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افزايش فعاليت 

هيئت ورزش هاى 
معلولين 

به 9 رشته ورزشى

جوانانى كه براى 
امرار معاش ، برنج 

جابجا مى كنند 
قاچاقچى نيستند 

احمد مرادى :
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ناصر شريفى :

فضاى فرهنگى موجود 
در دانشگاه ها با آموزه هاى 

دينى سازگارى ندارد

شهردارى منطقه دو خبرداد :

پاكسازى 440 هزار مترمربع 
از نوار ساحلى

مركز علمى كاربردى آلومينيوم 
در نه رشته جديد دانشجو 

مى پذيرد

فرمانده نيروى انتظامى ميناب :

امنيت زمانى ايجاد مى شود كه 
همه مشاركت كنند
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 راه هاى روستايى هرمزگان دچار مشكالت عديده اى هستند

حكم قصاص قاتل محيط بانان 
هرمزگان تاييد شد

7صنعت پرورش شتر در هرمزگان مى لنگد!

مرادى نماينده هرمزگان در مجلس :

3

ــى  ــنگى مالت ــد س ــداث س ــراى اح   ب
شهرستان بندرلنگه 200 ميليون تومان 
ــتانى در نظر  اعتبار از محل اعتبارات اس

گرفته شده است.
ــس اداره منابع  ــنا، رئي ــزارش ايس ــه گ ب
ــد  ــاخت اين س طبيعى بندرلنگه گفت: س
در حوزه َكِوردان با حجم آبگيرى ساليانه 
ــب در مدت 12 ماه  ــزار مترمكع 780 ه

ــدف از انجام  ــود.وفا كيش ه ــرا مى ش اج
ــيل و جلوگيرى از  ــرل س ــن كار را كنت اي
ــفره هاى آب  ــن آب، تغذيه س ــدر رفت ه
زيرزمينى،  بهبود وضعيت زيست  محيطى 
منطقه، رونق بخشيدن به بخش كشاورزى 
و دامدارى و مديريت صحيح حوزه آبخيز 

عنوان كرد./

اعتبار 200 ميليون تومانى براى احداث 
سد سنگى مالتى در بندرلنگه

ــهروند اهل رودان كه براثر ريزش  دو ش
آوار دچار مصدوميت شده بودند، توسط 
ــس 115 زيارتعلى نجات  عوامل اورژان

يافتند.
ــاس تلفنى  ــنا، در پى تم ــزارش ايس به گ
ــى  گزارش ــه  ارائ و   14:40 ــاعت  س در 
ــه دنبال وزش باد  ــى بر ريزش آوار ب مبن
ــتاى چاه مطلوب از توابع  ــديد در روس ش
ــس  ــس اورژان ــى، آمبوالن ــهر زيارتعل ش
ــه محل اعزام  ــى بالفاصله ب 115 زيارتعل

شد.تكنسين هاى اعزامى بعد از رسيدن به 
محل با كمك و همكارى اهالى، مصدومين 
حادثه  كه يك خانم 43 ساله و يك آقاى 
ــاله بودند را از زير آوار خارج كرده  58 س
ــات اوليه درمانى در  و بعد از انجام اقدام
ــتان على  ــن را به بيمارس محل، مصدومي
ــهر رودان منتقل كردند .  ــن ابيطالب ش اب
ــى مصدومين اين  ــبختانه حال عموم خوش
ــال حاضر در  ــوده و در ح ــه خوب ب حادث

بيمارستان تحت درمان هستند. / 

وزش باد شديد در رودان حادثه آفريد
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كاالى ايرانى در پيچ و خمهاى 
ترديد

ــراى  اج ــتاى  درراس ــى  ايران كاالى  ــرف  مص
ــور چندى  ــاد مقاومتى دركش ــتهاى اقتص سياس
ــم رهبرى  ــام معظ ــورد تاكيد مق ــت كه م اس

است .
ــى از كاالهاى  ــى رنگ ــرات كم و ب ــد اث  هرچن
ــگاهها ديده مى شود  ــور و فروش ايرانى در كش
ــات هم مى تواند تاثير مثبتى بر عوض  اما تبليغ
ــته باشد. البته به  كردن نگاه مصرف كننده داش
ــده در كنار  ــرطى كه كيفيت كاالى توليد ش ش
ــترى را اقناع  ــب بتواند سليقه مش قيمت مناس

نمايد. 
ــه نكردن به  ــاى خارجى و توج ــرف كااله مص
ــور  ــى در كش ــدات داخلى هم چون ويروس تولي
ــوِء  ــوارض س ــت و ع ــترش اس ــال گس در ح
ــى، اقتصادى،  ــاى سياس ــى جنبه ه آن در تمام
ــور قابل مشاهده است.  اجتماعى و فرهنگى كش
اگر به گوشه گوشه ى منزلمان نگاه كنيم متوجه 
ــويم كه  ــواع كاالهاى لوكس و ضرورى مى ش ان
ــد در حالى  ــا خوش كرده ان ــان ج در خانه هايم
ــار كارخانه ها خاك  ــاى داخلى در انب كه كااله
ــايد  ــتند تا ش ــر نگاه ما هس ــد و منتظ مى خورن
ــا جاى  ــه ى م ــه اى از خان ــز در گوش ــا ني آن ه
ــان  ــيارى از كارشناس ــدا كنند. بس ــود را پي خ
ــردن مصرف   ــور، علت توجه نك ــادى كش اقتص
ــى را  ــاى ايران ــدارى كااله ــه خري ــدگان ب كنن
ــاى مصرفى  ــواع كااله ــترده ى ان ــوم  گس هج
ــه به صورت قانونى  ــادوام و بى دوام خارجى ك ب
ــوند،  ــور مى ش ــى وارد مرزهاى كش و غيرقانون

دانسته اند.
ــاى داخلى به  ــه امروزه در بازار ه اما چيزى ك
ــم مى خورد محصوالت و كاالهاى توليدى  چش
ــر از همتاى چينى و  ــت وبا قيمتى باالت بى كيفي
ــرف كننده هم  ــد كه مص وارداتى خود مى باش
ــى دهد كه  ــابقه ذهنى خود ترجيح م ــا به س بن
ــاى وارداتى بپردازد.  همچنان به مصرف كااله
ــدم نظارت كافى برمجراها و مبادى  از طرفى ع
ــور يكى از  ــى ورودكاالهاى خارجى به كش قانون
ــت .چرا كه زمانى  ــى بازارماس معضالت اساس
ــيك و كيفيتى باال  كاالهاى خارجى با ظاهرى ش
ــگاه ها موجود باشد  ــب در فروش و قيمت مناس
ــه مصرف  ــب و مايل ب ــى راغ ــر كمتركس ديگ
ــيارى از مصرف  ــت .بس ــى اس ــاى ايران كااله
كنندگان، از نبود كيفيت كاالهاى ساخت داخل 
ــد كه تبليغاتى كه در مورد  گله دارند و معتقدن
كاالها مى بينند با واقعيت يكى نيست، از همين 
ــابه  ــراغ كاالهاى مش رو ترجيح مى دهند به س
ــكل  خارجى رفته و آنها را خريدارى كنند. مش
ــدن ضمانتهاى اجرايى  ــدى گرفته نش ديگر، ج
ــط توليدكنندگان و كارخانه هاى داخلى در  توس
انجام تعهدهايى است كه در قبال مشتريان خود 
ــتر  ــب بيش دارند. به عنوان مثال بر روى برچس
محصوالت و لوازم خانگى با اين تبليغ مواجه مى 
شويم: «نصب رايگان محصوالت در منازل شما» 
اما واقعيت به شكل ديگرى است. پس از خريد 
ــا نمايندگى، متوجه مى  ــن محصول و تماس ب اي
شويم كه بايد مبلغى به عنوان هزينه ى اياب و 
ذهاب براى نصب محصول بپردازيم در صورتى 
ــب رايگان بايد به تمام  كه وقتى مى گويند نص
ــد. آيا اين اقدام با شعار «حق با  معنا رايگان باش
ــت» كه امروزه بيشتر مؤسسه هاى  مشترى اس

توليدى سرمى دهند، همخوانى دارد؟
 اين نبود ضمانت اجرايى تعهدهاى برخى توليد 
ــث كم رنگ  ــوالت داخلى باع ــدگان محص كنن
ــدن ميل و رغبت مصرف كننده ى داخلى به  ش
ــدن  ــدارى كاالى ايرانى و در نتيجه داغ ش خري
بازار كاالهاى مشابه خارجى شده است. توجه به 
محصوالت داخلى تنها مختص مصرف كنندگان 
ــدگان نيز بايد با باال  ــود، بلكه توليد كنن نمى ش
بردن كيفيت محصوالت، اجراى تعهدها و پايين 
آوردن قيمت محصوالت در مقايسه با كاالهاى 
ــد مصرف كنندگان  ــابه خارجى اجازه ندهن مش
ــمت خريدارى و مصرف كاالهاى خارجى  به س

تمايل پيدا كنند./

مهار آتش سوزى در بندرخمير
رييس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى بندر خمير  

از مهار آتش سوزى در اين شهرستان خبر داد.
ــع طبيعى  ــانى مناب ــگاه اطالع رس ــزارش پاي به گ
ــوش قانعى گفت:  ــزگان؛ داري ــزدارى هرم و آبخي
ــب منطقه رويدر اين  ــوزى در كوه ش اين آتش س
شهرستان صورت گرفت و خوشبختانه با مديريت 
ــاى يگان حفاظت منابع طبيعى و آبخيزدارى  نيروه
شهرستان  بندر خمير، محيط زيست شهرستان الر و 
افراد محلى بالفاصله وارد عمل شده  و آتش سوزى 
ــوزى در  را مهار كردند.وى ادامه داد: اين آتش س
ــطح يك هكتار از عرصه هاى طبيعى و خسارت  س
ــى وارد آورد.رييس اداره  اندكى به بوته هاى مرتع
ــدر خمير در پايان  ــع طبيعى و آبخيزدارى. بن مناب
خاطر نشان كرد: شماره تماس 1504 امداد جنگل 
ــاده دريافت  ــع فرماندهى يگان حفاظت، آم و مرت
گزارشها و اخبار مردمى در خصوص آتش سوزى، 
تخريب و تصرف اراضى ملى، قاچاق گياهان دارويى 
ــارتهاى جبران  ــا از ورود خس ــد ت و چوب مى باش
ناپذير به عرصه هاى منابع طبيعى جلوگيرى شود/.

بازديد اعضاء فنى منابع طبيعى 
از طرحهاى احياء درياچه اروميه

ــانى منابع طبيعى و  ــگاه اطالع رس ــه گزارش پاي  ب
ــه فنى اداره  ــزگان ، اعضاء كميت ــزدارى هرم آبخي
ــزگان از طرحهاى  ــتان هرم ــع طبيعى اس كل مناب
ــيب كربن در  ــه اروميه و طرح ترس ــاء درياچ احي
ــد كردند.در اين بازديد  منطقه بورآالن ماكو بازدي
ــع طبيعى  و آبخيزدارى  ــه روزه از اداره كل مناب س
هرمزگان ، مهندس پور بليغى معاون فنى اداره كل 
ــزدارى اداره كل   ــين پور معاون آبخي مهندس حس
ــع ، مهندس  ــار رييس اداره مرت ــدس بهمن ي مهن
ــان اداره بيابان ، مهندس منصورى  اپرا ازكارشناس
رييس اداره ترويج و آموزش و مهندس كرد رييس 
ــى اداره كل  ــتند.معاون فن اداره جنگل حضور داش
منابع طبيعى و آبخيزدارى هرمزگان با قدردانى  از 
تالشهاى كاركنان اداره كل منابع طبيعى آذربايجان 
ــيب  غربى در اجراى طرحهاى احياء درياچه و ترس
كربن گفت: پديده بيابانزايى و وجود كانونهاى گرد 
ــتان سبز آذربايجان غربى و همچنين  و غبار در اس
خشك شدن درياچه اروميه از مهمترين مشكالت 
اين استان است كه بايد راهكارهاى مناسب در اين 
ــيده شود پور بليغى افزود: با تالشهاى  زمينه انديش
ــى  ــع طبيع ــكاران اداره كل مناب ــيارخوب هم بس
ــده است  آذربايجان غربى طرحهاى خوبى اجرا ش
ــد و  ــته باش و اميدواريم كه اين طرح ها تداوم داش

اجراى اينگونه طرحها بايددر  اولويت قرار گيرد
      افزايش پنج درصدى مصرف برق 

در هرمزگان
در ساعات اوج مصرف، مصرف برق در هرمزگان 
پنج درصد افزايش يافته است.به گزارش خبرگزارى 
ــيما  مركز خليج فارس مديرعامل شركت  صداوس
توزيع برق هرمزگان گفت: در تاريخ 26 تير امسال 
پيك مصرف برق به دو هزار و 59 مگاوات رسيده 
ــوا را علت  ــرى افزايش دماى ه ــت.محمد ذاك اس
افزايش مصرف برق در استان اعالم كرد.وى گفت: 
ــرف بايد پيك مصرف برق به زير  با مديريت مص
ــتان كاهش يابد.مديرعامل  دو هزار مگاوات در اس
شركت توزيع برق هرمزگان گفت: توصيه مى شود 
ــهروندان در ساعتهاى اوج يعنى از ساعت 13 تا  ش

17 از يك كولر استفاده كنند.
نخستين كاروان حجاج ايرانى از 

هرمزگان عازم سرزمين وحى شدند
ــات انتقال  ــزگان عملي ــتاندار هرم ــور اس ــا حض ب
ــماره  ــال جارى با انجام ش زائران بيت اهللا الحرام س
ــالمى ايران  ــرواز 1614 هواپيمايى جمهورى اس پ
ــتم مردادماه از فرودگاه  «هما» ساعت 8 صبح هش
بندرعباس به مقصد فرودگاه مدينه منوره آغاز شد.

ــاعت 7  ــنا، منطقه خليج فارس، س  به گزارش ايس
ــاس و تابلوهايى  ــرودگاه بين المللى بندرعب صبح، ف
ــمت ترمينال حجاج راهنمايى مى كند  كه ما را به س
ــمان  ــالنى كه مملو از چش . پاركينگ فرودگاه و س
ــت، اينجا مقدمه ديدار  ــر زيارت خانه خدا اس منتظ
است و عاشقانى اينجا هستند كه نه با پاى تن بلكه با 
پاى دل آمده اند تا به آرزوى ديرينه خود برسند. /

امنيت زمانى ايجاد مى شود كه همه مشاركت كنند

  گروه گزارش : غالم نمك پور: 
ــرهنگ محمد رستمى فرمانده نيروى  س
ــت  ــتان ميناب در نشس انتظامى شهرس
صميمى با اصحاب رسانه اين شهرستان 
ــب ما خدمت  ــن افتخار نصي ــت : اي گف
ــده كه در نقطه اى از كشور  گزاران ش
ــالمى به مردم خود  پهناور جمهورى اس

خدمت نماييم .
 فرمانده نيروى انتظامى شهرستان ميناب 
ــم در هرمزگان  ــود : اميدواري ــوان نم عن
بتوانيم خدمت گذارى صادق براى مردم 
خونگرم شهرستان ميناب در كنار يكى از 
ــاى اجتماعى كه همان   مهم ترين نهاد ه
ــانه ها مى باشند امنيت در شهرستان  رس
ــتمى بيان  ــاهد باشيم. سرهنگ رس را ش

ــود : اميدواريم با يارى هم بتوانيم نظم  نم
ــت و آرامش را براى مردم ميناب  و امني

به ارمغان بياوريم .
وى در ادامه گفت : امنيت معقوله ى چند 
ــت كه نيازمند مشاركت حضور  وجهى س
ــطح  ــته ها در درس ــروه ها و دس همه گ
ــد. وى تشريح نمود: لزوم  كشور مى باش
داشتن امنيت، مشاركت و حضور گروهى 
ــى و غيردولتى،  ــازمان هاى دولت همه س
ــد.  ــه خصوصى مى باش ــى و نيم خصوص
ــود :يكى  ــاب بيان نم ــى امنيت مين متول
ــتقيم در ــاى مهمى كه تاثير مس از نهاده

ــد  ــته باش  برقرارى امنيت مى تواند داش
رسانه ها مى باشند .

ــى گفت : امنيت  ــده نيروى انتظام  فرمان
ــا در تمامى  ــى فعاليت ه ــر بناى تمام زي
جوامع بوده و خواهد بود و چنانچه امنيتى 
نباشد تمامى اهداف محقق نخواهد شد و 
چنانچه تحقق پيدا نمايد با مشكلى جدى 
مواجه خواهيم شد. سر هنگ رستمى بيان 
ــاندن  نمود : تقاضاى ما از همه يارى رس
ــث امنيت  ــى در بح ــروى انتظام ــه  ني ب
مى باشد فر مانده نيروى انتظامى دومين 

شهرستان پهناور استان هرمزگان در ادامه 
اظهار داشت: ما نياز به مشاوره  و هم فكرى 
ــه در امنيت را داريم. وى گفت :  همه جانب
ــع و اطالع كافى جهت برنامه  نياز به مو ق
ــگيرى و مقابله  ريزى و هدف گذارى ،پيش

با بزه را داريم .
ــع فعاليت  ــكاس به مو ق ــزود : انع  وى اف
ــط  ــاظ امنيتى خبرتوس ــا لح ــا ،اخبار ب ه
ــود همكاران  ــانه  باعث مى ش اصحاب رس
ــترى در  ــا قوت قلب بيش ــتان ب درشهرس
ــند  ــته باش ــه مردم حضور داش خدمت ب
ــدن افكار  ــن ش ــن انعكاس باعث روش ، اي
ــبت به كار نيروى انتظامى در  عمومى نس
ــتان خواهد بود .وى ضمن  ــطح شهرس س
ــگيرى اظهار داشت:  ــاره به شرايط پيش اش
ــانه هاى دشمن به خصوص صهيونيزم  رس
كه دشمنى ديرينيه اى را با اين مردم و نظام 
ــعى در خالف جلوه دادن  دارند هميشه س
ــت گاه هاى نظام جمهورى  عمل كرد دس
اسالمى را در جهان داشته اند و اينجا وظيفه 
ى اصحاب رسانه قبل از انعكاس اخبار مر 
بو ط به امنيت مردم هماهنگى كاملى را با 

دستگاه ناجا داشته باشند ./

به مناسبت دهه كرامت مراسم جشنى درفارغان برگزارگرديد 
ــهر فارغان  ــالم كمالى روحانى ش ــه حجت االس   دراين جلس
ــلمانان جهان نكاتى  ضمن تبريك دهه ى كرامت به تمامى مس

درباب دهه ى كرامت بيان كرد.
به گزارش احسان دهقانى خبرنگار ما؛ روحانى شهر فارغان  افزود: 
دهه ى كرامت باتولدحضرت معصومه آغازمى شودكه اول ماه ذى 
القعده شروع وباوالدت حضرت ابولحسن على بن موسى الرضا (ع) 
ــيارى ازمطالب  پايان مى يابد.كمالى ادامه داد:اين دهه يادآور بس
ــمند  ــازنده و ارزش ومباحث پرارزش وعالى وداراى مفاهيم بلندس
ــن وپرمعناترين عاليق ومهر  ــت.دهه اى كه يادآور لطيف تري اس

ــود.مهر  ــبت به برادرديده مى ش و وفاهاى كم نظيريك خواهرنس
ــرت واداركرده  ــك خواهرمهربان ودلداده رابه هج و وفايى كه ي
وغربت وبيمارى ومرگ درفصل جوانى برايش آسان نموده است.
ــق ودوستى  ــت واين درس عش مهربانى كه درتاريخ كم نظيراس
ــانها  ــت اين خواهر و برادر ميتواند الگويى براى همه ى انس ومحب
ــد.لذادهه ى كرامت تداعى كننده عزم واراده ى آهنين زنان  باش
بزرگ وبانوان واالمقام وگرانقدرجهان اسالم مى باشدكه تقريبا تمام 
مفاهيم سازنده ى انسانى ومحبت نسبت به يكديگر دراين دهه ى 

پرارزش جمع شده است./

تجليل از دو تن از مدافعان حرم  در ميناب
گروه گزارش : غالم نمك پور

ــيه افتتاح  يازدهمين  درحاش
ــنواره فرهنگى و ورزشى  جش
ــتم به مناسبت  ــمان هش آس
ــيعيان  ــتم ش ــالد امام هش مي
ــا،ع، ابراهيم ذاكرى  امام رض
ــى  فرهنگ ــنواره  جش ــر  دبي
هنرى ورزشى آسمان هشتم 
ــا خبرنگار ما در  در گفتگو ب

ميناب بيان نمود.
مردم روستاى كردر هر ساله 
ــا برپايى  ــت ب ــه كرام در ده
ــمان هشتم عطر  جشنواره آس
ــار  ــوى را در منطقه انتش رض
ــزود.در اين  ــد.وى اف مى دهن
ــاركت يك هزار  جشنواره مش

و 68 نفر در جشنواره يازدهم  
ــى گرديد . وى گفت: 20  قطع
گروه سرود در جشنواره امسال 
مردم  ــت  دارند.هم ــركت  ش
ــردر در برگزارى  ــتاى ك روس
جشنواره با محوريت امام رضا 

(ع) ستودنى است .
ــنواره آسمان هشتم  دبير جش
نمود:  ــوان  عن ــوى  كردر رض
ــار كريمه با  ــايه س برنامه س
ــتان حضرت  حضور خدام آس
فاطمه معصومه (س) تا هفتم 
مرداد در ميناب ادامه خواهد 
ــت:  ــار داش ــت. وى اظه داش
ــمان هشتم در  ــنواره آس جش
25 رشته تا پايان دهه كرامت 

ــه دارد. على  ــاب ادام در مين
بالك بخشدار بخش بندزرك 
ــاب در ادامه اين گفتگو به  مين
خبرنگار ما گفت:  تداوم بيش 
ــنواره آسمان  از يك دهه جش
ــدام  ــى از خ ــتم و ميزبان هش
ــتان قدس و حرم حضرت  آس
ــتاى  ــه (س) در روس معصوم
كردر و مزين شدن اين روستا 
با نام پرافتخارامام رضا ،كردر 
ــت كه  ــوى ، افتخارى اس رض
ــه كرامت به  ــاله در ده هرس
ــتاى كردر  ــردم روس همت م
ــزگان و  ــردم هرم ــب م نصي
ــتان ميناب گرديد. وى  شهرس
ــت  با تقدير از تالش هاى دس

ــمان  ــنواره آس اندركاران جش
ــت : امسال  هشتم اظهار داش
ــنواره  ــاى اين جش ــه ه برنام
ــاى جاى  ــور ويژه در ج به ط
ــرا  ــرى و اج ــزگان پيگي هرم
با  ــود.بالك همچنين  ــى ش م
بيان اين مطلب كه شهرستان 
ميناب قطب فرهنگى هرمزگان 
ــت افزود. از اين شهرستان  اس
به عنوان قم هرمزگان نام برده 
مى شود  وى  افزود:بسيارى از 
ــاى مذهبى مثل پنجم  آيين ه
ــاله  ــاب هر س ــرم در مين مح
ــقان اهل  جمع كثيرى از عاش
بيت را سرازير اين شهرستان 

مى نمايد. /

فرمانده نيروى انتظامى ميناب :

ــگاه  دانش ــجادى گفت:  ــيدهادى س س
ــدى زير مجموعه  ــى كاربردى المه علم
ــردى مى  ــى كارب ــع علم ــگاه جام دانش
ــال 1388 در مجموعه  ــد كه از س باش
آلومينيوم المهدى با تعداد كمى دانشجو 
ــته تكنولوژي توليد  ــدان با رش از كارمن
ــروع به  ــوم در مقطع كاردانى ش آلوميني

فعاليت نموده است.
ــركت  ــى ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــوم المهدى ؛ وى افزود: از ابتداى  آلوميني
ــه 200 نفر  ــون نزديك ب ــيس تا كن تاس
دانشجو پذيرفته ايم كه 144 نفر ازآن ها 
فارغ التحصيل و مابقى مشغول به تحصيل 
ــند.وى گفت: واحد صنعتى علمى  مى باش
ــزى كه از  ــزء محدود مراك كاربردى ج
ــردى در منطقه  ــع علمى كارب واحد جام
ــد، با توجه به  ــژه داراى مجوز مى باش وي
نقش محورى مجموعه المهدى در منطقه 

ــته ها رايزنى هاى  ويژه، براى افزايش رش
ــگاه جامع علمى كاربردى  فراوانى با دانش
ــط مديرعامل و رئيس  و نيازسنجى توس
ــه المهدى، از بهمن  هيات مديره مجموع
ــته دوره كارداني  ــار رش ــاه 1395 چه م
ــي ايمني  ــي، فن ــرق صنعت ــي برق- ب فن
ــي (HSE) - مكانيك  ــت فن كار و حفاظ
ــاف  ــات صنعتي و كارداني اكتش تأسيس
ــجادى گفت: از  معدن مصوب گرديد.س
ــته جديد  ــاه 96 اين مركز با 9 رش مهرم
از عالقمندان در رشته هاى كاردانى فنى 
ــى فنى  ــت فنى-كاردان ــى كاروحفاظ ايمن
ــرق صنعتى-كاردانى فنى متالوژى  برق-ب
ــى فنى مكانيك  ــد الومينيوم -كاردان تولي
ــى -كاردانى  ــات صنعت -مكانيك تاسيس
ــاف  و مهندسى فراورى  فنى معدن اكتش
ــيميايى .فناورى طراحى ونقشه  صنايع ش
ــى صنعتى .فناورى كنترل ابزار دقيق  كش

و مهندسى فناورى متالوژى ذوب فلزات 
ــس مركز علمى  ــى نمايد.ريي ثبت نام م
كاربردى آلومينيوم المهدى تصريح كرد: 
ــيل موجود و نياز نيروى  با توجه به پتانس
ــزي و غيرفلزي  ــانى كه در معادن فل انس
ــوالد، روى، آلومينيم،  ــتان و صنايع ف اس
كشتي سازي، پااليشگاه، توانير، اداره بنادر 
ــكله ها و ديگر مجموعه  ــتيراني، اس و كش
ــود دارد و از طرفى  هاي منطقه ويژه وج
چون حضور در دانشگاه ها براى برخي از 
ــخت است ما مى توانيم  شاغلين قدري س
ــردي نياز  ــته هاى كارب ــيس رش با تأس
ــر صنايع و معادن نزديك  كارمندان ديگ
ــزود:  ــجادى اف ــم آوريم.س ــم فراه را ه
ــد از تاريخ دوم الى  ــدان مى توانن عالقمن
ــايت  نهم مرداد ماه جهت ثبت نام به س
ــوده ودر ــنجش مراجعه نم ــازمان س س

 رشته هاى فوق ثبت نام كنند./

دكتر سيد هادى سجادى رئيس مركز علمى كاربردى آلومينيوم المهدي: 
مركز علمى كاربردى آلومينيوم در نه رشته جديد دانشجو مى پذيرد

3 دوشنبه 9 مرداد ماه  1396/ شماره 45  / سال  دوم
اجتماعى

ت
داش

ياد

خود كرده را تدبير نيسـت
ــتاندار  ــدان  ضرورى اس ــفر نه چن ــن روزها با س اي
ــانه هاى  ــا انتقادات برخى از رس ــزگان به ايتالي هرم
مستقل و اصولگرا استاندارى را تنگنا قرار داده است. 
ــت استاندار به سبب فاصله گرفتن از  حقيقت اين اس
مطبوعات قدرتمند اصالح طلب استان مدتهاست كه 
ــانه مقهور تيم هاى رسانه اى اصولگراى  در حوزه رس

هرمزگان شده است.
چند سالى از حضور جاسم جادرى در سمت استاندار 
ــال عملكرد وى و  ــت با اين ح ــته اس هرمزگان گذش
ــى از نخبگان،  ــش چندان مورد رضايت بخش مديران
ــخصيت هاى  نمايندگان ،احزاب روزنامه نگاران و ش
سياسى نيست. اين نارضايتى صرفا معطوف به طيف 
ــت و جادرى توفيق چندانى  ــتقل و اصولگرا نيس مس
ــتان  در همراهى بزرگان اصالح طلب و اعتداليون اس
كسب نكرده و اينان نيز در ابتداى شروع بكار دولت 

دوازدهم  خواستار تعويض وى هستند. 
ــتان  ــه گرفتن جادرى از طيف اصالح طلب اس فاصل
ــتباه محاسباتى در انتخاب  در ابتداى حضورش و اش
ــاوران بخش رسانه اى و روابط عمومى  مديران و مش
كه مورد اعتراض طيف اصالح طلب استان بود آغاز 
ــد. اين روند طى  چهار سال گذشته ادامه پيدا كرد  ش
ــرى هاى غير  ــتاندارى با درگي ــط عمومى اس و رواب
ضرورى بخصوص با يكى از نمايندگان نشان داد كه 
ــتاندار در اين زمينه عملكرد ناموفقى داشته و چه  اس
ــانه اى اصالح طلب  بهتر بود نصايح بخش بزرگ رس

استان را در نظر ميگرفت.
ــم جادرى بارها از عملكرد  ــت كه جاس جالب اينجاس
رسانه هاى رقيب دولت نظير صداوسيماى هرمزگان 
انتقاد كرده و از اينكه توفيقات دولت را در هرمزگان 
ــت كه البته امرى  ــش نمى دهند گاليه كرده اس پوش
ــت كه چرا  ــت، اما نكته اينجاس عجيب و غريبى نيس
ــتاندارى از جرايد مهم اصالح طلب استان فاصله  اس
ــت. استاندار هرمزگان سال گذشته در يك  گرفته اس
ــدم از طرف  ــت: معتق ــت مطبوعاتى بيان داش نشس
ــى حرف نمى زند و دفاع نمى كند كه اين  دولت كس
ــانه نداريم يا امكانت  ــت يا رس موضوع بيانگر آن اس

مان كم است يا امكانات تبليغى مؤثرى نداريم.
ــدم كه چرا  ــوع گله من ــت: از اين موض ــادرى گف ج
مديران گزارش كارى از عملكرد خود نمى دهند و از 
آن ها خواستم عملكرد خود را براساس واقعيت ارائه 
دهند تا دولت مورد هجوم و قضاوت غيرمنصفانه قرار 
نگيرد.حال بايد از وى پرسيد آيا به ارزش مطبوعات 
اصالح طلب و همسو با دولت پى برده ايد يا همچنان 
ــانه اى  ــى چرخد؟ عملكرد رس ــنه م در بر يك پاش
ــتاندارى به سبب نگاه خاص استاندار به عده اى و  اس
ــو با دولت  بى اهتمامى به بدنه اصلى مطبوعات همس
ــتاندارى  ــد ضرر اصلى را اس ــر همچنان ادامه ياب اگ
ــو با  ــرات طيف نخبگان همس ــد برد كه از نظ خواه
دولت بهره نمى برد و در تنگناها بى ياور خواهد ماند.
ازسويى عملكرد نسبتا ضعيف استاندارى در اين چند 
ــت و اگر نگاهى به جرايد بيندازيم  ساله قابل اعتناس
ــتان از  ــرق اس به جز تمجيد جناب ذولقدر نماينده ش
ــينى مشاهده نمى شود.  ــتاندار عمال تحس عملكرد اس
ــتاندارى تنها معطوف  در مجموع ضعف عملكرد اس
ــود ،اما اينكه نماينده عالى  به حوزه رسانه اى نمى ش
ــات اصالح طلب  ــتان تعاملى با مطبوع دولت در اس
ــيار مهم انگاشت كه  ــته را بايد يك ضعف بس نداش

البته نبايد از نگاه ريس جمهور محترم دور بماند.

 به جاى 1000 تومان 
500  تومان  بپردازيد

كاظم گلخنى

 گروه گزارش غالم نمك پور:
ــى خزايى در  ــالم بن  حجت االس
ــا در ميناب    ــو با خبر نگار م گفتگ
ــعيد  س والدت  ــك  تبري ــن  ضم
ــه معصومه(س) و  ــرت فاطم حض
ــالم  ــر بيان نمود : در اس روز دخت
دختر درخانواده  يكى از افتخارات  
ــت كه اسالم اين نعمت  منزل اس
ــلمان  ــواده هاى مس ــراى خان را ب

برگزيد.
اسالمى  تبليغات  ــازمان  س رئيس 
شهرستان ميناب افزود : به همين 
دليل سادات و نسل پيغمبر اسالم  
از ذريه حضرت فاطمه زهرا (س)

مى باشند.
ــالمى  جايگاه  ــه اس  وى در جامع
ــت و گفت  ــران را  واال دانس دخت
ــران  ــردارى  دخت ــو ب الگ ــا  ب   :
ــه(س) معصوم ــرت  ازحض ــا  م
ــا آموزش آموزه هاى  مى توانند ب
دينى و انس با قرآن  و با رفتارهاى  
ــدن  ــبب نزديك ش ــه س مهربانان
اقوام و خويشاوندان و پدر ومادر، 
ــاره به مضرات  ــند. وى با اش باش
ــواده ها گفت: بايد  ماهواره درخان
ــراى مردم  ــرات ماهواره را ب مض
ــواده ها اين  ــرح نمود وبه خان مط
ــانى را انجام دادكه  از  اطالع رس
اين ابزار مخرب و جادويى دشمن 

ــازمان  ــتفاده ننمايند. متولى س اس
ــاب ادامه  ــالمى مين ــات اس تبليغ
داد:هستند  و خواهند بود دختران 
امروز كه مادران فردا خواهند شد 
و براى تربيت فرزندانى سالم نياز 
ــت.وى اظهار  ــالم اس به مادرى س
ــر  و زن  ــت حجاب هر دخت داش
ــت  ــى  پرچمى اس ــلمان ايران مس
ــالم و نظام  براى اعتالى  دين اس
ــران وى با  ــالمى اي ــورى اس جمه
ــمن از حجاب  اشاره به ترس دش
ــلمان ايرانى  بيان  دختر و زن مس
ــاب زنان ما  ــمن از حج نمود: دش
مى ترسد چون حجاب زن مسلمان 
و دختر ايرانى نقش محورى را در 

ــمنان  اين انقالب و  مبارزه با دش
ــالب 57 ايفا  ــاز انق ــردم  از آغ م
ــه  توجه به  ــاره ب ــود.وى با اش نم
فرزندان  توسط خانواده ها  تصريح 
نمود : فرزندان نياز به توجه دارند 
ــى تواند   ــا فرزندان م ــى ب مهربان
ــاده ترين نوع محبت خانوده ها  س
ــت كه  ــد و حداقل كارى اس باش
ــد انجام  ــى توانن ــا م ــواده ه خان

دهند.
ــن بلوغ   ــاره به س بنى خزايى با اش
ــرايط ،  ــن ش ــت: اي ــدان گف فرزن
ــن جوانان  ــرايطى خاص در بي ش
ــد كه متاسفانه بعضى  ما  مى باش
ــا  در بحرانى ترين  ــواده ه از خان

ــدان ماننداين دوران  روزگار فرزن
ــد . وى  ــى گذارن ــا را تنها م آنه
ــه  ــر و انديش ــد فك ــزود : تولي اف
ــك جامعه نياز  ــرفت ي براى پيش

است.
ــه  ب ــت  نوب ــد  بع ــزود:  اف وى 
ــه ها  ــكار و انديش ــن اف ــرا اي اج
ــرا نيازمند  ــد از اج ــد و بع مى رس
ــا و  ــودن عيب ه ــرف نم ــه برط ب
ــتمرار در كار دارد مشكالت و اس

ــد در صنعت ،  ــن روند كه باي  اي
ــه هاى  ــام زمين ــگ و در تم فرهن
ديگر يك خانواده مسلمان كه نياز 
ــت  ادامه داشته  ــرفت اس به پيش

باشد./

  دختران  از حضرت معصومه (س) الگو بگيرند

ــتان  شهرس ادارى  ــوراى  درش ــريفى  ناصرش
ــتگاه  دس ــالش  ت از  ــى  قدردان ــا  ب ــه  بندرلنگ
ــته  ــروى انتظامى و برخورد شايس ــى و ني قضاي
ــان ما  ــرد: جوان ــردم اظهار ك ــا م ــرو ب ــن ني اي
ــن،  ــج، روغ ــا برن ــود گاه ــين خ ــا ماش ــه ب ك
ــد قاچاقچى  ــر جابجا مى كنن ــال و يا كول يخچ

نيستند. 
ــكم زن و بچه  ــيركردن ش ــراى س ــه اينها ب بلك
ــد و اين  ــاش مى كنن ــن راه امرار مع ــود از اي خ
ــم ولى با آن ها برخورد  موضوع را همگى مى داني

مى شود.
ــاق كاال بايد  ــدف از مبارزه با قاچ ــزود: ه وى اف
ــت ها و باندهاى كالن كه با  برخورد با دانه درش
ــرى قاچاق مى كنند  ــم عظيم و به طور كانتين حج
ــد  ــه اقتصاد زده و مى زنند، باش ــه به ريش و تيش

ــز اين موضوع را  ــه رهبر معظم انقالب ني چرا ك
بارها مورد تأكيد قرار داده  اند.

ــس  ــزگان در مجل ــرب هرم ــردم غ ــده م نماين
ــوان فوق  ــرد: يك ج ــالمى اضافه ك ــوراى اس ش
ــت  ــق با من تماس داش ــن مناط ــانس از اي ليس
ــن راه درآمد زايى نكنم  ــت كه اگر از اي و مى گف
ــام دهم،  ــه كار انج ــرار معاش چ ــت ام در جه
ــتغال نداريم حداقل كارى  وقتى ما هنر ايجاد اش
ــن افراد پيش ــختى براى اي ــرايط س نكينم كه ش

بيايد. 
ــت:  ــران عنوان داش ــه مدي ــاب ب ــريفى خط ش
ــت  ــاف داش انعط ــود  ــردم مى ش م كار  ــراى  ب
ــه  ــت ك ــى اس ــر از مديران ــاى تقدي ــا ج و واقع
هميشه پاى كار بوده اند و به مشكالت مردم رسيدگى 

كردند./

جوانانى كه براى امرار معاش ، برنج جابجا 
مى كنند قاچاقچى نيستند

رئيس سازمان تبليغات اسالمى ميناب:

ــم جشن والدت  به گزارش خبرنگار ميراث جرون مراس
حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر در بيت الزهرا 
ــهر ميناب با حضور مشاور   ــجد امام خمينى (ره) ش مس
معاون استاندار هرمزگان و فرماندار ويژه اين شهرستان 
ابوذرمهدى نخعى، مسئول امور بانوان و خانواده معاونت 
ــژه ، خادمين حرم حضرت  ــتاندارى و فرماندارى وي اس
معصومه (س)  ، معاون مدير كل و رئيس تعاون ، كار و 
ــتان ، رئيس اداره بهزيستى  معاون  رفاه اجتماعى شهرس
ــتان ، مداحان اهل  ــى آموزش و پرورش شهرس پرورش
ــردم با همكارى دفتر  ــت  ميناب و با حضور عموم  م بي
ــتاندارى و فرماندارى  ــور بانوان و خانواده معاونت اس ام
ــتان برگزار  ــه كرامت شهرس ــتاد مردمى ده ويژه و س

گرديد.

مراسـم والدت حضرت معصومه (ع)
با حضورمسـئولين در ميناب

 احمد مرادى در ديدار با مديركل راهدارى 
ــزگان بيان  ــاده اى هرم ــل و نقل ج و حم
ــت: حوزه راهدارى و حمل ونقل جاده  داش
اى در استان فضاى بسيار زيادى براى كار 
كردن دارد طى بازديده هاى مستمرى كه 
ــته ام اين راهها  ــتايى داش ــاى روس از راهه
دچار مشكالت عديده اى هستند كه انتظار 

مى رود اين مشكالت مرتفع شود.
ــس  ــاس در مجل ــردم بندرعب ــده م نماين
ــوزه حمل و  ــالمى، افزود: ح ــوراى اس ش
ــك حوزه تخصصى و پردرآمد براى  نقل ي
ــزايى در اقتصاد  ــت و نقش بس كشور اس

كشور دارد،
 نياز به مديريت و نظارت دارد. وى گفت: 
ــواردى منجمله وجود  ــن بازديدها م در اي
چهار تقاطع خطرناك در حوزه شهرستان 
بندرعباس از قبيل تقاطع روستاى سرخون 
ــال احمد، ترميم  ــى، دهنو وجم ،قلعه قاض
ــاده و گارديل هماگ پايين، 40 كيلومتر  ج
از جاده رضوان – فين جاده تعريض و نياز 
ــفالت دارد و همچنين جاده  به روكش آس
روستاى حسن لنگى نياز مبرم به تعريض 
ــودن جاده  ــه علت باريك ب ــازى ب و بهس
ــيرمند به  ــالت تا س ــرادى از كرب دارد.م

ــد غيرعامل ياد كرد و  ــوان جاده پدافن عن
ــكلى براى  ــت: اين جاده اگر زمانى مش گف
ــير جايگزين  ــهريور بيفتد مس تونل 17 ش
ــريعتركار  خوبى خواهد بود، بايد هر چه س
6 الى 7 كيلومتر باقيمانده از جاده به اتمام 

برسد.
ــس دهم، در  ــده مردم در مجل ــن نماين اي
ــتان  ــاره اى  به جاده هاى شهرس ادامه اش
ورودى  ــت:  وگف ــرد  ك ــاد  آب ــى  حاج
ــى  ــتاى باغات نياز به اصالح و بررس روس
دارد. از دوراهى باباغالم تا كهورستان 40 
ــاده نياز به تعريض  ــى 50 كيلومتر از ج ال
ــير كه  ــكالت پل فلزى در اين مس و مش
ــده  ــاخته ش ــالمى س ــل انقالب اس از اواي
ــى قرار بگيرد و هرچه  ــت مورد بررس اس
سريعتر جهت رفع دغدغه هاى مردم اين 
ــيده و اجرايى  ــتاها تدابير الزم انديش روس

ــكالت و  ــود.مرادى در ادامه بيان مش ش
ــتاها گفت: در  ــردم روس ــه هاى م دغدغ
ــك پل عابر  ــد بندرخمير نياز به ي گوربن
ــاده ورودى  ــود و ج ــده مى ش ــاده دي پي
ــار باال نياز به اصالح و جاده  روستاى كش
ــياهو تا روستاى احمدى نياز به تعريض  س
ــين هم نياز به تعريض  ــته ايس و جاده پش
ــول 15 كيلومتر  ــفالت به ط و روكش آس

دارد.
ــوزه انتخابيه بندرعباس  ــده مردم ح نماين
ــوان  عن ــالمى،  اس ــوراى  ش ــس  مجل در 
ــاده  ــتان ج اس ــرق  ــوزه ش ــرد: در ح ك
ــك  ي ــه  ب ــاز  ني ــاب  مين ــاس  بندرعب
ــر  ــدوارم ه امي ــه  ــردان داردك برگ دور 
ــنيدن  ــاهد ش ــدام و ش ــريعتر اق ــه س چ
ــه هاى مردم  ــرفت كار و رفع دغدغ پيش

باشيم./

بخشدار فارغان خبرداد :

ــش  ــدار بخ ــارى بخش ــد كن   محم
فارغان در گفتگو با احسان دهقانى 
ــاح نمايندگى  ــگار  ما به افتت خبر ن
ــاره  ــوال بخش فارغان اش ــت اح ثب

نمود .
ــه خريدارى  ــا توجه ب ــزود : ب وى اف
تمام تجهيزات با اعتبارات بخشدارى 

ــذب  ــش و ج ــاى بخ ــارى ه و دهي
ــت  ــه دول ــم در هفت ــرو  اميدواري ني
ــيم. ــن مركز باش ــاح اي ــاهد افتت ش
ــارى در ادامه افزود : تجهيز خانه  كن
ــان نيز در  ــش فارغ ــالل احمر بخ ه
ــارى تصريح  ــت .كن ــتور كار اس دس
كرد: سه پانسيون پرستارى و مامايى 
ــاخت  در درمانگاه فارغان درحال س
ــه قول و  ــا توجه ب ــه ب ــد ك مى باش
مساعدت مسئولين مربوطه نيمه دوم 
ــاهد راه اندازى آن خواهيم  ــال ش س
ــزود : فوريتهاى  بود. وى در پايان اف
ــكى  115 و  اينترنت پر سرعت  پزش
ــهر در حال  ــن ش ــراه اول اي 3Gهم

راه اندازى  مى باشد./

افتتاح و راه اندازى نمايندگى 
ثبت احوال و هالل احمر

ناصرشريفى نماينده غرب هرمزگان در مجلس:

راه هاى روستايى هرمزگان دچار مشكالت عديده اى هستند
احمد مرادى نماينده مردم هرمزگان در مجلس :

حمل و نقل يك حوزه تخصصى و پردرآمد براى كشور است
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خود كرده را تدبير نيسـت
ــتاندار  ــدان  ضرورى اس ــفر نه چن ــن روزها با س اي
ــانه هاى  ــا انتقادات برخى از رس ــزگان به ايتالي هرم
مستقل و اصولگرا استاندارى را تنگنا قرار داده است. 
ــت استاندار به سبب فاصله گرفتن از  حقيقت اين اس
مطبوعات قدرتمند اصالح طلب استان مدتهاست كه 
ــانه مقهور تيم هاى رسانه اى اصولگراى  در حوزه رس

هرمزگان شده است.
چند سالى از حضور جاسم جادرى در سمت استاندار 
ــال عملكرد وى و  ــت با اين ح ــته اس هرمزگان گذش
ــى از نخبگان،  ــش چندان مورد رضايت بخش مديران
ــخصيت هاى  نمايندگان ،احزاب روزنامه نگاران و ش
سياسى نيست. اين نارضايتى صرفا معطوف به طيف 
ــت و جادرى توفيق چندانى  ــتقل و اصولگرا نيس مس
ــتان  در همراهى بزرگان اصالح طلب و اعتداليون اس
كسب نكرده و اينان نيز در ابتداى شروع بكار دولت 

دوازدهم  خواستار تعويض وى هستند. 
ــتان  ــه گرفتن جادرى از طيف اصالح طلب اس فاصل
ــتباه محاسباتى در انتخاب  در ابتداى حضورش و اش
ــاوران بخش رسانه اى و روابط عمومى  مديران و مش
كه مورد اعتراض طيف اصالح طلب استان بود آغاز 
ــد. اين روند طى  چهار سال گذشته ادامه پيدا كرد  ش
ــرى هاى غير  ــتاندارى با درگي ــط عمومى اس و رواب
ضرورى بخصوص با يكى از نمايندگان نشان داد كه 
ــتاندار در اين زمينه عملكرد ناموفقى داشته و چه  اس
ــانه اى اصالح طلب  بهتر بود نصايح بخش بزرگ رس

استان را در نظر ميگرفت.
ــم جادرى بارها از عملكرد  ــت كه جاس جالب اينجاس
رسانه هاى رقيب دولت نظير صداوسيماى هرمزگان 
انتقاد كرده و از اينكه توفيقات دولت را در هرمزگان 
ــت كه البته امرى  ــش نمى دهند گاليه كرده اس پوش
ــت كه چرا  ــت، اما نكته اينجاس عجيب و غريبى نيس
ــتاندارى از جرايد مهم اصالح طلب استان فاصله  اس
ــت. استاندار هرمزگان سال گذشته در يك  گرفته اس
ــدم از طرف  ــت: معتق ــت مطبوعاتى بيان داش نشس
ــى حرف نمى زند و دفاع نمى كند كه اين  دولت كس
ــانه نداريم يا امكانت  ــت يا رس موضوع بيانگر آن اس

مان كم است يا امكانات تبليغى مؤثرى نداريم.
ــدم كه چرا  ــوع گله من ــت: از اين موض ــادرى گف ج
مديران گزارش كارى از عملكرد خود نمى دهند و از 
آن ها خواستم عملكرد خود را براساس واقعيت ارائه 
دهند تا دولت مورد هجوم و قضاوت غيرمنصفانه قرار 
نگيرد.حال بايد از وى پرسيد آيا به ارزش مطبوعات 
اصالح طلب و همسو با دولت پى برده ايد يا همچنان 
ــانه اى  ــى چرخد؟ عملكرد رس ــنه م در بر يك پاش
ــتاندارى به سبب نگاه خاص استاندار به عده اى و  اس
ــو با دولت  بى اهتمامى به بدنه اصلى مطبوعات همس
ــتاندارى  ــد ضرر اصلى را اس ــر همچنان ادامه ياب اگ
ــو با  ــرات طيف نخبگان همس ــد برد كه از نظ خواه
دولت بهره نمى برد و در تنگناها بى ياور خواهد ماند.

ازسويى عملكرد نسبتا ضعيف استاندارى در اين چند 
ــت و اگر نگاهى به جرايد بيندازيم  ساله قابل اعتناس
ــتان از  ــرق اس به جز تمجيد جناب ذولقدر نماينده ش
ــينى مشاهده نمى شود.  ــتاندار عمال تحس عملكرد اس
ــتاندارى تنها معطوف  در مجموع ضعف عملكرد اس
ــود ،اما اينكه نماينده عالى  به حوزه رسانه اى نمى ش
ــات اصالح طلب  ــتان تعاملى با مطبوع دولت در اس
ــيار مهم انگاشت كه  ــته را بايد يك ضعف بس نداش

البته نبايد از نگاه ريس جمهور محترم دور بماند.

 به جاى 1000 تومان 
500  تومان  بپردازيد

كاظم گلخنى

 گروه گزارش غالم نمك پور:
ــى خزايى در  ــالم بن  حجت االس
ــا در ميناب    ــو با خبر نگار م گفتگ
ــعيد  س والدت  ــك  تبري ــن  ضم
ــه معصومه(س) و  ــرت فاطم حض
ــالم  ــر بيان نمود : در اس روز دخت
دختر درخانواده  يكى از افتخارات  
ــت كه اسالم اين نعمت  منزل اس
ــلمان  ــواده هاى مس ــراى خان را ب

برگزيد.
اسالمى  تبليغات  ــازمان  س رئيس 
شهرستان ميناب افزود : به همين 
دليل سادات و نسل پيغمبر اسالم  
از ذريه حضرت فاطمه زهرا (س)

مى باشند.
ــالمى  جايگاه  ــه اس  وى در جامع
ــت و گفت  ــران را  واال دانس دخت
ــران  ــردارى  دخت ــو ب الگ ــا  ب   :
ــه(س) معصوم ــرت  ازحض ــا  م

ــا آموزش آموزه هاى  مى توانند ب
دينى و انس با قرآن  و با رفتارهاى  
ــدن  ــبب نزديك ش ــه س مهربانان
اقوام و خويشاوندان و پدر ومادر، 
ــاره به مضرات  ــند. وى با اش باش
ــواده ها گفت: بايد  ماهواره درخان
ــراى مردم  ــرات ماهواره را ب مض
ــواده ها اين  ــرح نمود وبه خان مط
ــانى را انجام دادكه  از  اطالع رس
اين ابزار مخرب و جادويى دشمن 

ــازمان  ــتفاده ننمايند. متولى س اس
ــاب ادامه  ــالمى مين ــات اس تبليغ
داد:هستند  و خواهند بود دختران 
امروز كه مادران فردا خواهند شد 
و براى تربيت فرزندانى سالم نياز 
ــت.وى اظهار  ــالم اس به مادرى س
ــر  و زن  ــت حجاب هر دخت داش
ــت  ــى  پرچمى اس ــلمان ايران مس
ــالم و نظام  براى اعتالى  دين اس
ــران وى با  ــالمى اي ــورى اس جمه
ــمن از حجاب  اشاره به ترس دش
ــلمان ايرانى  بيان  دختر و زن مس
ــاب زنان ما  ــمن از حج نمود: دش
مى ترسد چون حجاب زن مسلمان 
و دختر ايرانى نقش محورى را در 

ــمنان  اين انقالب و  مبارزه با دش
ــالب 57 ايفا  ــاز انق ــردم  از آغ م
ــه  توجه به  ــاره ب ــود.وى با اش نم
فرزندان  توسط خانواده ها  تصريح 
نمود : فرزندان نياز به توجه دارند 
ــى تواند   ــا فرزندان م ــى ب مهربان
ــاده ترين نوع محبت خانوده ها  س
ــت كه  ــد و حداقل كارى اس باش
ــد انجام  ــى توانن ــا م ــواده ه خان

دهند.
ــن بلوغ   ــاره به س بنى خزايى با اش
ــرايط ،  ــن ش ــت: اي ــدان گف فرزن
ــن جوانان  ــرايطى خاص در بي ش
ــد كه متاسفانه بعضى  ما  مى باش
ــا  در بحرانى ترين  ــواده ه از خان

ــدان ماننداين دوران  روزگار فرزن
ــد . وى  ــى گذارن ــا را تنها م آنه
ــه  ــر و انديش ــد فك ــزود : تولي اف
ــك جامعه نياز  ــرفت ي براى پيش

است.
ــه  ب ــت  نوب ــد  بع ــزود:  اف وى 
ــه ها  ــكار و انديش ــن اف ــرا اي اج
ــرا نيازمند  ــد از اج ــد و بع مى رس
ــا و  ــودن عيب ه ــرف نم ــه برط ب
ــتمرار در كار دارد مشكالت و اس
ــد در صنعت ،  ــن روند كه باي  اي
ــه هاى  ــام زمين ــگ و در تم فرهن
ديگر يك خانواده مسلمان كه نياز 
ــت  ادامه داشته  ــرفت اس به پيش

باشد./

  دختران  از حضرت معصومه (س) الگو بگيرند

ــتان  شهرس ادارى  ــوراى  درش ــريفى  ناصرش
ــتگاه  دس ــالش  ت از  ــى  قدردان ــا  ب ــه  بندرلنگ
ــته  ــروى انتظامى و برخورد شايس ــى و ني قضاي
ــان ما  ــرد: جوان ــردم اظهار ك ــا م ــرو ب ــن ني اي
ــن،  ــج، روغ ــا برن ــود گاه ــين خ ــا ماش ــه ب ك
ــد قاچاقچى  ــر جابجا مى كنن ــال و يا كول يخچ

نيستند. 
ــكم زن و بچه  ــيركردن ش ــراى س ــه اينها ب بلك
ــد و اين  ــاش مى كنن ــن راه امرار مع ــود از اي خ
ــم ولى با آن ها برخورد  موضوع را همگى مى داني

مى شود.
ــاق كاال بايد  ــدف از مبارزه با قاچ ــزود: ه وى اف
ــت ها و باندهاى كالن كه با  برخورد با دانه درش
ــرى قاچاق مى كنند  ــم عظيم و به طور كانتين حج
ــد  ــه اقتصاد زده و مى زنند، باش ــه به ريش و تيش

ــز اين موضوع را  ــه رهبر معظم انقالب ني چرا ك
بارها مورد تأكيد قرار داده  اند.

ــس  ــزگان در مجل ــرب هرم ــردم غ ــده م نماين
ــوان فوق  ــرد: يك ج ــالمى اضافه ك ــوراى اس ش
ــت  ــق با من تماس داش ــن مناط ــانس از اي ليس
ــن راه درآمد زايى نكنم  ــت كه اگر از اي و مى گف
ــام دهم،  ــه كار انج ــرار معاش چ ــت ام در جه
ــتغال نداريم حداقل كارى  وقتى ما هنر ايجاد اش
ــن افراد پيش ــختى براى اي ــرايط س نكينم كه ش

بيايد. 
ــت:  ــران عنوان داش ــه مدي ــاب ب ــريفى خط ش
ــت  ــاف داش انعط ــود  ــردم مى ش م كار  ــراى  ب
ــه  ــت ك ــى اس ــر از مديران ــاى تقدي ــا ج و واقع
هميشه پاى كار بوده اند و به مشكالت مردم رسيدگى 

كردند./

جوانانى كه براى امرار معاش ، برنج جابجا 
مى كنند قاچاقچى نيستند

رئيس سازمان تبليغات اسالمى ميناب:

ــم جشن والدت  به گزارش خبرنگار ميراث جرون مراس
حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر در بيت الزهرا 
ــهر ميناب با حضور مشاور   ــجد امام خمينى (ره) ش مس
معاون استاندار هرمزگان و فرماندار ويژه اين شهرستان 
ابوذرمهدى نخعى، مسئول امور بانوان و خانواده معاونت 
ــژه ، خادمين حرم حضرت  ــتاندارى و فرماندارى وي اس
معصومه (س)  ، معاون مدير كل و رئيس تعاون ، كار و 
ــتان ، رئيس اداره بهزيستى  معاون  رفاه اجتماعى شهرس
ــتان ، مداحان اهل  ــى آموزش و پرورش شهرس پرورش
ــردم با همكارى دفتر  ــت  ميناب و با حضور عموم  م بي
ــتاندارى و فرماندارى  ــور بانوان و خانواده معاونت اس ام
ــتان برگزار  ــه كرامت شهرس ــتاد مردمى ده ويژه و س

گرديد.

مراسـم والدت حضرت معصومه (ع)
با حضورمسـئولين در ميناب

 احمد مرادى در ديدار با مديركل راهدارى 
ــزگان بيان  ــاده اى هرم ــل و نقل ج و حم
ــت: حوزه راهدارى و حمل ونقل جاده  داش
اى در استان فضاى بسيار زيادى براى كار 
كردن دارد طى بازديده هاى مستمرى كه 
ــته ام اين راهها  ــتايى داش ــاى روس از راهه
دچار مشكالت عديده اى هستند كه انتظار 

مى رود اين مشكالت مرتفع شود.
ــس  ــاس در مجل ــردم بندرعب ــده م نماين
ــوزه حمل و  ــالمى، افزود: ح ــوراى اس ش
ــك حوزه تخصصى و پردرآمد براى  نقل ي
ــزايى در اقتصاد  ــت و نقش بس كشور اس

كشور دارد،
 نياز به مديريت و نظارت دارد. وى گفت: 
ــواردى منجمله وجود  ــن بازديدها م در اي
چهار تقاطع خطرناك در حوزه شهرستان 
بندرعباس از قبيل تقاطع روستاى سرخون 
ــال احمد، ترميم  ــى، دهنو وجم ،قلعه قاض
ــاده و گارديل هماگ پايين، 40 كيلومتر  ج
از جاده رضوان – فين جاده تعريض و نياز 
ــفالت دارد و همچنين جاده  به روكش آس
روستاى حسن لنگى نياز مبرم به تعريض 
ــودن جاده  ــه علت باريك ب ــازى ب و بهس
ــيرمند به  ــالت تا س ــرادى از كرب دارد.م

ــد غيرعامل ياد كرد و  ــوان جاده پدافن عن
ــكلى براى  ــت: اين جاده اگر زمانى مش گف
ــير جايگزين  ــهريور بيفتد مس تونل 17 ش
ــريعتركار  خوبى خواهد بود، بايد هر چه س
6 الى 7 كيلومتر باقيمانده از جاده به اتمام 

برسد.
ــس دهم، در  ــده مردم در مجل ــن نماين اي
ــتان  ــاره اى  به جاده هاى شهرس ادامه اش
ورودى  ــت:  وگف ــرد  ك ــاد  آب ــى  حاج
ــى  ــتاى باغات نياز به اصالح و بررس روس
دارد. از دوراهى باباغالم تا كهورستان 40 
ــاده نياز به تعريض  ــى 50 كيلومتر از ج ال
ــير كه  ــكالت پل فلزى در اين مس و مش
ــده  ــاخته ش ــالمى س ــل انقالب اس از اواي
ــى قرار بگيرد و هرچه  ــت مورد بررس اس
سريعتر جهت رفع دغدغه هاى مردم اين 
ــيده و اجرايى  ــتاها تدابير الزم انديش روس

ــكالت و  ــود.مرادى در ادامه بيان مش ش
ــتاها گفت: در  ــردم روس ــه هاى م دغدغ
ــك پل عابر  ــد بندرخمير نياز به ي گوربن
ــاده ورودى  ــود و ج ــده مى ش ــاده دي پي
ــار باال نياز به اصالح و جاده  روستاى كش
ــياهو تا روستاى احمدى نياز به تعريض  س
ــين هم نياز به تعريض  ــته ايس و جاده پش
ــول 15 كيلومتر  ــفالت به ط و روكش آس

دارد.
ــوزه انتخابيه بندرعباس  ــده مردم ح نماين
ــوان  عن ــالمى،  اس ــوراى  ش ــس  مجل در 
ــاده  ــتان ج اس ــرق  ــوزه ش ــرد: در ح ك
ــك  ي ــه  ب ــاز  ني ــاب  مين ــاس  بندرعب
ــر  ــدوارم ه امي ــه  ــردان داردك برگ دور 
ــنيدن  ــاهد ش ــدام و ش ــريعتر اق ــه س چ
ــه هاى مردم  ــرفت كار و رفع دغدغ پيش

باشيم./

بخشدار فارغان خبرداد :

ــش  ــدار بخ ــارى بخش ــد كن   محم
فارغان در گفتگو با احسان دهقانى 
ــاح نمايندگى  ــگار  ما به افتت خبر ن
ــاره  ــوال بخش فارغان اش ــت اح ثب

نمود .
ــه خريدارى  ــا توجه ب ــزود : ب وى اف
تمام تجهيزات با اعتبارات بخشدارى 

ــذب  ــش و ج ــاى بخ ــارى ه و دهي
ــت  ــه دول ــم در هفت ــرو  اميدواري ني
ــيم. ــن مركز باش ــاح اي ــاهد افتت ش

ــارى در ادامه افزود : تجهيز خانه  كن
ــان نيز در  ــش فارغ ــالل احمر بخ ه
ــارى تصريح  ــت .كن ــتور كار اس دس
كرد: سه پانسيون پرستارى و مامايى 
ــاخت  در درمانگاه فارغان درحال س
ــه قول و  ــا توجه ب ــه ب ــد ك مى باش
مساعدت مسئولين مربوطه نيمه دوم 
ــاهد راه اندازى آن خواهيم  ــال ش س
ــزود : فوريتهاى  بود. وى در پايان اف
ــكى  115 و  اينترنت پر سرعت  پزش
ــهر در حال  ــن ش ــراه اول اي 3Gهم

راه اندازى  مى باشد./

افتتاح و راه اندازى نمايندگى 
ثبت احوال و هالل احمر

ناصرشريفى نماينده غرب هرمزگان در مجلس:

راه هاى روستايى هرمزگان دچار مشكالت عديده اى هستند
احمد مرادى نماينده مردم هرمزگان در مجلس :

حمل و نقل يك حوزه تخصصى و پردرآمد براى كشور است
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 سكوت محض بر سالن همايش بزرگ خدمات دولت 
ــده و همگان ذوق زده منتظر  در هرمزگان مستولى ش

سورپرايز بزرگى هستند. 
ــم به يكباره صدايش را بلند كرد و   بغام، مجرى مراس
ــوب مژده مژده ، پل بزرگ ليج  گفت؛ مردم خوب جن
فارس روياى هميشگى هرمزگان به بهره بردارى رسيد 
و جزيره قشم به سرزمين اصلى و هرمزگان متصل شد! 
ــويق ها و صوت زدن هاى حاضران به اوج  صداى تش
ــالن همايش بعد از اجراى يك موسيقى  رسيد.  در س
ــد،  ــط گروه « اقوام مدير كل» اجرا ش محلى كه توس
ــويق مردم روى  بار ديگر مجرى همايش در ميان تش

جايگاه رفت .
بغام در ميان شادى حضار ادامه داد؛ دوستان عزيز مى 
خواهم مژده بزرگترى بدهم اما خواهشا بر احساسات 
ناب خود غلبه كنيد. دوستان و همشهريان ، دولت در 
طرحى مخفى و براى شگفت زده شدن مردم ،يك تونل  
ــه اى از جزيره كيش به بندرعباس اجرا كرده كه  شيش
اين تونل درست از وسط خور گردشگرى شهناز بيرون 
ــگران مى توانند بعد از  مى آيد و از فردا مردم و گردش
شنا در خور شهناز مستقيم با خودروهاى شخصى وارد 
تونل شيشه اى شده و در طول راه با طبيعت زير آب و 
ماهيان زيباى اكواريومى خليج فارس آشنا شوند و بعد 

هم به جزيره زيباى كيش بروند!!
ــيد ، همه جاى  ــحالى جيغ مى كش ــت از خوش جمعي
همايش شور شادى بود ! بغام با تشويق گسترده انبوهى 
از مردم  ادامه داد؛ حضار گرامى  اخبار مسرت بخشى 
ديگرى دارم ، عمليات گاز رسانى به تمام منازل مردم 
استان هرمزگان پايان يافت صداى تشويق ها به آسمان 
ــكله نخل  ــت، بغام مجددا فرياد زد: دولت طرح اس رف
ناخدا را به اتمام رساند ،.دولت  و شهردارى طرح پالژ 

بانوان را به صورت مشترك اجرا كردند.
هوراطرح مشتركين فاضالب بندرعباس به طور كامل 
اجرا شد، هورا، هورا طرح بهسازى بافت هاى فرسوده 
ــالن  ــد.هورا س ــهر بندرعباس به طور كامل اجرا ش ش
ــره  ــادى مردم بود، بغام هم يكس يكپارچه غرق در ش
الف ميزد: طرح بزرگ شهرك حمل نقل واقع در جاده 
ــد «هورا»، ضمن اينكه  ــكله به طور كامل اجرا ش اس
ــهرى جديد بندرعباس نيز همزمان  پروژه پايانه بين ش
ــت و مردم مى توانند از  ــده اس و به طور كامل اجرا ش
اين پايانه پيشرفته در بلوار راه آهن بازديد كنند. ملت 
از خوشحالى قيامتى راه انداخته بود درست مثل بازى 
ايران و استراليا شده بودش، اين وسط ناگهان ص داى 
ميو ميو يك گربه و بوى تعفن زباله ها، بغام را با حقيقت 
بسيار تلخ مواجه كرد. مجرى همايش با يك لگد دقيقا 
وسط زباله هاى سركوچه شوت شده بود.كنيزو  قبل از 
بستن در خانه فرياد زد ؛ آخه مرد تو خجالت نميكشى 
ــين واسه  تو خواب هم به مردم دروغ ميگى؟حاال بش
ــيد و گفت:  ــه هاى محله الف بزن ، بغام آهى كش گرب
ــتند كارت هديه بدهند، چقدر  ــم مى خواس آخر مراس

حيف شد./

لخ
ز ت
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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

توسعه رويايى هرمزگان 

كاظم گلخنى

فضاى فرهنگى موجود در دانشگاه ها با آموزه هاى دينى سازگارى ندارد

حجت االسالم والمسلمين على اكبر انصارى راد 
ــاره به اينكه آموزه هاى  در گفت وگويى با اش
ــگاه ها  ــد امروز در دانش ــالمى باي دينى و اس

فراگير و به كار گرفته شود، 
وى اظهار داشت: دانشگاه ها بايد به اين مسئله 
توجه جدى داشته باشند كه طبق بررسى هاى 
به عمل آمده از لحاظ فردى و اجتماعى جامعه 

ــگاه ها دچار آسيب هاى  جوان در محيط دانش
ــوند كه اين موضوع  ــديدترى مى ش اخالقى ش

خانواده ها را نگران كرده است.
ــانه  ــم فرهنگى غرب و رس ــزود: تهاج وى اف
ــوق دادن دختران و   زمينه هاى فرهنگى در س
پسران به سوى روابط ناسالم را فراهم مى كنند 
و آنان با براه انداختن شبكه هاى ماهواره اى در 
ــت كه روابط بين دختر و  صدد اين مسئله اس
پسر را گسترش دهد و ارزش ها و هنجارهايى 
ــان خانواده ها  ــاى مي ــر در رابطه ه كه پيش ت
ــود  ــوس كم رنگ ش مطرح بود، به طور محس
ــه آن را بخشكاند و مى بينيم  يا از اساس ريش
ــى و گرايش به  ــانه هاى دگرگونى فرهنگ نش
ــران  ــرب در روابط دختران و پس ــگ غ فرهن
ــالم  ــده است.حجت االس ــروزى پديدار ش ام

ــالط ميان دختران  ــارى راد، افزايش اخت انص
ــى از باال رفتن سن ازدواج،  ــران را ناش و پس
ــبكه ها  ــاال رفتن آمار طالق، الگوگيرى از ش ب
ــترش فرهنگ  ــواره اى، گس ــاى ماه و فيلم ه
ــه مهم به نظر  ــوان كرد و افزود: آنچ غرب عن
ــى موجود  ــت فضاى فرهنگ ــد اين اس مى رس
ــازگارى  ــگاه ها با آموزه هاى دينى س در دانش
ــؤوالن  ــدارد و اين مهم نياز به بازنگرى مس ن

دانشگاه ها دارد.
مديركل تبليغات اسالمى هرمزگان با بيان اينكه 
متأسفانه دانشجويان گاهأ به داليل ارتباط هاى 
پنهانى دچار افت تحصيلى شديد نيز مى شوند 
ــراى خانواده ها زيان آور  ــئله هم ب كه اين مس
ــت و هم پيكره اجتماع را متالشى مى كند،  اس
ــاخت: روابط نامشروع دختران  خاطرنشان س

ــيب  ــگاهى يك آس ــران در مراكز دانش و پس
اجتماعى است كه هر دو جنس مخالف را دچار 
عارضه روانى، اجتماعى و تربيتى مى كند كه در 
ــگاه ها در عملكرد فرهنگى  اين باره بايد دانش

خود تجديد نظر كنند.
ــگاه ها  دانش در  ــون  روحاني ــور  حض وى 
ــخ گويى به  ــراى پاس ــبى ب ــت مناس را ظرفي
و  ــى  اجتماع ــى،  اخالق ــرعى،  ش ــائل  مس
ــرد و افزود:  ــوان ك ــجويان عن فرهنگى دانش
ــتر  ــگاه بيش امروز بايد وحدت حوزه و دانش
ــاى علميه را  ــگاه ها اگر حوزه ه ــود، دانش ش
ــير  ــرار دهند هيچ گاه از مس ــه گاه خود ق تكي
خارج نمى شوند و حضور روحانيون مى تواند 
ــه انحرافات و  ــى از اينگون ــروز خيل ــع ب مان

ناهنجارى ها در جامعه شود./

مديركل تبليغات اسالمى هرمزگان:

گروه گزارش : غالم نمك پور
ــى مديركل  ــالم محمد طاهر گرايل حجت االس
اوقاف و امور خيريه هرمزگان امروز در نشست 
خبرى مشترك با معاون استاندار وفرماندار ويژه 
شهرستان ميناب در اين اداره كل گفت: برگزارى 
ــت كه  ــابقات قرآنى يكى از فعاليت هايى اس مس
مى تواند عامل شناسايى و معرفى نخبگان قرآنى 
ــداد حافظان در  ــد و به دنبال آن افزايش تع باش

استان هرمزگان را شاهد باشيم.
ــابقات قرآنى  ــاره به اين مطلب كه مس وى با اش
ــه  ــاله در س ــازمان اوقاف و امور خيريه هرس س
مرحله شهرستانى، استانى و كشورى برگزار مى 
ــتين بار است كه ميزبانى  شود گفت: براى نخس
مرحله استانى اين مسابقات از بندرعباس خارج 

و به شهرستانى ديگر واگذار مى شود.
مديركل اوقاف و امور خيريه هرمزگان از ميزبانى 
ــابقات  ــاب از چهلمين دوره مس ــتان مين شهرس
ــتفاده از  ــتانى قرآن كريم خبر داد و افزود: اس اس
ــتان ها،  ــيل و ظرفيت هاى قرآنى شهرس پتانس
شناسايى و معرفى استعدادهاى قرآنى و همچنين 
شناساندن جاذبه هاى گردشگرى مناطق مختلف 

ــداف انتقال محل  ــزگان ازجمله اه ــتان هرم اس
ــابقات از مركز استان به شهرستان  برگزارى مس
ــت.حجت االسالم گرايلى با  تاريخى ميناب اس
بيان اينكه به طور متوسط 200 خانواده متسابقين 
شركت كننده در اين مرحله با مراكز گردشگرى 
و ظرفيت هاى قرآنى شهرستان ميناب آشنا مى 
ــابقات 235  ــزود: در اين دوره از مس ــوند، اف ش
ــكل از 120 نفر از برادران و 115  متسابق متش
نفر از خواهران رده سنى باالى 18 سال به مدت 
دو روز در رشته هاى حفظ كل، حفظ 20 جزء، 
ــل، قرائت،  ــزء، حفظ 5 جزء، ترتي حفظ 10 ج
ــى و اذان با هم در يك محيطى عرفانى   دعاخوان

به رقابت خواهند  پرداخت.
ــتانى  ــاره به زمان برگزارى مرحله اس وى با اش
ــن مرحله از 18  ــابقات قرآن كريم گفت: اي مس
ــت  ــرداد آغاز و تا 20 مرداد ادامه خواهد داش م
ــى، چهار  ــن الملل ــامل 2 داور بي و 12 داور ش
ــش داور استانى كار  ــتان و ش داور خارج از اس
ــابقات را بر عهده دارند. داورى اين دوره از مس
مديركل اوقاف و امور خيريه هرمزگان در ادامه 
از تجليل نفرات اول تا سوم هر رشته خبر داد و 

افزود: نفرات برتر هر رشته نيز به مرحله كشورى 
مسابقات قرآن كريم كه 11 شهريورماه به ميزبانى 
ــد،  آذربايجان غربى در اروميه برگزار خواهد ش
ــد.حجت االسالم گرايلى ابراز  اعزام  خواهند ش
داشت: برپايى نمايشگاه هاى سبك زندگى ايرانى 
اسالمى، برگزارى كرسى هاى تالوت در بخش ها 
و روستاهاى مختلف شهرستان ميناب با حضور 
ــتانى، برپايى  ــورى و اس قاريان بين المللى، كش
ــابقين و اعزام  ــى ويژه متس كارگاه هاى آموزش
ــگرى  ــركت كنندگان در قالب تورهاى گردش ش
براى بازديد از جاذبه هاى ميناب از برنامه هاى 
ــابقات خواهدبود.سپس  جانبى اين دوره از مس
ــتاندار و فرماندار  ــوذر مهدى نخعى معاون اس اب
ــتان ميناب ضمن ابراز خرسندى از  ويژه شهرس
ميزبانى اين شهرستان از مرحله استانى مسابقات 
ــنواره وحدت  قرآن، از اين رخداد به عنوان جش
ياد كرد و بيان نمود: مسابقات قرآنى كارى بس 
بزرگ است و از اين رو همه بايد براى برگزارى 
هرچه بهتر آن وارد ميدان شوند.وى عنوان كرد: 
با وجود نگاه اعتقادى مديران، تدارك الزم براى 
ــابقات قرآنى با همكارى  برگزارى مطلوب مس

همه ادارات و نهادها ديده شده است و اميدواريم 
شاهد اتفاقات خوبى در اين زمينه باشيم. معاون 
ــا بيان اينكه از  ــتاندار هرمزگان در ميناب  ب اس
شهرستان ميناب به عنوان «قم» استان هرمزگان 
ياد مى شود، گفت: ميناب در زمينه هاى مختلف 
دينى مذهب همواره در سطح استان اثرگذار بوده 
است و ثبت ملى آيين علم گردانى پنجم محرم و 

سينه زنى نشسته گواه اين مدعاست . /

ميناب ؛ ميزبان مسابقات قرآنى هرمزگان

ــر اعظم ضمن بيان اين  ــى درمانى پيامب    رئيس مجتمع آموزش
ــن بخش اورژانس در  ــه اورژانس بزرگ اين مجتمع بزرگتري ك
هرمزگان مى باشد گفت: در ساختمان اين اورژانس تمامى خدمات 

الزم براى بيماران تجميع يافته است .
دكتر مهدى حسنى آزاد در ادامه گفت:اورژانس بزرگ اين مجتمع 
ــامل واحد ترياژ، اتاق احياء ،  بخش تحت نظر، بخش بسترى  ش
فوريتها و همچنين بخش هاى اورژانس جراحى و داخلى به همراه 
ــى تى  ــگاه و بخش هاى تصوير بردارى راديولوژى و س آزمايش

اسكن مى باشد.
وى در خصوص ترياژ و دسته بندى بيماران در ترياژ اورژانس بزرگ 
مجتمع آموزشى پزوهشى درمانى پيامبر اعظم (ص) گفت:مهمترين 
وظيفه پرستاران ترياژ ارزيابى سريع اوليه از نظر شرايط تهديدكننده 
حيات در مددجويان با وضعيت بحراني با آسيب ديده و همچنين 
ارزيابى سيستماتيك وسريع بيماران براي شناسايي كليه آسيبهاي 
احتمالي مى باشد.حسنى آزاد در ادامه تاكيد كرد : پرستار ترياژ ، 
پرستار آموزش ديده اى مى باشد كه قادر به سطح بندى مراقبتى 

ــب سطح بندى مددجويان را به اتاق احيائ  بيماران بوده و بر حس
، بخش بسترى اورژانس ، بخش تحت نظر فوريتها و يا درمانگاه 
ــرپايى ارجاع مى دهد . وى همچنين ضمن اهميت سطح بندى  س
بيماران گفت بيماران سطح يك بيمارانى هستند كه نياز به اقدامات 
اورژانس جهت حفظ حيات دارند كه اين بيماران بالفاصله به اتاق 
احيا ارجاع مى شوند و بيماران سطح دو به بخش بسترى فوريتها 
و بيماران سطح سه و چهار در بخش تحت نظر اورژانس بسترى 
ــطح  ــنى آزاد در خصوص بيماران با س ــر حس ــوند.  دكت ــى ش م
ــه درمانگاه ارجاع داده  ــطح 5 كه ب 5 گفت: قطعا براى بيماران س
ــطح بندى ارزيابى اوليه انجام مى شود و  ــوند نيز از نظر س مى ش
ــى اورژانس ندارند و تنها بايد  ــن بيماران كه نياز به اقدام درمان اي
ــوند به درمانگاه ارجاع داده  ــك ويزيت و معاينه ش ــط پزش توس
ــى پيامبر  ــى درمان ــى پژوهش ــوند.رئيس مجتمع آموزش ــى ش م
ــن مجتمع گفت:  ــوص درمانگاه عمومى اي ــم (ص) در خص اعظ
ــيفت كارى فعال  ــه ش ــاعته در س اين درمانگاه به صورت 24 س
مى باشدو تمام وقت پزشك در درمانگاه حضور دارد. دكتر مهدى 

ــنى آزاد در خاتمه نويد از راه اندازى درمانگاه تخصصى در  حس
ــاخت كه در مرحله بهره بردارى مى  ــاختمان جديد در حال س س
ــا" راه اندازى كلينيك تخصصى جديد در  ــد داد و افزود :قطع باش
ــتان  ــان و منزلت مردم خونگرم اس ــب و در خور ش فضايى مناس
هرمزگان سبب ارتقاى كيفى خدمات و افزايش رضايتمندى خواهد 

شد ./

رييس مجتمع آموزشى پژوهشى درمانى پيامبر اعظم (ص) بندرعباس:

كامل ترين خدمات درمانى در اورژانس بيمارستانى هرمزگان 

ــش آموزان  ــط دان ــورى توس ــب مقام كش   كس
ــابقات  ــى و پنجمين دوره از مس ــن ناحيه در س اي
ــى هاى ديگر  ــاز ازافتخارآفرين قرآن،عترت و نم

دانش آموزان اين ناحيه براى استان مى باشد .
به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه 
ــعود كريمى ، معاون پرورشى و  دو بندرعباس ؛ مس
تربيت بدنى اين ناحيه با اعالم اين خبر تصريح كرد 
ــتان شاهد  : دانش آموزان نيلوفر رضايى از دبيرس
ــتان  ــب مقام چهارم و مهدى اكبرى از دبيرس با كس

اسدپور با كسب مقام ششم در رشته انشاى نماز در 
سى و پنجمين دوره ازمسابقات قرآن،عترت و نماز 

كه در استان اردبيل برگزار شد ،
ــار آفرينى ــتان هرمزگان افتخ ــتند براى اس  توانس

 كنند .
كريمى در ادامه از زحمات كليه مربيان و مسئولين 
ــكر و قدردانى كرد و افزود : اين موفقيت را به  تش
مسئولين استان و ناحيه و همچنين خانواده هاى اين 

عزيزان تبريك و تهنيت عرض مى كنيم ./

افتخارآفرينى ديگر براى  هرمزگان
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اميرارسالن عابدينى بعنوان سرپرست 
هيئت فوتبال رودان معرفى شد 

و  ورزش  اداره  ــى  عموم ــط  رواب ــزارش  گ ــه  ب
ــالن عابدينى  ــتان رودان اميرارس جوانان شهرس
ــنهاد اداره ورزش  ــوتان فوتبال با پيش از پيشكس
ــى حكمى از طرف  ــتان رودان ط و جوانان شهرس
ــتان هرمزگان بعنوان سرپرست  هيئت فوتبال اس

هيئت فوتبال شهرستان رودان معرفى گرديد.
ــتان هرمزگان بدين  حكم رئيس هيئت فوتبال اس
ــالن عابدينى  ــت:جناب آقاى اميرارس ــرح اس ش
ــالم احتراما به موجب اين حكم و با توجه به  باس
ــنهاد اداره ورزش و جوانان شهرستان رودان  پيش
ــتناد بند 2 ماده 35 اساسنامه هيئت فوتبال  به اس
ــمت سرپرست هيئت فوتبال  ــتان ها به س شهرس
شهرستان رودان منصوب مى شويد اميد است با 
استفاده از تجربيات پيشكسوتان هيئت به پيشبرد 
ورزش فوتبال آن شهرستان موفق و مويد باشيد.

برگزارى استاژ فنى و داورى ووشو 
در رودان

ــى اداره ورزش و جوانان  به گزارش روابط عموم
ــتاژ فنى و داورى ووشو روز  ــتان رودان اس شهرس
جمعه 6 مردادماه با شركت 60 ووشوكا در بخش 
ــوان زير نظر  ــوكا در بخش بان آقايان و 10 ووش
استاد راهگان از مدرسان اين رشته در سالن رزمى 
شهدا شهرستان رودان برگزار گرديد. اين كالس 
ــتاد كريم زاده از  ــى با حضور افتخارى اس آموزش
قهرمانان هرمزگانى ووشو كشور و آسيا همراه بود.

صعود پاس بندرلنگه به مسابقات ليگ 
بسكتبال جوانان كشور

ــم برتر  ــع چهار تي ــه به جم ــاس بندرلنگ ــم پ تي
ــور صعود  ــكتبال جوانان كش ــابقات ليگ بس مس
ــج فارس، در  ــنا، منطقه خلي كرد.به گزارش ايس
ــوم  ــروه الف. مرحله س ــى بازى هاى گ روز پايان
ــكتبال جوانان كشور ديشب  ــابقات ليگ بس مس
ــد  ــه با نتيجه 68 بر 62 از س ــم پاس بندرلنگ تي
ــيرجان ميزبان رقابت ها گذشت. تيم گل گهر س

ــپادانا اصفهان و گل  ــم پاس با 2 برد مقابل اس تي
ــت مقابل باتيس تهران  ــيرجان و يك باخ گهر س
به عنوان صدرنشين گروه الف. راهى مرحله نيمه 
نهايى شدند.تيم اسپادانا اصفهان هم به عنوان تيم 
ــب  دوم جواز حضور در مرحله نيمه نهايى را كس
كرد.تيم هاى باتيس تهران و گل گهر سيرجان نيز 
ــتادن در مكان هاى سوم و چهارم جدول از  با ايس

صعود بازماندند.
راهيابى دختران كاراته كا 

به مرحله دوم اردوى آمادگى تيم ملى
ــكان نوجوان    بندرعباس- ايرنا- دو نفر از ورزش
ــه راه يابى به  ــته كاراته موفق ب هرمزگان در رش
ــى كاراته  ــم مل ــى تي ــه دوم اردوى آمادگ مرحل
ــدند.به گزارش ايرنا از روابط  ــور ش نوجوانان كش
ــيد سليمايى  عمومى هيات كاراته هرمزگان، مهش
و محدثه مرادى دختران كاراته كا هرمزگانى راه 
ــه از اردوى آمادگى تيم ملى  ــه به اين مرحل يافت
هستند.در پايان مرحله نخست مسابقه انتخابى تيم 
ــتان  ملى كاراته نوجوانان دختر كه به ميزبانى اس
ــليمانى در بخش  ــمنان برگزار شد، مهشيد س س
ــارزه) و محدثه مرادى در بخش كاتا  كوميته (مب
با ايستادن در مكان پنجم جواز حضور در مرحله 

دوم مسابقه انتخابى تيم ملى را كسب كردند..
حضور قايقران هرمزگانى در رقابتهاى 

قهرمانى جهان
   ايرنا- بانوى قايقران هرمزگانى به همراه تيم ملى 
قايقرانى آب هاى آرام بانوان كشور در رقابتهاى 
قهرمانى جهان به ميزبانى رومانى حضور مى يابد.

به گزارش ايرنا از هيات قايقرانى هرمزگان، كيانا 
كمال زاده پاروزن هرمزگانى به همراه 13 قايقران 
ــاف رقباى خود ــن رقابت ها به مص ــر در اي ديگ
 مى روند.كمال زاده در بخش كاياك پارو مى زند.

مسابقات قايقرانى آب هاى آرام قهرمانى زير 23 
ــا 8 مرداد در  ــال و جوانان جهان روزهاى 5 ت س

شهر بخارست رومانى برگزار مى شود./

 مرادى، رئيس هيئت ورزش هاى جانبازان و 
معلولين هرمزگان:هيئت جانبازان و معلولين 
ــتان هرمزگان گفت : هيات روند متعالى  اس
ــد و افتخار اين  ــدى را طى مى كن و روبه رش
هيئت ورزشكاران آن با مقام هاى كشورى و 

بين المللى هستند.
وى افزود:اين هيئت در ابتدا تنها در دو رشته 
فعاليت خود را آغاز كرد و تعداد ورزشكار آن 
ــال جارى  ــيد، اما در س به 20 نفر هم نمى رس
ــده است   ــكار ش اين تعداد بالغ بر 450 ورزش

ــكارانمان  ــتن ورزش ــه ما راضى نگه داش وظيف

ــاى معمولى  ــول را نبايد با آدم ه ــت ، معل اس
ــر از جامعه  ــه اين قش ــرد و بايد ب ــاس ك قي
ــترى  ــتر بهاى بيش ــيت بيش به دليل حساس
ــورمان  ــكاران جانباز و معلول كش داد.  ورزش
ــى، جهانى  ــور در ميدان هاى بين الملل ــا حض ب
و المپيك به افزايش توان روحى و جسمى خود 
كمك مى كنند و براى كشورمان افتخار به ارمغان 
مى آورند.وى گفت: درحال حاضر  فعاليت اين 
هيئت به 9 رشته ورزشى افزايش يافته است و 
پيش بينى مى شود تا 15 رشته نيز افزايش يابد 
ــر اعتبارى در  ــت كه از نظ و اين در حالى اس
پايين ترين حد بوده ايم و كمك ها موردى بوده 
ــت. كامجو،دبيرهيئت جانبازان و معلولين  اس
ــر 100 ميليون تومان از  هرمزگان گفت:بالغ ب
هزينه هاى انجام شده براى ورزشكاران معلول 
ــته بيش از  ــال گذش و جانباز هرمزگان در س
مجموع درآمدهاى هيئت جانبازان و معلولين 
ــت مربيان اين ورزشكاران  هرمزگان بوده اس
ــچ حق الزحمه در حال فعاليت و آموزش  بى هي

به اين عزيزان هستند./

گروه گزارش : غالم نمك پور
ــان تيم هاى  ــاب ميزب ــس مين ــگاه آدمي باش
و  ــتان  شهرس ــس  آدمي ــگاه  باش ــاالن  نونه

بندرلنگه بود .
ــابقات در سالن يادگار امام خمينى(ره) اين مس

ــت  ــكارى هيي ــا هم ــان ب اداره ورزش و جوان
ــگاه  ــان و باش ــكتبال ، اداره ورزش و جوان بس
ــد. در اين  ــتان برگزار ش ــس اين شهرس ادمي
ــابقات تداركاتى تيم هاى مينى و نونهاالن  مس
ــكتبال آدميس دو ديدار تداركاتى را مقابل  بس

تيم پاس بندر لنگه برگزار نمود.

ــكتبال آدميس از محله  كه در نتيجه مينى بس
ــود در مقابل پاس از  ــر در ديدار اول خ وليعص
ــت  ــتان بندرلنگه قرار گرفت و نتوانس شهرس
ــر بگذارد در  ــت س ديدار اول را با پيروزى پش

نتيجه اين ديدار با نتيجه25بر28واگذار نمود.
در رده نونهاالن نيز دو باشگاه تيم هاى بسكتبال 
ــتادند.در اين ديدار  خود را به مصاف هم فرس
اين نونهاالن آدميس ميناب بودندكه توانستند 
ــگاه ميزبان را  ــكتبال باش تالفى  رده مينى بس

ازپاس بندر لنگه با نتيجه 51بر38بگيرند.
ــگاه  باش دو  ــن  اي ــى  تداركات ــدار دوم  دي در 
ــاب  مين ــس  آدمي ــكتبال  بس ــاى  ه ــى  مين
ــتند41بر12حريف را شكست دهند. در  توانس
رده نونهاالن آدميس ميناب توانست با اختالفى 

نزديك 25بر24پاس را شكست دهد.
ــان نيز ديدار تداركاتى تيم هاى  در رده نوجوان
ــان آدميس و نونهاالن آدميس با نتيجه   نوجوان
ــم نوجوانان آدميس به پايان  84به 9به نفع تي

رسيد./

تيم بسكتبال پاس بندر لنگه در ميناب اردو زد

گروه گزارش  : غالم نمك پور
ــتان ميناب  ــد دال خال دبير هئيت  بدمينتون شهرس محم
ــتان  ــناس تربيت بدنى  آموزش و پرورش  شهرس و كارش
ــى در گفتگو با خبر نگار ما  ــت تيم اعزام ميناب و سرپرس
ــا نيازهاى ويژه   ــت : دانش آموزان مينابى ب ــاب گف در مين
ــتند در مرحله نهايى  ــتان هرمزگان توانس و نمايندگان اس
ــابقات دو وميدانى كشورى در مشهد  نوزدهمين دوره مس

مقدس خوش بدرخشند.
 به  نقل از دبير هئيت بدمينتون  شهرستان ميناب  نوزدهمين 
ــته دو و ميدانى ويژه دانش  ــى در رش ــابقات ورزش دوره مس
ــتثنايى)  با نيازهاى ويژه با حضور تيم دو وميدانى  آموزان (اس
ــتان ميناب به نمايندگى از استان  ــگاه رويش شهرس آموزش
ــد  ،كه تيم دو  ــدس برگزار گردي ــهد مق هرمزگان  در مش

ــن دوره از رقابتهاى  ــگاه رويش ميناب در اي وميدانى آموزش
توانست با  غلبه بر ساير رقباى سرخت  خود عنوان قهرمانى  
كشورى را با اقتدار را از آن خودنمايد.در اين دوره از مسابقات 
ــجاد رضا زاده از  ــتان هرمزگان س نمايندگان  دو وميدانى اس
ميناب توانست در ماده 200 متر، در ماده  400 متر عبداهللا 
ــالمى ، در ماده 800 متر و 1500متر منصورمعبودى و4  اس
ــالمى ، منصور  ــدادى هم به ترتيب  عبداهللا اس در100مترام
ــتمى وسجاد رضا زاده توانستند با كسب  معبودى، حميد رس
ــت   ــال متوالى عنوان نخس مجموع امتياز58 براى هفتمين س
ــورى را از آن خود نمايند. دال  ــازى هاى دو و وميدانى كش ب
ــابقات در 7رشته100متر،200 ــت : اين مس خال اظهار داش

متر،400متر،800متر،1500متر،پرش طول و در100متر در 
مشهد مقدس برگزار گرديد. 

ــش آموزان با  ــال دان ــت تيم منتخب فوتس الزم  به ذكر اس
ــت يافت  ــت اين  بازيها دس ــاى ويژه نيزبه مقام نخس نيازه
ــوز  مينابى  از بخش  ــا زاده نيز ديگر دانش آم ــجاد رض و س
سندرك شهرستان ميناب با نيازهاى ويژه از ميناب در رشته 
ــالى  اين دوره  ــدال خوش رنگ ط ــت م پرش طول  توانس

ازمسابقات را به گردن بياويزد./

درخشش دانش آموزان مينابى در مسابقات  دو وميدانى كشورى  
با نياز هاى ويژه 

افزايش فعاليت هيئت ورزش هاى معلولين 
به 9 رشته ورزشى

گروه گزارش : غالم نمك پور
 مهرداد ميرى رييس هييت شطرنج ميناب  ميرى در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت : سيزدهمين دوره مسابقات شطرنج شور 
و نشاط ويژه نوجوانان زير14سال روز پنجشنبه 5 مرداد ماه 
ــطرنج باز نوجوان از بندرعباس و ميناب كه  با حضور 48 ش
ــر از آنان داراى ريتينگ بين المللى بودند در 7 دور به  7 نف
ــى به سرداورى داور بين المللى شهرام ساالرى  روش سوئيس
در محل خانه شطرنج بندرعباس با درخشش  شطرنج بازان 
اعزامى هييت شطرنج شهرستان ميناب به كار خود پايان داد. 
ــا وثوقى از ميناب با ريتينگ ــابقات پارس در اين دوره از مس
ــكنى باالتر  ــب  6 امتياز و پوئن ش  بين المللى 1222 با كس

ــرد و به مقام  ــان قدر خود قرار بگي ــت باالتر از حريف توانس
ــد. عرشيالونى از بندرعباس بود كه  با ريتينگ  قهرمانى برس
بين المللى 1347 با كسب 6 امتياز و پوئن شكنى كمتر جايگاه 

دوم را به خود اختصاص داد.
ــان مينابى به اينجا  ــش بازيكن ــرى بيان نمود: ولى درخش مي
ــاب باريتينگ بين المللى  ــد وآرش منصورى ازمين ختم نش
ــب 5,5 امتياز توانست جايگاه  سوم را به خود  1122 با كس
ــرى ازميناب با ريتينگ بين المللى  اختصاص دهد. رضا ذاك
ــب 5 امتياز توانست امتيازآورترين بازيكن زير  1162 با كس
12 سال شناخته شود.اميرعلى رسول خواه ازميناب با كسب 
ــال توانست  5 امتياز بعنوان امتيازآورترين بازيكن زير 10 س

ــدد. نازنين  ــابقات را ببن ــود در اين دوره از مس ــه خ كارنام
مهدى زاده ازميناب هم توانست با كسب 4,5 امتياز بعنوان 

امتيازآورترين بازيكن زير 8 سال شناخته شود.
ــطرنج استان با هييت  ميرى در ادامه گفت:  تعامل هيات  ش
ــطرنج بازان مينابى در مسابقات  ــطرنج ميناب و حضور ش ش
ــرفت شطرنج بازان مينابى   هفتگى هيات در ميناب باعث پيش

دراستان  شد.
ــطرنج ميناب اظهار داشت:  حضور 16 نفر از   رييس هييت ش
شطرنج   بازان نوجوان مينابى در اين دوره از  مسابقات و بدست 
ــان از رشد فزاينده و تالش  آوردن حداكثرى مقام هاى آن نش

مسئولين شطرنج آن شهرستان دارد./

پارسا وثوقى، قهرمان مسابقات شطرنج نوجوانان شناخته شد

گروه گزارش : غالم نمك پور
  مسابقات فوتسال قهرمانى روستاهاى 
ــتان هرمزگان كه با شركت هشت  اس
ــم، فين ، جمال  تيم ميناب ، هرمز ، قش
ــهداى كنارو  ــد از بندرعباس ، ش احم
ــاس ، حاجى  ــزى بندرعب ــش مرك بخ
اباد و رودخانه از تاريخ4مرداد ماه در 
سالن فجر بندرعباس آغاز شده بود با 
باتكنيك  هاى  ــت  فوتساليس قهرمانى 

هرمز به كار خود پايان داد.
ــه مرحله نيمه  ــتند ب ــى كه توانس 4تيم
ــد نمايند تيم هاى  ــى  صعود كردن نهاي
ــارو ، فين  ــهداى كن ــز، ش ــم ، هرم قش
بودند كه با غلبه برحريفان پاى در اين 
ــد. درمرحله رده  ــته بودن مرحله گذاش
ــهداى كنارو وقشم به مصاف  بندى  ش
ــم بود كه توانست  هم رفتند كه تيم قش
با غلبه برشهداى كنارو در جايگاه سوم 
قرار بگيرد. درفينال دو تيم هرمز وفين 
ــل هم قرار گرفتندكه اين هرمز  در مقاب

ــت در يك بازى ديدنى و  بود كه توانس
ــر 2 اين ديدار را با  جذاب با نتيجه 4ب
پيروزى پشت سر بگذارد.كاپ قهرمانى 
ــاالى  ــتان را ب ــتايى اس ــال روس فوتس
ــر ببرد . در اين دوره از مسابقات از  س
ــوى كميته برگزارى مسابقات سهيل  س
سالمى از تيم قشم با 9 گل زده توانست 
كاپ آقاى گلى را از ان خود و تيم قشم 
نمايد.كاپ اخالق اين دوره از مسابقات 
ــد از بندرعباس  ــه تيم جمال احم نيز ب

رسيد.
ــور متقى رييس هييت  در پايان با حض
بازيهاى بومى و محلى استان هرمزگان 
ــس اداره ورزش  ــى ريي ــن رييس ، امي
ــحق  اس ــتاد  بندرعباس،اس ــان  جوان و 
ــيول كميته بازيهاى  برخوردار زاده مس
ــزگان   و  ــتان هرم ــى و محلى اس بوم
ــود جوايز و  ــراه ب ــانه هم اصحاب رس
كاپ هاى قهرمانى تيم ها و نفرات برتر 

اهدا شد./

هرمز،جام فوتسال روستايى هرمزگان 
را به خانه برد

ــالژ  ــتين پ ــداث نخس ــات اح   عملي
ــم  ــناى ويژه بانوان در جزيره قش ش
ــب طى آيينى با حضور  ــنبه ش پنجش
ــاه اجتماعى و  ــر تعاون، كار و رف وزي
جمعى از مسووالن استان و شهرستان 

آغاز شد.
ــداث  ــروژه اح ــا، پ ــزارش ايرن ــه گ ب
ــتين پالژ ويژه بانوان به مساحت  نخس
ــاحل جنوبى جزيره  ــار در س 2,5 هكن
ــتاى ريگو) در  ــدوده روس ــم (مح قش
ــود كه مرحله  ــه مرحله اجرا مى ش س
ــارد ريال  ــا 100 ميلي ــت آن ب نخس
ــش خصوصى تا  ــرمايه گذارى بخ س
ــره بردارى  ــارى به به ــال ج پايان س
ــت  مديري ــاختمان  رسيد.س ــد  خواه
ــرش،  ــاى پذي ــش ه ــه و بخ مجموع
ــدوق امانات،  ــن، صن ــى، رختك بازرس
ــرويس  ــيرين، حمام، س دوش آب ش

بهداشتى و رستوران در مرحله نخست 
اين پروژه پيش از آغاز تعطيالت پايان 
ــالن اسپا و  ــود. س ــال تكميل مى ش س
ــاژ، آالچيق، آفتابگير، سالن بازى  ماس
ــه صنايع  ــودكان، غرفه هاى عرض ك
دستى، فروشگاه عرضه لوازم آرايشى، 
ــتگاه  ــنا، ايس ــتى و تجهيزات ش بهداش
ــاپ و فضاى  ــق، كافى ش ــات غري نج
ــبز از ديگر امكاناتى است كه براى  س
اين مجموعه در نظر گرفته شده است.

ــال ها انتظار باالخره كلنگ  پس از س
احداث نخستين پالژ بانوان در جزيره 
ــب همه مجوزها و رعايت  قشم با كس
موازين اسالمى توسط وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى در ساحل جنوبى قشم 
ــت اين  ــد و فاز نخس به زمين زده ش
مجموعه تا پايان امسال به بهره بردارى 

مى رسد./

نخستين پالژ بانوان در قشم كلنگ زنى شد



 
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  9 مرداد ماه    1396/ شماره  45  / سال  دوم

 
 (Dama Dama mesopotamica :نام علمى) 
ــه در خطر  ــت ك ــوزن زرد اروپايى اس ــه اى از گ زيرگون
ــده از خطر  ــت ولى با تمهيدات انجام ش انقراض قرار داش

انقراض در ايران نجات يافت. 
ــك احيا و سپس با افزايش  گوزن زرد در منطقه جزيره اش
جمعيت تعدادى از آنها به زيستگاه تاريخى خود در حوزه 

زاگرس منتقل شدند. 
ــل آن در اسرائيل از سال 1996  همچنين برنامه احياى نس
آغاز شده و اكنون حدود 250 رأس از آن به طور طبيعى 
ــوان در اصل  ــرائيل زندگى مى كنند.اين حي ــمال اس در ش
بومى سواحل شرق مديترانه تا نواحى غربى ايران بود و تا 
سال 1875 نسل آن در تمامى اين مناطق به جز بخش هاى 

جنوب غربى ايران منقرض شد. 
ــوان به كلى منقرض  ــد اين حي در دهه 1940 تصور مى ش
ــد اما در سال 1956 مشخص شد تعداد كمى در  شده باش
ــى در اطراف  ــا در جنگل كوچك ــدود 25 رأس از آنه ح
رودخانه هاى دز و كرخه باقى مانده اند كه در گويش محلى 

دزفولى به آن گامور مى گويند. 
پس از آن دولت ايران سعى كرد تا با زنده گيرى، تكثير در 
اسارت و رهاسازى دوباره اين گوزن ها نسل آنها را حفظ 
ــال 1392 تأييد شد كه تمام گوزن هاى زرد  كند اما در س
وحشى از بين رفته اند[نيازمند منبع] و نسل اين حيوان در 
زيستگاه واقعى خود منقرض شده است.بيشترين گوزن هاى 
زرد ايرانى در محوطه هاى محصور نسبتًا وسيعى در دشت 
ــارى، پناهگاه حيات وحش سمسكنده در مازندران،  ناز س
ــت  ــودان درياچه اروميه، ميان كتل دش ــك و كب جزاير اش
ــتان فارس  ــان در اس ــده پريش ــه حفاظت  ش ارژن و منطق
ــق كامًال محصور يا  ــدارى مى كنند اما تمام اين مناط نگه

جزيره هستند.
ــتى  ــاغ وحش هاى و مراكز تحقيقات زيس ــى از ب  در برخ
ــورهاى ديگر دنيا نيز نمونه هايى از اين حيوان  ايران و كش
ــى و اروپايى وجود دارد.گوزن  و گوزن هاى دورگه ايران
ــت و  ــى كمى بزرگتر از گوزن زرد اروپايى اس زرد ايران
داراى طول سر و تنه ميان 150 تا 200 سانتى متر، دم 16 
تا 20 سانتى متر و ارتفاع 85 تا 110 سانتى متر است. اين 
پستاندار وزنى برابر با 50 تا 130 كيلوگرم دارد.زيستگاه 
ــمال آفريقا تا عراق،  ــته پراكندگى وسيعى از ش :در گذش

تركيه، و ايران داشت.
ــتگاه اصلى و ممتاز بين المللى گوزن   در حال حاضر زيس
ــت و چاهك  زرد ايرانى بين منطقه كر از كرخنگان مروس
ــادى اين  ــتان خاتم يعنى جنگلهاى باغ ش هرات در شهرس
ــتان مابين استانهاى فارس و يزد قرار گرفته كه اين  شهرس
ــد  ــان آراتا (هرات) يعنى مركز آرياييان مى باش منطقه هم
ــادى چاهك  ــتگاه گوزن زرد ايرانى در جنگل باغ ش زيس
ــيار مناسب با محافظت بسيار  هرات مركز تخصصى و بس
ــد، گوزن زرد به صورت طبيعى تا تابستان  ــديد مى باش ش

سال 1392 در دز و كرخه در خوزستان نيز حضور
 داشت.

ــت :اتحاديه بين المللى حفاظت از طبيعت گوزن زرد  حفاظ
ــت «در معرض خطر»  ــراى مدت ها در وضعي ــى را ب ايران
ــرض خطر»  ــيب پذير» (2006)، و «در مع (1996)، «آس
ــن طبقه بندى به دليل  ــت. چني (2010) طبقه بندى كرده اس
ــخص نبودن اينكه  نگرانى از تعداد كم اين جانوران و مش
ــان  ــده در مكان زندگى كنونيش ــا نمونه هاى معرفى ش آي

«وحشى» به شمار مى روند يا نه بوده است./

بز
ت س

حيا

گوزن زرد ايرانى

 نجات 12 سرنشين شناور نظامي اماراتي 
در خليج فارس

ــريايي  مدير كل نجات و حفاظت د
ــي ايران  ــر و دريانورد سازمان بناد
از نجات 12 نفر از سرنشينان شناور 
مركز  هماهنگي  با  اماراتي  نظامي 
جستجو و نجات بندرعباس خبر داد 
سازمان  عمومي  روابط  گزارش  .به 
بنادر و دريانوردي، عليرضا خجسته 
اظهارداشت : براساس گزارش مركز 
جستجو و نجات دريايي بندر عباس 
 MSC BARI كه از كشتي كانتينربر
شناور  فروند  يك  كرد،  ــريافت  د
نظامي اماراتي امروز سه شنبه ساعت 
شي  با  برخورد  علت  به   11  :44
ــر 40 مايلي شرق جزيره  مغروقه د
ــر  ابوموسي  ( 15 مايلي مينا سقر  ) د
متحده عربي غرق  امارات  آب هاي 

شده بود .وي افزود : مركز جستجو و 
ــريايي بندر عباس بالفاصله  نجات د
ساحلي  گارد  با  هماهنگي  ضمن 
امارات، براي اطالع رساني به كشتي 
كشتي  و  كرد  اقدام  عبوري  هاي 
 HAMBURG نام  به  رو   - رو 
HIGH WAY تحت پرچم ژاپن 
با  مضطر  شناور  به  نزديكي  دليل  به 
تغيير مسير خود همه 12 نفر سرنشين 
به  و  نجات  را  مغروقه  نظامي  شناور 

سمت امارات ادامه مسير داد .
ــريايي  مدير كل نجارت و حفاظت د
ــر و دريانوردي تصريح  سازمان بناد
كرد : هماهنگي اين عمليات را مركز 
ــريايي بندرعباس  جستجو و نجات د

انجام داد./

 كشف 10 هزار قرص متادون از يك زوج جوان در كيش 

 رئيس كل دادگسترى استان هرمزگان گفت: پرونده قاتل 
ــم در دادگاه  ــى پس از صدور حك ــط بانان هرمزگان محي
ــتان هرمزگان و سپرى شدن مراحل قانونى  كيفرى يك اس
در ديوان عالى كشور به تأييد نهايى رسيد و جهت اجراى 

حكم ارسال شده است.
به گزارش خبر هرمزگان حجت االسالم و المسلمين اكبرى 
در تشريح جزئيات اين پرونده اظهار داشت :  سوم تيرماه 
1395 دو محيط بان هرمزگانى حين گشت زنى در منطقه 
ــى از شكارچيان  ــرب گلوله يك ــه گنو به ض ــت شد حفاظ

غيرمجاز به قتل رسيدند. بالفاصله پرونده به بازپرس ويژه 
ــاس ارجاع و با  ــى و انقالب بندرعب ــل دادسراى عموم قت
ــاه قضايى و مأمورين انتظامى ،  تالش شبانه روزى دستگ
ــن مهاجمان شناسايى و دستگير  در كوتاه ترين زمان ممك
ــس از انجام تحقيقات مقدماتى مباشر قتل از ميان  شدند. پ
ــى در ادامه افزود:  ــن شناسايى شد .اين مقام قضاي مظنوني
ــى و انقالب  ــر دادسراى عموم ــور كيفرخواست د با صد
ــاس ، پرونده به دادگاه كيفرى يك استان هرمزگان  بندرعب
ــس از تشكيل جلسات محاكمه در دادگاه  ارجاع شد و پ

ــور، براى قاتل محيط بانان حكم قصاص صادر گرديد  مزب
ــل وى ؛ پرونده جهت رسيدگى  ــه با اعتراض متهم و وكي ك
ــر خواهى به ديوانعالى كشور ارسال شد. حجت  و تجديدنظ
االسالم والمسلمين اكبرى خاطر نشان كرد : سرانجام رأى 
ــورد تأييد قرار  ــه  هفتم ديوانعالى كشور م ــره در شعب صاد
ــس از قطعى شدن حكم قصاص ، پرونده جهت  گرفت و پ
ــرى دادسراى عمومى و  ــه شعبه اجراى احكام كيف اجرا ب
ــا حكم صادره در صورت  ــالب بندرعباس ارسال شد ت انق

درخواست اولياء دم، اجرا شود. /

ــداد 10 هزار عدد  ــف تع ــرهنگ جمالى همچنين از كش   س
ــه از طريق لندينكرافت  ــرص متادون از يك زوج جوان ك ق

قصد ورود به جزيره كيش را داشتند خبر داد. 
ــوص جزئيات اين كشف و دستگيرى گفت: اين  وى در خص
ــوز پزشكى تالش داشتند اين تعداد  دو نفر بدون داشتن مج
ــرص را وارد جزيره كيش كنند كه با تالش ماموران نيروى  ق
انتظامى و پاسگاه دريابانى شناسايى و قرص ها كشف شد. 

ــالش سوداگران مرگ براى وارد كردن  ــن مقام نظامى به ت اي
ــزود : ماموران  ــش اشاره كرد و اف ــواد مخدر به جزيره كي م
ــارى كيش در روزهاى اخير  پاسگاه مرزى ساحلى بندر تج
موفق به كشف پنج كيلو مواد مخدر و دستگيرى شش نفر در 
ــگ جمالى گفت: يكى از پرونده ها  اين ارتباط شدند. سرهن

ــت كه تالش داشت 500  ــوط به پيرمرد 60 ساله اى اس مرب
ــه اى وارد جزيره كيش  ــع معد ــه را به صورت بل ــرم شيش گ
كند كه با هوشيارى ماموران و درايت مرزبانى فرد مورد نظر 
ــاه دريابانى پرونده  ــى و دستگير شد . جانشين پايگ شناساي
ديگر را مربوط به كشف 3 كيلوگرم مواد مخدر جاسازى شده 
ــر كيف لپ تاپ ، 500گرم هروئين داخل كفش و همچنين  د
ــك كيلوگرم هروئين جاسازى شده در زيرلباس عنوان كرد  ي
و افزود: دراين ارتباط 3 سودا گر مرگ شناسايى و دستگير 
شدند . وى با بيان اينكه پرونده قضايى مرتبط با اين كشفيات 
ــرد : متهمان براى طى مراحل به  ــل شده است ،اظهار ك تشكي
ــات قضايى معرفى شدند. جانشين پايگاه دريابانى كيش  مقام
ــوران پاسگاه بندرگاه با تالش شبانه روزى  تاكيد كرد كه مام

اجازه نخواهند داد كه عده اى با توزيع و ورود موادمخدر به 
كيش فضاى پاك جزيره را آلوده كنند. /

حكم قصاص قاتل محيط بانان هرمزگان تاييد شد

ــازمان جهاد كشاورزى  بندرعباس- ايرنا- مدير حفظ نباتات س
ــن انواع  ــون 207 ت ــال تاكن ــداى س ــت : از ابت ــزگان گف هرم
ــف و معدوم شده  ــاورزى قاچاق در استان كش محصوالت كش
كه از اين ميزان حدود 50 تن مربوط به ميوه هاى قاچاق است.
ــه خبرنگاران اظهار  ــا، حميد دولتى ب ــزارش خبرنگار ايرن به گ
ــل غالت، ميوه  ــوالت كشاورزى كشف شده شام داشت: محص
ــوان به برنج،  ــه آنها مى ت ــت كه از جمل ــاى زينتى اس ــل ه و گ
ــه، انگور،  ــروت، ليمو خشك، انب ــرش، گالبى ، گريب ف ــو ت ليم
ــرد.وى با بيان  ــواوا اشاره ك ــب، آووكادو ، سير، گ ــال، سي پرتق
ــوالت از چين و امريكاى التين وارد مى  ــه بيشتر اين محص اينك
ــاورزى كشف شده طبق  ــود، خاطرنشان كرد: محصوالت كش ش

ــظ نباتات سازمان جهاد  ــط قانونى امحاء شدند.  مدير حف ضواب
ــوالت كشاورزى قاچاق  ــاورزى هرمزگان اظهار كرد: محص كش
ــاراى بيمارى هاى حيوانى  ــارت قرنطينه اى، د ــه دليل نبود نظ ب
ــه بخش كشاورزى و  ــد وبيشترين خسارت را ب ــى هستن و گياه
مصرف كنندگان وارد مى كنند.هرمزگان با داشتن 4هزار كيلومتر 
مرز آبى از مسيرهاى مهم ورود كاال به كشور محسوب مى شود 
سازمان جهادكشاورزى هرمزگان در قالب ايستگاههاى قرنطينه 
ــر در بنادر رسمى متولى نظارت بر صادرات و واردات  اى مستق
انواع محصوالت كشاورزى، دامى و شيالتى است.پارسال افزون 
ــر108 تن انواع ميوه و محصوالت كشاورزى قاچاق در استان  ب

هرمزگان كشف و امحاء شد./

ــق شدند يك كشتى  ــى روز شنبه موف  نيروهاى يمن
اماراتى را هدف قرار داده و منهدم كنند.

ــروه بين الملل خبرگزارى  ــه گزارش گ انصاراهللا يمنب
ــش يك كشتى  ــى ساعتى پي ــزان، رزمندگان يمن مي
ــم كردند.بنا به  ــك منهد ــا شليك موش ــى را ب امارات
ــروى دريايى يمن  ــزارش شبكه خبرى «المنار» ني گ
اعالم كرد كه نيرو هاى يمنى ساعتى پيش موفق شدند 
ــه يك كشتى اماراتى را در بندر  «مخا» در غرب ا  ك
ستان تعز هدف قرار داده و منهدم كنند.يگان دريايى 
ــاى يمنى روز 24 جوالى نيز يك قايق نظامى  نيروه

متعلق به ائتالف متجاوز سعودى را منهدم كردند.

نيروهاى يمنى يك كشتى اماراتى 200 تن محصوالت كشاورزى قاچاق در هرمزگان كشف شد
را منهدم 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  9 مرداد ماه    1396/ شماره  45  / سال  دوم

 
 (Dama Dama mesopotamica :نام علمى) 
ــه در خطر  ــت ك ــوزن زرد اروپايى اس ــه اى از گ زيرگون
ــده از خطر  ــت ولى با تمهيدات انجام ش انقراض قرار داش

انقراض در ايران نجات يافت. 
ــك احيا و سپس با افزايش  گوزن زرد در منطقه جزيره اش
جمعيت تعدادى از آنها به زيستگاه تاريخى خود در حوزه 

زاگرس منتقل شدند. 
ــل آن در اسرائيل از سال 1996  همچنين برنامه احياى نس
آغاز شده و اكنون حدود 250 رأس از آن به طور طبيعى 
ــوان در اصل  ــرائيل زندگى مى كنند.اين حي ــمال اس در ش
بومى سواحل شرق مديترانه تا نواحى غربى ايران بود و تا 
سال 1875 نسل آن در تمامى اين مناطق به جز بخش هاى 

جنوب غربى ايران منقرض شد. 
ــوان به كلى منقرض  ــد اين حي در دهه 1940 تصور مى ش
ــد اما در سال 1956 مشخص شد تعداد كمى در  شده باش
ــى در اطراف  ــا در جنگل كوچك ــدود 25 رأس از آنه ح
رودخانه هاى دز و كرخه باقى مانده اند كه در گويش محلى 

دزفولى به آن گامور مى گويند. 
پس از آن دولت ايران سعى كرد تا با زنده گيرى، تكثير در 
اسارت و رهاسازى دوباره اين گوزن ها نسل آنها را حفظ 
ــال 1392 تأييد شد كه تمام گوزن هاى زرد  كند اما در س
وحشى از بين رفته اند[نيازمند منبع] و نسل اين حيوان در 
زيستگاه واقعى خود منقرض شده است.بيشترين گوزن هاى 
زرد ايرانى در محوطه هاى محصور نسبتًا وسيعى در دشت 
ــارى، پناهگاه حيات وحش سمسكنده در مازندران،  ناز س
ــت  ــودان درياچه اروميه، ميان كتل دش ــك و كب جزاير اش
ــتان فارس  ــان در اس ــده پريش ــه حفاظت  ش ارژن و منطق
ــق كامًال محصور يا  ــدارى مى كنند اما تمام اين مناط نگه

جزيره هستند.
ــتى  ــاغ وحش هاى و مراكز تحقيقات زيس ــى از ب  در برخ
ــورهاى ديگر دنيا نيز نمونه هايى از اين حيوان  ايران و كش
ــى و اروپايى وجود دارد.گوزن  و گوزن هاى دورگه ايران
ــت و  ــى كمى بزرگتر از گوزن زرد اروپايى اس زرد ايران
داراى طول سر و تنه ميان 150 تا 200 سانتى متر، دم 16 
تا 20 سانتى متر و ارتفاع 85 تا 110 سانتى متر است. اين 
پستاندار وزنى برابر با 50 تا 130 كيلوگرم دارد.زيستگاه 
ــمال آفريقا تا عراق،  ــته پراكندگى وسيعى از ش :در گذش

تركيه، و ايران داشت.
ــتگاه اصلى و ممتاز بين المللى گوزن   در حال حاضر زيس
ــت و چاهك  زرد ايرانى بين منطقه كر از كرخنگان مروس
ــادى اين  ــتان خاتم يعنى جنگلهاى باغ ش هرات در شهرس
ــتان مابين استانهاى فارس و يزد قرار گرفته كه اين  شهرس
ــد  ــان آراتا (هرات) يعنى مركز آرياييان مى باش منطقه هم
ــادى چاهك  ــتگاه گوزن زرد ايرانى در جنگل باغ ش زيس
ــيار مناسب با محافظت بسيار  هرات مركز تخصصى و بس
ــد، گوزن زرد به صورت طبيعى تا تابستان  ــديد مى باش ش

سال 1392 در دز و كرخه در خوزستان نيز حضور
 داشت.

ــت :اتحاديه بين المللى حفاظت از طبيعت گوزن زرد  حفاظ
ــت «در معرض خطر»  ــراى مدت ها در وضعي ــى را ب ايران
ــرض خطر»  ــيب پذير» (2006)، و «در مع (1996)، «آس
ــن طبقه بندى به دليل  ــت. چني (2010) طبقه بندى كرده اس
ــخص نبودن اينكه  نگرانى از تعداد كم اين جانوران و مش
ــان  ــده در مكان زندگى كنونيش ــا نمونه هاى معرفى ش آي

«وحشى» به شمار مى روند يا نه بوده است./

بز
ت س

حيا

گوزن زرد ايرانى

 نجات 12 سرنشين شناور نظامي اماراتي 
در خليج فارس

ــريايي  مدير كل نجات و حفاظت د
ــي ايران  ــر و دريانورد سازمان بناد
از نجات 12 نفر از سرنشينان شناور 
مركز  هماهنگي  با  اماراتي  نظامي 
جستجو و نجات بندرعباس خبر داد 
سازمان  عمومي  روابط  گزارش  .به 
بنادر و دريانوردي، عليرضا خجسته 
اظهارداشت : براساس گزارش مركز 
جستجو و نجات دريايي بندر عباس 
 MSC BARI كه از كشتي كانتينربر
شناور  فروند  يك  كرد،  ــريافت  د
نظامي اماراتي امروز سه شنبه ساعت 
شي  با  برخورد  علت  به   11  :44
ــر 40 مايلي شرق جزيره  مغروقه د
ــر  ابوموسي  ( 15 مايلي مينا سقر  ) د
متحده عربي غرق  امارات  آب هاي 

شده بود .وي افزود : مركز جستجو و 
ــريايي بندر عباس بالفاصله  نجات د
ساحلي  گارد  با  هماهنگي  ضمن 
امارات، براي اطالع رساني به كشتي 
كشتي  و  كرد  اقدام  عبوري  هاي 
 HAMBURG نام  به  رو   - رو 
HIGH WAY تحت پرچم ژاپن 
با  مضطر  شناور  به  نزديكي  دليل  به 
تغيير مسير خود همه 12 نفر سرنشين 
به  و  نجات  را  مغروقه  نظامي  شناور 

سمت امارات ادامه مسير داد .
ــريايي  مدير كل نجارت و حفاظت د
ــر و دريانوردي تصريح  سازمان بناد
كرد : هماهنگي اين عمليات را مركز 
ــريايي بندرعباس  جستجو و نجات د

انجام داد./

 كشف 10 هزار قرص متادون از يك زوج جوان در كيش 

 رئيس كل دادگسترى استان هرمزگان گفت: پرونده قاتل 
ــم در دادگاه  ــى پس از صدور حك ــط بانان هرمزگان محي
ــتان هرمزگان و سپرى شدن مراحل قانونى  كيفرى يك اس
در ديوان عالى كشور به تأييد نهايى رسيد و جهت اجراى 

حكم ارسال شده است.
به گزارش خبر هرمزگان حجت االسالم و المسلمين اكبرى 
در تشريح جزئيات اين پرونده اظهار داشت :  سوم تيرماه 
1395 دو محيط بان هرمزگانى حين گشت زنى در منطقه 
ــى از شكارچيان  ــرب گلوله يك ــه گنو به ض ــت شد حفاظ

غيرمجاز به قتل رسيدند. بالفاصله پرونده به بازپرس ويژه 
ــاس ارجاع و با  ــى و انقالب بندرعب ــل دادسراى عموم قت
ــاه قضايى و مأمورين انتظامى ،  تالش شبانه روزى دستگ
ــن مهاجمان شناسايى و دستگير  در كوتاه ترين زمان ممك
ــس از انجام تحقيقات مقدماتى مباشر قتل از ميان  شدند. پ
ــى در ادامه افزود:  ــن شناسايى شد .اين مقام قضاي مظنوني
ــى و انقالب  ــر دادسراى عموم ــور كيفرخواست د با صد
ــاس ، پرونده به دادگاه كيفرى يك استان هرمزگان  بندرعب
ــس از تشكيل جلسات محاكمه در دادگاه  ارجاع شد و پ

ــور، براى قاتل محيط بانان حكم قصاص صادر گرديد  مزب
ــل وى ؛ پرونده جهت رسيدگى  ــه با اعتراض متهم و وكي ك
ــر خواهى به ديوانعالى كشور ارسال شد. حجت  و تجديدنظ
االسالم والمسلمين اكبرى خاطر نشان كرد : سرانجام رأى 
ــورد تأييد قرار  ــه  هفتم ديوانعالى كشور م ــره در شعب صاد
ــس از قطعى شدن حكم قصاص ، پرونده جهت  گرفت و پ
ــرى دادسراى عمومى و  ــه شعبه اجراى احكام كيف اجرا ب
ــا حكم صادره در صورت  ــالب بندرعباس ارسال شد ت انق

درخواست اولياء دم، اجرا شود. /

ــداد 10 هزار عدد  ــف تع ــرهنگ جمالى همچنين از كش   س
ــه از طريق لندينكرافت  ــرص متادون از يك زوج جوان ك ق

قصد ورود به جزيره كيش را داشتند خبر داد. 
ــوص جزئيات اين كشف و دستگيرى گفت: اين  وى در خص
ــوز پزشكى تالش داشتند اين تعداد  دو نفر بدون داشتن مج
ــرص را وارد جزيره كيش كنند كه با تالش ماموران نيروى  ق
انتظامى و پاسگاه دريابانى شناسايى و قرص ها كشف شد. 

ــالش سوداگران مرگ براى وارد كردن  ــن مقام نظامى به ت اي
ــزود : ماموران  ــش اشاره كرد و اف ــواد مخدر به جزيره كي م
ــارى كيش در روزهاى اخير  پاسگاه مرزى ساحلى بندر تج
موفق به كشف پنج كيلو مواد مخدر و دستگيرى شش نفر در 
ــگ جمالى گفت: يكى از پرونده ها  اين ارتباط شدند. سرهن

ــت كه تالش داشت 500  ــوط به پيرمرد 60 ساله اى اس مرب
ــه اى وارد جزيره كيش  ــع معد ــه را به صورت بل ــرم شيش گ
كند كه با هوشيارى ماموران و درايت مرزبانى فرد مورد نظر 
ــاه دريابانى پرونده  ــى و دستگير شد . جانشين پايگ شناساي
ديگر را مربوط به كشف 3 كيلوگرم مواد مخدر جاسازى شده 
ــر كيف لپ تاپ ، 500گرم هروئين داخل كفش و همچنين  د
ــك كيلوگرم هروئين جاسازى شده در زيرلباس عنوان كرد  ي
و افزود: دراين ارتباط 3 سودا گر مرگ شناسايى و دستگير 
شدند . وى با بيان اينكه پرونده قضايى مرتبط با اين كشفيات 
ــرد : متهمان براى طى مراحل به  ــل شده است ،اظهار ك تشكي
ــات قضايى معرفى شدند. جانشين پايگاه دريابانى كيش  مقام
ــوران پاسگاه بندرگاه با تالش شبانه روزى  تاكيد كرد كه مام

اجازه نخواهند داد كه عده اى با توزيع و ورود موادمخدر به 
كيش فضاى پاك جزيره را آلوده كنند. /

حكم قصاص قاتل محيط بانان هرمزگان تاييد شد

ــازمان جهاد كشاورزى  بندرعباس- ايرنا- مدير حفظ نباتات س
ــن انواع  ــون 207 ت ــال تاكن ــداى س ــت : از ابت ــزگان گف هرم
ــف و معدوم شده  ــاورزى قاچاق در استان كش محصوالت كش
كه از اين ميزان حدود 50 تن مربوط به ميوه هاى قاچاق است.

ــه خبرنگاران اظهار  ــا، حميد دولتى ب ــزارش خبرنگار ايرن به گ
ــل غالت، ميوه  ــوالت كشاورزى كشف شده شام داشت: محص
ــوان به برنج،  ــه آنها مى ت ــت كه از جمل ــاى زينتى اس ــل ه و گ
ــه، انگور،  ــروت، ليمو خشك، انب ــرش، گالبى ، گريب ف ــو ت ليم
ــرد.وى با بيان  ــواوا اشاره ك ــب، آووكادو ، سير، گ ــال، سي پرتق
ــوالت از چين و امريكاى التين وارد مى  ــه بيشتر اين محص اينك
ــاورزى كشف شده طبق  ــود، خاطرنشان كرد: محصوالت كش ش

ــظ نباتات سازمان جهاد  ــط قانونى امحاء شدند.  مدير حف ضواب
ــوالت كشاورزى قاچاق  ــاورزى هرمزگان اظهار كرد: محص كش
ــاراى بيمارى هاى حيوانى  ــارت قرنطينه اى، د ــه دليل نبود نظ ب
ــه بخش كشاورزى و  ــد وبيشترين خسارت را ب ــى هستن و گياه
مصرف كنندگان وارد مى كنند.هرمزگان با داشتن 4هزار كيلومتر 
مرز آبى از مسيرهاى مهم ورود كاال به كشور محسوب مى شود 
سازمان جهادكشاورزى هرمزگان در قالب ايستگاههاى قرنطينه 
ــر در بنادر رسمى متولى نظارت بر صادرات و واردات  اى مستق
انواع محصوالت كشاورزى، دامى و شيالتى است.پارسال افزون 
ــر108 تن انواع ميوه و محصوالت كشاورزى قاچاق در استان  ب

هرمزگان كشف و امحاء شد./

ــق شدند يك كشتى  ــى روز شنبه موف  نيروهاى يمن
اماراتى را هدف قرار داده و منهدم كنند.

ــروه بين الملل خبرگزارى  ــه گزارش گ انصاراهللا يمنب
ــش يك كشتى  ــى ساعتى پي ــزان، رزمندگان يمن مي
ــم كردند.بنا به  ــك منهد ــا شليك موش ــى را ب امارات
ــروى دريايى يمن  ــزارش شبكه خبرى «المنار» ني گ
اعالم كرد كه نيرو هاى يمنى ساعتى پيش موفق شدند 
ــه يك كشتى اماراتى را در بندر  «مخا» در غرب ا  ك
ستان تعز هدف قرار داده و منهدم كنند.يگان دريايى 
ــاى يمنى روز 24 جوالى نيز يك قايق نظامى  نيروه

متعلق به ائتالف متجاوز سعودى را منهدم كردند.

نيروهاى يمنى يك كشتى اماراتى 200 تن محصوالت كشاورزى قاچاق در هرمزگان كشف شد
را منهدم كردند
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داستان دنباله دار
مـن     زنـده ام 

 استان هرمزگان با برخوردارى از استعدادهاى 
طبيعى و خدادادى بسترى مساعد براى پرورش 
ــرمايه گذارى  ــت كه ايجاد شرايط س شتر اس
ــب و برنامه ريزى هاى صحيح تاثير  هاى مناس

بسزايى در ارز آورى در اين زمينه دارد.
ــود از راههاى  ــى از صنايع موج ــوان يك  دام بعن
ــور براى رهايى از تحريم هاى  نجات بخش كش
ــت چون استفاده  اقتصادى دولت هاى غربى اس
ــورها نه تنها باعث  از منابع دامى موجود در كش
ــود بلكه با  ــتغالزايى مى ش ــق اقتصادى و اش رون
ــتن مشتريان فراوان در ساير كشورها  وجود داش
ــيه خليج فارس، ارزآورى  بويژه همسايگان حاش

بسيارى را براى كشور فراهم مى كند.
ــتان هرمزگان به دليل برخوردارى از شرايط  اس
ــتان هاى مستعد در زمينه  اقليمى و مرتع از اس
پرورش شتر است كه بيش 21 هزار نفر شتر در 
ــود و 50 درصد جمعيت  آن پرورش داده مى ش
ــترها در شهرستان هاى  جاسك وسيريك مى  ش

باشد.
ــتر توجه  ــرورش ش ــه صنعت پ ــه اگر ب چنانچ
ــودآورترين صنعت تبديل  ــترى شود  به س بيش
ــه عنوان  ــازه يا پرنده ب ــتر جم ــد . ش خواهد ش
ــوارى و باركش  ــتران س بومى هرمزگان جزو ش
ــت  ــز رواحيه معروف اس ــام ني ــت كه به ن اس
ــتى و سوارى هستند  ــيرى، گوش بهترين گونه ش
ــيه خليج فارس  ــورهاى حاش ــن رو در كش از اي
ــترش اين صنعت  ــازار داغى دارد لذا گس نيز ب
ــى را بهمراه دارد اما بى توجهى  ارز آورى هنگفت
ــروف موجب  ــتر مع ــب پرورش ش ــا در  قط ه
ــكالت و حوادث جبران ناپذيرى شده  بروز مش
ــدارى  ــر كل راه ــرد، مدي ــا مج ــت. عليرض اس
ــاره  ــتان هرمزگان با اش وحمل ونقل جاده اى اس
ــاربان  با خودروهاى  ــترهاى بى س به برخورد ش
ــورو  ــرقى كش ــورى در جاده هاى  جنوب ش عب
ــزگان گفت :  ــتان هرم محورهاى مواصالتى اس
ــال هاى اخير سرگردانى شترها در خيابان  در س
ــان ها  ــا باعث بروز حوادث ناگوارى براى انس ه
ــت و تهديدات جانى و مالى و افزايش   ــده اس ش

ــكل  ــت. مجرد افزود: مش ــرده اس ــه تهديد ك ب
ــتران ، عدم حمايت  ــرب براى ش كمبود آب ش
ــتيبانى از شترداران براى ساماندهى ، طرح  و پش
ــتن  ــالك كوبى ، عدم داش ــدار كردن و پ هويت
ــاماندهى كمبود زمين  محلى براى نگهدارى و س
ــطح  ــتر و پايين بودن س و مرتع براى هر نفر ش
ــترداران و عدم خريد تضمينى گوشت  ــواد ش س
شتر، كمبود نقدينگى، نبود نور كافى و بى توجهى 
شتران به چراغ و بوق خودروها مشكالت اساسى 

ــت تا در جاده ها تصادفات  شترداران استان اس
ــادى رخ دهد.وى تصريح كرد: اغلب حوادث  زي
شب  هنگام كه ميدان ديد رانندگان بعلت رنگ 
ــتر درزمينه شب ديد رانندگان  كاهش  خاكى ش
ــداردهنده  ــود تابلوهاى هش ــدا مى كند و كمب پي
ــن تصادفات  ــاده هم در بروز اي ــرض كم ج و ع
مرگبار نقش بسزايى دارد كه براساس آمار ارائه 
ــور 80 درصد  ــوى پزشكى قانونى كش شده ازس
ــترها منجر به فوت  تصادف هاى خودروها با ش
مى شود. يك ساربان هرمزگانى در اين باره مى 
ــتن شرايط مناسب  گويد: هرمزگان به دليل داش
ــرمايه گذارى و برنامه  اقليمى قابليت هرگونه س

ــتر  ــنتى و  صنعتى ش ريزى در زمينه پرورش س
ــعه اقتصادى و اجتماعى  دارد كه در نتيجه توس
ــار كرد: پرورش  ــت.وى اظه بهمراه خواهد داش
ــتان انجام مى شود  ــتان اس ــتر در 12 شهرس ش
ــك، بندرلنگه و  ــتان بندرعباس، جاس كه شهرس
سيريك مهم ترين مراكز پرورش شتر در استان 
ــكالت فعاالن  ــاره به مش ــهرابى با اش هستند.س
ــالى هاى پياپى و  ــن عرصه تاكيد كرد:خشكس اي
ــتان به اين عرصه درآمد  بى توجهى مقامات اس

ــترداران سرمايه هاى خود  ــده تا ش زا موجب ش
ــد بر اهميت  ــا كنند.وى با تاكي ــان ها ره را بياب
ــى توليد ملى  ــن اساس ــه عنوان رك ــدارى ب دام
ــدارى از ابعاد مهم اقتصاد مقاومتى و  افزود: دام
جنبه هاى تاثيرگذار اقتصاد كشور به شمار مى رود 
ــتر مسئوالن  كه اين بعد مهم نيازمند توجه بيش
ــوارى در مركز و  ــت.ايجاد پنج پيست شترس اس
شرق هرمزگان در شهرستانهاى جاسك، سيريك، 
ــيارى از  ــده تا  بس دهنو و بندرعباس موجب ش
ــابقات  ــاى هرمزگانى براى ديدن مس خانواده ه
ــد و در چند روز اخير نيز  ــه اين مناطق مى رون ب
ــابقات شتردوانى  ــتان جاسك ميزبان مس شهرس

ــتان بود. ــتان و بلوچس با حضور هموطنان سيس
ــى جامع براى  ــته طرح ــالهاى گذش ــر در س  اگ
ــده  ــن و اجرا ش ــترپرورى تدوي ــتردارى و ش ش
ــتغال  ــاد اش ــه ايج ــى از جمل ــرات مثبت ــود اث ب
ــش مهاجرت  ــادرات و كاه ــدار، افزايش ص پاي
ــامل حال ساكنين مناطق  ــتائيان به شهر ش روس
ــد و مى توانستند بعنوان  ــرق هرمزگان مى ش ش
ــناخته  ــتر ش ــوالت ش ــرورش و محص ــب پ قط
ــتردارى در اين خطه  ــرورش ش ــود.صنعت پ ش
ــئوالن به  ــايه كم توجهى مس ــرزمين در س از س
ــده است زيرا نه تنها  دست فراموشى سپرده ش
ــت بلكه  ــت نياورده اس ــبى به دس جايگاه مناس

ــاى زمانى به  ــئوالن در بازه ه در اثر غفلت مس
ــاهد برخورد شترها با وسايل  فواصل  اند ك ش
ــده اى جان  ــر حادثه ع ــتيم و در ه ــه هس نقلي
ــد. در صورتى كه  ــى دهن ــت م ــود را از دس خ
ــردن صاحبان  ــترها و ملزم  ك ــاماندهى ش با س
ــتفاده از  ــذارى و اس ــالك  گ ــراى پ ــترها ب ش
ــى تواند از  ــب م ــبرنگ در ش ــاى ش كمربنده
ــن حوادثى  ــرى از وقوع چني ــاى جلوگي راهكاره

باشد ./
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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.

ــا از قبول هرگونه فشار و تهديد براي انتشار مطالب يا تغيير محتويات  ــار م 2 ) روزنامه نگ
ــول شرافت حرفه اي خويش  ــه و از خط مشي عمومي رسانه و اص ــا، خودداري كرد آنه

تبعيت مي كند.
ــا احترام به استقالل و حاكميت ملي، نظم و امنيت عمومي و مصالح  ــار ما ب 3 ) روزنامه نگ

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.
ــا به اصول ديني و معتقدات مذهبي، آداب و سنن قومي و ملي، اخالق  ــار م 5) روزنامه نگ

حسنه و عفت عمومي احترام مي گذارد و از گرايش به تبعيض خصومت آميز 
ــر اين زمينه ها و همچنين تشويق و تحريك به جنگ تجاوزكارانه نسبت به  د

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 
  به عنوان چهل ششمين شيخ الزهر به اين مقام مصوب شد . وى متولد 1946 ميالدى در مناطق جنوب 
مصر است و جزو سادات و از نسل امام حسن مجتبى (ع) است و در ده سالگى وارد مدارس ازهرى شد 
و ليسانس را در رشته عقايد و فلسفه در سال 1969 و فوق ليسانس را در سال 1971 و دكترا را در سال 
1977 از االزهرگرفت و به عنوان استاد در همان دانشگاه مشغول تدريس شد .  او بخشى از تحصيالت 
دكترا خود را در تدوين پايان نامه در دنشگاه سوربن فرانسه گذرا ند . در سال 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.

صنعت پرورش شتر در هرمزگان مى لنگد!

ادامه دارد 

 نويسنده : معصومه اباد 
با جيب هايى پر از نخود چى كشمش منتظر 
ــم از در خانه بر  ــت . از سركوچه چش ماس
نمى داشتيم . با ديدن آقا دلگرم مى شديم 
و خستگى هاى مدرسه از يادمان مى رفت  
ــى تونه از  ــت : هركدومتون م ــا مى گف آق
ــت  توى جيب هام فقط يكبار به اندازه مش
ــمش برداره. به من مى  هاش نخودچى كش
ــو جيبى باباس ،  ــت : اول نوبت دختر ت گف
ــى و بعد احمد. همه آرزويم  بعد نوبت  عل
ــوم و قدم به جيب آقا  اين بود كه بزرگ ش
ــد چون هميشه كنار جيب هايش را از  برس
ــرص مى زديم پاره مى كرديم ،  بس كه ح
با اين يك مشت نخودچى كشمش كه هنوز 
مزه اش زير زبانم مانده سرمان گرم بود تا 
خوردنى ديگرى گيرمان بيايد.آنقدر شرطى 
شده بوديم كه اگر آقا را دم در نمى ديديم 
ــى كرديم . يك روز كه من كالس  بغض م
ــوم بودند  ــارم و احمد و على دوم و س چه
ــه ، آقا نبود. رفتيم  ــيديم در خان ، وقتى رس
داخل خانه ، ديديم داخل هم كسى نيست 
.حتى مادر هم كه عضو ثابت خانه بود ، هم 
حضور نداشت . داداش حميد كه هنوز شير 
خوار بود سپرده بودند به توران خانم . بعد 
از چند دقيقه خاله توران كه همسايه ديوار 
به ديوار ما بود داخل آمد و گفت : بچه ها 
ــيرين بخوريم .رفتيم  بريم خونه ما چاى ش
ــيرين خورديم اما سراغ هركس را  چاى ش
ــى گرفتيم خاله توران مى گفت : حاال مى  م
ــتن. بريد بازى  ــى رفتن ، كار داش آن . جاي
ــد و باز هم خبرى  ــك غروب ش كنيد.نزدي
ــد . بعد از غروب يواش يواش سرو كله  نش
ــد، همه ى  ــى فاطمه و بچه ها پيدا ش آبج
ــان و چشم ها سرخ و نمناك  قيافه ها هراس
ــادرم و كريم و  ــا باز هم از آقا و م ــود. ام ب
ــا بى آنكه توضيحى  رحيم خبرى نبود .آنه
ــه  ــون مى ش ــد مى گفتند حاال پيداش بدهن
ــا نمى گفتند آنها كجا رفته  .حاال مى آن.ام
ــز آقا. باز  ــب همه آمدند ج ــد  اواخر ش ان
ــب  ــى نگفت چرا آقا نمى آيد . آن ش كس
مادرم تا صبح بيدار بود و پاى سجاده اشك 
مى ريخت و پيغمبر و امام ها را صدا مى زد 
ــم مى داد و دخيل مى بست.صبح كه  و قس
ــديم همه رفته بودند و دوباره خاله  بيدار ش
ــيرين و نهار دمپختك  توران بود و چاى ش
ــه.احمد آن  ــورده رفتيم مدرس ــورده نخ خ
ــر نگذاشت و هر  روز كيف هايمان را به س
ــه آرام آرام به مدرسه رفتيم همه ى ما  س
ــخت  ــنگين را كه س لحظه هاى آن روز س
ــپرى كرديم به اين اميد كه  مى گذشت س
ــا با جيب هاى  ــتيم آق وقتى به خانه برگش
ــد  پر از نخودچى كش مش منتظرمان باش
ــا .اما باز  ــر تو جيبى باب ــد اول دخت و بگوي
ــم  ــه ديدي ــتن از مدرس ــت برگش ــم وق ه
ــم خاله توران  ــت .باز ه ــرى از آقا نيس خب
ــته  ــيرين كه به ناف ما بس ــود و چاى ش ب
مى شد. هرچه از او مى پرسيديم مى گفت: 
مرد كه مال تو خانه ماندن نيست مال سر كار 

رفتن است.

تيراژ :   5000 نسخه

ــطح  ــاحلى محدوده نواحى يك و دو س نوار س
ــورت  ــاس بص ــهردارى بندرعب ــه دو ش منطق
ــازى شده  ــده پاكس دوره اى و برنامه ريزى ش

است .
 مهدى رنجبرى شهردار منطقه گفت : رهاسازى 
زباله در طبيعت و خصوصا ساحل چهره زشتى از 
شهر را در ذهن هر شهروند و يا گردشگر داخلى 
ــى تداعى مى كند .وى ادامه داد، با توجه  و خارج
به اينكه اكثر خانواده هاى ساكن شهر بندرعباس 
ترجيح مى دهند بخشى از اوقات فراغت و تفريح  
ــاحل بگذرانند بنابراين داشتن  خود را در كنار س
ــهروندان عزيز مى  ــاحلى تميز و زيبا را حق ش س

دانيم و در اين راستا بصورت دوره اى و برنامه ريزى شده اقدام 
ــطح منطقه كرده ايم و اين موضوع  ــاحلى س ــازى نوارس به پاكس
ــهردارى منطقه دو مطرح   بعنوان يكى از مهمترين برنامه هاى ش
ــهردار منطقه دو ضمن تشكر از پرسنل و كارگران  بوده است.ش

ــاحلى در  پرتالش نواحى يك و دو منطقه دو  كه محدوده نوار س
حوزه خدمات رسانى اين ناحيه ها مى باشد، عنوان كرد : در چهار 
ــال جارى بيش از 440 هزار متر مربع از سطح  ــت س ماهه نخس
نوار ساحلى منطقه بصورت دوره هاى زمانى منظم و برنامه ريزى 
ــده پاكسازى شده است و متاسفانه ما با حجم عظيم زباله هاى  ش

رها شده در ساحل روبرو هستيم رنجبرى با تاكيد بر 
ــازى براى جمع آورى زباله و رها نكردن  فرهنگ س
ــت: مجموعه  ــاحل ، اظهار داش آن در طبيعت و س
ــازى در اين  ــهردارى همواره در بحث فرهنگ س ش
ــت و تالشهاى زيادى صورت  زمينه پيشرو بوده اس
ــفانه به دليل ناآگاهى، برخى  ــت اما متاس گرفته اس
ــال بدون  ــراد از ماندگارى زباله از 10 تا 100 س اف
ــواحل و  تجزيه در طبيعت، اقدام به آلوده كردن س

مناظر طبيعى مى كنند. 
ــهردارى  ــانه هاى جمعى در كنار ش وى افزود : رس
ــازى مى توانند كمك شايانى براى  براى فرهنگ س
داشتن ساحلى زيبا و خالى از زباله داشته باشند. وى 
در انتها بيان نمود : طبيعت و ساحل زيبا متعلق به همه نسل ها 
ــت و بايد به عنوان يك ميراث طبيعى حفظ شود و مجموعه  اس
ــاختن  ــام تالش خود را براى فراهم س ــهردارى منطقه دو تم ش

محيطى تميز و زيبا در نوار ساحلى خواهد نمود ./

پاكسازى 440 هزار مترمربع از نوار ساحلىبه همت شهردارى منطقه دو صورت گرفت :
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