

نباشند
.متقاضیان مس��کن مهر هرمزگان که اقش��ار 
 زی��ر خط فق��ر و ک��م درآمد جامعه تش��کیل 
می ش��دند با هزاران زحمت هزینه های اولیه 
خانه دار ش��دند خود را پرداخت کردند که به 
تعبیر  برخی از مس��ئوالن و نمایندگان استان 
“مردم  ب��ه امید خانه دار ش��دن چوب حراج 
به دارای��ی خود زدند و ان��دک طالهای زن و 
فرزند خود را فروختند تا س��رپناهی امن برای 
خود تامین کنند” که اکنون با گذشت چندین 
س��ال ورق به گونه ای دیگر برگشت و شوق و 
اشتیاق خانه دار شدن ها به سازه هایی تبدیل 
شد که هیچ ش��باهتی به قصر آرزوهای مردم 
ن��دارد و در نهای��ت  آه  و نال��ه های��ی که در 

راهروهای بی سرانجام دادگاه جا ماندند.
ش�بح بالتکلیف�ی ب�ر س�ر مس�کن مهر 

بندرعباس
پروژه مس��کن مه��ر بندرعباس که ب��ا عنوان 
ش��هرک پیامبر اعظم)ص( کلید خورد اکنون 

ب��ه عنوان ش��بحی س��رگردان و بالتکلیف در 
شهری که قطب اقتصاد کشور است، مشکالت 
و معضالت بسیاری را برای ساکنین و صاحبان 
خ��ود رق��م زده اس��ت.هم اکنون بس��یاری از 
واحدهای این ش��هرک بزرگ خالی از س��کنه 
است و مالکان به دلیل مشکالت رفاهی مانند 
فضای آموزش��ی، درمانی، ورزش��ی، فرهنگی 
و حتی برق رس��انی حاضر نیس��تند به منازل 
خود نقل مکان کنند و اجاره نش��ینی در مرکز 
ش��هر را ترجیح می دهند.ع��دم برخورداری از 
فضای مناسب ورزش��ی، مردم شهرک پیامبر 
اعظم)ص( بندرعب��اس را رنج می دهد و هنوز 
ک��ودکان و نوجوانان ای��ن منطقه در کوچه ها 
و خیاب��ان های ک��ه هیچ گون��ه امنیتی ندارد 
س��رگرم هس��تند و هر لحظه انتظ��ار حادثه 
ای جب��ران ناپذی��ر در اطراف ای��ن خانه می 
رود.اکثر واحد های مس��کن مه��ر بندرعباس 
ب��ر فراز تپه ه��ای بلند یا در عم��ق دره هایی 
عمیق احداث ش��ده اند که در اکثر س��ایت ها 
ب��رای جلوگیری از ح��وادث احتمالی در کنار 
گودال ها و س��اختمان ها حصار یا دیوارکش��ی 
نشده و سالیانه خودروهای زیادی از روی این 

تپه ها سقوط می کنند.
نابسامانی مسکن مهر در بهشت جنوب

وضعی��ت نابس��امان و رها س��ازی فاضالب در 
کوچ��ه ه��ا و معاب��ر عمومی در مس��کن مهر 
رودان، ع��الوه بر نازیبای��ی و آلودگی بصری، 
باعث انتش��ار بوی نامطب��وع، تجمیع و تکثیر 
حش��ره و جان��وران موزی و در نتیجه ش��یوع 
بیماری های مختلف می باشد.یکی از ساکنین 
مس��کن مه��ر رودان ب��ا از وضعی��ت موجود 
فاض��الب اظهار ک��رد: چندین بار ب��ه ادارات 
مرب��وط مراجع��ه کردی��م اما متاس��فانه هیچ 

اقدامی صورت نگرفته است .
در ادامه افزودند : برخی از س��اکنین به دلیل 
بوی تعفن زیاد ناش��ی از رهاسازی فاضالب در 
کوچ��ه ها و خیابان ها از این محله به محالت 
دیگ��ر س��کونت کردند.س��االری یک��ی دیگر 
از مالکین مس��کن مه��ر تعاون��ی کارگران پر 
تالش گفت: با توجه به اینکه چندین مدرس��ه 
در ای��ن محدوده واقع ش��ده و فاضالب ها هم 
همچنی��ن در خیابان ها ج��والن می دهند از 
ای��ن رو مکاتبات زیادی با اداره آب و فاضالب 

رودان جه��ت برط��رف کردن این مش��کل و 
ش��بکه بهداش��ت جه��ت نظ��ارت و پیگیری 
صورت گرفته که متاس��فانه هی��چ یک از این 
ادارات س��المت م��ردم را در اولویت کار خود 

قرار نداده اند .
بی مهری مسکن مهر گریبان گیر مکران 

نشینان 
مس��کن مهر محالت ساحل نشینان شهر بندر 
س��یریک در ساحل ۱۳۸۶ عملیات اجرایی آن 
شروع ش��ده و تا کنون از مجموعه ۱۱۴ واحد 
کل پروژه ۸۴ واحد به بهره برداری رس��یده و 
مابقی پروژه از نه س��ال پیش تاکنون به حال 
خود رها ش��ده اس��ت.علی رغم اینکه در این 
پروژه نیمه کاره و در واحدهای مورد اس��تفاده 
ای��ن تعاون��ی خانوادهای زی��ادی زندگی می 
کننن��د که با توجه به گذش��ت چند س��ال از 
افتتاح فاز اول آن وضعیت نا مس��اعد محیطی 
این تعاون��ی باعث گالیه مندی س��اکنین آن 
شده اس��ت.در حال حاضر تعاونی مسکن مهر 
محالت ساحل نشینان ش��هر بندر سیریک از 
نظر وضعیت بهداشت محیط ، امنیت خانواده 
ها ، فضای سبز، آسفالت محوطه، حصار کشی 
و حمله حیوان��ات وحش��ی و حیوانات ولگرد 
امنیت و س��المت اعضای خانواده های ساکن 
در این تعاونی را به شدن در معرض خطر قرار 

داده است.
مس�کن مهر زخم�ی تازه بر ت�ن محروم 

بشاگرد
صدها نفر متقاضی مس��کن مهردر شهرستان 
مح��روم و دور افتاده بش��اگرد، س��رمایه های 
اندک خ��ود را که با زحم��ت و مصیبت های 
فراوان به دس��ت آورده بودند، به امید خانه دار 
شدن ،نزد دولت گذاشته و با امیدهای فراون، 
چش��م به دس��تان مس��ئولین دولت یازدهم 
دوخت��ه اند تا خانه هایش��ان بدون هیچ نقص 

و ایرادی به آنها تحویل شود.
ب��ا توجه ب��ه اینکه شهرس��تان تازه تاس��یس 
بش��اگرد به دلی��ل وجود فقر مطل��ق اقصادی 
و معیش��تی در کانون توجهات اقشار مختلف 
جامعه بزرگ ایران قرار گرفته و ریشه با قدمت 
فقر در این شهرس��تان زب��ان زد خاص و عام 
اس��ت به گون��ه ای که هنوز در ای��ن زمان در 
شهرس��تان بشاگرد کپر نش��ینی وجود دارد و 

مردم منزل مس��کونی مطمئ��ن و ایمنی برای 
زندگی خ��ود ندارند از ای��ن رو دولت یازدهم 
برای تکمیل واحد های مس��کن مهر در سطح 
شهرس��تان بش��اگرد هیچ اقدامی انجام نداده 

است که خود جای بسی تأسف دارد .
 ۲۰۰س�ازه مس�کن مهر هرم�ز در معرض 

نابودی
پروژه ۲۰۰ واحدی مسکن مهر در نگین خلیج 
ف��ارس در حالی اس��تارت خورد ک��ه جوانان 
جزی��ره هرمز انتظار داش��تند بعد از گذش��ت 
۲تا۳ س��ال با پرداخت تس��هیالت ۷۵ میلیون 
تومان صاحب خانه شوند اما این هزینه ها کم 
کم بیشتر و بیشتر شد و با گران شدن مصالح 
هزین��ه متقاضیان چن��د برابر ش��د .مدیریت 
نادرس��ت مس��والن در این جزی��ره تنها امید 
جوان��ان این م��رز و بوم را به نابودی کش��اند 
ت��ا نه تنها جوانان جزی��ره هرمز صاحب منزل 
نش��وند بلکه هزینه های بر آنها تحمیل ش��ود 
.ب��ا این رویه و پیگیری های ضعیف مس��والن 
و مدیرعامل تعاونی مس��کن مهر هرمز به نظر 
میرسد اسکلت ۲۰۰ مس��کن مهر این جزیره 
که به حال خود رها شده احتمال تخریب این 
س��اختمان ها با توجه به ش��رجی باال و نمکی 
بودن خاک جزیره هرمز بزودی شاهد تخریب 

این اسکلت این منازل خواهیم بود .
مس�کن مهری که به جایی متقاضی سهم 

بانک می شود!
براین اساس در سال ۸۶ در شهرستان بستک 
چن��د تعاونی در راس��تای اج��رای طرح ملی 
مس��کن مهر وارد عرصه شدند که یکی از این 
تعاونی ها، ش��رکت تعاونی مسکن مهر آشیانه 
بس��تک بوده اس��ت که در دو فاز، ۴۲۸ واحد 
را س��اخته است.مقرر ش��ده بود پایان کار در 
سال ۹۰ صادر شود که به علت تخلفات فراوان 
در نحوه س��اخت مجتمع، مراحل تنظیم سند 
واحدها از ۲۵ سال به هفت سال به تاخیر افتاد 
و این امر موجب ش��د تا هر واحد بیش از ۱۰ 
میلیون تومان در بانک صادرات جریمه شوند. 
قرارداد س��اخت پروژه مس��کن مهر آشیانه دو 
س��ال و ش��ش ماه بوده اس��ت و می بایس��ت 
واحدها در اواخر سال ۸۹ به قیمت تقریبی۲۷ 
میلی��ون تومان به اعضاء تحویل می ش��د که 
برای پرداخت اقساط حدود ۱۳۰ هزار تومانی 
به بانک معرفی می ش��دند ک��ه تاکنون پروژه 
مسکن آشیانه نیمه تمام رها شده و تسهیالت 
۲۲ میلیون��ی ب��ه ح��دود ۵۰ میلی��ون تومان 
افزایش یافته است.هم اکنون اقساط به حدود 
۴۰۰ هزار تومان رس��یده که اعضاء نس��بت به 
پرداخت س��ود دوران مشارکت، معترض اند و 

قادر به پرداخت اقساط نمی باشند.
مهری که حاصلش بی مهری شد

مسکن مهر شهرستان قشم در تمام این مدت 
چهار ساله با چالشها و افت و خیزهایی همراه 
بوده که این مش��کالت نه با ایثار مدیرعامالن 
تعاون��ی ها و ن��ه با صبر ایوب م��ردم حل می 
ش��ود چرا که این مش��کالت حاصل اس��کان 
منازل مسکونی مسکن مهر در نقطه نامناسب 
و نداش��تن تدبیر صحیح در ساخت این منزل 
است .مسکن مهر قشم عالوه بر نداشتن فضای 

گستره توزیع : هرمزگان ،بوشهر،فارس،کرمان،سیستان و بلوچستان
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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 انتشار مطالب يا تغيير محتويات 
آنها، خودداري کرده و از خط مشي عمومي رسانه و اصول شرافت حرفه اي خويش تبعيت 

مي کند.
3 ( روزنامه نگار ما با احترام به اس��تقالل و حاکميت ملي، نظم و امنيت عمومي و مصالح 

همگاني از اصول شرافت حرفه اي خويشتن تبعيت مي کند.
4 ( رعاي��ت حد اعتدال و ميانه روی از مهمتري��ن ارزش های مورد نظر و قطعی روزنامه 
سبحان است . روزنامه سبحان تالش می کند حسن ارتباط و تعامل معقوالنه خود را با همه 
گروه ها و جريانات سياسی که در کشور رسمًا و قانونًا مورد پذيرش هستند را حفظ نمايد.

5( روزنامه ن��گار ما به اصول ديني و معتقدات مذهبي، آداب و س��نن قومي و ملي، اخالق 
حسنه و عفت عمومي احترام مي گذارد و از گرايش به تبعيض خصومت آميز 
در اين زمينه ها و همچنين تش��ويق و تحريک به جنگ تجاوزکارانه نسبت به 

کشورهاي ديگر خودداري مي کند.

هفته نامه   منطقه ای  ) فرهنگی -  اجتماعی (

نماینده  شهرستان میناب : غالم نمک پور

مصاحبه شبکه نیل با دکتر احمد طیب؛ شیخ االزهر شریف 
  به عنوان چهل شش��مین ش��یخ الزهر به این مقام مصوب شد . وی متولد 1946 میالدی در مناطق 
جنوب مصر اس��ت و جزو س��ادات و از نسل امام حسن مجتبی )ع( است و در ده سالگی وارد مدارس 
ازهری ش��د و لیس��انس را در رشته عقاید و فلسفه در سال 1969 و فوق لیسانس را در سال 1971 و 
دکترا را در س��ال 1977 از االزهرگرفت و به عنوان اس��تاد در همان دانشگاه مشغول تدریس شد .  او 
بخش��ی از تحصیالت دکترا خود را در تدوین پایان نامه در دنش��گاه سوربن فرانسه گذرا ند . در سال 
۲00۲ میالدی مفتی کشور مصر شد و یک سال و چند ماه  منصب مفتی مصر را بر عهده داشت . در 
سال ۲003ر ئیس دانشگاه االزهرا گردید و اخیرا هم به عنوان شیخ االزهر معرفی شد . دکتر الطیب از 
منعقدان وحدت امت اسالمی و همکاری تشیع و تسنن است وی در اولین مصاحبه خود به عنوان شیخ 
االزهر اظهار داشت : یکی از پایه های اعتقادی و محکم االزهرمو ضوع اعتدال ، حد وسط بودن  و حفظ 
وحدت امت اسالمی است دکتر طیب ، تدریس فقه امامیه در دانشگاه االزهر را مشروع می داند و علی 
رغم نگاه مثبت و واقع بینانه ای که به شیعه دارد و به خاطر اطالع از مبانی علمی قوی و اصالت مکتب 
ائمه اهل بیت )ع( معتقد به وحدت اهل سنت با شیعه و مفید بودن تدریس فقه اهل بیت )ع( در االزهرا 

و جوامع فقهی اهل سنت است.

مالکان مسکن مهر بندرعباس همچنان خانه به دوش هستند

ادامه دارد 

 نویسنده : معصومه اباد 
من هم لباس هایم را  با س��رعت پوش��یدم 
و برای این که برگش��تن آن ها را زودتر از 
هم��ه ببین��م رفتم و کن��ار در چمباته زدم 
و چش��م به راه دوختم . با ش��نیدن صدای 
هر ماش��ینی گردن می کشیدم تا برگشتن 
آن ها را ببینم . پا هایم خس��ته ش��ده بود 
 ولی از ترس کثیف ش��دن شلوارم ، جرئت 
نمی ک��ردم روی زمی��ن بنش��ینم . پیش 
خودم فکر می کردم ش��اید بخواهند گروه 
گروه بچه ها را به مهمانی ببرند و مرا نوبت 
بعد می برند . برای همین با عجله به سمت 
خانه زری دویدم . او هم لباس های عیدش 
را پوش��یده بود .خوش حال ش��دم و پیش 
 خ��ودم گفتم : چ��ه خوب که هم��ه با هم 

می رویم . 
 ابجی فاطمه دس��ته گلی را که چیده بودم 
و به طرفی پرتاب کرده بودم به دستم داد.

و مادرم گفت : هر وقت ماش��ین رو دیدی 
و بچه ه��ا اومدن به جای اون س��نگی که 
دنبالش��ون انداختی با گل به استقبالش��ون 

برو .
زم��ان و مکان ک��ش می آم��د چندین بار 
تا س��ر خیابان رفتم و برگش��تم .  مادرم را 
کالفه کرده بودم بس که از او می پرس��یدم 
: پس چرا نرسیدن ؟ باالخره انتظار سر آمد 
و ماش��ین آقا و پدر زری  و پدر های دیگر 
و بچه ها امدند. به قدری خوش��حال ش��ده 
بودم که فراموش کردم دسته گل را با خود 
ببرم بیش از آن که فرصت پیاده ش��دن به 
آن ها بدهم با عجله تالش کردم که س��وار 
ماشین بشوم . اما چهره همه بچه ها در هم 
رفته و چشم ها خیس و قرمز بود . علی که 
از همه کوچیکتر بود و بیش تر از دوس��ال 
 نداش��ت توی بغ��ل آقا ب��ود و از گریه زیاد 

هق هق می زد .
 از سوار ش��دن به ماشین صرف نظر کردم 
، عقب عقب رفتم تا س��واره ها از ماش��ین 
پیاده ش��وند . راننده یکی یک��ی بچه ها را 
بغل می کرد و از ماشین پیاده می کرد . اما 
همه بچه ها ش��لوار عیدشان توی دستشان 
بود وبه جای آن دامن قرمزپوشیده بودند . 
همه همس��ایه ها با هلهله و گل و شیرینی 
و س��الم و صلوات بچه ه��ا را به خانه خاله 
توران بردند و چند دقیقه بعد صدای س��از 
و ده��ل  در تم��ام محله پیچی��د . من که 
همپای علی گریه می کردم نمی دانس��تم 

این شیرینی و ساز و دهل برای چیست ؟
بچه ه��ا را ردیف کنار ه��م خوابانده بودند 
و برایش��ان س��از و نقاره می زدند .کاغذ ها 
رنگ��ی و بادکن��ک ها ی رنگ��ی تمام خانه 
را پ��ر کرده ب��ود . خانه پر از مهمان ش��ده 
بود و دقیقه به دقیقه ش��لوغ تر می ش��د . 
بین مهمان ها س��ینی سینی شربت پخش 
می کردند . من هنوز ب��ا صدای بلند گریه 
م��ی کردم و مادرم که نمی دانس��ت من را  

ساکت کند یا علی را به تشر به من 
گفت : علی درد داره تو چرا گریه می کنی 

؟ گفتم منم دامن قرمز می خوام .

تیراژ :   5000 نسخه
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چهارمین جشنواره انتخاب زیباترین فضای سبز شهری در پله آخر 

مهدی حاجی زاده:میراث جرون
داش�تن فض�ای س�بز زیب�ا و مناس�ب یک�ی 
از اصل�ی تری�ن خواس�ته ه�ای م�ردم ش�هر 
آب  ش�رایط  بدلی�ل  ک�ه  اس�ت  بندرعب�اس 
الزام�ی  آن  داش�تن  ش�هر،  ای�ن  هوای�ی   و 

است. 
ب��ه همی��ن د لیل نیز س��ازمان پارکها و فضای س��بز 
بندرعب��اس ک��ه متولی اصل��ی ایجاد و نگه��داری از 
فضای س��بز ش��هری ش��ناخته می ش��ود، علی رغم 
وجود مش��کالت و کمبودهای ف��راوان در بندرعباس 
همواره تالش کرده اس��ت با اقدامات مختلف و اجرای 
 ط��رح ه��ای گوناگون س��رانه فضای س��بز را افزایش 
د هد تا بتواند به این خواس��ته شهروند ان جامه عمل 
بپوش��اند. چند سالی است که سازمان پارکها و فضای 
سبز بندرعباس جهت افزایش مشارکت شهرو ند ان 

و شناس��ایی ش��هروندان خوش ذوق در زمینه فضای 
س��بز اقدام به برگزاری جش��نواره »انتخاب زیباتری 
و مناس��ب ترین فضای س��بز ش��هری« نموده اس��ت 
که امس��ال اختتامی��ه چهارمین جش��نواره با حضور 
 احم��د پویاف��ر فرماند ار بندرعب��اس، مصطفی خاد م 
مد یر عامل س��ازمان پارکها و فضای سبز بندرعباس، 
امی��د ذاکری مدی��رکل منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
هرمزگان، اعضای شورای شهر بندرعباس و جمعی از 

مسئولین و شهروندان بندرعباسی برگزار شد.
مدیرعامل س��ازمان پارکها و فضای س��بز بندرعباس 
در این مراس��م گفت: توسعه پایدار فضای سبز شهری 
یک��ی از مهمتری مس��ائلی اس��ت که ما در س��ازمان 
پارکها و فضای س��بز به دنبال آن هستیم که این مهم 

با کاشت گونه های مناسب امکان پذیر است.
مصطفی خادم افزود: شهر بندرعباس هر ساله میزبان 
 گردش��گران زیاد ی به خص��وص د ر تعطیالت نوروز 
از سراسر کشور می باشد به همین دلیل توسعه منظر 
ش��هری به منظور جذب گردش��گر در راس��تای ارتقا 

کمی و کیفی شهر بندرعباس در حال انجام است.
خاد خاطرنش��ان کرد: در بسیاری از موارد فضای سبز 
ش��هر بندرعباس را با ش��هرهای همجوار مقایسه می 
کنند ب��ه همین دلیل کار ما را س��خت ت��ر می کند 
 به همین دلیل س��عی داریم از پتانس��یل های موجود 

در شهر نهایت استفاده را ببریم. 
وی با اش��اره به برگزاری جشنواره زیباترین و مناسب 
ترین فضای سبز شهری اظهارداشت: امسال چهارمین 
جشنواره برگزار شد که فراخوان آن از نیمه بهمن ماه 
 س��ال گذش��ته آغاز و تا پایان س��ال ۹۵ ادامه داشت 
و بازدیدهای میدانی توسط کارشناسان این سازمان از 
ابتدای اردیبهشت ماه امسال آغاز و تا پانزدهم خرد اد 
ماه انجام ش��د.خادم ادامه داد: جشنواره امسال در نه 
بخش شامل فضای س��بز ادارات، فضای سبز تجاری، 
دفاتر کار، شهرک ها، صنایع، مدارس، هتل ها، منازل 
ویالیی و منازل آپارتمانی برگزار شد که در هر بخش 

نفرات برتر طبق نظر داوران انتخاب شد ند.
این مس��ئول عن��وان کرد: خوش��بختانه ب��ا برگزاری 
هر دوره از این جش��نواره، ش��اهد مش��ارکت بیش��تر 
ش��هروندان در جش��نواره بع��دی ب��وده ای��م که این 
 نش��ان از عالقمن��د ب��ودن ش��هروندان به مش��ارکت 

د ر توس��عه فضای س��بز ش��هری می باش��د.به گفته 
مد یرعامل س��ازمان پارکها و فضای سبز بندرعباس: 
تن��وع گونه ها، تازه بودن گونه ها، روش های آبیاری، 
اس��تفاده از آب غیر ش��رب، طراح��ی و چیدمان و ... 
از جمله آیتم های انتخاب برگزیدگان این جش��نواره 

بوده است. 
وی با اش��اره به اینکه ش��هر بندرعباس اولین برگزار 
کننده این جش��نواره در کشور است تصریح کرد: بعد 
از برگزاری این جش��نواره در بندرعباس، شاهد بودیم 
که ش��هرهای دیگر کش��ور نیز این جشنواره را برگزار 

کردند.
پیامب��ر  گف��ت:  بندرعب��اس  فرمان��دار  ادام��ه  در 
اس��الم)ص( و مجموع��ه آم��وزه ه��ای دین��ی ما بر 
کاش��ت و نگهداری از درخ��ت تاکید فراوان داش��ته 
ان��د و امروزه نیز داش��تن درخت و فضای س��بز برای 
ما یک نیاز اس��ت. احم��د پویافر عنوان ک��رد: نیاز ما 
ب��ه داش��تن فضای س��بز مناس��ب در ش��هر تکلیف 

هم��ه م��ا را س��نگین تر می کن��د و باید به س��متی 
 پیش برویم که بتوانیم فضای س��بز ش��هر را افزایش 

د هیم.
پویافر خاطرنشان کرد: درختان و فضای سبز به منزله 
ش��ش های جامعه و شهر هس��تند و اگر در اطراف ما 
فقط س��اختمان ساخته ش��ود و فضای سبزی وجود 
نداشته باش��د زندگی کردن برای ما سخت می شود. 
وی اضافه کرد: اگر هر کدام از ما به عنوان شهروندان 
ای��ن ش��هردر محل زندگ��ی یا کار خ��ود یک درخت 
بکاری��م و آنرا آبیاری کرده و رس��یدگی کند وضعیت 
ش��هر تغییر می کند و به سازمان پارکها و فضای سبز 

در جهت افزایش فضای سبز کمک می کنیم.
پویافراظهارداش��ت: ش��هر بندرعباس به دلیل داشتن 
گرمای زیاد نیازمند داش��تن درختان فراوان اس��ت تا 
بت��وان این گرما را تحمل کرد و درختانی را در ش��هر 

بکاریم که با شرایط اقلیمی شهر سازگار باشند.
فرماند ار بندرعباس با اش��اره به اینکه در هر منطقه و 
سکونتگاه، فضای س��بز می تواند به آن معنا دهد یاد 

آور ش��د: صنایع، ادارات و ش��رکت ها نیز در کاش��ت 
و نگهداری از فضای س��بز اهتمام بیش��تری داش��ته 
باش��ند زیرا با داشتن فضای سبز، محل کار آنها جلوه 
بیشتری داشته و در روحیه کارکنان آنها نیز تاثرگذار 

است.
پویافر افزود: در شهری که بیش از   ۶۰۰  هزار نفر 

در آن زند گی می کنند داش��تن درخت و فضای سبز 
بس��یار الزم و ضروری اس��ت زیرا بر زندگی آنها تاثیر 

فراوانی دارد.
وی به اس��تفاده از روش ه��ای آبیاری نوین در فضای 
س��بز تاکی��د کرد و گف��ت: ب��ا توجه به اینکه ش��هر 
بندرعباس با مشکل ش��دید آب مواجه است استفاده 
از روش ه��ای نوین آبیاری م��ی تواند تا هفتاد درصد 
مص��رف آب را کاهش دهد. همچنین اس��تفاده از آب 
های غیرشرب از جمله پساب، آب زهکشی، آب کولر 
و ... برای این مهم می تواند مشکل کم آبی فضای سبز 
را مرتفع نماید. این مس��ئول تصریح کرد: شهر بدون 

درخ��ت و فضای س��بز معنایی ن��دارد و اگر بخواهیم 
ش��هری زیبا داش��ته باش��یم باید به این فضاها توجه 
بیش��تری نماییم که برای این کار نیازمند مش��ارکت 

بیشتر شهروندان هستیم.
پویاف��ر ادام��ه داد: اگر عده کمی از ش��هروندان اقدام 
ب��ه تخریب فضای س��بز می کنند بای��د آموزش های 
بیش��تری به آنها داده ش��ود تا این مشکل از بین برود 
و آنها نیز در این زمینه مش��ارکت داشته باشند.عضو 
شورای شهر بندرعباس نیز در این مراسم اظهارداشت: 
ش��هر بندرعباس همواره نیازمند داش��تن فضای سبز 
بیش��تری است و فضای س��بز موجود پاسخگوی نیاز 
ش��هروندان نمی باش��د.رضا حی��دری زاده گفت: در 
چهار س��اله اخیر فعالیت شورای ش��هر بندرعباس بر 
موضوع افزایش فضای س��بز تاکید شد و به این نتیجه 
رسیدیم که باید در این بخش تحول عظیمی در شهر 
بندرعباس ص��ورت پذیرد.حیدری زاده خاطرنش��ان 
ک��رد: افزایش فضای س��بز ش��هری بدون مش��ارکت 
ش��هروندان امکان پذیر نیس��ت زیرا مهندس��ی منظر 

ش��هری در دست ش��هروندان قرار دارد و خوشبختانه 
در سالهای اخیر مشارکت مردم در بخش فضای سبز 

افزایش داشته است.
 ای��ن عضو ش��ورای ش��هر ش��هر بندرعب��اس اذعان 
 داش��ت: توج��ه به فضای س��بز و آبی��اری صحیح آن 
می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت شهری باشد.

 وی ادام��ه داد: در س��الهای اخی��ر ب��ر موض��وع آب 
در فضای س��بز تاکید فراوان شد و خوشبختانه اکنون 
مصرف آب ش��رب در آبیاری فضای س��بز با جایگزین 
ش��دن آب چاه ها و دیگر آبهای موجود بسیار کاهش 
یافته اس��ت که با راه اندازی آب شیرینکن این میزان 

نیز کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
حیدری زاده در پایان گفت: آموزش ش��هروندان برای 
 کاش��ت و احداث فضای س��بز می تواند کمک شایانی 

به توسعه فضای سبز شهری داشته باشد.
قابل ذکر اس��ت؛ در این جش��نواره از مراد عفیفی پور 
مدیرکل بن��ادر و دریانوردی هرم��زگان، بهمن نیکی 
مدیرعامل ش��رکت مدیری��ت تولید ب��رق هرمزگان، 
ف��رزاد ارزان��ی مدیرعامل ش��رکت ف��والد هرمزگان 
 حمید رضائیان اصل مدیرعامل ش��رکت کشتی سازی 
و صنایع فراس��احل ایران در بخش صنایع و از هاشم 
 نام��ور مدیر عامل ش��رکت پاالیش نف��ت بندرعباس 
و بهمن نیکی مدیرعامل ش��رکت مدیریت تولید برق 
هرمزگان در بخش شهرک های مسکونی تجلیل شد.

اضاف��ه م��ی ش��ود؛ در بخ��ش اداری نی��ز از محمود 
امان��ی بمی مدیرکل فرودگاه های اس��تان، علی اکبر 
ش��یخی فین��ی رئیس دانش��گاه هرم��زگان و پطرس 
ترابی مدیرعامل س��ازمان پس��ماند بندرعباس تجلیل 
ش��د. همچنی��ن در بخش هتل ها نی��ز هتل هرمز به 
مدیری��ت عبدالوه��اب قاضی، هتل هما ب��ه مدیریت 
مجی��د ظفریان، هتل خلیج ف��ارس به مدیریت بهمن 

بش��تاش و هتل امین به مدیریت امید علی س��لطانی 
حائز رتبه برتر شدند.

در چهارمین جش��نواره و در بخ��ش ویالیی از طاهره 
عباس��ی، عبدال��ه یحیایی، منیژه بهارلویی و مس��عود 
رئیس��ی و در بخ��ش آپارتمانی نیز از حس��ین آتش 
بار، عیس��ی ش��فیعی و رقیه عمویی و در بخش ویژه 
از عبداله پورعبد اله تجلیل ش��د. همچنین در بخش 
تجاری رس��توران بادگیران به مدیریت محمد نکرام، 
نمایندگی نگی��ن خودرو و ایرتویا ش��عبه بندرعباس 
 به مدیری��ت ناص��ر ح��دادزاده و رس��توران امپراتور 
ب��ا مدیری��ت محمد حلمی پور و در بخ��ش دفاتر کار 
داروخانه دکتر دارابی، پروین دانش��مند و مطب دکتر 
س��امی مقدم برتر شدند.در این مراسم از صالح الدین 
جاللی، دنیا حاجی حس��ینی، اس��ماعیل ش��هبازی، 
 فاطم��ه محبی و ثریا ش��رفی نیز به خاط��ر زحماتی 
 ک��ه در برگ��زاری چهارمی��ن جش��نواره زیباتری��ن 
 و مناسب ترین فضای س��بز شهری داشته اند تقد یر 

شد./

داشتن فضای سبز زیبا و مناسب یکی از اصلی ترین خواسته های مردم شهر بندرعباس است که بدلیل شرایط آب و هوایی این شهر، داشتن آن الزامی است


