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خادم، مديرعامل سازمان فضاى سبز بندرعباس :

ورزش شاخص ترين امر براى 
تزريق شادابى در

 جامعه است

با حضور استاندار هرمزگان :
پروژه هاى آموزشى بستك

  به بهره بردارى
 رسيد

عضو هيات علمى دانشگاه هرمزگان هشدار 
داد؛ 

مرگ ماهيان در ساحل 
بندرعباس ، زنگ خطر بحران 

زيست محيطى است 

3

2

دبيرستان6كالسه روستاى 
سلمانى و گرازوئيه 

7افتتاح شد
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مرادى نماينده مردم هرمزگان:

شگردهاى مجرمان براى جعل 
و كالهبردارى 

دوست دارم بمانم!

ذاكرى ، مديرعامل توزيع برق هرمزگان :

هفته نامه

صفحه 2 را بخوانيد به ماندن در هرمزگان عالقه مند م/كمبود نيروى همدل و همراز عامل نرسيدن به هدفم بود
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استاندار هرمزگان:
دوست دارم بمانم!

استاندار هرمزگان بابيان اينكه به ماندن در مسئوليت 
ــتاندارى هرمزگان عالقه مند است، گفت: كمبود  اس
ــود اختيارات و كمبود  ــارات، كمبود وقت، كمب اعتب
نيروى همدل، همراه، همگام و همراز محدوديت هايى 
بوده كه سبب شد آن طور كه مى خواستم به اهدافم 
ــم جادرى در گفت وگو با ايسنا، منطقه  نرسيدم.جاس
خليج فارس، در خصوص ارزيابى اش از  عملكردش 
ــتان هرمزگان، افزود:  ــدت حضورش در اس را در م
ــاوت كنم و  ــوص خود قض ــن نمى توانم در خص م
نمره اى به خود بدهم.وى بابيان اينكه در طول چهار 
ــتم بسيارى  ــال حضورم در هرمزگان عالقه داش س
ــكالت  از كارها را انجام دهم اما به دليل برخى مش
ــد، تصريح كرد: كمبود اعتبارات،  اين امر ميسر نش
ــود نيروى  ــارات و كمب ــت، كمبود اختي ــود وق كمب
ــراز محدوديت هايى  ــگام و هم ــراه، هم همدل، هم
ــتم به  ــور كه مى خواس ــد آن ط ــبب ش بوده كه س
ــيدم.عالى ترين مقام دولت در هرمزگان  اهدافم نرس
ــودم در اين  ــه همواره عالقه مند ب ــاره به اينك با اش
مدت بيشتر از اين به هرمزگان خدمت كنم، اضافه 
ــت و  ــرد: بايد با مردم بود و با مردم ارتباط داش ك
بتوانيم بهتر از اين به رفع مشكالت مردم بپردازم و 
ــانى باشم كه انتظار داشتند استاندار در  در كنار كس
كنارشان باشد و درد و دل هايشان را بشنود.جادرى 
ــزگان فراوان،  ــتان هرم ــه داد: ظرفيت هاى اس ادام
ــتاندار زياد و تلقى مردم از اختيارات  انتظارات از اس
ــتر از آنى است كه  ــتاندار بيش و توانمندى هاى اس
ــد و اميدوارم مورد لطف خدا و مردم قرار  انجام ش
ــؤال ايسنا مبنى بر اينكه  ــخ به س بگيرم. وى در پاس
در دولت دوازدهم همچنان استاندار هرمزگان باقى 
ــان كرد: اين موضوع  ــد ماند يا خير، خاطرنش خواه
ــؤال كنيد اما اگر نظر بنده  ــور س را بايد از وزير كش
ــدن در هرمزگان دارم  ــيد بله عالقه به مان را بپرس
اما نظر رئيس جمهور يا وزارت كشور نظرشان فراتر 
ــت: بنده كارمند  ــت. جادرى در پايان گف از من اس
مجموعه دولت هستم و هر تصميمى كه گرفته شود 

از آن تبعيت مى كنم./

« اسماعيلى زاده « مديرشعب بانك 
صادرات هرمزگان شد

ــكويى » مدير شعب منطقه  با حضور «مرتضوى اس
جنوب كشور بانك صادرات  ، آيين توديع و معارفه 
مدير شعب بانك صادرات استان هرمزگان برگزار 
شد .به گزارش خبرنگارما ، در اين آيين مدير شعب 
منطقه جنوب كشور بانك صادرات با اشاره به اينكه 
ــتيم و آرزوى بهبود سيستم  در هفته بانكدارى هس
ــتى  ــال آينده را داريم ، گفت : بايس بانكدارى در س
ــيم و كارهايى را  ــروزه به دنبال ايجاد درآمد باش ام

دنبال كنيم كه به سودآورى ودرآمد منتهى شود .
« مرتضوى اسكويى»  اظهار داشت : عملكرد مديران 
و همكاران در خطه جنوب بسيار رضايت بخش مى 
باشدو بانك صادرات استان هرمزگان در حال حاضر 
ــدن مى باشد كه اين امر نشان  در آستانه ممتاز ش
ــكاران در اين خطه  ــيار عالى هم دهنده عملكرد بس
ــيار  ــه وى ، از يك طرف بس ــه گفت ــد . ب  مى باش
خرسنديم كه « صيفورى» با كارنامه بسيار ارزشمند 
ــدند و  ــتگى نائل ش ــوابق عالى به مقام بازنشس و س
ــت دادن وى ناراحت  ــى ديگر بخاطر از دس از طرف
هستيم و آرزوى توفيق و سربلندى وى را داريم .وى 
ــماعيلى زاده » مدير  ــوابق كارى « اس در ادامه به س
ــعب بانك صادرات هرمزگان اشاره كرد و  جديد ش
افزود : وى از نيروهاى توانمند بدنه بانك صادرات 
ــتانهاى مختلف كار كرده است  ــد كه دراس مى باش
ــتان هرمزگان منشا  ــان در اس و اميدوارم حضورش

بركات باشد .
تجليل از دانش آموزان سرود رضوى 
ــى و تربيت بدنى آموزش و پرورش  معاون پرورش
ناحيه دو بندرعباس از دانش آموزان برتر جشنواره 
ــرود رضوى تقديركرد.به گزارش روابط عمومى  س
ــاس ؛ دانش  ــرورش ناحيه دو بندرعب ــوزش و پ آم
آموزان دبستان پسرانه شهيد رضا حيدرى ايسين ، 
عضو كانون فرهنگى هنرى ابوذر در جشنواره استانى 
ــركت  ــد، ش ــرود رضوى كه درميناب برگزار ش س
ــتند رتبه دوم اين رقابت ها را از آن  نموده و توانس
ــاس اين گزارش ؛ مسعود كريمى ،  خود كنند .براس
معاون پرورشى و تربيت بدنى اين ناحيه در مراسمى 
ــتان فارياب ايسين به منظور تجليل از  كه در دهس
اين عزيزان برگزار شد ضمن تشكر از تالشهاى بى 
ــتان  ــين ، على عابدينى( مدير دبس دريغ دهيار ايس
ــه  ــى اين مدرس ــدرى) ، معاون پرورش ــهيد حي ش
ــى موذن ) و همكارانشان شهريارى و رمضان  (موس

پور تقدير و تشكر كرد .

نوسازى 500 دستگاه تاكسى 
ــازمان مديريت  ــگ زاده،معاون فنى و اجرايى س  بي
و نظارت بر تاكسيرانى بندرعباس:تاكسى هاى مدل 
ــال 86 به پايين با پرداخت تسهيالت 20 ميليون  س
ــازى مى شودخودروى فرسوده به قيمت  تومانى نوس
پنج ميليون تومان از راننده خريدارى مى شود و سهم 
ــى نيز چهار و نيم تا پنج ميليون تومان  آورده متقاض
ــال حدود 300 دستگاه تاكسى مدل سال  است.پارس
ــد  اين تاكسى ها پژو 405  ــازى ش 85 به پايين نوس
ــت، در تالش هستيم تا اين خودرو ها با  و سمند اس
تسهيالت بانكى به متقاضيان پرداخت شود.تاكنون 
ــافربر شخصى ساماندهى شده  نيز 800 خودرو مس
ــت كه نقش مهمى در افزايش شمار تاكسى در  اس
ــتاندارد ها به ازاى هر 100  ــهر دارد.بر اساس اس ش
نفر جمعيت يك دستگاه تاكسى نياز است.اكنون در 

بندرعباس بيش از 2 هزار تاكسى فعال است.
پيشرفت 98 هكتارى پيامبر اعظم(ص)

مشترك  نشست  در  نيا  حرير  عباس  مهندس 
سعيد  مهندس  با حضور  كه  فاضالب  و  آب  با 
صادقى معاون مهندسي و توسعه آبفاى هرمزگان 
برگزار شد. گفت: در اجراى اين طرح 5 هزار واحد 
مسكن از خطوط انتقال آب بهره مند خواهند شد. 
وى هزينه اجراى پروژه را بالغ بر 120 ميليارد 
ريال عنوان كرد و گفت : با مذاكراتى كه با آبفا 
فاضالب  و  لوله آب  پروژه خط  صورت گرفت، 
مسكن  مدير  شد.  خواهد  اجرا  همزمان  طور  به 
و ساختمان اداره كل راه و شهرسازى هرمزگان 
همچنين گفت: به منظور افزايش دوام و پايدارى 
استفاده  سنگى  جداول  از  بتنى  بجاى  جداول 

خواهدشد./

مرگ ماهيان در ساحل بندرعباس ،زنگ خطر بحران زيست محيطى است 
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دكتر كامرانى عضو هيات علمى دانشگاه هرمزگان هشدار داد؛ 

ــت:  اظهارداش ــى  كامران ــور  پروفس
ــوم دريايى  ــناس عل بعنوان يك كارش
ــم از نمايندگان  ــئوالن اع از تمامى مس
ــتاندار و دادستان و محيط  مجلس  اس
ــج فارس مى  ــوژى خلي ــت و الوك زيس
ــه اين  ــريعتر ب ــه هرچه س ــم ك خواه
بحران زيست محيطى رسيدگى نموده 
ــدى نمايند  ــورد ج ــا متخلفان برخ وب
ــالمت  ــامحه با جان و س ــه مس چرا ك
ــهروندان به هيچ وجه شوخى بردار  ش

نيست . 
ــور  ــراث جرون،پروفس مي ــزارش  گ به 
ــات علمى  ــو هي ــى عض ــان كامران احس
ــنبه طى  ــح ش ــزگان صب ــگاه هرم دانش
ــى درخصوص  ــوى خصوص ــك گفتگ ي
ــاحل  مرگ ناگهانى ماهيان گاريز در س

ــرارى  ــراژدى تك ــت: ت ــاس گف بندرعب
ــر زنگ  ــز بارديگ ــان گاري ــرگ ماهي م
ــت محيطى دريايى را  خطر بحران زيس
ــواخل خليج فارس بصدا در آورد. در س

ــاس اصل  ــت :براس ــى اظهارداش كامران
ــوص  ــى در خص ــون اساس 45 و 50قان
مالكيت عمومى درياها و وظيفه حاكميت 
ــوده كنندگان  ــورد با ال درخصوص برخ
ــتان بعنوان  ــد دادس ــت باي محيط زيس
مدعى العموم در خصوص مرگ چندباره 
ــاحل بندرعباس با متخلفان  آبزيان در س

برخوردقانونى نمايد.
ــگاه هرمزگان  ــى دانش ــو هيات علم عض
افزود: از آنجايى كه ماهى گاريز در سفره 
ــت و  ــى مردم بومى ركن اصلى اس غذاي
بيشتر بوميان در اين فصل از ماهى گاريز 
ــدت  ــالمت مردم بش تغذيه مى كنند س
ــرطان ها  ــش س ــت وافزاي ــر اس در خط
ــتى و … همگى نشان  وبيمارى هاى پوس
ــه ورود آلودگى ها و آالينده  مى دهد ك
ــيميايى صنايع غرب از  هاى صنعتى و ش
ــاب ناشى از آب  جمله نيروگاه برق و پس
شيرين كنها به دريا موجب مرگ ماهيان 
ــته بوده است  و ميگوها در دو هفته گذش
ــوع آاليندهايى كه  ــت: اعالم ن .وى گف

موجب مرگ دسته جمعى ماهيان گاريز 
ــده نيازمند  و ميگو ها در دو هفته قبل ش
تحقيقات ازمايشاهى و بررسى هاى دقيق 
ــن االينده ها  ــا از ورود اي ــت ت ترى اس
ــوزآورى ماهيان كه  ــه دريا  و مراكز ن ب
ــواحل غربى بندرعباس مى  عمدتا در س
ــد جلوگيرى شود.پروفسور كامرانى  باش
ــناس  ــوان يك كارش ــت: بعن اظهارداش
ــئوالن اعم از  ــوم دريايى از تمامى مس عل
ــتاندار و دادستان  نمايندگان مجلس ، اس
ــت و الوكوژى خليج فارس  و محيط زيس
ــريعتر به اين  ــه هرچه س ــى خواهم ك م
ــيدگى نموده  ــت محيطى رس بحران زيس
وبا متخلفان برخورد جدى نمايند چرا كه 
مسامحه با جان و سالمت شهروندان به 

هيچ وجه شوخى بردار نيست .
اين مقام مسئول در پايان گفت: اميدواريم 
ــانه اى در خصوص  ــاى رس ــرى ه پيگي
ــت محيطى دريايى در  بحران هاى زيس
بندرعباس هر چه زودتر جواب بدهد و از 
بروز خطر وبحران زيست محيطى ايجاد 
ــود  ــريعتر جلوگيرى ش ــده هر چه س ش
ــالمت و بهداشت شهروندان  چرا كه س
ــدى ج ــر  خط در  ــودكان  ك ــا  خصوص

 است ./

عليرضا نصرى با شركت در نشست خبرى با حضور نمايندگان 
ــتان از آغاز بهره بردارى و  ــانه هاى فعال در سطح شهرس رس
افتتاح 39 پروژه با اعتبارى بالغ بر 350 ميليارد ريال در هفته 

دولت خبر داد.
ــم،  وى اظهار داشت  به گزارش روابط عمومى فرماندارى قش
ــير روشن توسعه  اين بزرگواران، حجت را بر ما تمام كرده و مس
ــانى به مردم  را نشان دادند نصرى هفته دولت را  و خدمت رس
فرصت مغتنم تجديد ميثاق با آرمان هاى انقالب اسالمى، ارائه 
ــكالت  ــردم و تالش براى رفع تنگناها و مش ــزارش كار به م گ
آنان دانست فرماندار قشم در پاسخ به سوال خبرنگاران پيرامون  
ــده،  ــتان و منابع اعتبارات هزينه ش ــاخص شهرس پروژه هاى ش
ــاح و بهره بردارى  ــه دولت به افتت ــح كرد: 3 روز از هفت تصري
ــن ميان يك روز با حضور  ــروژه ها اختصاص يافته كه از اي از پ

مسئولين استانى و دو روز ديگر پروژه هاى بخش شهاب و بخش 
مركزى با حضور مسئولين شهرستانى خواهد بود. وى اعتبارات 
ــع تملك دارايى ها، دو درصد گاز و نفت و ملى عنوان  را از مناب
ــانى به نيروگاه 80 مگاواتى پاسارگاد با اعتبار بالغ  كرد و گاز رس
ــتان با  ــت 63 كيلو وات موقت سيس ــر 80 ميليارد ريال، پس ب
ــره بردارى از مخزن 2  ــارى افزون بر 50 ميليارد ريال، به اعتب
هزار متر مكعبى طوال با 20 ميليارد ريال اعتبار و آب رسانى به 
ــتاى بخش شهاب با بيش از 85 ميليارد ريال اعتبار به  10 روس
ــرد كه در هفته دولت به بهره  ــاخص ياد ك عنوان پروژه هاى ش
ــم  در بخش ديگرى از اين  ــيد.فرماندار قش بردارى خواهد رس
نشست خبرى تالش صادقانه در جهت توسعه و آبادانى با تكيه 
ــتفاده از ظرفيت هاى قانونى را  ــر برنامه ريزى و پايبندى و اس ب

خواسته خود از شوراهاى اسالمى عنوان كرد./

افتتاح 39 پروژه با 350 ميليارد ريال اعتبار در قشم

ــان با هفته دولت نمايندگى ثبت     همزم
ــاورز  ــالل احمر و ميدان كش ــوال و ه اح
ــه  ــان ب ــهر فارغ ــطح ش ــه در س و فاطمي

بهره بردارى رسيد.
ــر نگار ما از  ــان دهقانى خب به گزارش احس
ــن روز از هفته  ــبت هفتمي فارغان به مناس
ــد جهانگيرى  ــور حمي ــاهد حض دولت ش
ــاد و بهزاد  ــتان حاجى آب فرماندار شهرس
ــالل احمر  ــور، رئيس جمعيت ه ــى پ موس
شهرستان و ناصر الدين مهدى زاده رئيس 

ــتان  اداره عمليات جمعيت هالل احمر اس
ــژاد مدير كل  ــارى ن و مهندس فرزاد افش
ــتان و جمعى از مسئوالن در  ثبت احوال اس
شهر  فارغان  براى افتتاح پروژه و اقدامات 
ديگر بوديم.فرماندار حاجى آباد گفت: پنج 
ميليارد و 600 ميليون ريال اعتبار به منظور 
ــده  بهره بردارى از اين طرح ها در هزينه ش
است. جهانگيرى تصريح كرد: خدمت رسانى 
به قشر محروم و تامين نيازهاى مناطق كم 
ــاى دولت بوده و در  برخوردار از اولويت ه

اين راستا با عزم و اراده جدى وارد كار شده 
ــه انجام اين پروژه ها در اين بخش هم در  ك
ــتا بوده است وى گفت: از ديگر  همين راس
طرح هاى انجام شده در اين شهر مى توان به 
بهره بردارى از پارك كودك با متراژ 1000 
ــه 250 ميليون ريال و  ــر و صرف هزين مت
افتتاح پياده رو بلوار بسيج و سيد الشهدا با 
اعتبار بالغ بر دو ميليارد ريال، ميدان فاطميه 
ــاورز با  با اعتبار دوميليارد ريال، ميدان كش

اعتبار يك ميليارد ريال اشاره كرد. /

ــا توجه به اينكه در ماه محرم  هيات هاى عزا دارى و مردم   ب
ــى دارند  ذخيره سازى آنها از  ــترى به كاالهاى اساس ،نيازبيش

جمله مرغ دردستور كار قرار دارد.
ــتان از ذخيره سازى  ــتيبانى امور دام اس ــركت پش مدير كل ش
گوشت مرغ و گوشت قرمز خبر داد وگفت: در راستاى خدمات 

ــزادارى در ايام محرم  ــهروندان وهيات هاى ع ــى بهتر به ش ده
تاكنون 400تن گوشت مرغ و 170تن گوشت قرمز دخيره سازى 

شده است. 
به گزارش عمومى سازمان جهاد كشاورزى هرمزگان ،تقى زاده با 
بيان اينكه شركت پشتيبانى دام حمايت از مصرف كننده وتوليد 
ــت :  با  ــى خود مى داند اظهار داش ــده را جزء وظايف اصل كنن
ــت مرغ منجمد  هدف تنظيم بازار قريب به 2هزارو800تن گوش
ــگاههاى زنجيره اى  با قيمت 5هزارو800تومان در اختيار فروش

قرار گرفته است./

ــعه و بازسازى 6  ــتان خمير از توس مديرامور آبفاى شهرس
ــبكه توزيع آب اين شهرستان خبر داد و گفت:  كيلومتر ش
از اين ميزان 4 كيلومتر شبكه آب بندرخمير و دو كيلومتر 
شبكه توزيع آب شهر رويدر توسعه و بازسازى شده است.
ــه، هدف از اجراى اين پروژه ها را جلوگيرى از  سلمان افروش
ـــازي و بهـره بـرداري بهينـه از شبكه  هدررفت آب و بهس
ــروژه ها در مجموع با  ــوان كرد و گفت: اين پ ــع آب عن توزي
اعتبار 12 ميليارد ريال اجرا شده است. وى در ادامه با اشاره 
ــت: اين شهرستان  ــتان خمير اظهار داش به منابع آبى شهرس

ــتان، رويدر و شهر خمير با سيزده  ــامل سه بخش؛ كهورس ش
ــرب آن ها به عهده آب و فاضالب  ــتا كه تامين آب ش روس
شهرى است،مى باشد.افروشه اضافه كرد: در حال حاضر آب 
ــهر خمير و سيزده روستاى حومه به ميزان 100  مورد نيازش
ليتر بر ثانيه از طريق سد استقالل و منابع آبى شهر بندرعباس 
تامين مى شود كه 20 ليتر بر ثانيه كمبود آب دارد. به گفته 
وى؛ آب شرب بخش كهورستان از طريق دو حلقه چاه با دبى 
ــع آبى بخش رويدر  ــود و مناب ــر بر ثانيه تامين مى ش 20 ليت
ــت كه در اين  نيز دو حلقه چاه با ظرفيت 30 ليتر بر ثانيه اس

بخش ها با مشكل كمبود آب مواجه ايم.افزايش ظرفيت منابع 
آبى شهرستان خميرمديرامور آبفاى خمير با اشاره به مشكل 
ــتان، اظهار داشت: در اين رابطه، پيش  كمبود آب اين شهرس
ــت با بهره بردارى از فاز نخست آبشيرين كن  ــده اس بينى ش
ــهر بندرعباس، با اجراى خط انتقال  يكصد هزار متر مكعبى ش
فوالدى به طول 4500 متر از آبشيرين كن بندرعباس تا خط 
لوله فوالدى(1200 ميليمتر) موجود در خمير، به ميزان 145 
ــتان اختصاص  ــر بر ثانيه به ظرفيت منابع آبى اين شهرس ليت

يابد./

افتتاح پنج پروژه خدماتى و عمرانى شهر فارغان در هفته دولت                                                                                                               

سخنى از دل حقيقت
ــورى قرار دارند   چرا افرادى كه در جايگاه خاص كش
و مى توانند در جهت تحقق خواسته هاى مردم استان 
ــدى رفتار ــتان با كن ــدام كنند، در جهت منافع اس اق
ــاى مصالح مى ريزند.تا  ــى كنند و چرا منافع را به پ م
ــيم  بودن.ما در استان براى  ــكوت و منتطر نس كى س
تصدى منصب استاندارى افرادى همچون دكتر معلمى 
ــيرى داريم و  نيازى  پور، ابراهيم امينى پور و دكتر مش
به نيروى خارج از استان نداريم.آنچه كه بنده استنباط 
ــتان تنها  ــت كه بار پيگيرى منافع اس مى كنم اين اس
ــريف  ــرادى نماينده مردم ش ــر دوش حاج احمد م ب
بندرعباس است و ديگران حتى از موقعيت خاص خود 
در جهت منافع استان استفاده نمى كنند.حتى در 4 سال 
اخير، استان درگير موضوع الحاق بخشهايى از استان به 
ــرا در جهت لغو كامل مصوبه غير  ــتان ديگر بود چ اس

كارشناسى دولت قبل اقدامى صورت نگرفت.
ــام تصميم گيرى ملى داريم  اگر واقعا جايگاهى در نظ
چرا بايد از اين موقعيت در جهت منافع استان استفاده 
ــاد برويم كه به كدام جهت  نكنيم.چرا بايد به دنبال ب
ــاالرى و مهره  حركت مى كند.چرا بايد به جاى پدر س
ــت خود براى  ــن و آن، از تمامى ظرفي ــى براى اي چين
خدمت رسانى به مردم استفاده نكنيم.اين است كه بايد 
بهتر بيانديشيم و گذشته را بياد بياوريد و از آن درس 
بگيريم.مردم از منتخبين خود انتظار بيشترى دارند كه 

بايد در تحقق مطالبات آنها تالش كنند.
محمد على كريمى پور

ذخيره سازى 400تن گوشت مرغ براى
 ايام محرم در هرمزگان

توسعه و بازسازى شبكه آب بندر خمير بهره بردارى شد
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ــن بهره بردارى  ــن روز از هفته دولت ، آيي  در آخري
ــتك با حضور  ــتان بس ــاى آموزى شهرس ــروژه ه از پ
ــتاندار هرمزگان ،فرماندار ، امام جمعه و مسئولين  اس

محلى شهرستان بستك برگزار شد . 
ــعه و  ــازى توس  به گزارش روابط عمومى اداره كل نوس
ــم جادرى در اين  ــدارس هرمزگان،دكتر جاس تجهيز م
ــم با قدردانى از همراهى خيرين شهرستان بستك   مراس
ــاركت در كارهاى خير  ــه مش ــتك ب ــت : مردم بس گف
معروفند و در اين زمينه براى همه الگو هستند به شكلى 
ــاخت بيمارستان و  ــازى، مدرسه سازى، س كه در راهس
ــته اند. نماينده عالى  ــجد مشاركت داش درمانگاه و مس
ــتان هرمزگان ضمن اشاره به اين موضوع  دولت در اس
ــتك در كارهاى خير و داشتن خيرين  كه شهرستان بس
بى شمار جزو بهترين شهرستان هاى كشور به شمار مى 
ــتك انجام  ــد ، كارهاى خيرى كه در بس رود ياد آور ش
مى شود در هيچ شهرستانى نظير ندارد و بستكى ها در 
ــده اند وى افزود ، خوشا  اين زمينه الگوى همه مردم ش
به سعادت شما مردم بستك و خوشا به سعادت خيرين 

شما كه دل در گرو مال دنيا نيستند.
استاندار هرمزگان با اشاره به ارزش كار خيرين مدرسه 

ــازى مصداق بارز صدقه جاريه  ــاز افزود : مدرسه س س
ــت . صدقه جاريه يعنى اهتمام به امور خير ماندگار ،  اس
ــنات  يعنى تا زمانى كه موقوفه وجود دارد بركات و حس
ــود .دكتر جادرى فداكارى و  ــمول بانى خير مى ش مش
ــتود و اظهار داشت : ازمردم  ايثار مردم هرمزگان را س
ــش جناح كه با  ــتك و بخ ــزگان ، خاصه مردم بس هرم
ــتند  ــه بوده و هس ــواره در صحن ــار هم ــداكارى و ايث ف
صميمانه قدردانى مى كنم .نماينده عالى دولت در استان 
هرمزگان بيان داشت: وضعيت اقتصادى به شكلى است 
كه امكان پذير نيست دولت همه كارها را انجام دهد و 

به مشاركت مردم و خيرين نياز داريم.
ــازى  ــت اداره كل نوس مهندس نويد احمدى سرپرس
ــعه و تجهيز مدارس هرمزگان در اين مراسم با  ،توس
گراميداشت هفته دولت و قدردانى از حضور استاندار 
ــتك گفت: هميشه قدردان  ــئولين شهرستان بس و مس

مشاركت مردم و خيرين هستيم . 
ــق عدالت  ــن تحق ــاركت خيري ــدون مش ــه ب ــرا ك چ
ــت . سرپرست اداره كل  ــى ممكن و ميسور نيس آموزش
ــعه و تجهيز مدارس هرمزگان در ادامه  ــازى ،توس نوس
ــى كمشك بستك را ارائه داد و  اطالعات پروژه آموزش
ــر زير بنا  ــك 505مت ــه كمش ــتان 8كالس افزود : دبس
ــه دولت  ــد و در هفت ــاز ش ــال 1393آغ ــه س دارد ك
ــره بردارى  ــتاندار هرمزگان به به ــا حضور اس 1396ب
ــارد و 500ميليون ريال  ــيد . اعتبار اين پروژه 8ميلي رس
ــه 4ميليارد و 500   ــد ك ــاركتى  مى باش به صورت مش
ــط خير و مابقى آن از اعتبارات دولتى   ميليون ريال توس
تامين گرديد . مهندس احمدى در خصوص پروژه هاى 
ــتك اطهار  ــتان بس ــى قابل بهره بردارى شهرس آموزش

ــتك  ــتان بس ــت : در هفته دولت 1396در شهرس داش
ــع و اعتبارى بالغ  ــروژه با زير بناى 9128متر مرب 17پ
بر 22ميليارد ريال به بهره بردارى رسيد . كه 12پروژه 
آن مربوط به اجراى سيستم حرارت مركزى (استاندارد 
ــد . وى خواستار  ــى ) مى باش ــتم گرمايش ــازى سيس س
حمايت دولت در تكميل پروژه هاى مشاركتى در استان 
ــد و گفت : 38پروژه مشاركتى در سطح استان داريم  ش
كه عمده آنها در غرب هرمزگان و شهرستان بستك مى 
ــد . خيرين سهم خود را پرداخت كرده اند و انتظار  باش
مى رود كه دولت هم سهم خود را در تكميل اين طرحها 
ــته  ــت نمايد . البته براى اين طرحها اعتبار گذاش پرداخ
شد اما از محل هايى مثل ماده180كه تخصيص صورت 
ــتا حمايت نمايد ،  نگرفت . قطعا اگر دولت در اين راس
خيرين بيشتر تمايل به همكارى با نوسازى مدارس پيدا 
مى كنند . و مشاركت خيرين  نيز افزايش خواهد يافت .

با حضور استاندار هرمزگان :

پروژه هاى آموزشى بستك  به بهره بردارى رسيد

 در هفته دولت 1396در 
شهرستان بستك 17پروژه 
با زير بناى 9128متر مربع 
و اعتبارى بالغ بر 22ميليارد 
ريال به بهره بردارى رسيد 
. كه 12پروژه آن مربوط به 

اجراى سيستم حرارت مركزى 
(استاندارد سازى سيستم 

گرمايشى ) مى باشد

 اعتبار اين پروژه 
8ميليارد و 500ميليون 

ريال به صورت مشاركتى  
مى باشد كه 4ميليارد 
و 500  ميليون ريال 
توسط خير و مابقى آن 
از اعتبارات دولتى  

تامين گرديد
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كه  هايى  پول  با  رابطه  در  اى  مسئله 
مدارس زمان ثبت نام ازدانش آموزان 
مدارس مديران  است  اين  گيرند  مى 

 مى گويند سرانه مدارس پايين است. به گفته مديران 
نيست بيشتر  تومان  100هزار  مدارس  سرانه  

كاغذو  برق،  آب،  هزينه  با100هزارتومان  و 
سايرهزينه ها چه مى شود پرداخت كرد .از شما 
پيگيرى كنيد كه واقعا سرانه مدارس  مى خواهم 
مسئولين  تا  دارد  صحت  مسئله  اين  است  پايين 
آموزش و پرورش و نماينده مجلس پيگيرى  كنند.

   از شما خيلى سپاسگذارم كه اين امكان  
بتوانند  شهروندان  تا  كرديد  رافراهم 
صحبت ها، انتقادها وپيشنهادهاى خود 
شهروندى  بنده  برسانند.  مسئولين  گوش  به  را 
هستم كه ماليات و عوارض را به موقع پرداخت مى 
كند ولى مگر نه اين كه ماليات براى بهسازى شهر 
است ! بندر مكانهاى تفريحى براى جوانان ندارد، 
ساحل و درياى زيبا دارد كه متاسفانه اين روز ها 
گيرد  مى  دريا  نفس  نيست.  هم خوب  دريا  حال 
تا دورش را محاصره  قليان هايى كه دور  از دود 

كرده است.

. صدور  آمد  در  مردم جاسك  اشك 
قبض هاى برق با هزينه هاى هنگفت از 
زندگى  بر  را  عرصه  مسؤوالن،  سوى 
مردم شرقى ترين بندر هرمزگان تنگ كرده است.  
مردم  جاسك،  شهرستان  طاقت فرساى  گرماى 
اين ديار را آزار مى دهد و از طرفى ديگر قبوض 
تحت  را  شهروندان  هوا  گرماى  از  بيشتر  برق، 
فشار قرار داده و بسيارى از مردم اين منطقه توان 
تقبل و پرداخت هزينه هاى گزاف برق را ندارند.

كرده  خم  را  مردم  كمر  گرانى  كه  شرايطى  در 
است و افزايش هزينه هاى برق، آب و حامل هاى 
انرژى در شهرهاى گرمسيرى ازجمله جاسك كه 
گاهأ دما به باالى 60 درجه مى رسد، معقوالنه و 
هم  نمى توانند  نمى رسد.جاسكى ها  به نظر  منطقى 
گرماى طاقت فرسا و هم قبض هاى سرسام آور برق 
است كه مسؤوالن در  كنند و ضرورى  تحمل  را 
اين زمينه چاره انديشى كنند. انتظار داريم نماينده 
مردم شرق هرمزگان و نماينده دولت در استان، 
اين  و  دهند  تشكيل  زمينه  اين  در  كميسيونى 
موضوع را به صورت جدى مورد بررسى قرار دهند.

ميراث  نامه  هفته  عوامل  به  سالم  با 
جرون از شما ممنون مى شوم كه در 
اقتصادى  پايتخت  پارك آبى  با  رابطه 
كشور از مسئولين آن روند پيشرفت پروژه را جويا 
بشويد و خواننده هاى هفته نامه  را هم درجريان 

بگذاريد.

ارائه  براى  خوبى  زمان  دولت  هفته 
عملكرد مسئوالن بود كه متاسفانه يا 
خوشبختانه مردم پروژه هاى در خور 
شان شهر و استان نديدند . تعداد پروژه ها بسيار 

كم و غيركاربردى و نمادين بود .
صداى  كه  رفت  پيش  جايى  تا  امر  اين  هرچند   
به گفته جناب  ا  اما ظاهر  را هم دراورد  استاندار 
گوش  پشت  را  ايشان  حرفهاى  مديران  جادرى 
تهران  و  تهران  بسراغ  مستقيم  و  اندازند  مى 
اجرايى  مديريت  شان  در  كه  روند  مى  نشينان 
مشكل  براى  راسا  مديرى  هر  كه  نيست  استان 
وزرا  وبسراغ  كند  اقدام  امرش  تحت  مجموعه 
در تهران برود . پس استاندار براى چه دراستان 
مشكالت  و  امور  به  بايد  آنكه  نه  مگر  است 
مديرانش رسيدگى كند. چرا اقاى استاندار را دور 

مى زنيد ؟

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

 گروه گزارش : فرزانه مسلم زاده 
ــزگان  هرم ــرق  ب ــع  توزي ــركت  ش ــل  مديرعام
ــه ارزش 68 ميليارد  ــى ب ــرح عمران ــت:  104 ط گف
ــردارى  ــره ب ــه به ــتان ب ــت در اس ــه دول ــان هفت توم

رسيد.
ــت  ــزارش خبرنگار ما مهندس " ذاكرى" در نشس به گ
ــبت هفته دولت افزود : طرح هاى آماده  خبرى به مناس
ــبكه فشار  ــامل 149 كيلومتر ش افتتاح در هفته دولت ش
ضعيف، 198 كيلومتر شبكه فشار متوسط ، 822 دستگاه 
پست جديد توزيع، 6 هزار و 601 دستگاه چراغ روشنايى 
ــتاى باالى 10 خانوار هرمزگان  ــدن 6 روس و برق دار ش
ــايى  ــتاى داراى كد شناس ــت. وى ادامه داد : 2 روس اس
باالى 10 خانوار در دست برق رسانى است كه با تكميل 

عمليات آن هيچ روستاى باالى 10 خانوار بدون برق در 
هرمزگان نخواهيم داشت.

ــار  ــزگان اظه ــرق هرم ــع ب ــركت توزي ــل ش مديرعام
داشت : اجراى اين طرح ها موجب افزوده شدن 12 هزار 
و 367 مشترك جديد به تعداد مشتركان هرمزگان شده 
ــتان وجود  ــترك در اس و در حال حاضر 640 هزار مش
ــارم مديريت برق  ــد: ناحيه چه ــرى يادآور ش دارد.ذاك
ــتان براى بهبود خدمات رسانى به مشتركين هم  شهرس
ــد و با افزودن شدن  در اين هفته به بهره بردارى مى رس
ــهروندان و راندمان نيروهاى كارى  اين ناحيه رضايت ش

اين شركت هم قاعدتا باال مى رود .
ــده ازمحل  ــراى اجراى طرح هاى ياد ش ــه گفته وى، ب ب
ــتانى و  ــع ريالى داخلى وزارت نيرو ، منابع ريالى اس مناب

منابع ريالى سفر مقام معظم رهبرى هزينه شده است.
وى افزود : شركت توزيع نيروى برق با توجه به ماموريت 
ــت  ــتريان اس ــا كيفيت براى مش ــن برق ب ــه تامي آن ك
ــد  جدي ــعابات  انش ــرق  ب ــن  تامي ــش  بخ  2 در 
ــتركينى  ــن برق مش ــدارى تامي ــظ پاي ــعه ) و حف (توس
ــت  فعالي  ، ــتند  هس ــرق  ب از  ــتفاده  اس ــال  ح در  ــه  ك

دارد .
ــرق هرمزگان، در ــركت توزيع ب ــه گفته مديرعامل ش ب

ــه  ــاى ب ــد ، پروژهه ــعابات جدي ــن انش ــتاى تامي ر اس
ــده  ــبكه هاى موجود انجام ش ــش حجم ش ــور افزاي منظ

است . 
مهندس ذاكرى خاطرنشان ساخت : در سطح شهرستان 

ــغ بر 28 ميليارد و  ــاس 11 پروژه با اعتبارى بال بندرعب
823 ميليون تومان در هفته دولت به بهره بردارى 

مى رسد .
ــتان  ــاير پروژه ها در شهرس وى همچنين در ادامه به س
ــاره كرد و افزود : در شهرستان خمير 11  هاى ديگر اش
ــارد و 613 ميليون  ــر 40 ميلي ــا اعتبارى بالغ ب پروژه ب

ــتان بندرلنگه 10پروژه  با اعتبارى بالغ بر   ريال ، شهرس
ــيان  ــتان پارس 30 ميليارد و 932 ميليون ريال ، شهرس
ــر  25 ميلياردو 482 ميليون  ــروژه  با اعتبارى بالغ ب 6پ

ــتان بستك 7 پروژه با اعتبارى بالغ بر 19  ريال ، شهرس
ــتان ميناب 8 پروژه  ميليارد و 263 ميليون ريال  شهرس
ــارد و 658 ميليون ريال ،  ــر 42 ميلي ــا اعتبارى بالغ ب ب
ــارى بربالغ بر 7 ميلياردو 599  ــيريك 8 پروژه با اعتب س
ــا اعتبارى بالغ بر 19  ــاگرد 5 پروژه ب ميليون ريال ، بش
ميليارد و 36 ميليون ريال ، جاسك  16 پروژه با اعتبارى 
ــغ بر 76 ميليارد و 526 ميليون ريال ،رودان 7 پروژه  بال
با اعتبارى بالغ بر59 ميليارد و 204 ميليون ريال ، حاجى 
آباد 7 پروژه با اعتبارى بالغ بر32 ميليارد و 395 ميليون 
ــر34 ميليارد و  ــا اعتبارى بالغ ب ــم 8 پروژه ب ريال ، قش

142 ميليون ريال همزمان با هفته دولت به بهره بردارى 
ــرى در خصوص  ــئول در بخش ديگ ــد.اين مس مى رس
ــازى شبكه را با اعتبار  ــازى شبكه برق گفت : بازس بازس
ــال انجام داديم كه نتايج مهمى دركاهش  80 ميليارد ري
خاموشى هاى برق و كيفيت برق حاصل شد و با اين كار 
ــتان  جلوى افت كيفيت را گرفتيم .به گفته وى ، در تابس
ــتركين قطعى برق  ــى از مش ــال ، تنها يك روز بخش امس
ــتند و آن هم به دليل اين بود كه يكى از واحدهاى  داش

نيروگاه از مدار خارج شده بود.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق متذكر شد : بحران 
كمبود برق در تابستان امسال را با مديريت بار ، رعايت 
ــتركين و تعطيلى ادارات در ساعات  ــط مش مصرف توس

اوج مصرف را پشت سر گذرانديم . 
ــان ساخت : با تعطيلى  مهندس ذاكرى همچنين خاطرنش
ــتان حدود 5 درصد در پيك شبكه كاهش  ادارات در اس
داشتيم .وى در ادامه يادآور شد : توافقنامه هايى با صنايع 
ــتيم كه اگر كاهش پيك داشته باشند از ما تشويقى  داش
ــص صنايع بود .وى  ــن طرح فقط مخت ــى گيرند كه اي م
ــازى  ــه طرح " خانه به خانه " كه در خصوص فرهنگس ب
ــرد و ــاره ك ــد ، اش ــى باش ــرق م ــرف ب ــت مص مديري
ــتركين  ــاوربه درب منازل مش  افزود : در اين طرح مش
ــى كند و آنها در طرح " بانو همراه " ثبت نام  مراجعه م

ــن طريق همكارى خوبى را در مديريت  مى كنند و به اي
ــاز اول اين طرح براى 15  ــت كه ف مصرف خواهند داش

هزار مشترك انجام مى شود .
ــتان  ــور معمول در 2 ماه تابس ــرد : به ط ــح ك وى تصري
ــته  ــش داش ــد افزاي ــرف 20 درص ــك مص ــارى پي ج
ــزگان داراى 640  ــتان هرم ــت ؛ اس ــى اس ــت .گفتن اس
ــبكه توزيع برق  ــزار كيلومتر ش ــترك ، 24 ه ــزار مش ه
ــزان توليد  ــت و مي ــرق اس ــع ب ــت توزي ــزار پس 23 ه
ــزار و 350 مگاوات  ــه 2 ه ــتان هم ب ــن اس ــرق در اي ب

مى رسد ./

مديرعامل شركت توزيع برق هرمزگان :

104 طرح توزيع برق، درهفته دولت به بهره بردارى رسيد

بحران كمبود برق در تابستان 
امسال را با مديريت بار ، رعايت 

مصرف توسط مشتركين و تعطيلى 
ادارات در ساعات اوج مصرف را 

پشت سر گذرانديم . 
با تعطيلى ادارات در استان حدود 
5 درصد در پيك شبكه كاهش 

داشتيم  
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كه  هايى  پول  با  رابطه  در  اى  مسئله 
مدارس زمان ثبت نام ازدانش آموزان 
مدارس مديران  است  اين  گيرند  مى 

 مى گويند سرانه مدارس پايين است. به گفته مديران 
نيست بيشتر  تومان  100هزار  مدارس  سرانه  
كاغذو  برق،  آب،  هزينه  با100هزارتومان  و 
سايرهزينه ها چه مى شود پرداخت كرد .از شما 
پيگيرى كنيد كه واقعا سرانه مدارس  مى خواهم 
مسئولين  تا  دارد  صحت  مسئله  اين  است  پايين 
آموزش و پرورش و نماينده مجلس پيگيرى  كنند.

   از شما خيلى سپاسگذارم كه اين امكان  
بتوانند  شهروندان  تا  كرديد  رافراهم 
صحبت ها، انتقادها وپيشنهادهاى خود 
شهروندى  بنده  برسانند.  مسئولين  گوش  به  را 
هستم كه ماليات و عوارض را به موقع پرداخت مى 
كند ولى مگر نه اين كه ماليات براى بهسازى شهر 
است ! بندر مكانهاى تفريحى براى جوانان ندارد، 
ساحل و درياى زيبا دارد كه متاسفانه اين روز ها 
گيرد  مى  دريا  نفس  نيست.  هم خوب  دريا  حال 
تا دورش را محاصره  قليان هايى كه دور  از دود 

كرده است.

. صدور  آمد  در  مردم جاسك  اشك 
قبض هاى برق با هزينه هاى هنگفت از 
زندگى  بر  را  عرصه  مسؤوالن،  سوى 
مردم شرقى ترين بندر هرمزگان تنگ كرده است.  
مردم  جاسك،  شهرستان  طاقت فرساى  گرماى 
اين ديار را آزار مى دهد و از طرفى ديگر قبوض 
تحت  را  شهروندان  هوا  گرماى  از  بيشتر  برق، 
فشار قرار داده و بسيارى از مردم اين منطقه توان 
تقبل و پرداخت هزينه هاى گزاف برق را ندارند.

كرده  خم  را  مردم  كمر  گرانى  كه  شرايطى  در 
است و افزايش هزينه هاى برق، آب و حامل هاى 
انرژى در شهرهاى گرمسيرى ازجمله جاسك كه 
گاهأ دما به باالى 60 درجه مى رسد، معقوالنه و 
هم  نمى توانند  نمى رسد.جاسكى ها  به نظر  منطقى 
گرماى طاقت فرسا و هم قبض هاى سرسام آور برق 
است كه مسؤوالن در  كنند و ضرورى  تحمل  را 
اين زمينه چاره انديشى كنند. انتظار داريم نماينده 
مردم شرق هرمزگان و نماينده دولت در استان، 
اين  و  دهند  تشكيل  زمينه  اين  در  كميسيونى 
موضوع را به صورت جدى مورد بررسى قرار دهند.

ميراث  نامه  هفته  عوامل  به  سالم  با 
جرون از شما ممنون مى شوم كه در 
اقتصادى  پايتخت  پارك آبى  با  رابطه 
كشور از مسئولين آن روند پيشرفت پروژه را جويا 
بشويد و خواننده هاى هفته نامه  را هم درجريان 

بگذاريد.

ارائه  براى  خوبى  زمان  دولت  هفته 
عملكرد مسئوالن بود كه متاسفانه يا 
خوشبختانه مردم پروژه هاى در خور 
شان شهر و استان نديدند . تعداد پروژه ها بسيار 

كم و غيركاربردى و نمادين بود .
صداى  كه  رفت  پيش  جايى  تا  امر  اين  هرچند   
به گفته جناب  ا  اما ظاهر  را هم دراورد  استاندار 
گوش  پشت  را  ايشان  حرفهاى  مديران  جادرى 
تهران  و  تهران  بسراغ  مستقيم  و  اندازند  مى 
اجرايى  مديريت  شان  در  كه  روند  مى  نشينان 
مشكل  براى  راسا  مديرى  هر  كه  نيست  استان 
وزرا  وبسراغ  كند  اقدام  امرش  تحت  مجموعه 
در تهران برود . پس استاندار براى چه دراستان 
مشكالت  و  امور  به  بايد  آنكه  نه  مگر  است 
مديرانش رسيدگى كند. چرا اقاى استاندار را دور 

مى زنيد ؟

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

 گروه گزارش : فرزانه مسلم زاده 
ــزگان  هرم ــرق  ب ــع  توزي ــركت  ش ــل  مديرعام
ــه ارزش 68 ميليارد  ــى ب ــرح عمران ــت:  104 ط گف
ــردارى  ــره ب ــه به ــتان ب ــت در اس ــه دول ــان هفت توم

رسيد.
ــت  ــزارش خبرنگار ما مهندس " ذاكرى" در نشس به گ
ــبت هفته دولت افزود : طرح هاى آماده  خبرى به مناس
ــبكه فشار  ــامل 149 كيلومتر ش افتتاح در هفته دولت ش
ضعيف، 198 كيلومتر شبكه فشار متوسط ، 822 دستگاه 
پست جديد توزيع، 6 هزار و 601 دستگاه چراغ روشنايى 
ــتاى باالى 10 خانوار هرمزگان  ــدن 6 روس و برق دار ش
ــايى  ــتاى داراى كد شناس ــت. وى ادامه داد : 2 روس اس
باالى 10 خانوار در دست برق رسانى است كه با تكميل 

عمليات آن هيچ روستاى باالى 10 خانوار بدون برق در 
هرمزگان نخواهيم داشت.

ــار  ــزگان اظه ــرق هرم ــع ب ــركت توزي ــل ش مديرعام
داشت : اجراى اين طرح ها موجب افزوده شدن 12 هزار 
و 367 مشترك جديد به تعداد مشتركان هرمزگان شده 
ــتان وجود  ــترك در اس و در حال حاضر 640 هزار مش
ــارم مديريت برق  ــد: ناحيه چه ــرى يادآور ش دارد.ذاك
ــتان براى بهبود خدمات رسانى به مشتركين هم  شهرس
ــد و با افزودن شدن  در اين هفته به بهره بردارى مى رس
ــهروندان و راندمان نيروهاى كارى  اين ناحيه رضايت ش

اين شركت هم قاعدتا باال مى رود .
ــده ازمحل  ــراى اجراى طرح هاى ياد ش ــه گفته وى، ب ب
ــتانى و  ــع ريالى داخلى وزارت نيرو ، منابع ريالى اس مناب

منابع ريالى سفر مقام معظم رهبرى هزينه شده است.
وى افزود : شركت توزيع نيروى برق با توجه به ماموريت 
ــت  ــتريان اس ــا كيفيت براى مش ــن برق ب ــه تامي آن ك
ــد  جدي ــعابات  انش ــرق  ب ــن  تامي ــش  بخ  2 در 
ــتركينى  ــن برق مش ــدارى تامي ــظ پاي ــعه ) و حف (توس
ــت  فعالي  ، ــتند  هس ــرق  ب از  ــتفاده  اس ــال  ح در  ــه  ك

دارد .
ــرق هرمزگان، در ــركت توزيع ب ــه گفته مديرعامل ش ب

ــه  ــاى ب ــد ، پروژهه ــعابات جدي ــن انش ــتاى تامي ر اس
ــده  ــبكه هاى موجود انجام ش ــش حجم ش ــور افزاي منظ

است . 
مهندس ذاكرى خاطرنشان ساخت : در سطح شهرستان 

ــغ بر 28 ميليارد و  ــاس 11 پروژه با اعتبارى بال بندرعب
823 ميليون تومان در هفته دولت به بهره بردارى 

مى رسد .
ــتان  ــاير پروژه ها در شهرس وى همچنين در ادامه به س
ــاره كرد و افزود : در شهرستان خمير 11  هاى ديگر اش
ــارد و 613 ميليون  ــر 40 ميلي ــا اعتبارى بالغ ب پروژه ب

ــتان بندرلنگه 10پروژه  با اعتبارى بالغ بر   ريال ، شهرس
ــيان  ــتان پارس 30 ميليارد و 932 ميليون ريال ، شهرس
ــر  25 ميلياردو 482 ميليون  ــروژه  با اعتبارى بالغ ب 6پ

ــتان بستك 7 پروژه با اعتبارى بالغ بر 19  ريال ، شهرس
ــتان ميناب 8 پروژه  ميليارد و 263 ميليون ريال  شهرس
ــارد و 658 ميليون ريال ،  ــر 42 ميلي ــا اعتبارى بالغ ب ب
ــارى بربالغ بر 7 ميلياردو 599  ــيريك 8 پروژه با اعتب س
ــا اعتبارى بالغ بر 19  ــاگرد 5 پروژه ب ميليون ريال ، بش
ميليارد و 36 ميليون ريال ، جاسك  16 پروژه با اعتبارى 
ــغ بر 76 ميليارد و 526 ميليون ريال ،رودان 7 پروژه  بال
با اعتبارى بالغ بر59 ميليارد و 204 ميليون ريال ، حاجى 
آباد 7 پروژه با اعتبارى بالغ بر32 ميليارد و 395 ميليون 
ــر34 ميليارد و  ــا اعتبارى بالغ ب ــم 8 پروژه ب ريال ، قش

142 ميليون ريال همزمان با هفته دولت به بهره بردارى 
ــرى در خصوص  ــئول در بخش ديگ ــد.اين مس مى رس
ــازى شبكه را با اعتبار  ــازى شبكه برق گفت : بازس بازس
ــال انجام داديم كه نتايج مهمى دركاهش  80 ميليارد ري
خاموشى هاى برق و كيفيت برق حاصل شد و با اين كار 
ــتان  جلوى افت كيفيت را گرفتيم .به گفته وى ، در تابس
ــتركين قطعى برق  ــى از مش ــال ، تنها يك روز بخش امس
ــتند و آن هم به دليل اين بود كه يكى از واحدهاى  داش

نيروگاه از مدار خارج شده بود.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق متذكر شد : بحران 
كمبود برق در تابستان امسال را با مديريت بار ، رعايت 
ــتركين و تعطيلى ادارات در ساعات  ــط مش مصرف توس

اوج مصرف را پشت سر گذرانديم . 
ــان ساخت : با تعطيلى  مهندس ذاكرى همچنين خاطرنش
ــتان حدود 5 درصد در پيك شبكه كاهش  ادارات در اس
داشتيم .وى در ادامه يادآور شد : توافقنامه هايى با صنايع 
ــتيم كه اگر كاهش پيك داشته باشند از ما تشويقى  داش
ــص صنايع بود .وى  ــن طرح فقط مخت ــى گيرند كه اي م
ــازى  ــه طرح " خانه به خانه " كه در خصوص فرهنگس ب
ــرد و ــاره ك ــد ، اش ــى باش ــرق م ــرف ب ــت مص مديري
ــتركين  ــاوربه درب منازل مش  افزود : در اين طرح مش
ــى كند و آنها در طرح " بانو همراه " ثبت نام  مراجعه م

ــن طريق همكارى خوبى را در مديريت  مى كنند و به اي
ــاز اول اين طرح براى 15  ــت كه ف مصرف خواهند داش

هزار مشترك انجام مى شود .
ــتان  ــور معمول در 2 ماه تابس ــرد : به ط ــح ك وى تصري
ــته  ــش داش ــد افزاي ــرف 20 درص ــك مص ــارى پي ج
ــزگان داراى 640  ــتان هرم ــت ؛ اس ــى اس ــت .گفتن اس
ــبكه توزيع برق  ــزار كيلومتر ش ــترك ، 24 ه ــزار مش ه
ــزان توليد  ــت و مي ــرق اس ــع ب ــت توزي ــزار پس 23 ه
ــزار و 350 مگاوات  ــه 2 ه ــتان هم ب ــن اس ــرق در اي ب

مى رسد ./

مديرعامل شركت توزيع برق هرمزگان :

104 طرح توزيع برق، درهفته دولت به بهره بردارى رسيد

بحران كمبود برق در تابستان 
امسال را با مديريت بار ، رعايت 

مصرف توسط مشتركين و تعطيلى 
ادارات در ساعات اوج مصرف را 

پشت سر گذرانديم . 
با تعطيلى ادارات در استان حدود 
5 درصد در پيك شبكه كاهش 

داشتيم  

تاه
كو

بر
خ

آذرخش بندرعباس چهار بر صفر مغلوب 
ارژن شيراز شد

ــاس تنها نماينده  ــال آذرخش بندرعب  تيم فوتس
هرمزگان در ليگ برتر فوتسال، با نتيجه چهار بر 
صفر مغلوب ارژن شيراز شد.به گزارش ايرنا، در 
اين ديدار كه در سالن ابوالفتحى شيراز برگزار شد، 
ــورغالى، رضا جوانبخت، جعفر نجفى و  اسحاق س
محمد بيضايى، بازيكنان ارژن شيراز ، چهار گل در 
ــش بندرعباس جاى دادند.در پايان  دروازه آذرخ
ــونگون مشهد با 24 امتياز  هفته نهم، تيم مس س
در صدر جدول قرار دارد ، تيم ارژن با هفت امتياز 
ــت و تيم آذرخش بندرعباس  در رده يازدهم اس
ــت.در  ــتاده اس ــا 6 امتياز در رده دوازدهم ايس ب
مسابقات فوتسال ليگ برتر كشور 14 تيم شركت 
ــت با هم بازى ــد و به صورت رفت و بر گش دارن

 مى كنند.
تيم واليبال نشسته بانوان هرمزگان عازم 

رقابتهاى قهرمانى دسته يك كشور شد
بندرعباس- ايرنا- دبير هيات ورزشهاى جانبازان 
ــته  و معلوالن هرمزگان از اعزام تيم واليبال نشس
بانوان اين استان به چهاردهمين دوره رقابت هاى 
ــته يك كشور خبر داد.حسن كامجو   قهرمانى دس
ــت: تيم  در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داش
هرمزگان متشكل از 12 بازيكن با سرمربى گرى 
ــكوفه صداقتى به اين رقابتها اعزام شده است.  ش
وى خاطرنشان كرد: رقابت هاى دسته يك واليبال 
ــته بانوان در روزهاى يكم تا چهارم شهريور  نشس
ماه با حضور تيم هاى كرمان، اصفهان، آذربايجان 
ــدان، چهارمحال و  ــان رضوى، هم ــرقى، خراس ش
بختيارى، هرمزگان و مازندران به ميزبانى تهران 
ــود.چهاردهمين دوره رقابت هاى  ــى ش برگزار م
ــته بانوان در محل  ــور واليبال نشس قهرمانى كش
ــيون ورزش هاى جانبازان و معلولين برپا  فدراس
ــكار در رشته  خواهد بود.در حال حاضر 40 ورزش
ــتان هرمزگان فعال  ــته بانوان در اس واليبال نشس

هستند.
حضورورزشكاران  هرمزگانى در رقابت 
هاى بومى محلى جام رياست جمهورى

ــى محلى هرمزگان  ــات بازى هاى بوم رئيس هي
ــتان در رقابت هاى  ــكار اين اس گفت : 30 ورزش
ــتان  ــت جمهورى در اس ــى محلى جام رياس بوم
ــركت مى كنند.جعفر متقى در گفت و  اصفهان ش
گو با خبرنگار ايرنا افزود : اين عده شامل 13 زن 
ــنبه از بندرعباس به  ــه ش و17 مرد عصر روز س
ــت  ــتين دوره ورزش هاى بومى محلى رياس نخس
ــه داد : بازى ها  ــدند.وى ادام جمهورى اعزام ش
ــنگ ، الختر (َرمازا)  ــامل هفت س ــته ش در 6 رش
ــه 10 مترى قرار  ــه مانع به فاصل ــالن ( س ، دارپ
ــنگ انداخت) ،  ــى گريد و هر مانع را بايد با س م
چوب كشى ، ُكشتى سنتى و قازقلنگ است.رئيس 
هيات بازى هاى بومى محلى هرمزگان ادامه داد: 
ــه روز از يكم تا  ــن دوره از بازى ها به مدت س اي
سوم شهريور در شاهين شهر اصفهان برگزار مى 
شود .در حال حاضر400 نوع بازى بومى محلى در 
ــايى شده كه ازاين تعداد 20 نوع  هرمزگان شناس
ــطح استان فعال بوده و15بازى آن  بازى آن درس

به ثبت ناملوس رسيده است.
ورزش بوميان نيازمند حمايت بيشتر 

مسئوالن كيش
ــى بومى كيش  ــئوالن ورزش ــكاران و مس  ورزش
ــتار توجه بيشتر مديران منطقه به وضعيت  خواس
ورزشى بوميان ساكن اين جزيره شدند.به گزارش 
ايرنا، نماينده و مربى تيم فوتبال بوميان كيش روز 
سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در خصوص 
امكانات اختصاص داده شده به ساكنان بومى در 
ــال 76 بوميان از چهار  ــره كيش گفت: تا س جزي
زمينى كه در منطقه سفين در اختيار آنها گذاشته 
ــتفاده مى كردند كه سازمان منطقه  ــده بود اس ش
ــش آن را در اختيار گرفت و قرار بود به  آزاد كي
ازاى آن يك زمين اختصاصى فوتبال به آنها داده 
شود كه متاسفانه تا كنون اين وعده اجرايى نشده 
ــرايط  ــت.احمد ماهيگيران با بيان اينكه در ش اس
كنونى تنها يك زمين خاكى در اختيار بوميان قرار 
دارد افزود : اين زمين به سه قسمت تقسيم شده 

و چند منظوره از آن استفاده مى شود./ 
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حضور قايقران هرمزگانى 
در رقابت هاى جهانى پاراكانو چك

ورزش بهترين و شاخص ترين امر براى تزريق شادابى در جامعه است
دكتر احمد مرادى نماينده مردم هرمزگان در مجلس :

ــس  مجل در  ــاس  بندرعب ــردم  م ــده  نماين
ــتان ديدگاه  گفت: در موضوعات كالن اس
ــت و  ــترك اس ــزگان مش ــدگان هرم نماين
اميدوارم با همگرايى مسئوالن استان ورزش 
ــب خارج  ــتان را از اين وضعيت نامناس اس

كنيم.
به گزارش خبرگزارى خانه ملت؛ احمد مرادى 
در نشست با روساى هيئت هاى ورزشى استان 
ــناختم از  هرمزگان با بيان اينكه با توجه به ش
ــودم از اين فرصت  ــه ورزش اميدوار ب جامع
پيش آمده و حضور مسئوالن عالى رتبه استان 
در چنين جلسه اى استفاده بيشترى مى برديم، 
ــت: اى كاش مشكالت و معضالت  اظهار داش
ورزش استان را ليست كرده و آن را به عنوان 
ــرفصل و مطالبه جامعه ورزش مطرح و به  س
ــاره به اينكه  ــع آن بوديم.وى با اش دنبال رف
برگزارى جلسه الزم است اما اى كاش چنين 
ــته  ــبى داش ــاتى نتيجه و خروجى مناس جلس
ــى در  ــد، تصريح كرد: هيئت هاى ورزش باش
ــى  صف مقدم اجراى كار و برنامه هاى ورزش
ــت در  ــتند زيرا هيئت ها بدون چشمداش هس
ــيون انرژى  ــال فعاليت اند. اين عضو كميس ح
مجلس با اشاره به اينكه بايد ببينيم چه كرديم 
براى قهرمانان خود و چه امكانات و شرايطى 
را براى رشدشان فراهم كرديم، اظهار داشت: 

بايد خواهش كنيم از تمامى جامعه ورزش كه 
حرفشان را بزنند و خواسته هايشان را مطالبه 
ــان را با روى گشاده بپذيريم  كنند و انتقاداتش
و اين موقع است كه مى توان ورزش را نجات 

داد.
ــد  ــان اينكه اگر از ورزش براى رش وى با بي
سياسى استفاده شود يك آفت بوده و هست، 
خاطرنشان كرد: نبايد از ورزش سوء استفاده 
ــكالت آن افزود زيرا ورزش با  كرد و بر مش
ــى كارى و تعريف و تمجيد راه به جايى  سياس
ــه اينكه به چالش  ــاره ب نمى برد.مرادى با اش
كشيدن منطقى ورزش راه درست براى توسعه 
ــرد: هرچقدر تعريف  ــت، اضافه ك ورزش اس
كنيم و بگوييم ورزشگاه بيست هزارنفرى داريم 
اما آيا براى ديدن يك فوتبال بيش از دويست 
ــگاه مى روند؟! پس بايد به دنبال  نفر به ورزش

مشكل و برطرف كردن آن باشيم.
ــس با  ــاس در مجل ــردم بندرعب ــده م نماين
ــاخص ترين  ــه ورزش بهترين و ش ــان اينك بي
ــادابى در جامعه  ــاط و ش امر براى تزريق نش
است و هزينه در آن فايده است، اضافه كرد: 
تيم هاى ورزشى براى اعزام پول  ندارند براى 
ــخصى  رفع آن به من نماينده گرفته تا هر ش
ــتانى  ــوند كه اين واقعاً براى اس متصل مى ش
مانند هرمزگان با اين درآمد تأسف بار است.

مرادى با اشاره به اينكه تيم آذرخش با هزينه 
ــاخته و به ليگ برتر راه مى يابد  ــخصى س ش
ــم همين تيم را حفظ كنيم، اظهار  اما نمى تواني
داشت: آلومينيوم هرمزگان به دليل نبود پول 
به يكباره از ليگ برتر به نابودى ختم مى شود.

ــتان براى  ــهم صنايع اس وى با بيان اينكه س
هرمزگان چه بوده است؟ خاطرنشان كرد: به 
ــى و زيرساخت هاى استان  درد توسعه ورزش
ــتغال هرمزگانى ها مؤثر  ــراى اش خورده اند؟ب
بوده است؟ براى جبران آاليندگى روستاهاى 
ــت؟ آيا در استان هاى  اطرافش مؤثر بوده اس
ــن بنگاه هاى  ــازه مى دهند چني ــم اج ديگر ه
ــالش در ليگ  ــند اما تيم فوتس اقتصادى باش
برتر هزينه سفر نداشته باشد؟مرادى با اشاره 
به اينكه بايد با مديران چنين صنايعى برخورد 
كرد نه خواهش و التماس، اضافه كرد: صنايع 
ــه در درآمد ملى مؤثرند بايد  همان ميزان ك
در استان هرمزگان  هم سهم خود را ايفا كنند 
و به نظرم درد ورزش هرمزگان اكنون بيش  

از حد است.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه اداراتى مثل 
ــتند از ريالى از حقوق  ــرق حاضر نيس آب و ب
ــد اما حاضر به پرداخت  خود از مردم بگذرن
ــتند، افزود: بايد  ــهم خود نيس يك درصد س
ــى  ــتان هيئت هاى ورزش مراكز اقتصادى اس

ــويم تيم هايى  ــل بگيرند تا مجبور نش را تحوي
ــوم راه نابودى  ــش و آلوميني ــون آذرخ همچ
پيش بگيرند.وى با اشاره به اينكه درد ورزش 
ــاتى مداوا نمى شود،  ــتان با اين چنين جلس اس
اظهار داشت: با گفتن و شنيدن و عمل نكردن 
ــان بهبود  ــود و وضعيتم ــكلى حل نمى ش مش
نمى يابد. نماينده مردم بندرعباس در مجلس 
ــاره به اينكه ورزش در روستاهاى استان  با اش
ــت، افزود: در بحث سالن هاى  ــف بارتر اس اس
ــى با توجه به هزينه ساختش و شرايط  ورزش
ــات آن و وضع  ــتان و امكان ــى اس آب و هواي
اقتصادى موجود امرى مشكل و دشوار است 
ــمت ساخت زمين هاى  پس بهتر است به س
چمن مصنوعى پيش برويم كه مفيد واقع شده 
و مشكالت ورزش روستاييان به طرف شود./

به مناسبت هفته دولت
 چمن مصنوعى بندركالهى افتتاح شد

 گروه گزارش : غالم نمك پور  
با حضور معاون استاندار هرمزگان و فرماندار 
ــتان ،محمدرياضى معاون امنيتى  ويژه شهرس
ــى فرماندارى ويژه ميناب،متقى رييس  سياس
ــتان ميناب و  ــان شهرس اداره ورزش و جوان
ــى در ميناب      ــد دولت ــى از مديران ارش جمع
زمين چمن فوتسال مصنوعى كالهى همزمان 
ــور امام جمعه  ــه دولت وباحض با آغاز. هفت
ــزه مالحى ، مصطفى  ــيخ حم بندر كالهى  ش
بهادرى و جابر پرى تقى نژاد اعضاى محترم 
ــهر ميناب ،  دهيار بندر كالهى   ــوراى ش ش

ــوراى اسالمى بندر كالهى  طاهر مالحى ، ش
ــكاران و  ــف مالحى  و جمعى از،ورزش و يوس
ــدر افتتاح  ــه ورزش در اين بن عالقمندان ب
شد.اين زمين كه به مساحت 1100مترمربع 
ــون تومان  با  ــه اى بالغ بر 230ميلي و هزين
ــتاندار و  زدن ضربه نمادين پنالتى معاون اس
ــوذر مهدى نخعى  ــدار ويژه ميناب  اب فرمان
ــاح كه پس از افتتاح زمين چمن  دو تيم  افتت
ــتارگان نصيرايى  نونهاالن درياى كالهى و س
در يك ديدار سمبوليك در اين روز به ديدار 

هم رفتند./

با ثبت ركورد "آرش احمدى طيفكانى" 
ــادل توپ بر  ــى تع ــورددار هرمزگان رك
ــمين ايرانى  ــانى به عنوان شش روى پيش
ــوردداران كتاب گينس قرار  در بين رك

گرفت.
به گزارش ايسنا، ، مسئول ثبت ركوردهاى 
گينس در ايران اظهار كرد: با ثبت ركورد 
ــد  ــدى طيفكانى" كه موفق ش "آرش احم
ركورد بيشترين زمان تعادل توپ بر روى 
ــانى را در كتاب ركوردهاى جهان به  پيش
ــمار ايرانيان دارنده ركورد  ثبت برساند ش
ــمن زيارى خاطرنشان  به 6 نفر رسيد.دش
ــل  ــى"، اه ــدى طيفكان ــرد: "آرش احم ك
ميناب استان هرمزگان، موفق شد ركورد 
ــاس الندمن"  ــاعت و32 دقيقه "توم 8 س
ــوئدى را 10 دقيقه ارتقا و ركورد خود  س
را با زمان 8 ساعت و 42دقيقه و 12 ثانيه 
در كتاب ركوردهاى گينس ثبت كند.وى 
ــاره به اينكه حكم نهايى ثبت ركورد  با اش
ــكار ايرانى در كتاب گينس در  اين ورزش
ــد، افزود: در دو سال  آئينى به وى اهدا ش

ــهر به دليل ثبت ركوردهاى  گذشته بوش
ــز ثبت اين ركوردها  گينس به عنوان مرك

در ايران شناخته شده است.
ــئول ثبت ركوردهاى گينس در ايران  مس
ــان اينكه افزون بر اين پنج نفر ايرانى  با بي
ــت ركورد در  ــده حكم ثب ــر نيز دارن ديگ
ــتند، اضافه كرد:  ــس هس كتاب هاى گين
ــرى" با  ــادات اصغ ــام س ــن "اله دراين بي
پوشش اسالمى ركورد شنا با دستان بسته 
ــه در اختيار "پائلو  ــاى آزاد را ك در آب ه
ــت و آن  ــى بود شكس كارزرى" از ايتالياي
ــمن زيارى  ــود اختصاص داد.دش را به خ
ادامه داد: از چهار ركورد ثبت شده ديگر 
ــته فوتبال در بخش  ــورد آن در رش دو م
ــى و دو مورد نيز  ــداد گل زده و روپاي تع
ــترين ضربه  ــته طناب زنى و بيش در رش
ــت.وى در پايان  ــانه اس زدن به توپ با ش
تصريح كرد: اكنون نزديك به 25 نفر در 
ــور براى ثبت ركورد در گينس اعالم  كش
آمادگى كردند كه از اين شمار تنها هفت 

نفر مدارك موردنياز را تحويل دادند./

ورزشكار هرمزگانى ركورددار ايرانى
 گينس شد

ــى   ايرنا - دبير هيات ورزش
جانبازان و معلوالن هرمزگان 
ــى از قايقرانان  از حضور يك
ــتان در رقابت هاى  ــن اس اي
ــه ميزبانى  ب پاراكانو  جهانى 
ــور جمهورى چك خبر  كش

داد.
در  قايقران هرمزگانى  حضور 
ــى پاراكانو  ــت هاى جهان رقاب
ــه  ــن كامجو روز س چك حس
شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ــالم  ــت: اس ــا اظهار داش ايرن
ــران هرمزگانى  ــدى قايق جاه
است كه به همراه دو قايقران 
ــن رقابت ها اعزام  ديگر به اي
ــب  ــده و از فردا براى كس ش
مدال قهرمانى جهان به مصاف 
ــى رود.وى  ــود م ــان خ حريف
ادامه داد: اسالم جادهدى در 

كالس «KL2» در ماده 200 
ــا حريفان خود  ــر كاياك ب مت
ــد پرداخت. ــه رقابت خواه ب

ــان كرد:  ــر نش ــو خاط كامج
ــالم جاهدى، نادر عيوضى  اس
ــهال بهروزى راد تركيب  و ش
ــورمان در  تيم پاراكانوى كش
را  ــابقات قهرمانى جهان  مس
ــكيل مى دهند.وى با بيان  تش
ــه سال است  اينكه جاهدى س
ــى قايقرانى  ــو تيم مل كه عض
معلوالن و جانبازان كشورمان 
ــت  اس اميد  ــزود:  اف ــت،  اس
ــان  ــر قايقران ــدى و ديگ جاه
ــد  ــورمان بتوانن ــى كش اعزام
ــان در اين  ــورى درخش حض
مسابقات داشته باشند. رقابت 
هاى جهانى پاراكانو (آب هاى 
ــوم  آرام معلوالن) از اول تا س

ــور  ــهريور به ميزبانى كش ش
ــزار مى  ــورى چك برگ جمه

شود.
ــور  كش  40 ــه  ب ــك  نزدي
ــن  اي ــان در  ــر جه از سراس
ــركت مى كنند و  مسابقات ش
اين رقابت ها داراى امتياز ارتقا 
رنكينگ جهانى است و حضور 
ــابقات  ــال A اين مس در فين

اهميت زيادى دارد.
ــى پاراكانو  ــم مل ــت تي هداي
ــورمان در اين رقابتها را  كش
مسعود مهدوى نيا عهده دار 
است كه پيش از اعزام به اين 
رقابت ها به خبرنگاران اظهار 
ــت پيش بينى مى  ــته اس داش
ــه قايقران ايرانى  كنيم هر س
ــوند به فينال A اين  موفق ش

مسابقات راه يابند./

ــال فوتب ــابقات  مس دوره  ــومين  س
ــوم محمود  ــوتان يادواره مرح  پيشكس
ــور تيم هاى  ــاب با حض ــطام در مين بس
ــن  ــهوار در زمي ــى و ش ــا ، تخت هما،آبف
ــورت چهارجانبه  ــهردارى ميناب بص ش

برگزار گرديد.
ــا گلهاى  ــتند ب ــا  توانس ــوتان هم پشكس
ــبحانى و  ــن س ــيامك بهادرى، محس س
ــر1از با تنها  ــى با نتيجه    3 ب ــى محب عل
ــف عبور  ــد حري ــد فخار ازس گل  محم
ــوتان ابفا با  نمايند.در  ديدار دوم پيشكس
گلهاى    2مخمدرضايى و محمدذاكرى از

ــى  ــت قانون ــى در وق ــوتان تخت  پيشكس

ــت  ــت رضاي ــاوى 2بر2رضاي ــه  تس ب
ــى  اين  تيم  ــات پنالت ــد.و در ضرب دادن
ــرى از خود به  ــه نمايش بهت ــا بود ك آبف
ــت و توانست با درخشش   نمايش گذاش
ــى  صالح ــاس  خودغالمعب ــان  ب دروازه 
ــس گير را  ــه 6بر5اين ديدار نف ــا نتيج ب
ــاند و راهى  ــه اتمام برس ــود خود ب به س

فينال شود.
در رده بندى دو تيم پيش كسوتان شهوار 
ــد كه  تيم  ــاف هم رفتن ــى به مص و تخت
شهوار با درخشش محمد فخار و بهادرى 
ــد همسايه خود عبور  با نتيجه 2بر0 از س
ــا   2 دوگل  ــوتان تختى ب نمايد. ويشكس
ــن ميرهنگامى در  ــين رحيمى  وحس حس
ــاوى رضايت دادند. ــت قانونى به تس وق
ــا با دو  ــوتان ابف ــال پيشكس ــا در فين وام
ــى  محمدرضايى  ــن ميرهنگام گل 2حس
ــتند در مقابل 1گل محمد مختارى  توانس
ــام قهرمانى را  ــت دهد و ج هما را شكس

به خانه ببرند./

 پيشكسوتان آبفا ،جام يادواره محمودبسطام 
را به خانه بردند



حوادث  6

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

1504
آماده دريافت اخبار آتش سوزى ، تخريب و 

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

حمله به كندوهاى طبيعى زنبور عسل به وسيله اتش باعث انقراض نسل آنان و 
آتش سوزى درختان مى شود 

شنبه  11  شهريور ماه    1396/ شماره  49  / سال  سوم

ــت كه  ــرغ پرنده اى از خانواده هوبره ايان اس ميش ُم
ــتپى  ــيع بى درخت، زمين هاى اس ــت هاى وس در دش
ــات و علفزارها زندگى  ــاور حبوب ــتزارهاى پهن و كش

مى كند.
اين پرنده داراى گردن و پاهاى كشيده، بالها و منقار 
پهن و پرهاى رنگارنگ است و روى زمين النه سازى 
ــار تخمگذارى  ــل به ــرغ در فص ــش م ــد. مي مى كن
ــز دو تا چهار  ــر دوره تخمگذارى ني ــد و در ه مى كن
ــس از 25 الى 27 روز جوجه ها به  ــم مى گذارد؛ پ تخ
ــد. ميش مرغ يكى از بزرگترين پرندگان  دنيا مى آين
ــت و از نظر شكل و جثه شباهت زيادى به  ايران اس
ــون دارد. طول بدن آن به يك متر و وزنش به  بوقلم
ــد. پرهاى ميش مرغ در  بيش از 15 كيلوگرم مى رس
ــير با راه هاى عرضى سياه  ــت نخودى س قسمت پش
ــكمى، كامًال سفيد رنگ است. ميش  و در قسمت ش
ــت  ــه انگش مرغ پاهاى قوى و بلندى دارد كه به س
ــراى ميش مرغ كه  ــود. اين پاهاى قوى، ب ختم مى ش
ــت زيادى دارد. اين پرنده  كمتر پرواز مى كند، اهمي
بسيار زودَرم و محتاط است و با اينكه پروازش قوى 
است، اغلب در مقابل خطر مى دود يا مخفى مى شود. 
ــتند ولى نرها  ــبيه به هم هس نر و ماده اين پرنده ش
ــه بزرگترى دارند. پرنده نر بالغ نوار بلوطى رنگى  جث
در ناحيه سينه دارد و پرهاى سبيل مانندى مركب از 
موپرهاى سفيد در دو طرف صورت آن ديده مى شود. 
ــتزارهاى مسطح مانند  ــتر در كش ميش مرغ ها، بيش
ــاى گندم، نخود، يونجه و... زندگى مى كنند.  مزرعه ه
ــيار متفاوت و شامل مواد گياهى  تغذيه اين پرنده بس
و حيوانى مختلف است، از جمله حشرات، قورباغه و 
ــمار.در بهار كه زمان جوجه آورى است آشيانه  سوس
ــمت هاى انبوه اين مزارع مى سازند اما  خود را در قس
در پاييز و زمستان نيز مى توان آنها را در مزارع درو 
ــاهده كرد. ميش مرغ ها به محض احساس  شده مش
ــر، به طرف نقاط مرتفع پرواز مى كنند و در آنجا  خط

به ديده بانى مى پردازند.
در ايران :هم اكنون دشت «سوتاو» بوكان مهمترين 
زيستگاه پرنده ميش مرغ در كشور است. اين مكان به 
دليل شرايط مطلوب و منحصر بفرد خود به مهمترين 
زيستگاه پرنده نادر ميش مرغ در سطح كشور تبديل 
شده است. دشت سوتاو كه يك پهنه تپه ماهورى به 
ــعت 400 هكتار را در روستاى حماميان از توابع  وس
شهرستان بوكان شامل مى شود، ساالنه پذيراى 20 تا 
ــت. اخيراً از سوى  25 قطعه از اين نوع پرنده نادر اس
ــت آذربايجان غربى  اداره كل حفاظت از محيط زيس
اين منطقه به عنوان پناهگاه ميش مرغ در آذربايجان 
غربى اعالم شده و مهمترين محل تجمع و زادآورى 
ــت هاى استپى بوكان اعالم  ميش مرغ در ايران دش
شده است.[4] محل زيست اين پرنده در آذربايجان 
ــيب» در  ــى مناطق «آزاد»، «باجوند» و «كانى س غرب
ــوتاو»، «حماميان» و «ينگجه» در  مهاباد و «دشت س
ــت. اخيراً احداث نخستين مركز تحقيقات  بوكان اس
ــهر بوكان آغاز  ــور در ش و مطالعات ميش مرغ كش
ــت. اين پرنده طى سال هاى گذشته به دليل  شده اس
ــت گاه هاى طبيعى، شكار بى رويه  محدود شدن زيس
ــذارى آن، در  ــت و تخمگ ــالل در مناطق زيس و اخت
ــت. ميش مرغ  معرض تهديد انقراض قرار گرفته اس
ــى رود كه در  ــمار م ــك پرنده نادر در جهان به ش ي
ــرخ اتحاديه بين المللى  ــت س زمان حاضر در فهرس
حفاظت از جمعيت و منابع طبيعى قرار گرفته است. /
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پلمپ كارگاه توليدى فيلترهاى تقلبى و غيراستاندارد
ــتان از  ــس امنيت عمومي اس   رئيس پلي
ــك كارگاه توليدى  ــايى و پلمپ ي شناس
ــد فيلترهاى  ــدام به تولي ــاز كه اق غيرمج
ــطح استان  ــتاندارد در س تقلبى و غيراس

مى كرد، خبر داد.
ــرهنگ على اصغر  ــنا، س ــزارش ايس ــه گ ب
ــگاران گفت:  ــك در جمع خبرن عبادى ني
ــر توليد و  ــت خبرى مبنى ب ــى درياف در پ
ــايل  توزيع فيلترهاى تقلبى و غيرمجاز وس
ــتاندارد و برند ايرانى،  ــا عالمت اس نقليه ب
ــتور كار مأموران  ــرى موضوع در دس پيگي
ــوران با انجام  ــرار گرفت.  وى افزود:مأم ق
ــبانه روزى،  ــى و اطالعاتى ش ــات فن اقدام
ــش يك  ــدى مذكور كه با پوش كارگاه تولي

ــتاى  از روس ــى  يك گاودارى در  ــع  مجتم
ــاس فعاليت مى كرد،  ــهر بندرعب اطراف ش
شناسايى كردند.اين مسئول انتظامى اذعان 
داشت: مأموران با هماهنگى مقام قضائى در 
ــى در بازرسى  يك عمليات ضربتى و پليس
ــور، بيش از هزار عدد فيلتر  از كارگاه مذك
ــف و يك متهم  تقلبى و انواع هولوگرام كش
ــتگير كردند.  سرهنگ  را در اين زمينه دس
عبادى نيك بر جديت و قاطعيت پليس در 
ــودجو كه با بى مباالتى و  برخورد با افراد س
اولويت منافع شخصى خود بر منافع عموم، 
به عوض حمايت از توليدات داخلى سعى در 
بدنام نمودن وبى كيفيت جلوه دادن اجناس 

ايرانى و توليد داخل مى كنند خبر داد ./

كشته شدن دختر بچه 11 ساله در مراسم بدرقه پدر به مكه
 خبرگزارى ميزان- رئيس پليس شهر اهواز از كشته 
شدن دختر بچه يازده ساله در مراسم بدرقه حجاج 

بيت اهللا الحرام خبر داد.
ــاله  در مراسم بدرقه  ــدن دختر بچه 11 س كشته ش
پدر به مكهبه گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزارى 
ــرهنگ محمد صفرى اظهار داشت: در يكى  ميزان،س
ــگام بدرقه حجاج بيت اهللا الحرام  از محالت اهواز هن

ــمات ،دختر  ــر اندازى در مراس ــم غلط تي وتكرار رس
ــورد اصابت  ــاله از ناحيه صورت م ــه اى يازده س بچ
ــيدن  ــرار گرفت وقبل از رس ــلحه كالش ق گلوله اس
ــن دختر بچه  ــرد. وى افزود:اي ــتان فوت ك به بيمارس
ــود در اين  ــازم مكه ب ــدرش كه ع ــا پ ــراى وداع ب ب
ــرهنگ صفرى در ادامه  ــركت كرده بود.س مراسم ش
ــر تلخى  ــر بچه بخاط ــت:حال مادر دخت ــار داش اظه

ــاعد است. همپنين  ودونفر  حادثه وشوك وارده نامس
ــد  ــدند. اين مقام ارش ــتگير ش ــببين ماجرا دس از مس
ــود چنانچه در  ــد كرد:برابر قوانين موج انتظامى تاكي
مراسمى(فاتحه،عروسى،بدرقه حجاج و...) اقدام به تير 
ــلحه مجاز يا غيرمجاز)صاحب مراسم  اندازى شود(اس
به مقامات انتظامى وقضايى احضار وبرابر قانون با وى 

و عامالن تيراندازى برخورد خواهد شد./

ــرعت زياد و بى احتياطى  يك كشته و  س
سه زخمى بر جاى گذاشت.

ــانى و  ــازمان آتش نش ــاون عمليات س مع
ــاس در گفت وگو با  خدمات ايمنى بندرعب
ــنا، منطقه خليج فارس، با بيان اينكه دو  ايس
حادثه در بلوار راه آهن اتفاق افتاد، تصريح 
ــوارى  ــتگاه س كرد: در حادثه اول يك دس
ــمال به جنوب بلوار راه آهن  206 كه از ش
ــد از تقاطع جمال احمد در حال تردد به  بع
علت سرعت زياد و عدم توانايى در كنترل 
خودرو به درون پل سقوط كرد.حسن امينى 
ــيدن نيروهاى  ــه داد: قبل از رس زاده ادام

ــين خودرو  توسط افراد  امدادى دو سرنش
ــل از خودرو خارج و تحويل  حاضر در مح
ــدند.وى در خصوص  ــل اورژانس ش عوام
ــرد: در حادثه  ــان ك ــه دوم خاطرنش حادث
ــاق افتاد، براثر  ــه در همان مكان اتف دوم ك
ــتگاه پرايد با دو سرنشين  برخورد يك دس
ــفانه يكى از  ــوخت، متأس با تريلر حامل س
سرنشينان خودرو پرايد در دم جان باخت 
ــين دوم  زخمى شده بود كه هردو  و سرنش
ــتگاه شماره  ــط نيروهاى عملياتى ايس توس
10 آتش نشانى رهاسازى و تحويل عوامل 

اورژانس شدند./

سرعت زياد و بى احتياطى دو حادثه آفريد

ــتان  ــين فرمانده انتظامى اس بندرعباس - ايرنا - جانش
ــده به  ــف 23 تن ليمو قاچاق دپو ش ــزگان از كش هرم
ــتان  ــون ريال در شهرس ــارد و 200ميلي ارزش 6 ميلي

«بندر خمير » خبر داد.
به نقل از پايگاه اطالع رسانى پليس ، سرهنگ «على اصغر 
خرم روى » روز شنبه در اين باره گفت: در راستاى طرح 
مبارزه با قاچاق كاال و در پى دريافت خبرى مبنى بر اينكه 
ــده  ــدار زيادى كاالى قاچاق در يك انبار نگهدارى ش مق
ــوران قرار گرفت.  ــتور كار مام ، پيگيرى موضوع در دس
ــت  ــزود : ماموران پس از اقدامات اطالعاتى و گش وى اف

ــوس انبار را شناسايى و با هماهنگى مقام  زنى هاى نامحس
ــى از انبار 23 تن ليموى خارجى قاچاق  قضائى ، در بازرس

كشف كردند. 
ــف شده را بنابر  ــرهنگ خرم روى ارزش ليموهاى كش س
ــون ريال اعالم  ــان، 6 ميليارد و 200 ميلي نظر كارشناس

كرد.
ــن انواع  ــاه، 207 ت ــا پايان تيرم ــالجارى ت ــداى س از ابت
ــف و  ــتان كش ــاق در اس ــاورزى قاچ ــوالت كش محص
ــن مربوط  ــدود 50 ت ــزان ح ــه از اين مي ــد ك ــود ش ناب
 70 در  ــر  خمي ــت.بندر  اس ــاق  قاچ ــاى  ه ــوه  مي ــه  ب

ــتان هرمزگان  ــاس مركز اس ــرب بندرعب ــرى غ كيلومت
قرار دارد./ كشف 6ميليارد ريال ليموى قاچاق در بندر خمير

ــل و كالهبردارى  ــا جع ــاون مبارزه ب مع
ــريح شگردهاى  پليس آگاهى ناجا با تش
ــش 20 و 13 درصدى  مجرمانه، از افزاي
كشفيات در حوزه مبارزه با كالهبردارى 
ــبت به  ــال نس ــل در پنج ماهه امس و جع

مدت مشابه سال پيش خبر داد.
وى با اشاره به شيوه هاى كالهبردارى نظير 
انتقال وجه از طريق تماس تلفنى و كارت به 
ــهروندان توصيه كرد، از قبول  كارت، به ش

ــت تلفنى، پيامكى و حضورى افراد  درخواس
ناشناس درخصوص هرگونه عمليات بانكى 
ــه و از ارائه رمز اول و  ــه انتقال وج از جمل
ــك خود اكيدا  دوم وcvv2 كارت عابربان
خوددارى كنند.اين مقام انتظامى ادامه داد: 
ــته باشند كه پس از  شهروندان توجه داش
دريافت پيامك هاى تبليغاتى و فريب دهنده 
ــما برنده جايزه خوش حساب همراه  كه «ش
ــخص ثالث  ــتفاده از بيمه ش اول يا عدم اس

شده ايد»، به دستگاه هاى خودپرداز مراجعه 
نكنند.

كالهبردارى به بهانه سفارش كاال
ــرا كالهبردارى هاى  وى با بيان اين كه اخي
ــفارش خريد براى  ــوان س ــددى با عن متع
ــازمان ها يا ساير مراكز تجارى  ادارات و س
و نيز ارسال پيامك هاى تبليغاتى با مضمون 
ــده ايد»، انجام شده،  اين كه «برنده جايزه ش
گفت: كالهبرداران با ترفند و برنامه ريزى 

ــفارش انجام  قبلى براى پرداخت بيعانه س
شده اقدام به فريب شهروندان مى كنند و به 
جاى واريز مبلغ، با به كار بردن روش هاى 
ــه و ترفندهاى خاص، فرد موردنظر  متقلبان
را به سمت دستگاه خودپرداز مى كشانند و 
اطالعات مربوط به حساب وى را دريافت 
و موجودى حساب را به حساب كارت خود 
ــتش است، منتقل  يا فرد ديگرى كه همدس

مى كنند./

شگردهاى مجرمان براى جعل و كالهبردارى
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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 مطالب يا تغيير محتويات آنها، خودداري كرده و از  ــار و تهديد براي انتش 2 ) روزنامه نگار ما از قبول هرگونه فش
خط مشي عمومي رسانه و اصول شرافت حرفه اي خويش تبعيت مي كند.

ــرافت  ــتقالل و حاكميت ملي، نظم و امنيت عمومي و مصالح همگاني از اصول ش ــا با احترام به اس ــگار م 3 ) روزنامه ن
حرفه اي خويشتن تبعيت مي كند.

4 ) رعايت حد اعتدال و ميانه روى از مهمترين ارزش هاى مورد نظر و قطعى روزنامه سبحان است . روزنامه سبحان 
ــى كه در كشور رسمًا و قانونًا  ــن ارتباط و تعامل معقوالنه خود را با همه گروه ها و جريانات سياس تالش مى كند حس

مورد پذيرش هستند را حفظ نمايد.
ــنه و عفت  ــنن قومي و ملي، اخالق حس 5) روزنامه نگار ما به اصول ديني و معتقدات مذهبي، آداب و س
عمومي احترام مي گذارد و از گرايش به تبعيض خصومت آميز در اين زمينه ها و همچنين تشويق و تحريك 

به جنگ تجاوزكارانه نسبت به كشورهاي ديگر خودداري مي كند./

هفته نامه   منطقه  جنوب كشور  ( فرهنگى -  اجتماعى )
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ادارات هرمزگان در همه ى  از  برخى  در 
از پيروزى مجدد  جاى دنيا دولت ها بعد 
ارشدى كه  ، معموال مديران  انتخابات  در 
مورد نقد جرايد قرار گرفته اند  يا بركنار 
و يا تنزل رتبه مى دهند. اما در ايران وزير 
بين  در  را  تغييرات  كمترين  گفته  كشور 

استانداران خواهيم داشت. 
اين هم خبرخوش ما به استاندار هرمزگان 

در وضعيت عادى ؛ 
موفقيت مدير بر اساس پيشرفت مجموعه 
تحت مديريتش سنجيده مى شود در برخى 
از ادارات هرمزگان ؛ موفقيت مدير سنجيده 
نمى شود ، خود مدير بودن نشانه موفقيت 
است !!  در برخى از ادارات كشور؛ مديران 
از  برخى  دهند  مى  استعفا  وقتها  بعضى 
حضراتى  بخصوص  هرمزگان  مديران 
ميز  كن  ول  ابدا  استاندار  و  شهردار  نظير 
خدمتشان نيستند در برخى از مناطق كشور 
؛ افراد از مشاغل پايين شروع مى كنند و به 

تدريج ممكن است مدير شوند.
افراد  هرمزگان؛   ادارات  از  برخى  در 
از  پرواز  با يك  و  مادرزادى هستند  مدير 
اولين شغلشان در 30 سالگى   ، شهرستان 
مديريت است. در برخى نقاط ايران؛  براى 
يك پست مديريت، دنبال مدير مى گردند 
در استان هرمزگان؛  براى يك فرد، دنبال 
صورت  در  و  گردند  مى  مديريت  پست 
لزوم اين پست ساخته مى شود!  در همه 
ممكن  ساده  كارمند  يك  ؛  دنيا  جاى  ى 
برخى  در  شود  مدير  بعد  سال  سه  است 
كارمند  يك   : استان  دولتى  ادارات  از 
ساده  كارمند  همان  بعد  سال  سه  ساده، 
پيشرفت  مدام  مديرش  حاليكه  در  است، 
مى كند. در برخى از ادارات ؛ اگر بخواهند 
از دانش و تجربه كسى حداكثر استفاده را 

بكنند، او را مشاور مديريت مى كنند.
در برخى از ادارات دولتى هرمزگان : اگر 
نكنند،  اى  استفاده  هيچ  كسى  از  بخواهند 
او را مشاور مديريت مى كنند.در خيلى از 
ادارات دنيا : اگر كسى از كار بركنار شود، 
است  ممكن  حتى  و  كند  مى  عذرخواهى 

محاكمه شود .
در برخى از ادارات دولتى هرمزگان ؛ اگر 
كسى از كار بركنار شود، طى مراسم باشكوهى 
مديريت  پست  و  شود  مى  تقدير  او  از 
دنيا   ادارات  از  برخى  در  گيرد.  جديد مى 
مديران بصورت مستقل استخدام و بركنار 
مى شوند، ولى بصورت گروهى و هماهنگ كار 
هرمزگان  ادارات  از  برخى  در   . كنند  مى 
غيرهماهنگ  و  مستقل  بصورت  مديران  ؛ 
هستند  مدير  جور  همين  و  كنند،  مى  كار 
بازنشسته  مردم  خير  دعاى  با  وقتى  تا 
براى  ؛  دنيا  ادارات  از  برخى  در  شوند. 
استخدام مدير، در روزنامه آگهى مى دهند 
برخى مصاحبه مى كننددر هرمزگان  با  و 
حتما  استان،  ارشد  مديريت  جذب  براى 
جمهور  رييس  تبليغاتى  ستاد  رييس  بايد 

باشيد . 
؛  همه ميدانند  ايران  ادارات  از  در برخى 
درآمد قانونى يك مدير زياد است.در برخى 
از ادارات هرمزگان ؛ مديران انسانهاى ساده 
هيشكى  به  درآمدشان  كه  هستند  زيستى 
شوراى  ايران  جاى  همه  ندارد.در  ربطى 
شهر شهردار را انتخاب مى كند در برخى 
اعضاى  شهردارى  هرمزگان  شهرهاى  از 

شورا را تعيين مى كند./

كاظم گلخنى

دبيرستان6كالسه روستاى سلمانى و  گرازوئيه ميناب در هفته دولت افتتاح شدبه مناسبت هفته دولت
گروه گزارش : غالم نمك پور

ــر كل ومدير  ــاون مدي ــرى مع ــاالرى مي ــا س غالمرض
ــتان  ــاب در آئين افتتاح دبيرس ــوزش وپرورش مين آم
ــتاى گرازوئيه در گفتگو با  ــه فاطمه الزهرا روس دختران
ــت: بيش از 100فضاى تخريبى  خبرنگار ما اظهارداش
ــداهللا درهفته دولت  ــود داردكه بحم ــتان وج درشهرس

وآغاز ماه مهر8مدرسه به  بهربردارى خواهد رسيد.
ــرورش ميناب گفت:اگر معلمان ، فضا  مدير آموزش و پ
و  امكانات آموزشى مناسب نداشته باشند، دانش آموزان 

نيز آسيب مى بينند. ساالرى ميرى با بيان اينكه مدرسه 
ــد اظهار  ــگاه تربيت و آموزش دانش آموزان  ميباش جاي

داشت.
ــد آثار ما  ــارى نماي ــك و ي ــن راه كم ــخص در اي  هرش
ــد و ارزش كار  ــراى او باقى  مى مان ــا تأّخر ب ــّدم  و م تق
ــگاه در  ــت وى گفت:اين آموزش او قابل اندازه گيرى نيس
ــاحت 3000 متر مربع و با زير بناى 414  زمينى به مس
ــى  ،داراى 6 كالس درس، 210مترديواركش ــع  مترمرب
ــى با  ــه امكانات آموزش ــازى وكلي ــه س 2000مترمحوط

ــه 200ميليون  ــون تومان  ك ــارى بالغ بر 900ميلي اعتب
تومان توسط خير مدرسه ساز و700ميليون تومان توسط 
ــازى استان هرمزگان ساخته شده است.اين  اداره كل نوس
دبيرستان دخترانه  آموزشى با حضور دكتررئوفى معاون 
استاندار ،مهندس احمدى مديركل نوسازى مدارس استان 
هرمزگان ،مهندس نخعى معاون استاندار وفرماندار ويژه 
ــاالرى ميرى معاون اداره كل ومديرآموزش  ،غالمرضا س
وپرورش شهرستان  و جمعى از مسئوالن به بهره بردارى 

رسيد./

 گروه گزارش : غالم نمك پور
همزمان با هفته دولت و گراميداشت ياد 
و خاطره شهيدان رجايى و باهنر با حضور 
مسئولين شهرستان ميناب، بخش توكهور 
ــت بندى، پروژه هاى عمرانى  ــهر هش و ش
شهردارى هشت بندى امروز رسما" مورد 

بهره بردارى قرار گرفت.
ــت  ــهردار هش مهندس عباس همايون، ش
ــاح و بهره بردارى اين پروژه  بندى در افتت
ها ضمن تبريك هفته دولت به دولتمردان 
در گفتگو با خبرنگار ما در ميناب  از حضور 
مسئولين شهرستان ميناب در بخش توكهور 
ــت بندى تشكر نمود و از همكارى و  و هش
راهنمايى هاى اعضاى دوره چهارم شوراى 
ــهر و همچنين از زحمات شبانه  اسالمى ش

ــنل خدوم شهردارى و همكارى  روزى پرس
خوب شهروندان قدردانى نمود.

ــر خداوند  ــت: با توكل ب ــار داش  وى اظه
ــتعانت از الطاف ذات باريتعالى  منان و اس
ــال 95 با تالش هاى فراوان مجموعه  در س
شهردارى و شوراى اسالمى موفق به اجرا و 
اتمام تعداد هشت پروژه در بخش عمرانى 

شديم .
شهردار هشت بندى بيان داشت: مساحت 
ــتصد متر  ــروژه ها هفتاد هزار و هش كل پ
ــد كه با توجه به انجام پروژه  مربع مى باش
ــدون واگذارى به  ــهرداى و ب ــط ش ها توس
ــف تقليل يافت  ــكار هزينه ها به نص پيمان
ــده  ــزان اعتبار و بودجه مصرف ش ــه مي ك
ــامل 267  در جهت اجراى اين پروژه ها ش

ــغ 457  ــازى و مبل ــان زيرس ــون توم ميلي
ــفالت مى باسد كه  ميليون تومان هزينه آس
ــهردارى  اين مبلغ از درآمدهاى داخلى ش

تامين گرديده  است.
ــمى و بهره  ــون، افتتاح رس ــدس هماي مهن
ــه نمايندگى  ــيج را ب بردارى از خيابان بس

ــامل  ــده، ش ــروژه ديگر اجرا ش ــت پ از هف
خيابان شهردارى، امام حسين (ع) شهرك، 
خيابان عاشورا، شهيد قاسم عسكرى، شيخ 
پيروزى، معابر محله رئوفى، محله كمالى و 
كوچه شقايق 2 در شهر هشت بندى عنوان 

نمودند./

افتتاح پروژه هاى شهردارى توكهور و هشت بندى 



ــلم زاده  گروه گزارش: فرزانه مس
 اشاره : از فرآيندهاى توسعه صنعتى و اقتصادى جامعه بشرى در چند دهه اخير 
گسترش شهرها به  خصوص در مبادى تجارى كشور آن هم بصورت ناهمگون 
ــت. از آسيب هاى وارده به اين گسترش غيراصولى  و غيرمتعارف بوده اس
ــت كه عموما با  ــين در كنار بطن اصلى شهر اس ــيه نش ايجاد مناطق حاش
ــه دور از ضوابط  ــى دولتى و بصورت غيرفنى و ب ــات غيرمجاز اراض تصرف

ــود.  ــازى ايجاد مى ش شهرس
ــيارى از جرائم و آسيب هاى  ــتر و زادگاه بس مناطقى كه به خودى خود بس
ــهر بندرعباس نيز از جمله اين شهرهاست كه از اين  ــد. ش اجتماعى مى باش
آسيب مهم اجتماعى در امان نبوده است. براى رويارويى با اين پديده اجتماعى 
دو دسته برنامه بايد به اجرا گذاشته شود. ول آنكه از گسترش اين بافت هاى 
ــوند.  ــاماندهى ش ناهمگون جلوگيرى و ثانيا همزمان بافت هاى مورد نظر س
ــت پيشگيرى از تصرفات غيرمجاز اراضى  آنچه در وهله اول حائز اهميت اس
و اضافه شدن به محدوده حاشيه نشين شهرى است به همين جهت مشخص 
ــكان تعرض به اراضى  ــوص در مناطقى كه ام ــودن اين محدوده به خص نم
ــهل تر است ضرورتى اجتناب ناپذير مى باشد. از جمله راهكارهاى  دولتى س
ــب براى نشانه گذارى محالت مستعد براى دست اندازى سودجويان،  مناس
اجراى طرح كربند سبز به دور شهر است كه قانونگذار در برنامه هاى پنجم 
ــهردارى ها قرار داده است. طرحى كه با  ــعه آن را بر عهده ش ــم توس و شش
ــهر كمك مى كند و هم  ــازى چهره ش اجراى آن هم به تلطيف هوا و زيباس
ــگيرى مى نمايد. به  ــيه نشين پيش ــترش مناطق حاش تا حدود زيادى از گس
ــگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان  همين منظور معاونت اجتماعى و پيش
ــازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى بندرعباس بر آن شدند  هرمزگان و س
تا با استفاده از كليه امكانات موجود و پتانسيل هاى نهفته در هر دو مجموعه 
و به ويژه با استفاده از تاسيسات نوين حقوقى به ويژه مجازات هاى جايگزين 

ــد.  ــى كنن ــى  و  عمليات ــرح را اجراي ــن ط ــس، اي حب
ــالمى و منويات مقام  ــدس جمهورى اس ــه اهداف نظام مق ــه منظور نيل ب ب
ــط و گسترش فرهنگ پيشگيرى از وقوع جرم و  معظم رهبرى در زمينه بس
ــار مختلف جامعه، تفاهم  ــئوليت پذيرى در بين اقش همچنين ايجاد حس مس
ــوع جرم اداره كل  ــگيرى از وق ــكارى بين معاونت اجتماعى و پيش ــه هم نام
ــبز بندرعباس  ــازمان پاركها و فضاى س ــتان هرمزگان و س ــترى اس دادگس
ــد.با حضور «مصطفى خادم» مديرعامل سازمان پاركها و فضاى سبز  امضا ش
ــگيرى از وقوع  ــاس، «عليرضا احمدى منش» معاون اجتماعى و پيش بندرعب
جرم دادگسترى هرمزگان، «پيمان عالى زاده» معاون سازمان پاركها و فضاى 
ــتان بندرعباس اين تفاهم  ــبز بندرعباس و «مجتبى قهرمانى» معاون دادس س

ــد. نامه همكارى امضا ش
ــم امضا اين  ــبز بندرعباس در مراس ــازمان پاركها و فضاى س مديرعامل س
ــترى  ــئولين دادگس ــوى مس تفاهم نامه گفت: ايده امضا اين تفاهم نامه از س
استان مطرح شد و با توجه به اينكه كمك زيادى به توسعه فضاى سبز شهر 

ــتقبال كرديم. بندرعباس مى كند از آن اس
ــهر  ــبز ش ــعه كمربند س مصطفى خادم افزود: اين تفاهم نامه به منظور توس
ــود تا ساختار و قالب شهر را تامين نمايد و اميدواريم  بندرعباس اجرا مى ش
ــوند  ــنهاد دهندگان اين طرح ترغيب ش ــش برود كه پيش ــه نحوى كار پي ب
ــاركت بيشترى در اين زمينه  داشته باشند.خادم تصريح كرد: اين طرح  مش
قرار است در 10 فاز اجرا شود كه در فاز اول، بيش از ده هكتار زمين براى 
كاشت درختان در شمال شهر بندرعباس و در بلوار شهدا (راه آهن) در نظر 
ــهر و هم يكى از ورودى هاى شهر  ــده است كه هم كمربند سبز ش گرفته ش

ــود كه بتوانيم در آن درختكارى را انجام د هيم. ــامل مى ش بندرعباس را ش
ــكالتى كه در سر راه توسعه فضاى سبز قرار دارد  وى ادامه داد: يكى از مش
ــد كه خوشبختانه در اين تفاهم نامه  موضوع آبيارى و تجهيزات آن مى باش

ــود اين موضوع هم ديده شده است تا ما مشكالت  و احكامى كه اجرا مى ش
ــيم. ــته باش كمترى براى اجراى اين كار داش

ــاره و عنوان  ــود نيز اش ــته مى ش ــادم به گونه هايى كه در اين محل كاش خ
ــده از گونه  ــت در اين فاز در نظر گرفته ش ــرد: گونه هايى كه براى كاش ك
ــم، لور، انجير  ــهر بندرعباس از جمله چريش، گل ابريش ــازگار با ش هاى س
معابد، گارومزنگى، دلونيكس و كهور مى باشد و قصد داريم تا ده روز آينده 
ــگيرى  ــى اين طرح را آغاز نماييم.در ادامه معاون اجتماعى و پيش كار اجراي
ــت: يكى از معضالت اساسى  ــترى هرمزگان اظهارداش از وقوع جرم دادگس
ــهر بندرعباس بافت فرسوده و حاشيه نشينى است كه زمينه ساز بسيارى  ش
ــرد: بحث جلوگيرى از  ــد.  عليرضا احمدى منش اضافه ك از جرايم مى باش
گسترش حاشيه نشينى دو سالى است كه مطرح شده است كه يكى از طرح 
ــبز در شهر  ــگيرى نمايد، اجراى كمربند س هايى كه مى تواند از اين امر پيش

ــد . بندرعباس مى  باش
ــره گيرى از توانمندى هاى دو  ــان كرد: به منظور به احمدى منش خاطرنش
ــيه نشينى و گسترش فضاى سبز  ــگيرى از گسترش حاش نهاد در زمينه پيش
ــهر بندرعباس اين تفاهم نامه تنظيم و اجرا  ــبز به دور ش با اجراى كمربند س
ــرى از تصرفات به بيت  ــراى آن خط حائلى براى جلوگي ــود كه با اج مى ش
ــاره كرد و گفت: از  ــه اهداف اين تفاهم نامه اش ــود.وى ب المال ايجاد مى ش
ــگيرى از گسترش حاشيه  جمله اهداف امضا اين تفاهم نامه مى توان به پيش
ــينى و جلوگيرى از تعرض به اراضى ملى و انفال، كاهش جمعيت كيفرى  نش
ــن حقوقى به ويژه  ــات نوي ــتان هرمزگان، نهادينه كردن تاسيس زندانهاى اس
ــترش سرانه فضاى سبز شهر بندرعباس  جايگزين هاى مجازات حبس و گس
ــالمت روانى و تلطيف روحيه  ــاره كرد.احمدى منش ادامه داد: ارتقاى س اش
ــهر بندرعباس با ايجاد محيط هاى مناسب طبيعى  ساكنين و مسافرين به ش
ــگرى، كمك به بهينه سازى محيط زيست و هواى پاك بندرعباس،  و گردش
باز اجتماعى نمودن محكومين و ايجاد حس مسئوليت پذيرى در آنها نسبت 
ــن تفاهم نامه مى  ــتغال از ديگر اهداف اي ــى و ايجاد اش ــه وظايف اجتماع ب
باشدمعاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى هرمزگان تصريح 
ــس از آراى جايگزين  ــاى راى به حب ــن تفاهم نامه به ج ــرد: با اجراى اي ك
ــتفاده مى شود كه هم براى محكومين، هم براى خانواده آنها و هم جامعه  اس

ــود . مى تواند اين آرا مفيد واقع ش
ــم نامه عنوان  ــم امضا اين تفاه ــاس نيز در مراس ــتان بندرعب ــاون دادس مع
ــگيرى از وقوع جرم  ــط معاونت اجتماعى و پيش كرد: ايده انجام اين كار توس
ــبختانه  ــد و پس از تطبيق آن با قوانين، خوش ــتان مطرح ش ــترى اس دادگس

ــته  ــتيم آنرا اجرايى نماييم.مجتبى قهرمانى افزود: مجازات ها در گذش توانس
جنبه تنبيهى داشتند اما با پيشرفت جامعه، در حوزه مجازات ها هم تغييراتى 
ــئوليت  ــند و مس ــته باش ــد كه مجازات ها فقط جنبه تنبيهى نداش اعمال ش
ــت: اين طرح شامل  اجتماعى براى محكومين ايجاد نمايد.قهرمانى اظهارداش
ــبك شده و براى محكومينى اجرا مى شود كه سابقه قبلى نداشته و  جرايم س
در جرايم عمد تا يك سال حبس و جرايم غيرعمد تا دو سال حبس محكوم 

ــت. ــند  قابل   اجراس ــده   باش ش
ــت متهم هم  ــتفاده از آراى جايگزين، رضاي ــراى اس ــت: ب ــان داش وى اذع
ــت كه در نظر گرفته مى شود و اگر متهم رضايت نداشته باشد  موضوعى اس
ــود.قهرمانى خاطرنشان كرد: اين تفاهم  حكم جايگزين براى آنها داده نمى ش
نامه به گونه اى تنظيم شده است كه اگر تهيه نهال براى اجراى طرح كامل 
ــبز را  ــرى از جمله آبيارى و نگهدارى از فضاى س ــد مى توان احكام ديگ ش

ــرد. ــراى متهمين در نظر گرفت تا از به زندان رفتن اين افراد جلوگيرى ك ب
ــئول در پايان گفت: زندانى شدن يك فرد تبعات زيادى را به همراه  اين مس
ــعى داريم منفعت اين كار به  ــه همين دليل با دادن آراى جايگزين س دارد ب

ــد./ عموم مردم نيز برس

گزارش  شنبه  11  شهريور ماه  1396/ شماره   49    / سال  سوم8

مجرمين بجاى حبس ، درخت مى كارند
با امضا تفاهم نامه همكارى بين دادگسترى و فضاى سبز از اين پس؛

اين تفاهم نامه به منظور توسعه كمربند 
سبز شهر بندرعباس اجرا مى شود تا 
ساختار و قالب شهر را تامين نمايد .
از جمله اهداف امضا اين تفاهم نامه 

مى توان به پيشگيرى از گسترش حاشيه 
نشينى و جلوگيرى از تعرض به اراضى 
ملى و انفال، كاهش جمعيت كيفرى 

زندانهاى استان هرمزگان، نهادينه كردن 
تاسيسات نوين حقوقى به ويژه جايگزين 

هاى مجازات حبس و گسترش سرانه 
فضاى سبز شهر بندرعباس

 اين تفاهم نامه به گونه اى تنظيم شده است كه اگر تهيه نهال براى اجراى طرح كامل شد مى توان احكام ديگرى از جمله آبيارى و نگهدارى از فضاى سبز 

را براى متهمين در نظر گرفت تا از به زندان رفتن اين افراد جلوگيرى كرد.


