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جوان گرايى و تخصص 
الزمه كابينه دوازدهم

    دانش و تخصص الزم براى پيشبرد امور عمومى 
و تخصصــى يك مجموعــه از الزامــات مديريتى 

است .
 امرمهمى كه در كشــور ما به بهانــه هاى مختلف 
ناديده گرفته شــده و ســفارش و رانت بازى بجاى 

تخصص و دانش مرتبط نشسته است .
 آنچــه كــه امــروز مــارا در زمينه هــاى علمى و 
تخصصى نسبت به ســاير كشورهاى همسايه عقب 
نگه داشــته و مورد تاكيد مقام عظماى واليت هم 
مى باشــد رشــد اندك علم در زمينه هاى مختلف 
اســت . نگاهى به آمار قبولى  دانشگاه هاى كشور 
طــى يك دهه نشــان مــى دهد كه وجودشــعبات 
دانشــگاه هاى غيرانتفاعى و بــه قولى پولى موجب 
شــده تا بصورت فلــه اى و قيف وارونه دانشــجو 
پذيرش شــود و عده اى كارشناس بدون تخصص 
و مهارت الزم وارد جامعه شــده وبه جمع بيكاران 

تحصيل كرده افزوده شود. 
امروز وجود نيروهاى متخصص ، كارآمد و جوان 
در كابينه دوازدهم به خوبى حس مى شود ؛ دولت 
يازدهم بيشــتر از آنكه دغدغه علمى و آموزشى و 
فرهنگى داشته باشد به سياست پرداخت و كارنامه 
علمى آن كم رنگتر از ساير گزينه هايش مى باشد 
كه جادارد رييس دولت با درايت و مشاورت و هم 
انديشــى چهره هاى دانشگاهى و علمى از نيروهاى 
علمى و جوان بيشترى در كابينه دوازدهم بهره ببرد. 
رشــد كاهشــى علمى در كشــور بخصــوص در 
دانشــگاههاى كشــور نشــان مى دهد كــه انگيزه 
تحصيلى و شــور واشتياق به درس و دانش در ميان 
جوانان كاهش يافته و يكى از داليل مهم آن هم بى 
توجهى و كنار گذاشتن جوانان متخصص و علمى 
و تحصيل كرده در كشــور و دراســتانها مى باشد 
.عقب ماندگيهاى علمى و آموزشى در دانشگاهها 
و ســازمان آموزش و پرورش كشور نشان مى دهد 
كه هنوز نتوانســته ايم از وجود نيروهاى متخصص 
ومشــاوره هاى قــوى آنان اســتفاده كنيــم ؛ افت 
تحصيلى شــديد در مناطق محروم كشور و معضل 
پايان نامه فروشى و ... نشان مى دهد كه دانشگاهها 
به عنوان مكان علم ســاز جايگاه و كاركرد خودرا 
از دست داده اند ونيازمند نوسازى و شوك حياتى 

تازه اى هستند.
 بايــد گفت اينــك زمان ازمون و خطا بســر آمده 
و آزمــوده را ازمــودن خطاســت وفرصت بســيار 
اندكى براى تغيير و تحول و توســعه كشــور باقى 
اســت ؛ بعــداز گذشــت چهاردهــه از انقــالب و 
تثبيــت پايه هــاى نظام مقدس جمهورى اســالمى 
امــروز زمــان اســتفاده از نيروهــاى متخصــص و 
كارآمــد و چهــره هــاى علمــى اســت كــه طى 
ســالهاى قبل بــه بهانه هاى مختلف كنار گذاشــته

 شده اند .
 وقتــى صحبــت از توســعه علمــى و پيشــرفت 
آموزشــى كشــور اســت ديگر حزب و جناح من 
وديگرى معنايى نــدارد آنچه كه مهم و تاثيرگذار 
اســت اســتفاده از نيروهاى متخصــص و جوان و 
كارآمــدى كــه كارنامه روشــن و درخشــانى در 
عرصه مديريتهــاى كالن و ميانى داشــته و دارند. 
بايد گفــت ثبات اقتصادى ، كاهــش نرخ بيكارى 
و توجــه بــه نيروهــاى جــوان تحصيل كــرده در 
كشــور از اولويت هاى مهمى است كه بايد مدنظر 
رييس دولت باشــد تا در چيدمان كابينه اش آنهارا 
مدنظر قــرارداده وبدور از سياســى كارى و بدون 
حواشى فردى متخصص و علمى را به عنوان وزير 

برگزيند.
اميدواريم كابينه دوازدهم كابينه اى برمدا تخصص 
و علم ودانش روز بچرخد تا شــايد برچيدن بساط 
تبعيض و بيعدالتى و بى توجهى به استانهاى محروم 

ودورافتاده باشيم.
  البتــه ناگفتــه نماند كه اســتفاده از چهره هاى بى 
تخصص و ناكارآمد هم مى تواند خسارات جبران 
ناپذيــرى بــه دولــت زده و عقب ماندگيهــارا در 
بخشــهاى مختلف بيشــتر از حال نمايد ؛ اميد است 
كه حضور چهره هاى جوان و متخصص در دولت 
بتوانــد اوضاع علمى و اقتصادى كشــور را اندكى 

به پيش ببرد .

آبگيرى سازه هاى آبخيزدارى 
بشاگر دبا بارشهاى تابستانى 

ــتان  رييس اداره منابع طبيعى وآبخيزدارى شهرس
ــزدارى اين  ــروژه هاى آبخي ــاگرد ازآبگيرى پ بش

شهرستان براثربارشهاى تابستانى خبرداد
ــع طبيعى  ــانى مناب ــزارش پايگاه اطالع رس ــه گ .ب
ــى گفت :  ــى مبارك ــزگان ؛ عل ــزدارى هرم و آبخي
ــتان موجب  ــد روزه در اين شهرس ــهاى  چن بارش
ــامل سد سنكى  ــازه هاى آبخيزدارى ش آبگيرى س
مالتى ، سد وبندهاى خاكى درحوزه هاى گوهران و 
گافر اين شهرستان شده است.وى افزود : بارشهاى 
ــره  يك ميليون مترمكعب نزوالت  اخيرباعث ذخي
ــتكه باتوجه به گرماى منطقه اين  ــمانى شده اس آس
ذخيره آبى باعث تغذيه سفره هاى زيرزمينى منطقه 

شده است.
شروع ثبت نام بدون آزمون

 در پيام نور
ــگاه پيام  ــت دانش دكتر عبدالكريم قائدى سرپرس
ــام بدون  ــروع ثبت ن ــزگان از ش ــتان هرم نور اس
ــوابق تحصيلى خبر ــاس س ــون و صرفاً بر اس آزم

 داد. 
ــگاه پيام نور، دكتر  ــه گزارش روابط عمومى دانش ب
ــرى  ــدى با بيان اينكه نتايج اوليه آزمون سراس قائ
ــنبه مورخ 15 مردادماه از  ــاعت 18 روز يكش از س
طريق سايت سازمان سنجش اعالم مى شود، افزود: 
ــته داوطلبان از تاريخ 19 لغايت  مهلت انتخاب رش
ــانى كه عالقمند به  ــد  و كس 23 مردادماه  مى باش
تحصيل در بزرگترين دانشگاه دولتى، دانشگاه پيام 
نور مى باشند مى توانند با مراجعه به سايت سازمان 
ــانى www.sanjesh.org يا  ــه نش ــنجش ب س
ــگاه  ــه حضورى به مراكز و واحد هاى دانش مراجع
پيام نور استان هرمزگان نسبت به انتخاب رشته و 
ثبت نام بدون آزمون اقدام نمايند.وى خاطر نشان 
ــاوره تحصيلى  رايگان توسط اساتيد خبره  كرد: مش
در مراكز و واحدهاى دانشگاه پيام نور نيز داير مى 
ــگاه پيام نور استان هرمزگان  باشد.سرپرست دانش
ــرى  ــت: داوطلبانى كه در آزمون سراس اظهار داش
ــال 96 مجاز به انتخاب رشته نشده اند يا غايب  س
ــاس  ــه آزمون بوده اند نيز مى توانند براس در جلس

سوابق تحصيلى و بدون كنكور ثبت نام نمايند 

ازدواج آسان هشت زوج 
در رودان

ــى اداره ورزش و جوانان  ــه گزارش روابط عموم   ب
شهرستان رودان مراسم باشكوه ازدواج هشت زوج 
ــر تابناك  ــتمين اخت ــبت ميالد هش جوان به مناس
امامت و واليت امام رضا(ع) در زيارت سيد عمرو 
ــتان رودان با همكارى  ــتاى اسالم آباد شهرس روس
ــتان ، كميته امدادامام  اداره ورزش و جوانان شهرس
ــى (ره) ، خيريه ياس نبى و هيئت امنا زيارت  خمين

سيد عمرو روستاى اسالم آباد برگزار گرديد.
كنترل تردد خودرويى در مناطق 

آزاد با پالك هاى جديد
ــازمان منطقه  ــس هيات مديره و مديرعامل س رئي
آزاد قشم از فراهم شدن شرايط كنترل دقيق براى 
تردد خودروها در مناطق آزاد كشور با نصب پالك 
ــماره گذارى  ــامانه جامع ش ــاى جديد كه در س ه

كشورى ثبت شده، خبر داد. 
ــازمان منطقه آزاد  ــى س ــزارش روابط عموم به گ
ــم، حميدرضا مومنى در آئين رونمايى از طرح  قش
ملى پالك ويژه مناطق آزاد كشور در سالن شماره 
ــم، گفت: امنيت و  ــازمان منطقه آزاد قش گذارى س
ارتقاى سطح سالمت تردد خورويى در منطقه آزاد 
قشم با كاهش تصادفات براى ما بسيار حائز اهميت 

است.
ــطح  ــده در س ــه داد: با اقدامات انجام ش وى ادام
ــرل نيروهاى راهور  ــم و كنت ــاده هاى جزيره قش ج
ــن ميزان  ــا كمتري ــال را ب ــد امس ــبختانه عي خوش
تصادفات سپرى كرديم.به گفته مديرعامل سازمان 
ــازى پالك وسايل  ــم، با يكسان س منطقه آزاد قش
ــت تخلفات احتمالى  ــور و ثب نقليه مناطق آزاد كش
در سامانه جامع شماره گذارى كشور، شاهد كاهش 
ــدن تصادفات منجر به  ــه ويژه پائين آم تخلفات ب

جرح و فوت خواهيم بود ./

به بهانه جوان گرايى، افراد بى تجربه در كابينه جمع نشوند

ــب و كارهاى  ــا موضوع كس ــو ب ــداد ايده ش ــن روي    هفتمي
ــتارتاپى با همكارى پارك علم و فناورى و اداره كل فنى و  اس

حرفه اى هرمزگان برگزار شد.
ــاورى, اين رويداد با  ــزارش روابط عمومى پارك علم و فن به گ
حضور 90 شركت كننده و ارائه 14 برگزار شد كه پس از ارائه و 
داورى سه ايده برتر برگزيده شدند.در پايان برگزارى اين رويداد 
سه ايده شبكه اجتماعى داستان نويسى توسط پارسا شرفى, ايده 
ــازى  ــط بهاره صادقى و مهارت طالس بانك جامع خدمات توس
ــط نفيسه راستى به ترتيب اول تا سوم شدند.در اين رويداد  توس
همچنين از اميرحسين ديوار گر يكى از ايده پردازان تقدير ويژه 
شد.داورى اين رويداد را دكتر عليرضا نصيرى, مهندس صادق 
ــتند. ــام پور و مهندس محمدرضا على زاده بر عهده داش صمص

همچنين در اين مراسم عليرضا نصيرى معاون فناورى و پشتيبانى 
پارك علم و فناورى با اشاره به اهميت برگزارى ايده شو گفت: 
ــرايط را براى كسب و كارها تسهيل مى كند و  اين رويدادها ش

ــركت كنندگان اين دوره تخصص هاى حوزه فنى  از آنجا كه ش
ــه اى را گذرانده اند مى توانند فرصت بهترى براى ورود  و حرف
ــته باشند.وى افرادى را موفق دانست كه ايده ها را  به بازار داش
به منصه ظهور مى گذارند و تالش,مى كنند از آن براى كسب 
ــتفاده كنند.نصيرى در پايان از همكارى فنى و حرفه  درآمد اس
ــى كرد.گلزار نظرى معاون  ــزارى اين رويداد قدردان اى در برگ
آموزش و پژوهش فنى و حرفه اى هرمزگان نيز در اين مراسم 
ــا بيان اينكه افراد جوياى كار براى جذب در بازار كار با اولين  ب
ــوند اين است كه مهارت شما چيست،  ــوالى كه روبرو مى ش س
ــان كرد، افرادى كه كسب مهارت مى كنند مى توانند  خاطرنش
در صنايع يا صنوف مشغول به كار شوند يا اينكه خود كارآفرينى 
ــروع مى شود بنابراين  كنند.وى افزود: كارآفرينى از يك ايده ش
ايده نقش اساسى در كارآفرينى دارد. نظرى بيان داشت: رويداد 
ايده شو فرصتى است كه كارآموزان فنى و حرفه اى با موضوع 

ايده و نحوه پرورش آن آشنا شوند./

مرادى نماينده مردم هرمزگان در مجلس :

برگزيدگان هفتمين رويداد ايده شو معرفى شدند

   احمد مرادى با بيان اينكه درآستانه تغيير 
ــت و روى كار آمدن دولت جديدى  دول
ــت به  ــتيم از رئيس جمهورى خواس هس
وعده هاى داده شده خود به مردم عمل 

كند.
ــق  رون از  ــاس  بندرعب ــردم  م ــده  نماين
ــكارى و ثبات بازاردر  اقتصادى، كاهش بي

ــهروندى  بخش اقتصاد و اجراى حقوق ش
ــررا از مهم  ــيب پذي ــه به اقشارآس و توج
ــردم و نمايندگان  ــاى م ــته ه ترين خواس
ــت دوازدهم عنوان  ــاى كابينه دول از اعض
ــس  ــرد : از رئي ــان ك ــرد.وى خاطرنش ك
ــرادى را بعنوان  ــورى انتظار داريم اف جمه
ــه داراى  ــاب كند ك ــاى دولت انتخ اعض
ــت تخصص، تجربه، مردمدار و پاك دس

 باشند.
ــت دوازدهم بداند  ــرادى ادامه داد: دول م
دراين دوره ديگرجايى براى آزمون وخطا 
ــكالت  باقى نمانده و مردم انتظار رفع مش
و خواهان تحول اقتصادى واقعى در زندگى 
ــردم بندرعباس،  ــود را دارند.نماينده م خ
ــى در  ــم، خمير، حاجى آباد و ابوموس قش
ــالمى با تاكيد بر اينكه  مجلس شوراى اس
كارآمدى مهمترين مساله اى است كه بايد 

در انتخاب وزرا لحاظ شود، اظهار داشت: 
ــنى و گرايش سياسى افراد در  ميانگين س
برابر توانايى و كارآمدى آنان مالك  مهمى 
ــه انتخاب تيمى  ــان اينك ــت.وى با بي نيس
ــجم براى دولت مهمتر از تعيين رده  منس
ــت، تصريح كرد: بسيارى از  سنى آنان اس
افراد معتقدند كه بايد در دولت جوانگرايى 
ــه انتصاب  ــى ك ــرد در حال ــورت گي ص
ــارت هاى  ــه در كابينه خس ــرد بى تجرب ف
ــيار زيادى را مى تواند به دنبال داشته  بس
ــد. نماينده مردم بندرعباس در پايان  باش
ــه به دنبال  ــراد و احزابى ك ــا انتقاد از اف ب
ــهم خواهى از دولت هستند، گفت: يكى  س
ــت كه  از نقاط قوت رئيس جمهور اين اس
اهل باج دادن به كسى نيست و در مقابل 
ــهم خواهى ها قطعا ايستادگى خواهد اين س

 كرد./

ــزگان در مجلس  ــده مردم هرم    نماين
بر پرهيز اعضاى شوراى شهر بندرعباس 
ــليقه اى در انتخاب شهردار و  از نگاه س
ــردى كاردان و توانمند براى  گزينش ف
ــير صحيح  ــهر در مس قرار دادن اين ش

عمران و آبادانى تأكيد كرد.
ــنا،  ــو با ايس ــرادى در گفت وگ ــد م احم
ــأن و جايگاه  منطقه خليج فارس، افزود: ش
ــهر همواره باال بوده  شوراهاى اسالمى ش
ــهردار  ــواردى همچون انتخاب ش و در م
بايد اين جايگاه حفظ شود.وى با اشاره به 
پرهيز از سياسى كارى در اقدامات شوراى 
شهر بندرعباس، تصريح كرد: همه انتظار 
ــهر  ــالمى ش ــوراى اس ــد اعضاى ش دارن
ــارهاى  بندرعباس با فراغ بال و بدون فش
ــهردارى  ــه انتخاب ش ــت ب ــى دس بيرون

ــاره  ــد بزنند.مرادى با اش كاردان و توانمن
ــه تأكيدات نماينده  ــه گوش فرا دادن ب ب
ولى فقيه در استان هرمزگان مبنى بر نبايد 
ــهر در مشت كسى  شهردار و شوراى ش
ــد، خاطرنشان كرد: شوراى پنجم كار  باش
دشوارى را پيشرو دارد كه شايد مهم ترين 
ــت كه بتواند  ــهردارى اس آن انتخاب ش
ــعه و آبادانى شهر بندرعباس  چرخ توس
ــى از مراكز اقتصادى  ــه به عنوان يك را ك
ــرفتى كه مستحقش  ــور از پيش مهم كش
ــير صحيح قرار  بوده، مغفول مانده در مس
ــردم هرمزگان در مجلس  دهد.نماينده م
بابيان اينكه بايد نگاه اعضاى شوراى شهر 
ــخصى و صرف توسعه شهر  نگاهى فرا ش
باشد، اضافه كرد: بايد اعضاى شوراى در 
فرصت باقيمانده تا حضور رسمى بر روى 

افراد كاردان و با كارنامه تحقيق و دست 
به جمع آورى سوابق زده و با ارزيابى هاى 
مختلف برنامه ها و توانمندى اين افراد را 
بررسى كرده و در يك فرآيند مشخص و 
صحيح دست به انتخاب فردى بزنند كه 
بتواند بندرعباس را بر روى ريل آبادانى و 
پيشرفت قرار دهد.وى با تأكيد بر پرهيز 
از نگاه سليقه اى در انتخاب شهردار، بيان 
ــت اولويت  ــرد: اميدوارم در نگاه نخس ك
ــه و بى منت به  ــت صادقان ــود را خدم خ
مردم قرار داده و در اين راه هيچ چيز را بر 
منافع مردم ترجيح ندهيم و مردم شاهد 
ــان در پارلمان شهرى  باشند نمايندگانش
ــان هستند نه  به دنبال حقوق و مطالباتش
گوش به فرمان گروه، حزب يا فرد خاصى./

دكتر احمد مرادى خطاب به اعضاى شوراى شهر بندرعباس: 
فردى توانمند و كاردان را براى شهردارى برگزينيد

ــس منابع  ــى ريي ــت توجيه    نشس
ــتان  و آبخيزداري شهرس ــي  طبيع
ــم با دهيار روستاى چاهوغربى  قش
ــتان  ــهاب شهرس از توابع بخش ش
ــم در خصوص اهميت احداث  قش
بوستان روستايى، مكان يابى و نحوه 
احداث در محل اداره منابع طبيعى 
و آبخيزدارى اين شهرستان برگزار 

شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني منابع 
ــزگان  ــزداري هرم ــي و آبخي طبيع
ــس اداره منابع  ــزاده رئي ؛ محمودي 
ــتان  ــزدارى شهرس ــى و آبخي طبيع
ــاركت دهيارى و  قشم خواستار مش

شوراهاى اسالمى در ساخت بوستان 
هاي روستايي شد. وى توضيحاتى در 
رابطه با مراحل و روند كار بوستانهاى 
ــت و آمادگى  ــان داش ــتايى بي روس
ــه با همكارى  ــن اداره را در رابط اي
ــبز  ــاى س ــعه فض ــى توس كارشناس
ــرادى دهيار  ــتايى اعالم نمودم روس
روستاى چاهوغربى نيز آمادگى خود 
ــتايي  ــتان روس را جهت احداث بوس
ــنهادات  اعالم كرد  و نظرات و پيش
خود را در رابطه مكان و نحوه شروع 
ــتار  ــته و خواس ــكارى بيان داش هم
ــكارى فنى اداره منابع طبيعى در  هم

اين رابطه شد./

رييس اداره منابع طبيعى  قشم:
ساخت بوستان هاي روستايي مشاركت دهياري ها 

و شوراهاي اسالمي را مي طلبد بندرعباس- ايرنا- دبير كميسيون هماهنگى 
ــا اجراى طرح  ــك هاى هرمزگان گفت: ب بان
بخشودگى جرايم بانكى در استان، 67 ميليارد 

تومان از جرايم بخشيده مى شود.
ــهيالت  ــام معوقه هاى تس ــى افزود: تم  حاتم
ــتان تا سقف چهل ميليون تومان  بانك هاى اس
ــوند كه  ــودگى جرايم برخوردار مى ش از بخش
ــمول اين طرح  بيش از 9 هزار و نهصد نفر مش
هستند. وى افزود: تمام بدهكاران معوقه بانك 
ــتان كه تا سقف چهل ميليون تومان تا  هاى اس
پايان سال 95 تسهيالت دريافت كردند تا پايان 
ــويه بدهى خود  ــال مى توانند با تس مرداد امس
ــودگى جرايم بانكى برخوردار شوند.وى  از بخش
خاطرنشان كرد: مشموالن اين طرح با مراجعه 
به شعب بانك هاى عامل با پر كردن فرم تك 
برگى براى اجراى طرح مى توانند اقدام كنند./

بخشودگى 67 ميليارد تومان از 
جرايم بانكى هرمزگان
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جوان گرايى و تخصص 
الزمه كابينه دوازدهم

    دانش و تخصص الزم براى پيشبرد امور عمومى 
و تخصصــى يك مجموعــه از الزامــات مديريتى 

است .
 امرمهمى كه در كشــور ما به بهانــه هاى مختلف 
ناديده گرفته شــده و ســفارش و رانت بازى بجاى 

تخصص و دانش مرتبط نشسته است .
 آنچــه كــه امــروز مــارا در زمينه هــاى علمى و 
تخصصى نسبت به ســاير كشورهاى همسايه عقب 
نگه داشــته و مورد تاكيد مقام عظماى واليت هم 
مى باشــد رشــد اندك علم در زمينه هاى مختلف 
اســت . نگاهى به آمار قبولى  دانشگاه هاى كشور 
طــى يك دهه نشــان مــى دهد كه وجودشــعبات 
دانشــگاه هاى غيرانتفاعى و بــه قولى پولى موجب 
شــده تا بصورت فلــه اى و قيف وارونه دانشــجو 
پذيرش شــود و عده اى كارشناس بدون تخصص 
و مهارت الزم وارد جامعه شــده وبه جمع بيكاران 

تحصيل كرده افزوده شود. 
امروز وجود نيروهاى متخصص ، كارآمد و جوان 
در كابينه دوازدهم به خوبى حس مى شود ؛ دولت 
يازدهم بيشــتر از آنكه دغدغه علمى و آموزشى و 
فرهنگى داشته باشد به سياست پرداخت و كارنامه 
علمى آن كم رنگتر از ساير گزينه هايش مى باشد 
كه جادارد رييس دولت با درايت و مشاورت و هم 
انديشــى چهره هاى دانشگاهى و علمى از نيروهاى 
علمى و جوان بيشترى در كابينه دوازدهم بهره ببرد. 
رشــد كاهشــى علمى در كشــور بخصــوص در 
دانشــگاههاى كشــور نشــان مى دهد كــه انگيزه 
تحصيلى و شــور واشتياق به درس و دانش در ميان 
جوانان كاهش يافته و يكى از داليل مهم آن هم بى 
توجهى و كنار گذاشتن جوانان متخصص و علمى 
و تحصيل كرده در كشــور و دراســتانها مى باشد 
.عقب ماندگيهاى علمى و آموزشى در دانشگاهها 
و ســازمان آموزش و پرورش كشور نشان مى دهد 
كه هنوز نتوانســته ايم از وجود نيروهاى متخصص 
ومشــاوره هاى قــوى آنان اســتفاده كنيــم ؛ افت 
تحصيلى شــديد در مناطق محروم كشور و معضل 
پايان نامه فروشى و ... نشان مى دهد كه دانشگاهها 
به عنوان مكان علم ســاز جايگاه و كاركرد خودرا 
از دست داده اند ونيازمند نوسازى و شوك حياتى 

تازه اى هستند.
 بايــد گفت اينــك زمان ازمون و خطا بســر آمده 
و آزمــوده را ازمــودن خطاســت وفرصت بســيار 
اندكى براى تغيير و تحول و توســعه كشــور باقى 
اســت ؛ بعــداز گذشــت چهاردهــه از انقــالب و 
تثبيــت پايه هــاى نظام مقدس جمهورى اســالمى 
امــروز زمــان اســتفاده از نيروهــاى متخصــص و 
كارآمــد و چهــره هــاى علمــى اســت كــه طى 
ســالهاى قبل بــه بهانه هاى مختلف كنار گذاشــته

 شده اند .
 وقتــى صحبــت از توســعه علمــى و پيشــرفت 
آموزشــى كشــور اســت ديگر حزب و جناح من 
وديگرى معنايى نــدارد آنچه كه مهم و تاثيرگذار 
اســت اســتفاده از نيروهاى متخصــص و جوان و 
كارآمــدى كــه كارنامه روشــن و درخشــانى در 
عرصه مديريتهــاى كالن و ميانى داشــته و دارند. 
بايد گفــت ثبات اقتصادى ، كاهــش نرخ بيكارى 
و توجــه بــه نيروهــاى جــوان تحصيل كــرده در 
كشــور از اولويت هاى مهمى است كه بايد مدنظر 
رييس دولت باشــد تا در چيدمان كابينه اش آنهارا 
مدنظر قــرارداده وبدور از سياســى كارى و بدون 
حواشى فردى متخصص و علمى را به عنوان وزير 

برگزيند.
اميدواريم كابينه دوازدهم كابينه اى برمدا تخصص 
و علم ودانش روز بچرخد تا شــايد برچيدن بساط 
تبعيض و بيعدالتى و بى توجهى به استانهاى محروم 

ودورافتاده باشيم.
  البتــه ناگفتــه نماند كه اســتفاده از چهره هاى بى 
تخصص و ناكارآمد هم مى تواند خسارات جبران 
ناپذيــرى بــه دولــت زده و عقب ماندگيهــارا در 
بخشــهاى مختلف بيشــتر از حال نمايد ؛ اميد است 
كه حضور چهره هاى جوان و متخصص در دولت 
بتوانــد اوضاع علمى و اقتصادى كشــور را اندكى 

به پيش ببرد .

آبگيرى سازه هاى آبخيزدارى 
بشاگر دبا بارشهاى تابستانى 

ــتان  رييس اداره منابع طبيعى وآبخيزدارى شهرس
ــزدارى اين  ــروژه هاى آبخي ــاگرد ازآبگيرى پ بش

شهرستان براثربارشهاى تابستانى خبرداد
ــع طبيعى  ــانى مناب ــزارش پايگاه اطالع رس ــه گ .ب
ــى گفت :  ــى مبارك ــزگان ؛ عل ــزدارى هرم و آبخي
ــتان موجب  ــد روزه در اين شهرس ــهاى  چن بارش
ــامل سد سنكى  ــازه هاى آبخيزدارى ش آبگيرى س
مالتى ، سد وبندهاى خاكى درحوزه هاى گوهران و 
گافر اين شهرستان شده است.وى افزود : بارشهاى 
ــره  يك ميليون مترمكعب نزوالت  اخيرباعث ذخي
ــتكه باتوجه به گرماى منطقه اين  ــمانى شده اس آس
ذخيره آبى باعث تغذيه سفره هاى زيرزمينى منطقه 

شده است.
شروع ثبت نام بدون آزمون

 در پيام نور
ــگاه پيام  ــت دانش دكتر عبدالكريم قائدى سرپرس
ــام بدون  ــروع ثبت ن ــزگان از ش ــتان هرم نور اس
ــوابق تحصيلى خبر ــاس س ــون و صرفاً بر اس آزم

 داد. 
ــگاه پيام نور، دكتر  ــه گزارش روابط عمومى دانش ب
ــرى  ــدى با بيان اينكه نتايج اوليه آزمون سراس قائ
ــنبه مورخ 15 مردادماه از  ــاعت 18 روز يكش از س
طريق سايت سازمان سنجش اعالم مى شود، افزود: 
ــته داوطلبان از تاريخ 19 لغايت  مهلت انتخاب رش
ــانى كه عالقمند به  ــد  و كس 23 مردادماه  مى باش
تحصيل در بزرگترين دانشگاه دولتى، دانشگاه پيام 
نور مى باشند مى توانند با مراجعه به سايت سازمان 
ــانى www.sanjesh.org يا  ــه نش ــنجش ب س
ــگاه  ــه حضورى به مراكز و واحد هاى دانش مراجع
پيام نور استان هرمزگان نسبت به انتخاب رشته و 
ثبت نام بدون آزمون اقدام نمايند.وى خاطر نشان 
ــاوره تحصيلى  رايگان توسط اساتيد خبره  كرد: مش
در مراكز و واحدهاى دانشگاه پيام نور نيز داير مى 
ــگاه پيام نور استان هرمزگان  باشد.سرپرست دانش
ــرى  ــت: داوطلبانى كه در آزمون سراس اظهار داش
ــال 96 مجاز به انتخاب رشته نشده اند يا غايب  س
ــاس  ــه آزمون بوده اند نيز مى توانند براس در جلس

سوابق تحصيلى و بدون كنكور ثبت نام نمايند 

ازدواج آسان هشت زوج 
در رودان

ــى اداره ورزش و جوانان  ــه گزارش روابط عموم   ب
شهرستان رودان مراسم باشكوه ازدواج هشت زوج 
ــر تابناك  ــتمين اخت ــبت ميالد هش جوان به مناس
امامت و واليت امام رضا(ع) در زيارت سيد عمرو 
ــتان رودان با همكارى  ــتاى اسالم آباد شهرس روس
ــتان ، كميته امدادامام  اداره ورزش و جوانان شهرس
ــى (ره) ، خيريه ياس نبى و هيئت امنا زيارت  خمين

سيد عمرو روستاى اسالم آباد برگزار گرديد.
كنترل تردد خودرويى در مناطق 

آزاد با پالك هاى جديد
ــازمان منطقه  ــس هيات مديره و مديرعامل س رئي
آزاد قشم از فراهم شدن شرايط كنترل دقيق براى 
تردد خودروها در مناطق آزاد كشور با نصب پالك 
ــماره گذارى  ــامانه جامع ش ــاى جديد كه در س ه

كشورى ثبت شده، خبر داد. 
ــازمان منطقه آزاد  ــى س ــزارش روابط عموم به گ
ــم، حميدرضا مومنى در آئين رونمايى از طرح  قش
ملى پالك ويژه مناطق آزاد كشور در سالن شماره 
ــم، گفت: امنيت و  ــازمان منطقه آزاد قش گذارى س
ارتقاى سطح سالمت تردد خورويى در منطقه آزاد 
قشم با كاهش تصادفات براى ما بسيار حائز اهميت 

است.
ــطح  ــده در س ــه داد: با اقدامات انجام ش وى ادام
ــرل نيروهاى راهور  ــم و كنت ــاده هاى جزيره قش ج
ــن ميزان  ــا كمتري ــال را ب ــد امس ــبختانه عي خوش
تصادفات سپرى كرديم.به گفته مديرعامل سازمان 
ــازى پالك وسايل  ــم، با يكسان س منطقه آزاد قش
ــت تخلفات احتمالى  ــور و ثب نقليه مناطق آزاد كش
در سامانه جامع شماره گذارى كشور، شاهد كاهش 
ــدن تصادفات منجر به  ــه ويژه پائين آم تخلفات ب

جرح و فوت خواهيم بود ./

به بهانه جوان گرايى، افراد بى تجربه در كابينه جمع نشوند

ــب و كارهاى  ــا موضوع كس ــو ب ــداد ايده ش ــن روي    هفتمي
ــتارتاپى با همكارى پارك علم و فناورى و اداره كل فنى و  اس

حرفه اى هرمزگان برگزار شد.
ــاورى, اين رويداد با  ــزارش روابط عمومى پارك علم و فن به گ
حضور 90 شركت كننده و ارائه 14 برگزار شد كه پس از ارائه و 
داورى سه ايده برتر برگزيده شدند.در پايان برگزارى اين رويداد 
سه ايده شبكه اجتماعى داستان نويسى توسط پارسا شرفى, ايده 
ــازى  ــط بهاره صادقى و مهارت طالس بانك جامع خدمات توس
ــط نفيسه راستى به ترتيب اول تا سوم شدند.در اين رويداد  توس
همچنين از اميرحسين ديوار گر يكى از ايده پردازان تقدير ويژه 
شد.داورى اين رويداد را دكتر عليرضا نصيرى, مهندس صادق 
ــتند. ــام پور و مهندس محمدرضا على زاده بر عهده داش صمص

همچنين در اين مراسم عليرضا نصيرى معاون فناورى و پشتيبانى 
پارك علم و فناورى با اشاره به اهميت برگزارى ايده شو گفت: 
ــرايط را براى كسب و كارها تسهيل مى كند و  اين رويدادها ش

ــركت كنندگان اين دوره تخصص هاى حوزه فنى  از آنجا كه ش
ــه اى را گذرانده اند مى توانند فرصت بهترى براى ورود  و حرف
ــته باشند.وى افرادى را موفق دانست كه ايده ها را  به بازار داش
به منصه ظهور مى گذارند و تالش,مى كنند از آن براى كسب 
ــتفاده كنند.نصيرى در پايان از همكارى فنى و حرفه  درآمد اس
ــى كرد.گلزار نظرى معاون  ــزارى اين رويداد قدردان اى در برگ
آموزش و پژوهش فنى و حرفه اى هرمزگان نيز در اين مراسم 
ــا بيان اينكه افراد جوياى كار براى جذب در بازار كار با اولين  ب
ــوند اين است كه مهارت شما چيست،  ــوالى كه روبرو مى ش س
ــان كرد، افرادى كه كسب مهارت مى كنند مى توانند  خاطرنش
در صنايع يا صنوف مشغول به كار شوند يا اينكه خود كارآفرينى 
ــروع مى شود بنابراين  كنند.وى افزود: كارآفرينى از يك ايده ش
ايده نقش اساسى در كارآفرينى دارد. نظرى بيان داشت: رويداد 
ايده شو فرصتى است كه كارآموزان فنى و حرفه اى با موضوع 

ايده و نحوه پرورش آن آشنا شوند./

مرادى نماينده مردم هرمزگان در مجلس :

برگزيدگان هفتمين رويداد ايده شو معرفى شدند

   احمد مرادى با بيان اينكه درآستانه تغيير 
ــت و روى كار آمدن دولت جديدى  دول
ــت به  ــتيم از رئيس جمهورى خواس هس
وعده هاى داده شده خود به مردم عمل 

كند.
ــق  رون از  ــاس  بندرعب ــردم  م ــده  نماين
ــكارى و ثبات بازاردر  اقتصادى، كاهش بي

ــهروندى  بخش اقتصاد و اجراى حقوق ش
ــررا از مهم  ــيب پذي ــه به اقشارآس و توج
ــردم و نمايندگان  ــاى م ــته ه ترين خواس
ــت دوازدهم عنوان  ــاى كابينه دول از اعض
ــس  ــرد : از رئي ــان ك ــرد.وى خاطرنش ك
ــرادى را بعنوان  ــورى انتظار داريم اف جمه
ــه داراى  ــاب كند ك ــاى دولت انتخ اعض
ــت تخصص، تجربه، مردمدار و پاك دس

 باشند.
ــت دوازدهم بداند  ــرادى ادامه داد: دول م
دراين دوره ديگرجايى براى آزمون وخطا 
ــكالت  باقى نمانده و مردم انتظار رفع مش
و خواهان تحول اقتصادى واقعى در زندگى 
ــردم بندرعباس،  ــود را دارند.نماينده م خ
ــى در  ــم، خمير، حاجى آباد و ابوموس قش
ــالمى با تاكيد بر اينكه  مجلس شوراى اس
كارآمدى مهمترين مساله اى است كه بايد 

در انتخاب وزرا لحاظ شود، اظهار داشت: 
ــنى و گرايش سياسى افراد در  ميانگين س
برابر توانايى و كارآمدى آنان مالك  مهمى 
ــه انتخاب تيمى  ــان اينك ــت.وى با بي نيس
ــجم براى دولت مهمتر از تعيين رده  منس
ــت، تصريح كرد: بسيارى از  سنى آنان اس
افراد معتقدند كه بايد در دولت جوانگرايى 
ــه انتصاب  ــى ك ــرد در حال ــورت گي ص
ــارت هاى  ــه در كابينه خس ــرد بى تجرب ف
ــيار زيادى را مى تواند به دنبال داشته  بس
ــد. نماينده مردم بندرعباس در پايان  باش
ــه به دنبال  ــراد و احزابى ك ــا انتقاد از اف ب
ــهم خواهى از دولت هستند، گفت: يكى  س
ــت كه  از نقاط قوت رئيس جمهور اين اس
اهل باج دادن به كسى نيست و در مقابل 
ــهم خواهى ها قطعا ايستادگى خواهد اين س

 كرد./

ــزگان در مجلس  ــده مردم هرم    نماين
بر پرهيز اعضاى شوراى شهر بندرعباس 
ــليقه اى در انتخاب شهردار و  از نگاه س
ــردى كاردان و توانمند براى  گزينش ف
ــير صحيح  ــهر در مس قرار دادن اين ش

عمران و آبادانى تأكيد كرد.
ــنا،  ــو با ايس ــرادى در گفت وگ ــد م احم
ــأن و جايگاه  منطقه خليج فارس، افزود: ش
ــهر همواره باال بوده  شوراهاى اسالمى ش
ــهردار  ــواردى همچون انتخاب ش و در م
بايد اين جايگاه حفظ شود.وى با اشاره به 
پرهيز از سياسى كارى در اقدامات شوراى 
شهر بندرعباس، تصريح كرد: همه انتظار 
ــهر  ــالمى ش ــوراى اس ــد اعضاى ش دارن
ــارهاى  بندرعباس با فراغ بال و بدون فش
ــهردارى  ــه انتخاب ش ــت ب ــى دس بيرون

ــاره  ــد بزنند.مرادى با اش كاردان و توانمن
ــه تأكيدات نماينده  ــه گوش فرا دادن ب ب
ولى فقيه در استان هرمزگان مبنى بر نبايد 
ــهر در مشت كسى  شهردار و شوراى ش
ــد، خاطرنشان كرد: شوراى پنجم كار  باش
دشوارى را پيشرو دارد كه شايد مهم ترين 
ــت كه بتواند  ــهردارى اس آن انتخاب ش
ــعه و آبادانى شهر بندرعباس  چرخ توس
ــى از مراكز اقتصادى  ــه به عنوان يك را ك
ــرفتى كه مستحقش  ــور از پيش مهم كش
ــير صحيح قرار  بوده، مغفول مانده در مس
ــردم هرمزگان در مجلس  دهد.نماينده م
بابيان اينكه بايد نگاه اعضاى شوراى شهر 
ــخصى و صرف توسعه شهر  نگاهى فرا ش
باشد، اضافه كرد: بايد اعضاى شوراى در 
فرصت باقيمانده تا حضور رسمى بر روى 

افراد كاردان و با كارنامه تحقيق و دست 
به جمع آورى سوابق زده و با ارزيابى هاى 
مختلف برنامه ها و توانمندى اين افراد را 
بررسى كرده و در يك فرآيند مشخص و 
صحيح دست به انتخاب فردى بزنند كه 
بتواند بندرعباس را بر روى ريل آبادانى و 
پيشرفت قرار دهد.وى با تأكيد بر پرهيز 
از نگاه سليقه اى در انتخاب شهردار، بيان 
ــت اولويت  ــرد: اميدوارم در نگاه نخس ك
ــه و بى منت به  ــت صادقان ــود را خدم خ
مردم قرار داده و در اين راه هيچ چيز را بر 
منافع مردم ترجيح ندهيم و مردم شاهد 
ــان در پارلمان شهرى  باشند نمايندگانش
ــان هستند نه  به دنبال حقوق و مطالباتش
گوش به فرمان گروه، حزب يا فرد خاصى./

دكتر احمد مرادى خطاب به اعضاى شوراى شهر بندرعباس: 
فردى توانمند و كاردان را براى شهردارى برگزينيد

ــس منابع  ــى ريي ــت توجيه    نشس
ــتان  و آبخيزداري شهرس ــي  طبيع
ــم با دهيار روستاى چاهوغربى  قش
ــتان  ــهاب شهرس از توابع بخش ش
ــم در خصوص اهميت احداث  قش
بوستان روستايى، مكان يابى و نحوه 
احداث در محل اداره منابع طبيعى 
و آبخيزدارى اين شهرستان برگزار 

شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني منابع 
ــزگان  ــزداري هرم ــي و آبخي طبيع
ــس اداره منابع  ــزاده رئي ؛ محمودي 
ــتان  ــزدارى شهرس ــى و آبخي طبيع
ــاركت دهيارى و  قشم خواستار مش

شوراهاى اسالمى در ساخت بوستان 
هاي روستايي شد. وى توضيحاتى در 
رابطه با مراحل و روند كار بوستانهاى 
ــت و آمادگى  ــان داش ــتايى بي روس
ــه با همكارى  ــن اداره را در رابط اي
ــبز  ــاى س ــعه فض ــى توس كارشناس
ــرادى دهيار  ــتايى اعالم نمودم روس
روستاى چاهوغربى نيز آمادگى خود 
ــتايي  ــتان روس را جهت احداث بوس
ــنهادات  اعالم كرد  و نظرات و پيش
خود را در رابطه مكان و نحوه شروع 
ــتار  ــته و خواس ــكارى بيان داش هم
ــكارى فنى اداره منابع طبيعى در  هم

اين رابطه شد./

رييس اداره منابع طبيعى  قشم:
ساخت بوستان هاي روستايي مشاركت دهياري ها 

و شوراهاي اسالمي را مي طلبد بندرعباس- ايرنا- دبير كميسيون هماهنگى 
ــا اجراى طرح  ــك هاى هرمزگان گفت: ب بان
بخشودگى جرايم بانكى در استان، 67 ميليارد 

تومان از جرايم بخشيده مى شود.
ــهيالت  ــام معوقه هاى تس ــى افزود: تم  حاتم
ــتان تا سقف چهل ميليون تومان  بانك هاى اس
ــوند كه  ــودگى جرايم برخوردار مى ش از بخش
ــمول اين طرح  بيش از 9 هزار و نهصد نفر مش
هستند. وى افزود: تمام بدهكاران معوقه بانك 
ــتان كه تا سقف چهل ميليون تومان تا  هاى اس
پايان سال 95 تسهيالت دريافت كردند تا پايان 
ــويه بدهى خود  ــال مى توانند با تس مرداد امس
ــودگى جرايم بانكى برخوردار شوند.وى  از بخش
خاطرنشان كرد: مشموالن اين طرح با مراجعه 
به شعب بانك هاى عامل با پر كردن فرم تك 
برگى براى اجراى طرح مى توانند اقدام كنند./

بخشودگى 67 ميليارد تومان از 
جرايم بانكى هرمزگان
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براى  همه پاكبانهاى شـهرم 
    سيدعلى حسينى  يك كارگر بود، از همان كارگران 
ــركتى كه كارفرمايان قراردادهاى شان را نه ساالنه  ش
ــود از آن ها كار  ــه ماه به ماه مى بندند تا راحت بش ك
ــيد و راحت تر حقوق شان را پايمال كرد و آنان را  كش
ــتخدام رسمى  از پيگيرى مايوس.از همان هايى كه اس
ــتند و زمانى هم كه  ــاد و اداره و ارگانى نيس ــچ نه هي
مى ميرند حتى هيچ رييس و معاون و عضو شورايى به 

تشييع نمى آيد مبادا كه كسى طلب حقى كند.
ــينى يك پاكبان بود. همان قشرى كه  ــيدعلى حس س
ــن عيدنوروز بايد  ــورا باشد يا جش چه عزادارى عاش
ــان و حجم انبوه زباله ى ما شهروندان  بيايند سركارش
ــد ليوان هاى  ــد. مى خواه ــاك كنن ــووليت را پ بى مس
ــا..... .  ــد ي ــربت هاى نذرى باش ــرف ش ــك بارمص ي
ــدت گرما در اين جهنم  ــينى بر اثر ش ــيدعلى حس س
بى سابقه بندر و حجم كارى شديد در بازار بندرعباس 
(كه مخزن توليد زباله است) از هوش مى رود و مدتى 
ــت مى دهد تا ما  ــود را به آرامى از دس ــد جان خ بع
ــم را بريزيم در  ــايل نويى كه مى خري ــاز كارتن وس ب
ــينى كه خانواده محترم  ــيدعلى حس كوى و برزن. س
ــد.  ــى دارد مظلومانه مرد و غريبانه دفن ش و محروم
ــهردارى  نه وزيرى و نه وكيلى و نه مديركلى و نه ش
ــته گلى و ...نه من نويسنده.  ــورايى و نه دس و عضو ش
ــاژى و  ــان عزيز نه كاخى مانده و نه پاس ــن پاكب از اي
ــر و يك دختر  نه مغازه اى و نه آپارتمانى...از او همس
مظلوم نه ساله باقى مانده است. تنها.هركس به سهم 
ــرمندگى و  ــه از حجم اين ش ــه كار كنيم ك ــود. چ خ
غربت كم شود؟لطفا راهى نشان بدهيد.جوان مردان...

 بزرگ زنان...

 به جاى 1000 تومان 
500  تومان  بپردازيد

دكتر محمد ذاكرى

((هيچ روزي بدون كتاب نيستم))
ــماعيل پور، دختر 6 ساله اي كه از 3  نازنين نرگس اس
ــالگي خواندن و نوشتن را آغاز كرد و در 3/5سالگي  س
ــم تجليل از  ــه عضويت كتابخانه درآمد!  او در مراس ب
اهالي كتاب كه چندي پيش با حضور برخي از مقامات 
ــد، اينطور گفت:بعنوان نخستين سفير  و وزرا برگزار ش
فرهنگ كتابخواني پيشنهاد مي كنم هفته كتاب چند بار 
در سال برگزار شود تا مردم به بهانه اين هفته بيشتر به 
ــتي با كتاب و كتابخواني  ــر بزنند و آش كتابخانه ها س
دوباره رونق گيرد.همين چند روز پيش مراسم انتخاب 
كانديداي شوراي مدرسه بود كه من هم دوست داشتم 
در اين فعاليت اجتماعي شركت كنم، كتابهاي زيادي هم 
ــياري از  در اين رابطه مطالعه كرده بودم قابل توجه بس
ــئوالن! اما به دليل كم بودن سن و سالم  مديران و مس
ــنهادهاي  ــازه ثبت نام پيدا نكردم .در حالي كه پيش اج
ــتم در حل  ــت داش ــتم و دوس ــي براي مدير داش خوب
مشكالت بچه هاي مدرسه كوشا باشم.معموال كتابهاي 
ــي مي كنم و اگر بشود  مورد عالقه ام را خالصه نويس
ــتان جديدي را خلق مي كنم.دوست دارم پزشك  داس
اطفال شوم، براي همين است كه در زمينه هاي مختلف 
ــود  كتاب مي خوانم تا روز به روز بر اطالعاتم اضافه ش
و موفق شوم در آينده هر كودك بيمار را درمان كنم تا 
خودش و خانواده اش ديگر رنج نكشند و هميشه لبخند 
ــد.)).اين دختر دوست داشتني با 6 سال  ــان باش بر لبش
ــن در مقطع چهارم دبستان مشغول تحصيل است و  س
عالوه بر مطالعه كتب درسي و متفرقه، پيانو مي نوازد و 
ــازي مي كند و همچنين تكواندو كار است و در  آهنگس
5/4 سالگي موفق به كسب قهرماني و اخذ كمربند قرمز 

در رشته تكواندو شده است./

برترين كتاب خوان كشور
دختري 6 ساله با مطالعه 2000 

جلد كتاب

جهت درج آگهى خود 
در هفته نامه منطقه جنوب 
كشور(( ميراث جرون )) 

تماس بگيريد 
32222596 تلفن :

ــوش تولد هم مى  ــود بوى خ ــرداد كه مى ش ــه م   نيم
ــراث  ــه مي ــه نام ــد هفت ــالروز تول ــرداد س ــد 15م آي
جرون است . سه سال است كه در عرصه اطالع رسانى 
ــرفت و  ــانى قدم نهاده ايم تا در وادى    پيش و خبررس
توسعه استان وشهر و ديارمان حركت كنيم . درآستانه 

روز خبرنگار ميراث جرون هم سه ساله شد.
ــخت افزارى و نرم افزارى  ــكالت س عليرغم تمامى مش
ــدد بازهم همچنان  ــن عرصه پرمخاطره وخطرات متع اي
ــتاده ايم تا بنويسيم و به رسالت قلم ارج نهيم. اينك  ايس
ــخت رشد وبالندگى  اين نوزاد نوپاى كاغذى روزهاى س
ــقتهاى زيادى  ــختى ها و مش را طى مى كند ؛ هرچند س
ــيدن به اهداف عالى و  ــش رو دارد اما بايد براى رس پي
بزرگ سختى هارا به جان خريد . ميراث جرون سه سال 
ــانى هرمزگان فعال است و همچنان  در عرصه اطالع رس
ــد و براى  ــى ماند تا صداى مردم هرمزگان باش فعال م

رسيدن به نقطه كمال نامهربانى هارا به جان مى خرد .
ــانه هاى  ــاى مجازى و رس ــا فضاه ــد اين روزه  هرچن
ــبقت را از رسانه هاى كاغذى ربوده  الكترونيك گوى س
ــا وهمگام با  ــم نمى تواند همپ ــانه ملى ه اند و حتى رس
ــردازد اما هنوز هم  ــانى بپ ــاى مجازى به اطالع رس فض
ــت خود را حفظ كرده  ــانه هاى كاغذى جايگاه و ابه رس
ــتالژى خوش روزنامه خوانى و دقايقى را  اند و حس نوس
ــه گذراندن را در زير  ــهاى يك روزنام با تيترها و عكس

پوست مان مى گنجاند. 
ــت و نرسيدن به  هرچند عصر مدرنيته و الكترونيك اس
ــت اما  ــه نوعى عقب ماندگى خبرى اس ــه مجازى ب قافل
ــان در تمامى فضاهاى  ــعى كرده ايم با بضاعت اندكم س
ــداى درد  ــيم و ص ــته باش ــازى حضورى فعال داش مج
ــئوالن و مطالبه گران  ــد هرمزگانى هارا به گوش مس من
ــتاگرام، تلگرام ، سايت ، موبوگرام و...  ــانيم. در اينس برس
ــرون» و مطالب  ــى « ميراث ج ــوان  حضور هفتگ مى ت
ــرد . ميراثى  ــد و حس ك ــى اش را دي ــذاب و خواندن ج
ــا و پرافتخار ،  ــخ و هويت هرمزگان زيب ــدگار از تاري مان
ــرجى و آفتاب  ــى جاودانه از مردان بزرگ ديار ش ميراث
ــخ هرمزگان  ــاى بزرگ مردان تاري ــه آفرينى ه وحماس
ــده تمامى  ــروز « ميراث جرون» فرياد درگلو خفه ش .ام
محرومان و دردمندان شرق و غرب استان است ؛ جوان 
مينابى كه در حسرت يك زمين ورزشى استاندارد ويك 
جفت كتانى مناسب مى سوزد و مادرى كه از درد فقدان 
همسر و فرزندش در مسير قاچاق سوخت مى نالد و تنها 

و بى كس روزگار مى گذراند . 
ــتان صداى مطالبه  ــده و در اس اينك فصل نويى آغاز ش
ــرجى و آفتاب  ــدد مردان بلند همت ديار ش گرى به م
ــرى همراهى و همدلى  ــت ؛ اين مطالبه گ ــده اس بلند ش

شهروندان در سراسر استان را مى طلبد بايد همه يكصدا 
ــدا بزنيم . چرا  ــه مان را ص ــت رفت ــق و حقوق از دس ح
ــتان در هاله اى از فقر و  ــهر اس بايد ميناب بزرگترين ش
ــى فرو برود و خطر فروچاله ها جان  محروميت و خاموش
ــئولى قدمى  و مال مردم را تهديد كند اما هيچ مقام مس
ــخصى و حزبى خود  بر ندارد و بى تفاوت بدنبال منافع ش
باشد؟!امروز فصل بازخواست از بى توجهى هاى گذشته 
ــردم محروم هرمزگان  ــت و ميراث جرون صداى م اس
ــت تا گوشى شنوا و وجدانى بيدار پيداشود و سواالت  اس
ــخ مردم را پاسخ بدهد. براستى چرا بعداز  متعدد بى پاس
گذشت سه دهه از پيروزى انقالب مردم هرمزگان بايد 
براى درمان راهى استانهاى يزد و فارس بشوند و مراكز 
درمانى استان روبه فرسودگى و اضمحالل برود و پزشكان 
ــد و منفعت ــب درآم ــتان دكانى باز كنند براى كس اس
 بيشتر؟!چرا امروز جوانان اين ديار بيكار و بى انگيزه ايام 
ــپرى مى كنند و جوانان استانهاى همجوار در صنايع و  س
ــب درآمدهاى انچنانى  ــغول به كار و كس معادن ما مش

اند؟
چرا درآمدهاى مازاد هرمزگان در استان هزينه نمى شود 
و چهره كريه فقرو محروميت هاله اى از فراموشى بر سر 
ــيده و مقامات مسئول رهگذرى بيش نيستند  استان كش
ــانه ها از مقامات  ــوال ديگر كه بايد رس ودهها چرا و س
بپرسند و جواب بشنوند. امروز بايد همدل و يكصدا براى 
توسعه و پيشرفت استان حركت كنيم؛ پيشرفت وآبادانى 
ديگر يك شعار انتخاباتى فريبنده نيست بايد آنرا اجرايى 
ــهردار جوان  و عملى كرد همان گونه كه در بندركنگ ش

ــبانه روزى براى زيبايى  ــش در حال فعاليت ش و پرتالش
ــهر تاريخى كنگ است .پس مى توانيم و ميشود  چهره ش
اگر بخواهيم و دلمان براى مردم اين ديار بسوزد .ميراث 
ــالگى خود همچنان به رسالت  ــتانه سه س جرون در آس
ــتين خود پايبند است وبراى پيشرفت و تغيير چهره  راس
استان هزينه اش را مى پردازد تا شايدروزى محروميت 

و فقر ازاين ديار رخت بربندد. 
ــيارى  ــى و همكارى بس ــته همراه ــال گذش ــه س طى س
ازدوستان و همكاران در سراسراستان و استانهاى جنوبى 
كشور سيستان بلوچستان ، كرمان ، فارس و بوشهر مارا 
ــت وبنا داريم  ــويق و دلگرم نموده اس ــه راه تش به ادام
ــرات زيادى در  ــالگى اين هفته نامه نوپا تغيي ــه س در س
ــريه لحاظ نماييم . قطعا نظرات و پيشنهادات  محتوا نش
ــا و دلگرم كننده  ــز مى تواند راهگش ــما همراهان عزي ش
ــالگى ميراث جرون از تالشهاى شبانه  ــد . در سه س باش
روزى و بى وقفه تمامى همكاران در بخشهاى تحريريه ، 
ــتانها ، توزيع و فنى تشكر كرده و خداقوت مى گوييم  اس
ــت در راهى كه برگزيده ايم با توكل به خداوند  اميداس
ــدم برداريم و قلم ــاط ق ــال همچنان دلگرم و بانش متع

www.mirasjaron.ir        . بزنيم 
Email:mirasjaron@gmail.com

mirasjaron:اينستاگرام
تلگرام :09303375549

تلفن تماس:
07632222596-07632222701 

رئيس ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) 
ــر تفاهم نامه 6100ميليارد  گفت: عالوه ب
ــتان  ــتان و بلوچس ــتاندار سيس ريالى با اس
560 ميليارد ريال به منظور ايجاد اشتغال، 
ــوزش كودكان  ــدى و آم ــاى تولي واحده
بازمانده از تحصيل به اين استان اختصاص 

يافت.
ــا، محمد مخبر در  ــزارش خبرنگار م به گ
ــازى  ــاى تفاهم نامه توانمند س آيين امض
ــادى، اجتماعى و كمك به محروميت  اقتص
ــتان در استاندارى سيستان و  زدايى اين اس
ــت: ساخت كارخانه  بلوچستان اظهار داش
ــه  ــراوان، كارخان ــا در س ــرآورى خرم ف
ــش كورين زاهدان،  ــته در بخ فرآورى پس
ــتغالزايى و اختصاص  اعطاى تسهيالت اش
اعتبار براى كودكان بازمانده از تحصيل از 
جمله طرح هاى بنياد بركت در اين استان 

است كه امروز مورد موافقت قرار گرفت. 
ــرد: كارخانه فرآورى خرما در  وى بيان ك
ــرمايه گذارى 180 ميليارد  ــراوان با س س
ــتاد اجرايى فرمان حضرت  ريالى توسط س
ــود. وى ادامه داد:  ــاخته مى ش امام(ره) س
همچنين كارخانه فرآورى پسته در بخش 
كورين شهرستان زاهدان با سرمايه گذارى 
130 ميليارد ريال توسط اين ستاد ساخته 
ــاد بركت  ــود.وى تصريح كرد: بني ــى ش م
ــتان  ــتان و بلوچس به 2 هزار نفر در سيس
ــون  ــنه 50 ميلي ــرض الحس ــهيالت ق تس
ــتغالزايى  ــراى ايجاد طرح هاى اش ريالى ب
ــا مى كند.رئيس  ــتر اعط از جمله خريد ش
ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) گفت: 
ــراى جذب 70 هزار  ــارد ريال ب 150 ميلي
ــتان و  كودك بازمانده از تحصيل در سيس
بلوچستان اختصاص مى يابد. مخبر اظهار 

ــت: با اختصاص اين يزان اعتبار تمام  داش
ــده از تحصيل در  ــزار كودك بازمان 70 ه
ــتان مهرماه امسال سر  ــتان و بلوچس سيس
ــد.وى افزود:  كالس درس حاضرخواهندش
مهارت آموزى نيروى انسانى براى توسعه 
ــتان از اهميت  ــور و سيستان و بلوچس كش
خاصى برخوردار است كه بنياد بركت در 
ــن زمينه فعاليت مى كند. وى ادامه داد:  اي
ــتان و بلوچستان پنج  بنياد بركت در سيس
ــه منظور مهارت  ــتان كار و دانش ب هنرس
آموزى دانش آموزان اين استان مى سازد. 
ــت اين آمادگى  ــرد: بنياد برك وى بيان ك
ــاى توليدى غير فعال  را دارد تا به واحده
ــتان و بلوچستان كه مى توانند به  در سيس
چرخه توليد بازگردند تسهيالت ارائه كند. 
رئيس ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) 
ــتان و  ــتردگى سيس گفت: با توجه به گس

بلوچستان و نياز مردم به امكانات بهداشتى 
ــوس را براى  ــتگاه اتوب بنياد بركت 6 دس
انجام معاينات غربالگرى و درمانى به اين 

استان اختصاص مى دهد.
ــاد بركت 25  ــت: بني ــر اظهار داش  مخب
ــتان 500  ــاخت بيمارس ــد هزينه س درص
ــدان را نيز تقبل  ــيه زاه تختخوابى در حاش
ــتان و بلوچستان  مى كند. وى افزود: سيس
با وجود قوميت ها و مذاهب مختلف مظهر 
ــيعه و سنى در جهان است.  وحدت بين ش
وى بيان كرد: عالقه و محبت متقابلى بين 
ــيعه و سنى  رهبر معظم انقالب و مردم ش
سيستان و بلوچستان وجود دارد. وى افزود: 
ــتان ظرفيت هاى بسيار  سيستان و بلوچس
ــا برنامه ريزى دقيق مى  زيادى دارد كه ب
ــراى تامين نياز  ــيل ها ب توان از اين پتانس

ساير استانهاى كشور نيز بهره برد. /

سرمايه گذارى 560 ميليارد ريالى بنياد بركت در سيستان  و  بلوچستان

سه ساله
 كه با 

شماييم

در آستانه روز خبرنگار ، هفته نامه ميراث جرون سه ساله شد 
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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

ــالمى هرمزگان  ــى تبليغات اس ــاون فرهنگ مع
ــتان در  گفت: بيش از 300 خانه قرآنى در اس
حال فعاليت هستند و اين مراكز در زمينه فهم 
ــر در آيات قرآنى كه در پرتو آن حقايق  و تدب

الهى به انسان تعليم دارد.
ــى اداره كل تبليغات  ــط عموم ــزارش رواب به گ
ــلمين  ــالم والمس ــالمى هرمزگان، حجت االس اس
ــروز در گفت وگويى اظهار  ــى ام ــلم پورجمال مس
ــام جمهورى  ــت: يكى از اهداف مقدس نظ داش
ــه از خدمات  ــالمى ايران، تأثيرپذيرى جامع اس
ــداهللا تحول  ــت كه بحم ــى اس ــى و قرآن فرهنگ
ــيار خوبى را از  ــى و قرآنى و خدمات بس فرهنگ
ــاهد هستيم.وى  ــتگاه هاى فرهنگى ش ــوى دس س
ــده اما با  ــا بيان اينكه تالش هاى خوبى انجام ش ب
ــوى دشمنان، بايد  وجود هجمه هاى فراوان از س
ــى و قرآنى در جامعه تقويت  فعاليت هاى فرهنگ
ــود و همگرايى بيشترى بين دستگاه ها صورت  ش
ــن ادارات و  ــويه بي ــزود: تعامل دوس ــرد، اف بگي
ــود روند  ــب مى ش ــى موج ــتگاه هاى فرهنگ دس
ــور افزايش پيدا كند  ــاى قرآنى در كش فعاليت ه
ــز ضرباتى را متوجه  ــل موازى كارى ني و در مقاب
ــان مى كند.پورجمالى بر تجهيز  ــان و جوان نوجوان
ــات و فناورى هاى روز براى تبليغات مدرن  امكان
تأكيد كرد و گفت: امروز دنياى استكبار همه توان 
خود را براى تضعيف اعتقادات و باورهاى دينى و 

ــت لذا تبليغ چهره  قرآنى جوانان به كار گرفته اس
ــتلزم يك سرى امكانات و  به چهره و مدرن مس
ــاره به اينكه  ــت.وى با اش فناورى هاى مدرن اس
ــتيم،  ــورى امروز نيازمند نوآورى هس در هر ام
ــى و ارائه راهكارهاى فرهنگى  افزود: دشمن شناس
ــتاى بصيرت افزايى  ــروز در راس ــدرن بايد ام م
ــم رهبرى  ــد مقام معظ ــورد تأكي ــان كه م جوان
ــى قرار  ــتگاه هاى فرهنگ ــت مورد توجه دس اس

گيرد.
ــى تبليغات  ــى و پژوهش معاون فرهنگى،آموزش
اسالمى هرمزگان با تأكيد بر اينكه تمام اقدامات 
ــتاى تحقق  ــالمى در راس ــات اس ــازمان تبليغ س
مطالبات مقام معظم رهبرى است، عنوان داشت: 
ــك  ــروز پناهگاه مؤمنين و فرزندان آنها، تمس ام
ــت و دارالقرآن الكريم  ــتن از كالم وحى اس جس
ــالمى هرمزگان نيز در اين  اداره كل تبليغات اس
راستا برنامه هاى فرهنگى و قرآنى تأثيرگذارى را 
ــال در دست اقدام دارد .زمينه تحقق  در طول س
ــى و  ــت.معاون فرهنگى،آموزش اين امر مهم اس
ــى تبليغات اسالمى هرمزگان به تأسيس  پژوهش
ــاره كرد و  ــتان اش خانه هاى قرآنى موجود در اس
ــتان  ــه قرآنى در اس افزود: بيش از 300 مؤسس
ــتند و اين مراكز  ــكيل و در حال فعاليت هس تش
ــيار خوبى در راستاى ترويج فرهنگ  ظرفيت بس

قرآنى در بين جوانان و نوجوانان است ./

ــى اداره كل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تبليغات اسالمى هرمزگان، حجت االسالم 
ــلين على اكبر انصارى راد امروز در  والمس
ــاره به قدرت رسانه اى  گفت وگويى با اش
ــت:  ــازى در دنيا اظهار داش ــاى مج و فض

امروزه بر خالف گذشته به دليل پيشرفت، 
ــدم  ــى و ع ــات جمع ــوژى و ارتباط تكنول
آگاهى زندگى جوامع انسانى دست خوش 
ــده و ارتباطات با  ــكالتى ش تغييرات و مش

زندگى انسان ها عجين شده است.
ــانه هاى همگانى جايگاهى را  وى افزود: رس
ــطح ملى و بين المللى ايجاد كرده اند و  در س
توانسته اند فرهنگ ها را تغيير داده و بر شيوه 
زندگى و سليقه هاى عموم جامعه تأثيرگذار 
ــارى راد با بيان  ــالم انص باشند.حجت االس
اينكه رسانه ها در گذشته براى عموم به ويژه 
جوانان پيام آور ايده ها، انديشه ها و ارزش ها 
ــا بودند، افزود: در جامعه امروزى  و هنجاره
نظام هاى اعتقادى جوانان و الگوهاى رفتارى 
ــايل ارتباطات جمعى  ــان برگرفته از وس آن
است و ماهواره ها به دليل رويكرد و محتواى 

عمومأ متفاوتى كه با سياست هاى رسانه اى 
كشور ما دارند و همچنين براى گستردگى و 
نفوذى كه در جامعه پيدا كرده اند توانستند 
سبك زندگى مردم را با الگوها و برنامه هاى 
ــواره اى تغيير دهند.  به نمايش درآمده ماه
ــت: تا زمانى كه رسانه هاى  وى عنوان داش
جمعى در جوامع كشورمان حضور نداشت، 
سنت هاى قومى و قبيله اى چارچوب زندگى 
ــان ها را تعيين مى كرد و تغييرات سبك  انس
ــدى پيش مى رفت  ــان ها به كن زندگى انس
ــدود بود  ــانه ها مح ــى به رس زيرا دسترس
ــانه ها حضور اقشار  ــدن رس اما با فراگير ش
ــتر شد  محروم نيز بر ارتباطات جمعى بيش
ــنتى به چالش كشيده شده  و ارزش هاى س
تبليغات اسالمى هرمزگان  ــت.مديركل  اس
ــانه اى در دنيا  ــاره به اينكه قدرت رس با اش

ــگ نرم امروز از قدرت توپ و تانك  در جن
ــت، افزود:  ــخت گذشته بيشتر اس جنگ س
ــالمى جوانان،  ــى و اس ــب عقائد دين تخري
تقليدهاى كوركورانه از سبك زندگى غربى 
ــانه ها  و... از اهم تأثيرپذيرى جوانان از رس
ــت.وى تصريح  ــاى ماهواره اى اس و برنامه ه
ــوان يك قدرت  ــانه ها به عن كرد: امروز رس
در عرصه ملى و بين المللى به شمار مى روند 
ــانه ها  ــلط بر رس ــذا بايد جوانان را به تس ل
ــيار كنيم، جغرافياى رسانه اى جمهورى  هش
ــيم و آگاهى بخشى  اسالمى را توسعه ببخش
ــان در ايران  ــانه اى و جوان ــه همياران رس ب
بدهيم تا هوشيارى آنان در برابر هجمه هاى 
گسترده حفظ شود و عامل مهمى شود براى 
خنثى سازى اهداف شوم دشمنان قسم خورد 

نظام./

مديركل تبليغات اسالمى هرمزگان:

توسعه بخشى جغرافياى رسانه اى را به جوانان هشيارى دهيم
جناب آقاى الريجانى به هوش 

باشيد!
ــى رييس محترم مجلس   جناب آقاى دكتر الريجان
ــانه ها صداى روح نواز شما را  آقاى الريجانى از رس
ــنيدم كه از ازدحام جمعيت در شهرها و خصوصا  ش
ــتيد و آن را خالف برنامه  ــران بزرگ گاليه داش ته
ى توسعه ى كشور دانستيد اينجا خواستم به عنوان 
يك روستايى در جنوبى ترين نقطه ى كشور به شما 
ــئولين رده باالى كشور يادآورم شوم كه شما  و مس
ــد!  مى دانيد  ــد و توفان درو مى كني ــته اي باد كاش

چرا ؟
 براى اينكه هر انچه را كه براى رفاه و اسايش مردم 
ــته ايد و  ايران بوده فقط براى تهران و تهرانى خواس
ــور را در  ــا 90 درصد امكانات و امتيازات كش تقريب
تهران عزيزتان متمركز ساخته ايد اصال تهران يك 
ــباهتى به شهرهاى ديگر  كشور ديگر است  هيچ ش
ندارد آقاى الريجانى! بندرعباس در استان هرمزگان 
ــت اما به كام مركز نشينان هست آقاي رييس  هس
چرا دفاتر مركزي پتروشيمي ها وگازوالومينيوم بايد 

در تهران باشد؟ 
ــا وگاز والومنيوم  ــيمي ه ــرا دفاتر مركزي پتروش چ
ــد؟  ــتان هرمزگان باش ــرك نبايد در مركز اس وگم
ــت، نور  ــرا با ران ــوان مثال چ ــس به عن ــاي ريي آق
ــمي و آغازاده ها در دفتر مركزي تهران بدون  چش
ــوند؟ شهر من  ــتخدام بش هيچ توجيهي 300 نفر اس
ــى آبى و فروچاله ها  ــى ميناب در محاصره ى ب يعن
ــتن هيچگونه منابع  و بدترازهمه بيكارى بدليل نداش
ــتغال  قرار گرفته و امروز شما اين نفت را  وكار واش
ــيد گاز را مى فروشيد ، درآمد گمرك را  مى فروش
ــازيد كه اتوبان تهران شمال را  مى بريد كه مترو بس
ــازيد تا  تفريح آخر هفته تهرانى ها عقب نيفتد !     بس
ــهرهاي استان هرمزگان هيچ  ما در ميناب و اكثر ش
ــزه اى براى ماندن نداريم  تفريحى نداريم هيچ انگي
ــرجى كشنده دو تا سالن ورزشى  در هواى گرم و ش
ــران ودخترانمان  ورزش كنندهنوز  ــت كه پس نيس
ــز گردها و تمام  ــت ري اكثر كوچه هايمان خاكى س
خاك عالم روى سرمان آوار شده است هيچ شركت 
يا كارخانه اى براى اشتغال جوانان ميناب و يا ديگر 
ــت مجبورند براى  ــتان هرمزگان  نيس شهرهاي اس
گذران زندگى هر كارى بكنندو خارج از استان براى 
ــاده بايد  ــوچ كنند اينجا براى يك عمل س درامد ك
ــويم يك دستگاه  ام ار  ــتانهاى يزد ش راهى بيمارس

آى نيست .
ــا از بندرعباس  ــا و جوانان م ــس حق م ــاي ريي  آق
ــتان  ــت؟ چه امتيازاتي براي جوانان مظلوم اس چيس
ــيد بغض  ــزگان در نظر گرفتين، از روزي بترس هرم
ــت چرا زمان  ــرم آور اس اين جوانان بتركد، واقعا ش
ــتيم و اما زمان توزيع  ــرى ما ملت غيور هس راى گي
ــد يعنى بى  ــم اگر اين رون ــده اي ثروت فراموش ش
ــتايى ادامه يابد  ــى به مناطق دور افتاده و روس توجه
شما شك نكن تمام مردم جنوب سيل آسا به سوى 
ــوند حتى اگر در چادر و كارتون  تهران روانه مى ش
بخوابند از اينجا بهتر است حداقل بيمارستان هست 
ــه هايمان ديگر  ــت كه بچ ــت، مترو هس پارك هس

نپرسند مترو چيست! 
ــراى نصب يك چراغ در كوچه هايمان بايد   اينجا ب
ــى تا شايد تعويضش كنند  منت هزارتا ادم ر ا بكش
ــه فرماندار و  ــى افتد  صدبار ب ــت  اتفاق م كه نيس
ــم  ... نزديك چهل  ــه اي ــدار و اداره ى راه گفت بخش
ــور  ــال از انقالب مى گذرد و هر انچه درامد كش س
ــود و تازه  ــران و تهرانى هزينه مى ش ــود براى ته ب
ــت كمى  ــلوغ اس ــه هم مى كنند كه چرا ش آه و نال
ــلوغ تر هم مى شود به ياد حرف امام  صبر كنيد ش
خمينى(ره) افتادم كه روى ديوار مدرسه مان نوشته 
بود:ج نگ تمام مى شود و خدمت به شما محرومان 

بيشتر مى شود !/

ــكرى زاده؛ مدير   دكتر معصومه ش
شبكه بهداشت و درمان شهرستان 
ــر اقدامي در  ــت: ه ــر گف بندرخمي
ــي از برنامه  ــاخه يك ــور زيرش كش
ــوب اصول  ــاي كالن و در چارچ ه
ــا و بحران ها  ــت و بالي و قواعد اس
ــل پيش  ــت غيرقاب ــل ماهي ــه دلي ب
بيني، مديريت غيرمنتظره و سختي 
ــر بر اين حوزه برنامه  دارند؛ اما اگ
ــود، امور ساختار  محوري حاكم ش

گرفته و تسهيل مي شود.
دكتر شكرى زاده هدف از برگزارى 
ــا مفاهيم و  ــنايى ب اين كارگاه را آش
ــرد و افزود:  ــىEOP  عنوان ك مبان
ــد در مواقع  ــر  واح ــد وظايف ه باي
ــيم و نمايان شود. بحران كامًال ترس

مسئول  ــناس  كارش ــيبانى؛  ش سميه 
ــت  ــبكه بهداش حوادث و بالياى ش
ــور  ــر گفت: كش ــان بندرخمي و درم
ــت كه در  ــورهايى اس ما يكى از كش
ــا و مصيبت هاى  ــته دچار بالي گذش
ــه دچار  ــت و زمين ــده اس طبيعى ش
ــور  ــن باليا در اين كش ــدن به اي ش
هميشه وجود داشته و دارد؛ بنابراين 
الزم است آمادگى كامل در مواجهه 
ــته باشيم. و مقابله با بحران ها را داش

ــيبانى اهداف و مباحث اين كارگاه  ش
را اهميت توجه به آموزش و افزايش 
مقاومت سازه اى و غيرسازه اى قبل 
از وقوع باليا، انواع مخاطرات طبيعى 
ــاخت، چگونگى ارزيابى  ــان س و انس

ــه عملياتى  ــا، تدوين برنام خطر بالي
(EOP)، ارزيابى سريع بهداشتى در 
شرايط اضطرارى، سامانه فرماندهى 
حادثه جهت پرسنل مركز بهداشت 
ــتان، آموزش برنامه دارت  و بيمارس
ــر باليا )  ــوار در براب ــى خان (آمادگ
ــوزش طرح  ــيب، آم ــامانه س در س
ــى خطرباليا) و  ــى ايمن ــارا (ارزياب س
ــاخص  ــن آمار و ش ــى تدوي چكونگ
ــا جهت  ــالمت بالي ــد س ــاى واح ه
ــز خدمات  ــالمت مراك ــن س مراقبي
ــالمت عنوان كرد.وى ابراز  جامع س
كرد: وقتى يك بحران ايجاد مى شود، 
ــتگاه نمى تواند  فقط آمادگى يك ايس
آن بحران را برطرف كند، بلكه همه 
ــتگاه ها بايد در آمادگى  متوليان دس
ــا در موقع  ــد ت ــر ببرن ــل به س كام
ــرعت وارد عمل  بحران با حداكثر س

شوند. 
ــى  آموزش كارگاه  ــت؛  اس ــى  گفتن
ــخ به باليا  1روزه تدوين برنامه پاس
ــور مدير داخلى  ــت ها با حض و فوري
بيمارستان نياپور، مسئولين واحدهاى 
ــاى  واحده ــئولين  مس ــتان،  بيمارس
ــت و درمان  ــبكه بهداش ــتادى ش س
ــالمت مراكز  بندرخمير، مراقبين س
ــئول  ــالمت و مس خدمات جامع س
مركز حوادث و فوريت هاى پزشكى 
ــالن  س در  ــتان  شهرس ــس)  (اورژان
برگزار  نياپور  ــتان  بيمارس كنفرانس 

شد./

كارگاه تدوين پاسخ 
به باليا و فوريت هادر بندرخمير

ــبكه  ــكى، ش ــيج جامعه پزش  با همكارى بس
ــتان حاجى آباد و  ــت و درمان شهرس بهداش
ــتان قدس رضوى برنامه ويزيت رايگان  آس

در روستاهاى باغات و كشكوئيه انجام شد.
ــارس، اين برنامه به  ــزارش وبدا خليج ف به گ
مناسبت دهه كرامت و ميالد با بركت هشتمين 
آسمان امامت و واليت حضرت امام رضا (ع) 
ــتايى  ــتى درمانى روس ــل مركز بهداش در مح
باغات و با حضور پزشك عمومى، دندانپزشك، 
ــان سالمت  ــان بيمارى ها، كارشناس كارشناس
روان، بهداشت خانواده و مامايى انجام شد.در 
ــكى در  ــتقرار تيم جامعه پزش طى يك روز اس

ــكوئيه، 240 خدمت  ــات و كش ــتاى باغ روس
ــك عمومى و  ــت رايگان پزش ــب ويزي در قال
دندانپزشك، سنجش رايگان قند خون و فشار 
خون، انجام مشاوره هاى روانشناسى، خدمات 
ــى  ــگان مامايى و برگزارى كالس آموزش راي
ــد كه  مهارت هاى زندگى به مراجعين داده ش
ــيار خوب مردم منطقه مواجه  ــتقبال بس با اس
گرديد.دهيار روستا حضور تيم جامعه پزشكى 
ــان در بين اهالى  ــت و درم و مجموعه بهداش
مناطق روستايى و محروم را كارى خداپسندانه 
و انقالبى توصيف كرد و از تيم پزشكى حاضر 

در روستا تشكر و قدردانى نمود./

به مناسبت دهه كرامت صورت پذيرفت:
ويزيت رايگان در روستاهاى حاجى آباد

300 خانه قرآنى در استان در حال فعاليت
 هستند
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 شكست آذرخش بندرعباس در برابر 
گيتى پسند اصفهان

ــاس در برابر تيم  ــال آذرخش بندرعب  تيم فوتس
ــند اصفهان با نتيجه سه بر دو شكست  گيتى پس
ــن ديدار از  ــزارش خبرنگار ايرنا، اي ــورد. به گ خ
ــم ليگ برتر  ــى مانده از هفته شش ديدارهاى باق
ــال بود كه در آن تيم گيتى پسند موفق به  فوتس

شكست نماينده بندرعباس شد.
ــاعت 16 در اصفهان  گلهاى اين ديدار را كه از س
ــماعيل پور و  ــد، محمد زارعى، احمد اس آغاز ش
سعيد افشار براى تيم گيتى پسند اصفهان و ميثم 
ــراى آذرخش  ــزاد ميرى زاده ب ــورى و به برمش
ــاندند. گيتى پسند با كسب  بندرعباس به ثمر رس
3 امتياز اين ديدار 13 امتيازى شد و با يك ديدار 
ــونگون و فرش  كمتر، پايين تر از تيم هاى مس س
ــوم جدول رده بندى ليگ  ــز در رده س آراى تبري
ــند در حالى  ــال قرار گرفت. گيتى پس برتر فوتس
پيروز اين ميدان شد كه هفته گذشته و در ديدار 
نهايى رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا نتوانست از 
سد تيم چونبورى تايلند بگذرد و به كسب عنوان 

نايب قهرمانى ليگ قهرمانان آسيا بسنده كرد.
برگزارى پنجمين همايش ورزش هاى 

خانواده در بندرعباس
به مناسبت گراميداشت دهه كرامت و روز دختر 
ــط  ــش ورزش هاى خانواده توس ــن هماي پنجمي
سازمان فرهنگى و ورزشى شهردارى بندرعباس 
با همكارى هيئت ورزش هاى همگانى هرمزگان 

در بندرعباس برگزار شد.
ــازمان فرهنگى  ــنا،  مديرعامل س به گزارش ايس
ــهردارى بندرعباس در حاشيه اين  ــى ش و ورزش
همايش بيان كرد: توجه بيشتر به ورزش همگانى 
ــويق  ــالمتى، تش ــواده در س ــش ورزش خان و نق
ــهروندان به تحرك و ورزش با هدف افزايش  ش
نشاط عمومى در ميان شهروندان امرى ضرورى 
است.محمدمهدى جهانبخش افزود: ورزش هاى 
همگانى عالوه بر ايجاد روحيه نشاط و شادابى در 
ــهروندان باعث تشويق به داشتن زندگى  ميان ش
ــهروندان، تأمين  ــالمت ش فعال و پويا، ارتقاى س
ــم و روح و باال بردن روحيه نشاط،  سالمتى جس
تعاون و همكارى در جامعه مى شود.وى تصريح 
كرد: در همين راستا پنجمين همايش ورزش هاى 
ــبت گراميداشت دهه كرامت و  خانواده به مناس
روز دختر در رشته هاى آمادگى جسمانى، پياده 
ــس، فريزبى، داژبال،  ــه، پيالت روى، ورزش روزان
ــا حضور  ــى ب ــادك ها و طناب كش ــرواز بادب پ
ــى جمعه 13 مردادماه در  ــهروندان بندرعباس ش

پارك جنگلى بندرعباس برگزار شد.
حضور كوبل داورى هرمزگان در ليگ 

دسته اول فوتبال كشور
ــئول  ــده است،مس  مطالبات داوران پرداخت نش
ــت: براى  ــال هرمزگان گف ــه داوران فوتب كميت
نخستين بار يك كوبل داورى، شامل سه داور از 
استان هرمزگان در ليگ دسته اول فوتبال كشور 

حضور خواهند داشت.
ــنا، منطقه  ــى در گفت وگو با ايس ــود رئيس محم
ــتين بار يك  خليج فارس، اظهار كرد: براى نخس
ــامل سه داور از استان هرمزگان  كوبل داورى ش
در ليگ دسته اول فوتبال كشور حضور يافته اند.

وى ادامه داد: عباس صادقى به عنوان داور وسط، 
ــز به عنوان  ــف پناهى ني ــدى جلودارى و نج مه
كمك داور در اين كوبل حضور دارند و در فصل 
پيش رو در رقابت هاى ليگ دسته اول كشور به 
قضاوت مى پردازند.رئيسى افزود: در ليگ دسته 
دوم فوتبال كشور نيز 2 كوبل داورى، براى ليگ 
ــور 3 كوبل داورى را دارا  ــته سه فوتبال كش دس
ــه نيز 4 كوبل داورى  ــتيم و در ليگ هاى پاي هس
ــاى مختلف  ــزگان در رقابت ه ــتان هرم را از اس
دارا هستيم.وى اضافه كرد: آقاى عباس صادقى 
ــور  ــته اول كش ــراى قضاوت در ليگ دس ــه ب ك
ــال است كه  ــال قرار به قضاوت دارد، 2 س امس
ــركت دارد  ــاى قضاوت اين ليگ ش در كالس ه
ــون در ليگ هاى  ــل عدم حمايت تاكن كه به دلي
ــته پايين تر قضاوت كرده است و اميدواريم  دس
ــته اول كشور حضور  ــال در رقابت هاى دس امس

يابد./

بانوى بشاگردى زننده گل تيم ملى 
فوتسال برابر تايلند

فهميه رحيمى بانوى ملى پوش بشاگردى 
ــال ايران  ــى از دو گل تيم ملى فوتس يك

روبروى تايلند را به ثمر رساند.
ــزگان نيوز، فهميه رحيمى  به گزارش هرم
ــم ملى  ــى تي ــن اعزام ــى از 15 بازيك يك
ــهرزاد مظفر  ــت كه توسط ش فوتسال اس
ــلى،  در كنار بازيكنانى همانند فرزانه توس
ــارا  ــره مهدى پور، س ــال خدابنده، طاه لي
شيربيگى، فرشته خسروى، آرزو صدقيانى 
زاده، فاطمه اعتدادى، نسيم نوازنده، فاطمه 
پاپى، فرشته كريمى، سهيال ملمولى، نسيمه 
ــترن مقيمى و فاطمه ارژنگى به  غالمى، نس
اردوى تيم ملى فوتسال ايران دعوت شده 
ــت.بازيكنان فوق روز 28 تير ماه وارده  اس
ــده و روز يكم مرداده ماه به منظور  اردو ش

ــه بازى تداركاتى -2 بازى با  برگزارى س
ــال بانوان تايلند و يك بازى  تيم ملى فوتس
با تيم ملى فوتسال بانوان ميانمار- تهران را 

به مقصد بانكوك ترك كرده اند.
ــرويس ورزشى هفته نامه ميراث جرون  س

اين موفقيت را تبريك عرض مى نمايد./

ــوردى المهدى  ــم كوهن ــت تي سرپرس
ــوردى آلومينيوم  از  ــم كوهن ــت: تي گف
ــركت در دوره هاى  ــال 1386 با ش س
ــى  و تخصصى  با12 كوهنورد،  آموزش
ــكيل داده وبا  ــم حرفه اى خودرا تش تي
ــاى 4000 مترى و  ــه قله ه با صعود ب
دماوند تجربه هاى زيادى كسب نموده 

اند. 
ــى آلومينيوم  ــط عموم ــزارش رواب به گ
ــم  تي ــت  سرپرس ــى  فهيم   ، ــدى  المه
ــدى گفت:   ــوم المه ــوردى آلومني كوهن
درحال حاضرحدود 25 كوهنورد دراين 
ــه درصعود به  ــم فعاليت مى كنند  ك تي
كوه هايى باارتفاع 4000 متر موفق بوده 
ــابقه  اند. تيم كوهنوردى آلومينيوم با س
ــته بيشترين  قبلى و مديريت قوى توانس
كوهنوردان در استان را تربيت و پرورش 
ــال 86 سرپرست  دهد. وى گفت:  از س
تيم كوهنوردى آلومينيم  هستم و حدود 
ــوول كوهنوردى استان ودر  ــال مس 4 س
ــتان و  ــر  دبيركوهنوردى اس حال حاض
رئيس انجمن كوهنوردى استان مى باشم 
ــترين قلل مرتفع    ــته  ايم  بيش كه توانس
ــور را با همكارى پيشكسوتان هيئت  كش
ــزگان بپيماييم.  ــتان هرم كوهنوردى اس
ــتان  ــى فهيمى دبير كوهنوردى  اس موس
ــم منتخب  ــر تي ــال حاض ــت:  در ح گف
ــراى صعودبه   ــوردى هرمزگان  ب كوهن
قلل باالى شش هزار متر در شهريور 96  

اعالم آمادگى كرديم  . 
ــج  اخالق  ــوح تقدير تروي ــرا هم ل   اخي
ــيج  ــرات  بس نف ــن  ــوردى برتري كوهن
ــى فرمانده  ــردار تراب ــكاران از س ورزش
ــت كردم.وى  ــجاد درياف ــگاه امام س پاي
ــوم با نفرات  ــزود: اعضاى تيم الوميني اف

برتر و درقالب يك تيم منجسم هرماه در 
ــا رعايت ايمنى كوه، صعودبه  ارتفاعات ب
قله هاى  باالى 4000 متر دارند.فهيمى 
ــطح  ــا اهداف باال بردن س ــان نمود: ب بي
آموزش عالقمندان به اين ورزش مفرح  
ــان مجرب  در  ــوم  ، از مربي در آلوميني
ــنگنوردى دعوت  رشته كوهنوردى و س
كرديم تا بتوانيم به كوهنوردان آموزش 
ــوردان  ــه نماييم.كوهن ــاى الزم را ارائ ه
ــركت در دوره هاى  تيم  آلومينيوم با ش
ــه  ــى كوهپيمايى نقش تخصصى و آموزش
ــرفته   خوانى  دوره برف مقدماتى و پيش
ــنگ نوردى   و امداد  ــت  س محيط زيس
ــان دوره را اخذ  ــدرك پاي ــات  م و نج
ــال 97  ــم تا اواخر س ــرده  و اميدواري ك
ــته كوهنوردى  مربى  حداقل در هر رش
ــن موفقيت  ــيم. اي ــته باش ــى  داش مجرب
ــل مجتمع   ــكارى مدير عام ــه هم نتيج
ــوولين استانى مى باشد. آلومينيوم و مس

ــم كوهنوردى  ــان اعضاى  تي وى در پاي
ــى فهيمى  آلومينيوم را معرفى نمود:موس
ــوول فنى  ــت،رضا كاشانى مس : سرپرس
ــم  ــوول تي ــدى : مس ــعود محم تيم،مس
ــتان. ــتجو و آموزش و امداد كوهس جس

ــوول تيم پشتيبانى   محمد اكبر زاده: مس
و امداد كوهستان.فهيمى همچنين گفت: 
الزم مى دانم از از حاميان تيم كوهنوردى 
آلومينيوم مدير عامل شركت آلومينيوم 
ــدس نصورى،مديركل اداره  المهدى مهن
ــى مهندس   ــاه اجتماع ــاون و رف كل تع
سليمى،مديريت اجتماعى جناب مهندس 
كوهنوردى  ــات  هي ــس  برخوردارى،ريي
استان : محمد هادى مفضل و رئيس امور 
ورزش مجتمع المهدى  نامورجا تشكر و 

قدردانى نمايم./

قله هاى 4هزار مترى زير پاى كوهنوردان 
آلومينيوم المهدى 

 گروه گزارش : غالم نمك پور 
با فرارسيدن فصل تابستان آنچه بيش از بيش فكر والدين 
را به خود مشغول مى كند پر كردن اوقات فراغت فرزندان 
ــت  ، مدارس فوتبال يكى از بهترين گزينه هاى پيش  اس

رو است. 
ــگاه  ــه بازيكن به باش ــه فوتبال س از همين بچه هاى مدرس
شهردارى بندرعباس جهت تست در اين باشگاه و حضور در 
ليگ نونهاالن كشور اعزام شدند و توانستند بهترين بازيكنان 
ــورى شناخته شوند . همين  مطلب  استان در مسابقات كش
بهانه اى شد تا خبرنگارميراث جرون در ميناب  سراغ مجيد 
اسالمى جوزانى  ، مربى مجرب مينابى برود ، مجيد اسالمى 
شغل آزاد متولد روستاى سر ريگان ميناب مربى فوتبال در 
ــتقالل  ــت. وى كه مربى تيم هاى هما و اس رده هاى پايه اس

ميناب در زمان حضور باشگاه ميناب جديد در ليگ نونهاالن 
كشوربوده توانست به عنوان سرمربى اين تيم فعاليت نمايد.  
ــان برزگرميناب رادر  ــم فوتبال نوجوان ــال هم مربى تي يكس
ــت در همان سال با  ــاندكه توانس كارنامه خود به ثبت برس
ــر در رده نوجوانان را در  ــگاه برزگ حضور خود قهرمانى باش

استان به همراه اين باشگاه جشن بگيرد  .
ــال 95 از تيم مطرح  ــت در س ــى توانس ــى ميناب ــن مرب  اي
ــر در ليگ برتر  ــتان رودان حاض ــكا شهرس ــپوليس بي پرس
ــتان دعوت به همكارى شود .اسالمى گفت:  ــاالن اس بزرگس
ــئوليت را نپذيرفتم  به دليل عالقه به رده هاى پايه اين مس
ــال كرانه خليج فارس  ــه فوتب مجيدكه هم اكنون در مدرس
ــال  سابقه به مربى گرى فوتبال مشغول  بندرعباس با ده س
ــه 20 نفر از اين ــوز را در اختيار دارد ك ــت ،هفتاد نوآم اس
ــال مى  ــنى 12 تا 14 س ــوزان از فوتبال اموزان رده س  نوآم
ــغول به تمرين ــرب مينابى مش ــندكه با اين مربى مج باش

 مى باشند.
ــا و مربى نو  ــال مربى پايه ى تيم هاى هم ــه هفت س وى ك
ــهرميناب را در كارنامه ى خود دارد  ــتقالل در ش نهاالن اس
به خبر نگار ما گفت : دليل راه اندازى مدرسه ى فوتبال در 
ــتعداد و توانايى هاى نوجوانان  مينابى است.  شهر ميناب،اس
ــوب در محله ى  ــه ى فوتبال خ ــت: نبوديك مدرس وى گف
ــهر ميناب به خوبى با وجود  ــتگاه در ش ــيخ اباد و 95 دس ش
ــاس ــو جوانان مينابى احس ــر جوانان و ن ــتعداد هاى بك اس

ــگاه هما و استقالل شاهد  ــد و چون خودم در دو باش  مى ش

ــتعداد هاى بكر بودم نسبت به راه اندازى مدرسه  وجود اس
فوتبال اقدام نمودم . وى بيان نمود :با راه اندازى اين مدرسه 
ــه اكثر انها به  ــهر ميناب حدود 40 بازيكن ك ــال در ش فوتب
ــتقالل ميناب راه يافتند شركت داشتند. اسالمى  ــگاه اس باش
بيان داشت: چگونگى گذراندن اوقات فراغت در هر جامعه 
به عوامل متعددى بستگى دارد كه بايد به فرهنگ، امكانات 
ــاره نمود.  مالى فردى و اجتماعى به عنوان دو عامل مهم اش
ــال گفت : در  ــه فوتب ــاره به پديده اى به نام مدرس وى بااش
ــال حاضر و در جامعه ى جوان و نونهال ما در اين فصول  ح
ــه نظر همگان را به خود جلب نموده   چيزى كه بيش از هم
است با توجه به همراه بودن و استقبال خانواده ها چشمگير و 
گسترده  مى باشد مدرسه فوتبال به عنوان بهترين روش براى 
پر كردن اوقات فراغت توانسته عالقه خانواده ها و نونهاالن 

را به خود جلب كند . 
نظارت بر مدارس فوتبال چگونه است ؟

ــر نظارت بر  ــتان در حال حاض ــوى هيئت فوتبال اس  از س
ــترده در  ــدارس فوتبال به صورت گس ــى فعاليت م چگونگ
ــكر از  ــالمى در پايان ضمن تش ــد. اس حال  پيگيرى مى باش
ــاب جنوب كه با نگاه مثبت  ــه نامه ميراث جرون و آفت هفت
ــا مى توانند  ــانه ه ــده اندگفت : رس به اين موضوع وارد ش
ــتان نگاه مسئولين را  ــاندن پتانسيل موجود در اس در شناس
ــده اى نه چندان  ــر نمايند.تا ما در آين ــه اين موضوع بازت ب
دور شاهد افقى روشن براى فوتبال وفوتسال استان هرمزگان

 باشيم./

اسالمى مربى فوتبال در ميناب  : 
مدرسه فوتبال در ميناب مورد توجه عالقمندان است

ــتان هرمزگان در رقابت هاى دانش آموزان  ــمند بسكتباليست هاى اس   قهرمانى ارزش
سراسر كشور نشان از شايستگى و توانمندى نونهاالن برومند هرمزگان عزيز دارد كه 
ــتان را بر بلنداى  ــق و ايمان خالصانه خود پرچم عزت و بزرگى اين اس همواره با عش

سكوهاى افتخار ايران برافراشته اند. 
ــكر از تالش هاى همه مربيان، زحمتكشان ، دست اندركاران  اينجانب ضمن قدردانى و تش
ــمى پور مدير كل آموزش و پرورش استان هرمزگان ، جناب  و خصوصاً جناب آقاى هاش
آقاى باقرى معاونت محترم تربيت بدنى آموزش و پرورش استان هرمزگان و جناب آقاى  
بهمن زاده رئيس هيئت ورزش دانش آموزى استان هرمزگان ، اين موفقيت غرورآفرين 
را به كادر فنى ، بازيكنان ،  خانواده هاى محترم اين بازيكنان وجامعه ورزشي ومردم شريف 

استان هرمزگان تبريك عرض مي نمايم./

تبريك مرادى نماينده مجلس به دانش آموزان 
بسكتباليست

گروه گزارش : غالم نمك پور
جزيره هرمز ميزبان دومين  دوره مسابقات  بومى و محلى  قهرمانى استانى  اين مسابقات با 
شركت 4 تيم   هرمز 2تيم ،ميناب , قشم در رشت سرعتى مارتى كه تيم هفت سنگ باال از 
ــنگ تيم  آقايان على نيكخو و محمد پورمند در مدت زمان  جزيره هرمز1 با نفرات هفت س
ــم آقايان طالب مظفرى , ميالد مالحى در مدت  ــته الختر (رمازا) قش 05/9 ثانيه ,  در رش
زمان 17 ثانيه ,در دال پالن ميناب آقاى على مرادى در مدت زمان 11 ثانيه و در  طناب 

كشى تيم قشم برگزيدگان مسابقه استانى  شدند.
ــورى جام رياست جمهورى در  ــابقات كش ــته نمايندگان  هرمزگان  در مس قهرمانان هرش

شاهين شهر اصفهان در روزهاى 1,2,3 شهريور حضور خواهند داشت./

هرمز، ميزبان مسابقات بومى و محلى
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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

ــالمى هرمزگان  ــى تبليغات اس ــاون فرهنگ مع
ــتان در  گفت: بيش از 300 خانه قرآنى در اس
حال فعاليت هستند و اين مراكز در زمينه فهم 
ــر در آيات قرآنى كه در پرتو آن حقايق  و تدب

الهى به انسان تعليم دارد.
ــى اداره كل تبليغات  ــط عموم ــزارش رواب به گ
ــلمين  ــالم والمس ــالمى هرمزگان، حجت االس اس
ــروز در گفت وگويى اظهار  ــى ام ــلم پورجمال مس
ــام جمهورى  ــت: يكى از اهداف مقدس نظ داش
ــه از خدمات  ــالمى ايران، تأثيرپذيرى جامع اس
ــداهللا تحول  ــت كه بحم ــى اس ــى و قرآن فرهنگ
ــيار خوبى را از  ــى و قرآنى و خدمات بس فرهنگ
ــاهد هستيم.وى  ــتگاه هاى فرهنگى ش ــوى دس س
ــده اما با  ــا بيان اينكه تالش هاى خوبى انجام ش ب
ــوى دشمنان، بايد  وجود هجمه هاى فراوان از س
ــى و قرآنى در جامعه تقويت  فعاليت هاى فرهنگ
ــود و همگرايى بيشترى بين دستگاه ها صورت  ش
ــن ادارات و  ــويه بي ــزود: تعامل دوس ــرد، اف بگي
ــود روند  ــب مى ش ــى موج ــتگاه هاى فرهنگ دس
ــور افزايش پيدا كند  ــاى قرآنى در كش فعاليت ه
ــز ضرباتى را متوجه  ــل موازى كارى ني و در مقاب
ــان مى كند.پورجمالى بر تجهيز  ــان و جوان نوجوان
ــات و فناورى هاى روز براى تبليغات مدرن  امكان
تأكيد كرد و گفت: امروز دنياى استكبار همه توان 
خود را براى تضعيف اعتقادات و باورهاى دينى و 

ــت لذا تبليغ چهره  قرآنى جوانان به كار گرفته اس
ــتلزم يك سرى امكانات و  به چهره و مدرن مس
ــاره به اينكه  ــت.وى با اش فناورى هاى مدرن اس
ــتيم،  ــورى امروز نيازمند نوآورى هس در هر ام
ــى و ارائه راهكارهاى فرهنگى  افزود: دشمن شناس
ــتاى بصيرت افزايى  ــروز در راس ــدرن بايد ام م
ــم رهبرى  ــد مقام معظ ــورد تأكي ــان كه م جوان
ــى قرار  ــتگاه هاى فرهنگ ــت مورد توجه دس اس

گيرد.
ــى تبليغات  ــى و پژوهش معاون فرهنگى،آموزش
اسالمى هرمزگان با تأكيد بر اينكه تمام اقدامات 
ــتاى تحقق  ــالمى در راس ــات اس ــازمان تبليغ س
مطالبات مقام معظم رهبرى است، عنوان داشت: 
ــك  ــروز پناهگاه مؤمنين و فرزندان آنها، تمس ام
ــت و دارالقرآن الكريم  ــتن از كالم وحى اس جس
ــالمى هرمزگان نيز در اين  اداره كل تبليغات اس
راستا برنامه هاى فرهنگى و قرآنى تأثيرگذارى را 
ــال در دست اقدام دارد .زمينه تحقق  در طول س
ــى و  ــت.معاون فرهنگى،آموزش اين امر مهم اس
ــى تبليغات اسالمى هرمزگان به تأسيس  پژوهش
ــاره كرد و  ــتان اش خانه هاى قرآنى موجود در اس
ــتان  ــه قرآنى در اس افزود: بيش از 300 مؤسس
ــتند و اين مراكز  ــكيل و در حال فعاليت هس تش
ــيار خوبى در راستاى ترويج فرهنگ  ظرفيت بس

قرآنى در بين جوانان و نوجوانان است ./

ــى اداره كل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تبليغات اسالمى هرمزگان، حجت االسالم 
ــلين على اكبر انصارى راد امروز در  والمس
ــاره به قدرت رسانه اى  گفت وگويى با اش
ــت:  ــازى در دنيا اظهار داش ــاى مج و فض

امروزه بر خالف گذشته به دليل پيشرفت، 
ــدم  ــى و ع ــات جمع ــوژى و ارتباط تكنول
آگاهى زندگى جوامع انسانى دست خوش 
ــده و ارتباطات با  ــكالتى ش تغييرات و مش

زندگى انسان ها عجين شده است.
ــانه هاى همگانى جايگاهى را  وى افزود: رس
ــطح ملى و بين المللى ايجاد كرده اند و  در س
توانسته اند فرهنگ ها را تغيير داده و بر شيوه 
زندگى و سليقه هاى عموم جامعه تأثيرگذار 
ــارى راد با بيان  ــالم انص باشند.حجت االس
اينكه رسانه ها در گذشته براى عموم به ويژه 
جوانان پيام آور ايده ها، انديشه ها و ارزش ها 
ــا بودند، افزود: در جامعه امروزى  و هنجاره
نظام هاى اعتقادى جوانان و الگوهاى رفتارى 
ــايل ارتباطات جمعى  ــان برگرفته از وس آن
است و ماهواره ها به دليل رويكرد و محتواى 

عمومأ متفاوتى كه با سياست هاى رسانه اى 
كشور ما دارند و همچنين براى گستردگى و 
نفوذى كه در جامعه پيدا كرده اند توانستند 
سبك زندگى مردم را با الگوها و برنامه هاى 
ــواره اى تغيير دهند.  به نمايش درآمده ماه
ــت: تا زمانى كه رسانه هاى  وى عنوان داش
جمعى در جوامع كشورمان حضور نداشت، 
سنت هاى قومى و قبيله اى چارچوب زندگى 
ــان ها را تعيين مى كرد و تغييرات سبك  انس
ــدى پيش مى رفت  ــان ها به كن زندگى انس
ــدود بود  ــانه ها مح ــى به رس زيرا دسترس
ــانه ها حضور اقشار  ــدن رس اما با فراگير ش
ــتر شد  محروم نيز بر ارتباطات جمعى بيش
ــنتى به چالش كشيده شده  و ارزش هاى س
تبليغات اسالمى هرمزگان  ــت.مديركل  اس
ــانه اى در دنيا  ــاره به اينكه قدرت رس با اش

ــگ نرم امروز از قدرت توپ و تانك  در جن
ــت، افزود:  ــخت گذشته بيشتر اس جنگ س
ــالمى جوانان،  ــى و اس ــب عقائد دين تخري
تقليدهاى كوركورانه از سبك زندگى غربى 
ــانه ها  و... از اهم تأثيرپذيرى جوانان از رس
ــت.وى تصريح  ــاى ماهواره اى اس و برنامه ه
ــوان يك قدرت  ــانه ها به عن كرد: امروز رس
در عرصه ملى و بين المللى به شمار مى روند 
ــانه ها  ــلط بر رس ــذا بايد جوانان را به تس ل
ــيار كنيم، جغرافياى رسانه اى جمهورى  هش
ــيم و آگاهى بخشى  اسالمى را توسعه ببخش
ــان در ايران  ــانه اى و جوان ــه همياران رس ب
بدهيم تا هوشيارى آنان در برابر هجمه هاى 
گسترده حفظ شود و عامل مهمى شود براى 
خنثى سازى اهداف شوم دشمنان قسم خورد 

نظام./

مديركل تبليغات اسالمى هرمزگان:

توسعه بخشى جغرافياى رسانه اى را به جوانان هشيارى دهيم
جناب آقاى الريجانى به هوش 

باشيد!
ــى رييس محترم مجلس   جناب آقاى دكتر الريجان
ــانه ها صداى روح نواز شما را  آقاى الريجانى از رس
ــنيدم كه از ازدحام جمعيت در شهرها و خصوصا  ش
ــتيد و آن را خالف برنامه  ــران بزرگ گاليه داش ته
ى توسعه ى كشور دانستيد اينجا خواستم به عنوان 
يك روستايى در جنوبى ترين نقطه ى كشور به شما 
ــئولين رده باالى كشور يادآورم شوم كه شما  و مس
ــد!  مى دانيد  ــد و توفان درو مى كني ــته اي باد كاش

چرا ؟
 براى اينكه هر انچه را كه براى رفاه و اسايش مردم 
ــته ايد و  ايران بوده فقط براى تهران و تهرانى خواس
ــور را در  ــا 90 درصد امكانات و امتيازات كش تقريب
تهران عزيزتان متمركز ساخته ايد اصال تهران يك 
ــباهتى به شهرهاى ديگر  كشور ديگر است  هيچ ش
ندارد آقاى الريجانى! بندرعباس در استان هرمزگان 
ــت اما به كام مركز نشينان هست آقاي رييس  هس
چرا دفاتر مركزي پتروشيمي ها وگازوالومينيوم بايد 

در تهران باشد؟ 
ــا وگاز والومنيوم  ــيمي ه ــرا دفاتر مركزي پتروش چ
ــد؟  ــتان هرمزگان باش ــرك نبايد در مركز اس وگم
ــت، نور  ــرا با ران ــوان مثال چ ــس به عن ــاي ريي آق
ــمي و آغازاده ها در دفتر مركزي تهران بدون  چش
ــوند؟ شهر من  ــتخدام بش هيچ توجيهي 300 نفر اس
ــى آبى و فروچاله ها  ــى ميناب در محاصره ى ب يعن
ــتن هيچگونه منابع  و بدترازهمه بيكارى بدليل نداش
ــتغال  قرار گرفته و امروز شما اين نفت را  وكار واش
ــيد گاز را مى فروشيد ، درآمد گمرك را  مى فروش
ــازيد كه اتوبان تهران شمال را  مى بريد كه مترو بس
ــازيد تا  تفريح آخر هفته تهرانى ها عقب نيفتد !     بس
ــهرهاي استان هرمزگان هيچ  ما در ميناب و اكثر ش
ــزه اى براى ماندن نداريم  تفريحى نداريم هيچ انگي
ــرجى كشنده دو تا سالن ورزشى  در هواى گرم و ش
ــران ودخترانمان  ورزش كنندهنوز  ــت كه پس نيس
ــز گردها و تمام  ــت ري اكثر كوچه هايمان خاكى س
خاك عالم روى سرمان آوار شده است هيچ شركت 
يا كارخانه اى براى اشتغال جوانان ميناب و يا ديگر 
ــت مجبورند براى  ــتان هرمزگان  نيس شهرهاي اس
گذران زندگى هر كارى بكنندو خارج از استان براى 
ــاده بايد  ــوچ كنند اينجا براى يك عمل س درامد ك
ــويم يك دستگاه  ام ار  ــتانهاى يزد ش راهى بيمارس

آى نيست .
ــا از بندرعباس  ــا و جوانان م ــس حق م ــاي ريي  آق
ــتان  ــت؟ چه امتيازاتي براي جوانان مظلوم اس چيس
ــيد بغض  ــزگان در نظر گرفتين، از روزي بترس هرم
ــت چرا زمان  ــرم آور اس اين جوانان بتركد، واقعا ش
ــتيم و اما زمان توزيع  ــرى ما ملت غيور هس راى گي
ــد يعنى بى  ــم اگر اين رون ــده اي ثروت فراموش ش
ــتايى ادامه يابد  ــى به مناطق دور افتاده و روس توجه
شما شك نكن تمام مردم جنوب سيل آسا به سوى 
ــوند حتى اگر در چادر و كارتون  تهران روانه مى ش
بخوابند از اينجا بهتر است حداقل بيمارستان هست 
ــه هايمان ديگر  ــت كه بچ ــت، مترو هس پارك هس

نپرسند مترو چيست! 
ــراى نصب يك چراغ در كوچه هايمان بايد   اينجا ب
ــى تا شايد تعويضش كنند  منت هزارتا ادم ر ا بكش
ــه فرماندار و  ــى افتد  صدبار ب ــت  اتفاق م كه نيس
ــم  ... نزديك چهل  ــه اي ــدار و اداره ى راه گفت بخش
ــور  ــال از انقالب مى گذرد و هر انچه درامد كش س
ــود و تازه  ــران و تهرانى هزينه مى ش ــود براى ته ب
ــت كمى  ــلوغ اس ــه هم مى كنند كه چرا ش آه و نال
ــلوغ تر هم مى شود به ياد حرف امام  صبر كنيد ش
خمينى(ره) افتادم كه روى ديوار مدرسه مان نوشته 
بود:ج نگ تمام مى شود و خدمت به شما محرومان 

بيشتر مى شود !/

ــكرى زاده؛ مدير   دكتر معصومه ش
شبكه بهداشت و درمان شهرستان 
ــر اقدامي در  ــت: ه ــر گف بندرخمي
ــي از برنامه  ــاخه يك ــور زيرش كش
ــوب اصول  ــاي كالن و در چارچ ه
ــا و بحران ها  ــت و بالي و قواعد اس
ــل پيش  ــت غيرقاب ــل ماهي ــه دلي ب
بيني، مديريت غيرمنتظره و سختي 
ــر بر اين حوزه برنامه  دارند؛ اما اگ
ــود، امور ساختار  محوري حاكم ش

گرفته و تسهيل مي شود.
دكتر شكرى زاده هدف از برگزارى 
ــا مفاهيم و  ــنايى ب اين كارگاه را آش
ــرد و افزود:  ــىEOP  عنوان ك مبان
ــد در مواقع  ــر  واح ــد وظايف ه باي
ــيم و نمايان شود. بحران كامًال ترس

مسئول  ــناس  كارش ــيبانى؛  ش سميه 
ــت  ــبكه بهداش حوادث و بالياى ش
ــور  ــر گفت: كش ــان بندرخمي و درم
ــت كه در  ــورهايى اس ما يكى از كش
ــا و مصيبت هاى  ــته دچار بالي گذش
ــه دچار  ــت و زمين ــده اس طبيعى ش
ــور  ــن باليا در اين كش ــدن به اي ش
هميشه وجود داشته و دارد؛ بنابراين 
الزم است آمادگى كامل در مواجهه 
ــته باشيم. و مقابله با بحران ها را داش
ــيبانى اهداف و مباحث اين كارگاه  ش
را اهميت توجه به آموزش و افزايش 
مقاومت سازه اى و غيرسازه اى قبل 
از وقوع باليا، انواع مخاطرات طبيعى 
ــاخت، چگونگى ارزيابى  ــان س و انس

ــه عملياتى  ــا، تدوين برنام خطر بالي
(EOP)، ارزيابى سريع بهداشتى در 
شرايط اضطرارى، سامانه فرماندهى 
حادثه جهت پرسنل مركز بهداشت 
ــتان، آموزش برنامه دارت  و بيمارس
ــر باليا )  ــوار در براب ــى خان (آمادگ
ــوزش طرح  ــيب، آم ــامانه س در س
ــى خطرباليا) و  ــى ايمن ــارا (ارزياب س
ــاخص  ــن آمار و ش ــى تدوي چكونگ
ــا جهت  ــالمت بالي ــد س ــاى واح ه
ــز خدمات  ــالمت مراك ــن س مراقبي
ــالمت عنوان كرد.وى ابراز  جامع س
كرد: وقتى يك بحران ايجاد مى شود، 
ــتگاه نمى تواند  فقط آمادگى يك ايس
آن بحران را برطرف كند، بلكه همه 
ــتگاه ها بايد در آمادگى  متوليان دس
ــا در موقع  ــد ت ــر ببرن ــل به س كام
ــرعت وارد عمل  بحران با حداكثر س

شوند. 
ــى  آموزش كارگاه  ــت؛  اس ــى  گفتن
ــخ به باليا  1روزه تدوين برنامه پاس
ــور مدير داخلى  ــت ها با حض و فوري
بيمارستان نياپور، مسئولين واحدهاى 
ــاى  واحده ــئولين  مس ــتان،  بيمارس
ــت و درمان  ــبكه بهداش ــتادى ش س
ــالمت مراكز  بندرخمير، مراقبين س
ــئول  ــالمت و مس خدمات جامع س
مركز حوادث و فوريت هاى پزشكى 
ــالن  س در  ــتان  شهرس ــس)  (اورژان
برگزار  نياپور  ــتان  بيمارس كنفرانس 

شد./

كارگاه تدوين پاسخ 
به باليا و فوريت هادر بندرخمير

ــبكه  ــكى، ش ــيج جامعه پزش  با همكارى بس
ــتان حاجى آباد و  ــت و درمان شهرس بهداش
ــتان قدس رضوى برنامه ويزيت رايگان  آس

در روستاهاى باغات و كشكوئيه انجام شد.
ــارس، اين برنامه به  ــزارش وبدا خليج ف به گ
مناسبت دهه كرامت و ميالد با بركت هشتمين 
آسمان امامت و واليت حضرت امام رضا (ع) 
ــتايى  ــتى درمانى روس ــل مركز بهداش در مح
باغات و با حضور پزشك عمومى، دندانپزشك، 
ــان سالمت  ــان بيمارى ها، كارشناس كارشناس
روان، بهداشت خانواده و مامايى انجام شد.در 
ــكى در  ــتقرار تيم جامعه پزش طى يك روز اس

ــكوئيه، 240 خدمت  ــات و كش ــتاى باغ روس
ــك عمومى و  ــت رايگان پزش ــب ويزي در قال
دندانپزشك، سنجش رايگان قند خون و فشار 
خون، انجام مشاوره هاى روانشناسى، خدمات 
ــى  ــگان مامايى و برگزارى كالس آموزش راي
ــد كه  مهارت هاى زندگى به مراجعين داده ش
ــيار خوب مردم منطقه مواجه  ــتقبال بس با اس
گرديد.دهيار روستا حضور تيم جامعه پزشكى 
ــان در بين اهالى  ــت و درم و مجموعه بهداش
مناطق روستايى و محروم را كارى خداپسندانه 
و انقالبى توصيف كرد و از تيم پزشكى حاضر 

در روستا تشكر و قدردانى نمود./

به مناسبت دهه كرامت صورت پذيرفت:
ويزيت رايگان در روستاهاى حاجى آباد

300 خانه قرآنى در استان در حال فعاليت
 هستند
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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  16مرداد ماه    1396/ شماره  46  / سال  سوم

پستانداران فرمانرو:جانوران / شاخه:طنابداران / رده: 
راسته:گوشتخواران / تيره:سگسانان /سرده:روباهيان

Vulpes corsac : نام علمى / V. corsac:گونه
ــاه قرمز  ــى كوچكتر از روب ــاه تركمن ــرى :روب ــكل ظاه ش
ــبتًا بلندتر و گوشش كوچكتر است  مى باشد و پاهايش نس
ــود و دندانهاى كوچك و همچنين  ــه در قاعده پهن مى ش ك
ــد و با ته  ــترى مى باش جمجمه اى پهن دارد. رنگش خاكس
ــن و قرمز. زير  ــترى و قهوه اى روش ــگ نقره اى-خاكس رن
ــت. طول بدنش بين 50 تا 60 سانتيمتر  ــفيد اس پوزه اش س
است و طول دمش بين 22 تا 35 سانتيمتر و پشتشان سفيد 
مايل به قرمز هست.جثه اين روباه، كوچك تر و دست وپاى 
ــت و مشخصه اصلى آن دم  آن، بلندتر از روباه معمولى اس
ــمار مى رود كه برخالف ساير گونه ها،  ــبتًا كوتاهى به ش نس
ــى در فصل  ــد. روباه تركمن ــن نمى رس ــاى آن به زمي انته
ــيار بلند و به رنگ خاكسترى متمايل  زمستان، موهايى بس
ــتان، به رنگ نخودى  ــفيد دارد كه اين رنگ در تابس ــه س ب
ــاى آن نيز  ــر پيدا كرده و موه ــه قرمز و موها تغيي ــل ب ماي
كوتاه مى شود.تشخيص روباه تركمنى از روباه معمولى كار 
ــت گوش هاى روباه تركمنى به همان  ــوارى نيست. پش دش
ــاه معمولى  ــت و روب ــگ بدنش يعنى دارچينى رنگ اس رن
ــياه رنگ. ضمن اينكه روباه معمولى  ــت گوش هايش س پش
ــفيد است و نوك دم روباه تركمنى سياه رنگ.  نوك دمش س
ــدازه دمش هم  ــم ها و ان كوچكى جثه، بادامى تربودن چش

تشخيصش را آسان مى كند.
بوم شناسى و رفتار:زيستگاه اين حيوان اغلب در زمين هاى 
ــتپى، خشك بيابانى و نيمه بيابانى يا داراى درختچه  باز، اس
ــرزمين هاى جنگلى و كوهستانى و  بوده و از زندگى در س
همينطور بيابان هاى واقعى كه شن هاى روان دارند، اجتناب 
ــت و  ــياى مركزى اس ــى اين روباه در آس مى كند.پراكندگ
ــود.  ــامل مى ش ــرقى چين را ش ــمال قفقاز تا شمال ش از ش
ــورهاى ايران (فقط در ناحيه تركمن صحرا)، قزاقستان،  كش
ــتان، شمال چين،  ــتان، تركمنستان، مغولس ــيه، افغانس روس
ازبكستان و پاكستان محل سكونت اين جانور هستند.روباه 
ــك تكامل  ــى به خوبى براى زندگى در مناطق خش تركمن
ــتر  ــت. اين حيوان نياز كمى به آب دارد و بيش پيدا كرده اس
ــت مى آورد. غذاى  آب مورد نياز خود را از غذايش به دس
ــرات و جوندگان كوچك  ــتر شامل حش روباه تركمنى بيش
ــنجاب زمينى مى شود، البته  ــتر و س مثل ُول، جربيل، همس
ــوش صحرايى و  ــون خرگ ــوران بزرگترى چ ــى جان گاه
ــت از مردار  ــكار مى كند و ممكن اس ــوش بى دم را ش خرگ
ــان ها هم تغذيه كند. روباه تركمنى هرچند  يا زباله هاى انس
عمدتأ گوشتخوار است اما گاهى به سراغ ميوه ها و گياهان 
ــكارى پيدا نكند.  ــژه زمانى كه ش ــم مى رود به وي ديگر ه
ــكارى  ــمنان طبيعى اين جانور هم گرگ، و پرندگان ش دش
ــتند.روباه  ــاه بوف هس ــنقرها و ش بزرگ همچون عقابها، س
تركمنى حيوانى شبگرد است و پيوسته در حال جابجايى و 
مهاجرت است. آنها قلمرو ثابتى ندارند كه از آن دفاع كنند 
ــبت به ساير روباه ها اجتماعى ترند و گاهى به صورت  و نس
ــته جمعى زندگى مى كنند. اين روباه توانايى شكار روى  دس
ــتان هاى  ــه همين جهت در زمس ــق را ندارد و ب ــرف عمي ب
سخت پناهگاهى يافته و در آن مى ماند و روباه هايى كه در 
ــمالى تر زندگى مى كنند در فصل زمستان تا  قسمت هاى ش
600 كيلومتر را به سمت جنوب مهاجرت مى كنند. گزارش 
ــده كه آنها در هنگام مهاجرت گله هاى آنتيلوپ را دنبال  ش
ــكار آنها بلكه براى اينكه در برف  مى كنند، البته نه براى ش

كوبيده شده پشت سر آنها به راحتى حركت كنند./

بز
ت س

حيا

روباه تركمنى

دستگيرى كالهبردار 20 ميلياردى در زاهدان
ــتان و  ــس آگاهى سيس ــس پلي  رئي
ــتگيرى فردى كه  ــتان از دس بلوچس
ــهروندان  اقدام به كالهبردارى از ش
ــارد و 830 ميليون  به مبلغ 20 ميلي

ريال كرده بود، خبر داد.
ــرهنگ ابراهيم مالشاهى در گفت  س
ــريح  ــا خبرنگارمهر، در تش ــو ب و گ
ــت: در  ــات اين خبر اظهار داش جزئي
ــره پرونده با  ــاع چندين فق ــى ارج پ
ــردارى مبنى بر اينكه  موضوع كالهب
ــدام به  ــت ر- گ اق ــه هوي ــردى ب ف
ــر، از طريق فروش،  ــال غي فروش م
ــكونى  ــاره و رهن واحدهاى مس اج
ــات پليس جهت  ــت، تحقيق كرده اس
ــتگيرى  دس و  ــوع  موض ــى  بررس
ــد.وى  ش ــاز  آغ ــردار  كالهب ــن  اي
ــان پليس در تعاقب  ــزود: كارآگاه اف
ــاى اطالعاتى دريافتند متهم  پايش ه
ــس از هر معامله و تنظيم قرارداد با  پ

ــل و انتقال قطعى  طرفين و قبل از نق
برابر مفاد قرارداد و مبايعه نامه اقدام 
ــذارى همان ملك  ــروش و واگ به ف
ــتن  ــت داش به فرد ديگرى با در دس
ــت.وى  ــرده اس ــت ك ــدارك مالكي م
تصريح كرد: كارآگاهان پليس آگاهى 
با اشراف اطالعاتى اين كالهبردار را 
ــايى و وى را در يك عمليات  شناس
ضربتى و غافلگيرانه در مخفيگاهش 

دستگير كردند.
ــتان و  ــى سيس ــس آگاه ــس پلي رئي
ــه متهم در  ــان اينك ــتان با بي بلوچس
ــت  ــى هاى تخصصى به هش بازجوي
فقره كالهبردارى به مبلغ 20 ميليارد 
ــراف كرد  ــال اعت ــون ري و 830 ميلي
خاطرنشان كرد: متهم پس از تشكيل 
ــير مراحل  پرونده مقدماتى جهت س
ــى معرفى  ــع قضائ ــى به مراج قانون

شد./

ــل  قت از  ــيرجان  س ــتان  دادس  
ــك  ــان ي ــيرجانى در جري ــوان س ج
ــش  ــر ش ــت: ه ــر داد و گف ــزاع خب ن
ــتگير  ــن رابطه دس ــى كه در اي متهم
ــرده  ك ــر  خم ــرب  ش ــد  ان ــده  ش

بودند.
ــن  ــزارش خبرگزارى مهر محس .به گ
ــره قتل در  ــوع يك فق ــك ورز از وق ني
ــداد در يكى از  ــاعت دو بام ــى س حوال
ــى و غيرمجاز  ــه هاى زيرزمين قوه خان
ــر داد و گفت:  ــتان خب ــن شهرس در اي
ــتگير ــن رابطه دس ــش متهم در اي ش

ــده اند.نيك ورز اظهار داشت: پس   ش
ــى مبنى بر وقوع يك  ــب گزارش از كس
ــهر از توابع   ــره قتل در منطقه هماش فق
ــيرجان، بالفاصله ماموران  شهرستان س
ــه حاضر مى  ــل حادث ــى در مح انتظام
ــوند.وى تصريح كرد: تحقيقات اوليه  ش

ــت از آن دارد تعدادى جوان در  حكاي
ــى اقدام به  ــرى اختالفات قبل اثر يكس
ــا يكديگر مى  ــديد لفظى ب ــاجره ش مش
ــس ازدرگيرى و  ــفانه پ كنند كه متاس
ــاله در اين رابطه  نزاع يك جوان 24س
به قتل مى رسد.نيك ورز با اعالم اينكه 
در اين رابطه شش نفر از منازعين نزاع 
ــتگير شده اند، افزود:  منجر به قتل دس
طى بررسى هاى به عمل آمده از سوى 
ــدگان شرب  ــتگير ش پليس تمامى دس
ــاره به  خمر كرده بودند.نيك ورز با اش
ــرد از متهمان  ــالح س اينكه تعدادى س
ــت، تصريح  ــده اس ــف و ضبط ش كش
ــه اتفاق قتل  ــفانه قريب ب ــت: متاس گف
ــى و بدون تصميم  ها به صورت هيجان
قبلى رخ مى دهند و حمل سالح سرد و 
ــرب خمر در وقوع اين حوادث نقش  ش

برجسته اى دارد./

ــگيرى از وقوع جرم  ــاون اجتماعى و پيش مع
ــزگان گفت: با  ــتان هرم ــترى كل اس دادگس
ــه بر  ــئول عرص ــتگاه هاى مس ــكارى دس هم
ــانى كه با خريد و فروش اموال مسروقه  كس
باعث ضرر و زيان مالى و برهم زدن آرامش 
ــوند، تنگ خواهد  روحى و روانى مردم مى ش
شد.به گزارش ايسنا، احمدى منش در جلسه 
ــد و فروش  ــم زدن بازار هاى خري ــرح بره ط
ــح كرد: با  ــروقه و ممنوعه، تصري ــوال مس ام
همكارى دستگاه هاى مسئول عرصه بر كسانى 
ــروقه باعث  ــد و فروش اموال مس كه با خري
ضرر و زيان مالى و برهم زدن آرامش روحى 
ــوند، تنگ خواهد شد.وى  و روانى مردم مى ش
ــرقت از جمله جرائم مالى است  اظهار كرد: س

ــكاب آن در اكثر  ــن از ارت ــه اهداف مجرمي ك
ــت لذا پس از  موارد تحصيل مال و ثروت اس
ــدف مجرم فروش  ــكاب جرم مهم ترين ه ارت
مال مسروقه در سريع ترين زمان ممكن است 
ــته از مجرمين براى حصول  كه معموًال اين دس

به نيت خود بازار هاى هدفى دارند. 
ــن بازار ها و  ــن منظور با برهم زدن اي به همي
ــن زيادى مى توان  ــدود كردن توان مجرمي مح
ــرقت پيشگيرى كرد.احمدى منش  از وقوع س
ــترى هرمزگان با  ــان كرد: دادگس همچنين بي
ــارقين و خريداران و  ــدت و قاطعيت با س ش
ــروقه برخورد خواهد  ــندگان اموال مس فروش
ــتگاه هاى ذى  ــكارى كليه دس ــردد و از هم ك
مدخل در اين خصوص استفاده خواهد شد./

قتل يك جوان سيرجانى

باز هم پاى مشروبات الكلى در ميان است

   فرمانده انتظامى شهرستان ايرانشهر 
ــس برق به علت  ــارق تران از مرگ س
ــتگيرى اعضاى  ــى و دس ــرق گرفتگ ب

ديگر اين باند سرقت خبر داد.
ــتعلى جليليان در گفت و  سرهنگ دوس
گو با خبرنگار مهر، در تشريح جزئيات 
اين خبر گفت: در پى كسب خبرى مبنى 
ــرقت ترانس  ــوع چندين فقره س بر وق
ــتان، تحقيقات  ــطح شهرس ــرق در س ب
ــارقان آغاز  ــى براى دستگيرى س پليس
ــد.وى افزود : در تعاقب پايش هاى  ش
ــى و عملياتى، ماموران يك باند  اطالعات
ــارق ترانس برق را شناسايى و تحت  س
ــرار دادند و در يك عمليات  مراقبت ق
منسجم دو نفر از اعضاء اين باند را در 
حين سرقت دستگير كردند.وى با اشاره 

ــارقان به  به فوت يكى از اعضاء باند س
علت برق گرفتگى در حين سرقت بيان 
ــى از مخفيگاه متهمان  داشت:در بازرس
ــژو حامل  ــودروى پ ــتگاه خ ــك دس ي
ــرق و آالت جرم  ــر زياد كابل ب مقادي
ــرد: پس  ــح ك ــد.وى تصري ــف ش كش
ــارقان  ــى س ــه پليس ــات اولي از تحقيق
ــتان  ــرقت در شهرس ــره س ــه 13 فق ب
ــور، چاه  ــش بمپ ــهر، بخ ــاى ايرانش ه
ــرزه اعتراف  ــركهوران و س ــال، س جم

كردند.
ــهر  ــتان ايرانش فرمانده انتظامى شهرس
در پايان خاطرنشان كرد: متهمان پس 
ــكيل پرونده مقدماتى جهت سير  از تش
ــل مراجع قضائى  ــل قانونى تحوي مراح

شدند./

سارق ترانس برق در حين سرقت جان خود 
را از دست داد

عرصه بر خريد و فروش اموال مسروقه 
تنگ خواهد شد

معاون پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى هرمزگان:

در  ــى  تلفن ــاس  تم ــى  پ در 
ساعت 13:9 و ارائه گزارش 
ــك  ــى ي ــر واژگون ــى ب مبن
دستگاه پژو پارس در محور 
ــتك  – بندرلنگه (چهار  بس
كيلومتر بعد از روستاى چاه 
اورژانس  مركز  به  ــلم)،  مس
ــه  ــه، بالفاصل 115 بندرلنگ
 115 اورژانس  ــس  آمبوالن
ــس  آمبوالن و  ــلم  مس ــاه  چ
ــس 115 بندر كنگ  اورژان
ــدند.به  ــزام ش ــل اع ــه مح ب
خبرنگارما،متأسفانه  گزارش 
ــه نفر از  ــه س ــن حادث در اي
ــان  ــودرو، ج ــينان خ سرنش
ــت داده و 6  ــود را از دس خ
نفر مجروح شدند.در پيگيرى 
هاى صورت گرفته از سوى 
اورژانس 115  ــام  پي ــز  مرك

اصرار  رغم  ــى  عل بندرلنگه، 
ــام مبنى بر  ــنل مركز پي پرس
ــال  انتق و  ــى  جابجاي ــدم  ع
ــن، با اين  ــخصى مصدومي ش
حال افراد حاضر در صحنه، 
ــر از مصدومين را كه  ــه نف س
ــان وخيم تر از  ظاهراً حالش
بقيه بوده با وسيله شخصى به 

ــهداى بندرلنگه  بيمارستان ش
ــه مصدوم  ــال دادند . س انتق
ــس  آمبوالن ــط  توس ــر  ديگ
ــتان  ــاى اعزامى به بيمارس ه
ــهداى بندرلنگه انتقال داده  ش
ــدند؛ متأسفانه حال دو تن  ش
ــده به  از مصدومين منتقل ش

بيمارستان وخيم مى باشد./

سه نفر فوتى و 6 مجروح در اثر واژگونى
 پژو پارس
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1 ) روزنامه نگار ما از پذيرش هرگونه پاداش مادي براي پيش برد مقاصد خصوصي مغاير 
با مصالح عمومي، خودداري مي كند.

ــار و تهديد براي انتشار مطالب يا تغيير محتويات  2 ) روزنامه نگار ما از قبول هرگونه فش
ــرافت حرفه اي خويش  ــانه و اصول ش ــي عمومي رس آنها، خودداري كرده و از خط مش

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

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

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

كشورهاي ديگر خودداري مي كند./

هفته نامه   منطقه اى  ( فرهنگى -  اجتماعى )

  Telegram:    09303375549                    

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 
ــال و چند ماه  منصب مفتى مصر را بر عهده داشت . در سال 2003ر ئيس دانشگاه  ــد و يك س مصر ش
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./

ادامه دارد 

 نويسنده : معصومه اباد 
ــه همين منوال  ــب ب بعد از اين كه چند ش
ــت ، وقتى آبجى فاطمه ام امد آنقدر  گذش
ــى  به او اصرار كرديم و و قول داديم به كس
نگوييم و راز دار باشيم تا باالخره كوتاه آمد 
ــيد و درحالى كه  ــى فاطمه آهى كش . آبج
ــتان  ــرده بود گفت : آقا تو بيمارس بقض ك

بستريه و ما مى رويم مالقاتى آقا .
ــتر از اين جمله چيز ديگرى نگفت . اما  بيش
همين مقدار هم براى گريه زارى كردن ما 
ــا چند روز  ــود . اينكه مى گفت آق ــى ب كاف

ديگه مياد،ما را آرام نكرد.
ــت و ما چشم انتظار مانده  روزها مى گذش
بوديم . ناله هاى شبانه مادرم ضجه ميزد و  
اسمائ الهى را تا نماز صبح صدا مى كرد و 
ــم مى داد كه : هيچ سفره اى بى  خدا را قس
ــه  ، تاج سرم افتاده ، من نباشم  پدر باز نش
و او باشه و از اين دست جمالت كه ما هم 
ــديم . بعد از  ــا او هم ناله و هم نوا مى ش ب
چند روز كه تمام فاميل ها آمدند و چيزى 
ــتادن و  ــد ، باالخره از فال گوش وايس گفتن
ــده فهميديم چند  ــده بري ــاى بري حرف ه
ــوش و ممكنه  ــتان بيه ــا در بيمارس روز اق
ــه اين زودى  ــه و ب ــاال حاال ها خوب نش ح
ــا آن موقع فقط  ــرد خونه . ت ــا نتونه برگ ه
ــتان  ــده بوديم براى اقا كه در بيمارس فهمي
كار مى كرد حادثه اى رخ داده است . بعد 
ــه نفر  ــك ماه از طرف محل كار آقا س از ي
ــن توضيح جزئيات حادثه كه  آمدند و ضم
ــنيديم گفتند: اين  ــا براى اولين بار مى ش م
طالى سياه لعنتى كه ته زمين خوابيده ، هم 
خير داره و هم شر . تا بره اجاق هاى مردم 
گرم كنه ، جون صد ها آدم مى گيره . آنها 
ــال ها در  ــه كارگرانى كه  در طول اين س ب
چاه هاى نفت و كوره ها و پااليشگاه ها نفت 
ــاره كردند و گفتند : (( ما  جان داده اند، اش
ــى زنيم  )) . بعد  ــون رو تو خونمون م نونم
همكار آقا شروع كرد به شرح حادثه : وقتى 
بشكه ى داغ قير روى پا آقا آباد برگشت ، 
فقط صداى سوختم سوختم رو مى شنيديم 
ــديم  اما خودش رو نمى ديديم . متوجه ش
ــتش را گرفته . اون  آتش تمام هيكل درش
فقط مى دويد و از ما و از مخازن ديگه دور 
ــى كه بر تنش  ــه با اون آتيش ــد . اگ مى ش
ــعله ور تر مى شد  افتاده بود و دم به دم ش
ــتاد تمام بخش ، آتش  كنار مخازن مى ايس
ــده نمى موند .  ــى گرفت و يه نفر هم زن م
ــاس هايش را  ــور كه مى دويد لب همين ط
ــاد و ما با  ــد تا جاى كه خودش افت مى كن
ــش را خاموش كنيم و  ــتيم آت يه پتو تونس
ــش كنيم اما  ــتان اعزام ــريع به بيمارس س
ــود . معنى  ــوخته ب ــش س ــه تمامهيكل ديگ
ــن اولين  ــا فهميدم و اي ــد ه ــا را بع كار باب
ــالى در  ــور من از فداكارى بود . يك س تص
بيمارستان o.p.dكه يكى از بيشرفته ترين 
ــور بود بسترى شد و  ــتان هاى كش بيمارس
تحت مداوا قرار گرفت . دو ماه اول بيهوش 
ــوش آمداما چيزى  ــود .يواش يواش به ه ب

يادش نبود ./

تيراژ :   5000 نسخه

شهرهاى مهران و دهلران در جنوب استان ايالم امسال شاهد 
گرماى بى سابقه بودند، طبق گقته مسئوالن هواشناسى تعداد 
ــهرها نيز نسبت به  ــال جارى در اين ش روزهاى گرم طى س

سال گذشته افزايش يافته است.
ــهر فردا»، تغيير شرايط  به گزارش پايگاه خبرى - تحليلى «ش
ــبب شده مصرف حامل هاى انژى  اقليمى در يك دهه اخير س
ــور ما افرايش پيدا كند، تغييرالگوى مصرف در كشور  در كش
ــبب شد كه مسئوالن براى كنترل وضعيت با افزايش قيمت  س
ــا، تعريف و تغيير الگوى  ــعه نيروگاه ه حامل هاى انرژى، توس
مصرف اقدامات پيشگيرانه در دستور كار خود داشته باشندتا 
ــرايط مصرف را مديريت كنند.امسال افرايش دما در  شايد ش
ــور سبب شد شرايط مصرف حامل هاى انژى افزايش  كل كش
ــه هاى پياپى  ــه وزارت نيرو در اطالعي ــدا كند به طورى ك پي
ــتار همكارى مردم با اين وزارت خانه شد و  بنا به گفته  خواس
آنها شرايط استفاده از حامل هاى انرژى به مرز بحران رسيده 
ــى در  و در صورت عدم همكارى براى كنترل وضعيت خاموش
ــبختانه با همكارى مردم تا  ــور اعمال خواهد شد ولى خوش كش
ــده است.استان  حدودى مصرف حامل هاى انرژى مديريت ش
ايالم هم يكى از استانهاى كشور است كه شرايط آب و هوايى 
ــال هاى اخير تغيير كرده است و مصرف حامل هاى  آن در س
ــتان هاى دهلران  ــتان به خصوص در شهرس انرژى در اين اس
ــرايط اضطرار رسيده ولى خوشبختانه با مديريت  ومهران به ش
ــرايط تاكنون خاموشى در استان اتفاق نيفتاده است. هر چند  ش
كاهش ساعت كارى ادارات و نهادهاى دولتى و همكارى مردم 
ــبب شده تا شرايط حامل هاى انرژى در استان مديريت  هم س

شود.
دهلران و مهران ركورددار گرما

ــترين گرماى استان در   ــى ايالم گفت: بيش مديركل هواشناس
ــتان هاى دهلران و مهران به ثبت رسيده است.يوسف  شهرس
ــتان  ــت: در شهرس ــى در گفتگو با مهر بيان داش ــيخ الملوك ش
دهلران 46 و مهران 41 روز گرم ثبت شده كه در سال گذشته 
ــال  ــار در دهلران 26 و مهران 24 روز بوده است.امس اين آم
ــانتى  مهران ودهلران به ترتيب 18و13روز باالى 50درجه س
ــال گذشته اين آمار براى هر دو شهرستان  گراد بوده كه در س
ــت: خوشبختانه در  ــيده استوى بيان داش پنج روز به ثبت رس
استان نسبت به سال گذشته شاهد كاهش گرد و غبار در استان 
ــال  ــتان هاى دهلران و مهران در چهار ماه س بوده ايم، شهرس
ــده كه سال  جارى به ترتيب 36و29روز گرد و غبارى ثبت ش

گذشته اين آمار 48و39روز گردغبارى بوده است.
ــى ايالم اظهار داشت: باتوجه به افزايش دما  مديركل هواشناس
ــتان هاى مهران ودهلران به ترتيب  ــال شهرس در استان امس
18و13روز باالى 50درجه سانتى گراد بوده كه در سال گذشته 
ــتان پنج روز به ثبت رسيده است. اين آمار براى هر دو شهرس

وى گفت: طبق داده هاى هواشناسى هفته آينده آسمان استان 
شاهد رشد ابر خواهد بود كه مى تواند باعث شرجى شدن هوا و 
افزايش احساس گرما شود بنابراين الزم است تمهيدات مرتبط 
ــاورزى در نظر  ــاى مصرف انرژى و كش ــا گرما در زمينه ه ب
گرفته شود.افزايش مراجعات به مراكز درمانى رئيس دانشگاه 
ــكى ايالم هم گفت: باتوجه به افزايش دما در استان  علوم پزش
ــتى و درمانى در استان به حالت آماده باش  همه مراكز بهداش
ــت: با توجه  ــا مهر بيان داش ــه در گفتگو ب ــتندعلى دلپيش هس
ــتانهاى  ــتان به خصوص شهرس ــه باال رفتن دماى هوا در اس ب
ــايع  ــدن هوا يكى از بيمارى هاى ش ــران و مهران و گرم ش دهل
ــتان گرمازدگى است و همين سبب شده كه مراجعات  در تابس
ــتر شود. ــتى  و اورژانس  بيش مردم به مراكز درمانى وبهداش

ــتفراغ،  ــاره كرد و افزود: تهوع، اس وى به عالئم گرما زدگى اش
ــدن، گرفتگى هاى عضالنى  ــى، باال رفتن درجه حرارت ب بى حال

ــد فرد در  ــان مى ده ــتند كه نش ــدار دهنده اى هس عالئم هش
ــكى  ــگاه علوم پزش معرض گرمازدگى قرار دارد. رئيس دانش
ــه فعاليت هاى آنها در گرما  ــتان ايالم ادامه داد: افرادى ك اس
ــت بايد به اندازه كافى مايعات مصرف  ــيد اس باال و نور خورش
ــتفاده از كاله  ــتفاده كنند واس ــن اس كنند و از لباس هاى روش
ــت كه بايد رعايت  ــتاندار نيز از مواردى اس وعينك آفتابى اس

شود.
ــترين افرايش دما  ــت: باتوجه به اينكه بيش ــه بيان داش دلپيش
ــتان هاى دهلران و مهران است، مردم به خصوص  در شهرس
ــالمندان و كودكان و افرادى كه بيمارى قلبى دارند از بيرون  س
ــده  ــبب ش ــن غير ضرورى خوددارى كنند.گرماى هوا س رفت
ــكالت فراوانى براى شهروندان دهلرانى و مهرانى به وجود  مش
ــه مقابله با هواى گرم  ــد چراكه كولرهاى گازى هم قادر ب بياي
ــت كه در كشورهاى ديگر دماى هوا  ــتند اين در حالى اس نيس
بين 38تا 40درجه سانتى گراد را فوق العاده اعالم مى كنند و با 
اجراى سياست هاى حمايتى و آموزشى و حفاظتى در برابر گرما 

به شهروندان خود خدمات ارائه مى دهند.
ــتانها در حالى در هواى باالى 50 درجه  ولى  مردم اين شهرس
گرما زندگى و مرزدارى خود را سپرى مى كنند كه بايد فيش 
هاى نجومى برق را پرداخت كنند، مى طلبد مسئوالن كشورى 
ــتانى در راستاى كاهش تعرفه هاى برق اين مناطق تالش  و اس
كنند تا رضايت مندى مردم مرزدار ايالم فراهم شود.خاموشى 

در استان اعمال نشده است
مدير كل بحران استاندارى ايالم گفت: خوشبختانه با هماهنگى 
بين دستگاه هاى ستاد بحران تاكنون شاهد خاموشى در سطح 
ــتان نبوده ايم.احمد كرمى در گفتگو با مهر بيان داشت: در  اس
ــت محترم وزيران با موضوع  ــتاى اجراى مصوبه اخير هيئ راس
تفويض اختيار تغيير ساعات كار دستگاه هاى اجرايى به برخى 
ــتان و  ــدف مديريت مصرف برق در تابس ــتانداران با ه از اس
ــاعات اوج مصرف و  ــرف انرژى در س ــه منظور كاهش مص ب
ــكونى،  جلوگيرى از ايجاد محدوديت در تامين برق منازل مس
ــاعات كار ادارات شهرستان  مراكز تجارى، صنفى و توليدى س
هاى گرمسيرى استان شامل دهلران، مهران، دره شهر، آبدانان 
ــاعت 6:30صبح الى 13:30 بعدازظهرتغيير كرد  و بدره) از س
ــده كه ما شاهد  ــبب ش ــاعت كارى ادارت س كه اين تغيير س
ــيم.مدير كل بحران  ــرژى در ادارت باش ــرف ان ــش مص كاه
ــت: با توجه به موج گرما دراستان باال  ــتاندارى اظهار داش اس
رفتن پيك مصرف براى كاهش پيك مصرف در استان ساعت 
ــتان شامل  ــتان اس ــتگاه هاى اجرايى در چند شهرس كارى دس
شهرستانهاى ايالم، ايوان، چرداول، سيروان و ملكشاهى از تاريخ 
ــت.وى ادامه  7/5/96  به دليل گرماى هوا نيز تغيير كرده اس
ــه به باال رفت پيك مصرف توصيه هاى الزم  را به  داد: باتوج
ــت. ــده اس مراكز صنعتى  براى رعايت الگوى مصرف داده ش
ــبكه هاى حامل  كرمى عنوان كرد: باتوجه به اينكه ظرفيت ش
ــده نمى توانند بار اضافى را تحمل كنند  هاى انرژى تعريف ش
ــته  ــتور كار خود داش ــت الگوى مصرف در دس از مردم خواس
ــيم.مدير كل بحران  ــى در استان نباش ــند تا شاهد خاموش باش
افزود: شهرستانهاى دهلران و مهران در استان ركورد دار گرما 
ــبختانه تاكنون خاموشى در اين شهرستان ها  هستند ولى خوش

اتفاق نيفتاده است.
ايالم بيشترين تلفات انرژى را در كشور دارد

ــه به افزايش  ــتان ايالم نيز گفت: با توج ــر عامل برق اس مدي
ــتان  ــاال رفتن پيك مصرف دراس ــا واز طرفى ب ــابقه دم بى س
ــته ايم.هادى شيرخانى در  ــبختانه تاكنون خاموشى نداش خوش
ــت: خاموشى ها كوتاه و محلى كه در  گفتگو با مهر  اظهار داش
ــتان اتفاق افتاده ناشى از بار نامتعارف وسرقت انرژى خارج  اس

از شبكه بوده است.

ــتان از مرز 363  ــت: مصرف روزانه برق در اس وى بيان داش
ــت اين در حاليست كه ما تنها 10 درصد  مگاوات گذشته اس
ــبختانه تاكنون مشكل خاصى  پيش بينى كرده بوديم كه خوش
ــت  ــم.وى تصريح كرد: انتظار اس ــته اي در تامين انرژى نداش
ــاعات پيك مصرف 12 تا 16 و 19 تا 23 با  ــهروندان در س ش
ــت مصرف، زمينه را براى كاهش مصرف فراهم  اعمال مديري
كنندتا مشكلى براى تامين انرژى  پيش نيايد.مدير عامل توزيع  
برق استان ايالم عنوان كرد: خاموش كردن المپ هاى اضافى، 
ــاى آبى، تنظيم دماى كولر بين  ــتفاده از دور كند در كولره اس
ــتفاده از كولر يا وسايل  ــانتى گراد، هنگام اس 23 تا 25 درجه س
ــى مانند اتو،  ــكان از لوازم پرمصرف برق ــى، تا حد ام سرمايش
ــور همزمان بويژه  ــويى و جارو برقى به  ط ــويى، ظرف ش لباسش
ــاعت هاى اوج بار استفاده نشود.وى در ادامه به افزايش  در س
ــترين دغدغه در  ــاره كرد گفت:  بيش دما در حوزه جنوب اش
ــبختانه تاكنون  ــتان هاى دهلران و مهران بود كه خوش شهرس
خاموشى در اين شهرستانها اتفاق نيفتاده است و مى طلبد مردم 
اين شهرستان ها با مصرف بهينه ما را براى تامين انرژى مورد 
ــير خانى اظهارداشت: در استان در دو شهر  نياز يارى كنند.ش
ــيروان با افت ولتاژ مواجه شدند كه با تمهيدات  مورمورى و س

الزم تا حدودى مشكل برطرف شده است.
ــفانه  ــت : متاس ــتان ايالم بيان داش مدير عامل توزيع  برق اس
ــتان استفاده انشعاب هاى غير مجاز  عمده ترين مشكل در اس
ــده در بعضى از نقاط استان به خاطر  ــت كه همين شبب ش اس
ــى هايى به وجود بيايد و در اين راستا  ــار بر شبكه خاموش فش
افراد متخلف را به دستگاه قضايى معرفى شدند كه خوشبختانه 
ــا متخلفين برخورد  ــتگاه قضايى در كمترين زمان ممكن ب دس
ــتان  ــور در اس ــت. باالترين نرخ تلفات انرژى در كش كرده اس
ــتان تلفات  ــت به طورى كه 20 درصد انرژى در اس ايالم اس
ــور در  ــودوى  گفت: باالترين نرخ تلفات انرژى در كش مى ش
ــت به طورى كه 20 درصد انرژى در استان  ــتان ايالم اس اس
تلفات مى شود.مديرعامل شركت توزيع برق استان ايالم ادامه 
ــبكه، جمع آورى و ساماندهى برق هاى  داد: اصالح ساختار ش
ــعاع تغذيه فيدرهاى فشار متوسط و فشار  غيرمجاز، كاهش ش
ضعيف، استفاده از ترانسفورماتورهاى كم ظرفيت و كم تلفات 
ــتاى كاهش تلفات انرژى  و ... از جمله اقدامات اجرايى در راس
ــت مشتركان به موقع  ــيرخانى بيان داشت: انتظار اس است.ش
ــع نيروى برق  ــركت توزي ــوض خود را پرداخت كنند تا ش قب
ــات و تجهيزات توزيع در  ــتان برنامه هاى، بهسازى تاسيس اس
ــراى كاهش تلفات و كاهش بار مصرفى خود را انجام دهد تا  ب
بتواند خدمات به مشتركان ارائه دهد.وى افزود: بيش از 200 

هزار مشترك برق در استان ايالم وجود دارد.
50 درصد آب شرب در استان ايالم تلف مى شود

ــتان ايالم نيز  ــركت آب و فاضالب شهرى اس مدير عامل ش
ــهروندان در  ــت ش ــت: با توجه به باال رفتن دما انتظار اس گف
ــد.داراب بيرنوندى در گفتگو با  ــرف آب صرفه جويى كنن مص
ــت: شرايط افريش دما سبب شده كه استفاده از  مهر بيان داش
آب شرب در استان افزيش پيدا كند.وى اظهار داشت: باتوجه 
ــانى و ايستگاه پمپاژ بر اساس ظرفيت  ــبكه آب رس به اينكه ش
ــده آب شرب شهروندان را تامين مى كنند، استفاده  تعريف ش
ــتر از استاندار سبب خواهد شد كه ايستگاه پمپاژ با مشكل  بيش
ــود.مدير عامل شركت آب و فاضالب شهرى استان  مواجه ش
ــرب در استان در بحث  ايالم گفت: بيش از 50درصد آب ش
ــين هاى لباسشويى و ظرف شويى  ــتحمام و استفاده از ماش اس
ــهروندان مصرف بهينه آب را  ــود كه انتظار داريم ش تلف ش
در دستور كار خود داشته باشند.وى بيان داشت: عدم رعايت 
الگوى مرص در استان سبب شده كه بيشتر ساكنان آپارتمانى 
ــهر ايالم با مشكل مواجه  ــتان به خصوص ش ــهرهاى اس در ش
ــت. بيرنوندى  ــى از عدم مصرف بى رويه اس ــوند و اين ناش ش
ــته براى اصالح و بهسازى  شبكه  اظهار داشت: در سال گذش
هاى آب شهرى بيش از 420 ميليارد ريال هزينه شده و امسال 

نيز در اين راستا 50ميليارد ريال هزينه خواهد شد./

شرايط سخت زندگى در گرم ترين شهرهاى ايران
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