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 توسعه هرمزگان
  با شكل نامتوازن 

 و به دور
 از شناخت
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استاندار هرمزگان تاکید کرد؛ 

تقویت دریابانی با تجهیزات 
پیشرفته و نوین

قاچاق گریبانگیر چایـکاران داخلی؛
جزایر قـشم و کـیش 

پایگاه بسته بندی چای 
خارجی!
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آمارهایی جالب از میزان 
 رضایتمندی زنان ایرانی 
از »زندگی با خانواده«، 

»درآمد« و ...
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شهردار بندرعباس تاکید کرد:
 افزایش تجهیزات ایمنی 

در آتش نشانی بندرعباس

   رئیس پلیس آگاهی استان ؛

هفته نامه

افـزایش 25 
درصدی کشفیات 

انواع کاالی قاچاق 
در هرمزگان

اینستاگرام :

با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شد؛

 بـهره برداری ازکلینیک تـخصصی 
بـیماری های سینه

صفحه4 را بخوانید
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 کشت سبزی و صیفی 
 در 52 هزار هکتار 

از زمین های کشاورزی

» احمد مرادي« نماینده مردم بندرعباس در مجلس :

 رتبه پایین صادرات غیرنفتی ایران مانع 
صفحه2 را بخوانیدتقویت تولید داخلی
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شهردار بندرعباس:
 بهره برداری از پالژ مطالبه 

شهروندان است
ش��هردار بندرعب��اس با تأکید ب��ر اینکه احداث 
مجتمع گردش��گری و تفریحی س��احلی س��ورو، 
پاس��خ ب��ه ی��ک مطالب��ه عمومی اس��ت، گفت: 
 ش��هرداری متول��ی آلودگ��ی دری��ا نیس��ت و 
دس��تگاه های مربوطه باید در راس��تای رفع این 

معضل به وظایفشان عمل کنند.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و امور بی��ن الملل 
ش��هرداری بندرعب��اس، عباس امین��ی زاده در 
جریان بازدید اس��تاندار هرمزگان از چند پروژه 
بزرگ عمران شهری، اظهار کرد: در مورد پروژه 
بزرگ مجتمع تفریحی و گردش��گری سورو)پالژ 
بانوان(، س��ازمان محیط  زیس��ت مس��ائلی را در 
خصوص آلودگی زیس��ت محیطی س��احل، بدون 
توج��ه به این موضوع که متول��ی آلودگی و رفع 

آلودگی دریا، شهرداری نیست، مطرح می کند.
عباس امینی زاده بابیان اینکه ش��هرداری هزینه 
زیادی کرده و س��اختمان و زیرساخت مناسب با 
این عظمت را در راس��تای رفاه حال شهروندان 
و ب��ه دنب��ال مطالبه گری آنها س��اخته اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: اگر دس��تگاه ها می خواس��تند 
نظری بدهند، باید روز اول این کار را می کردند 
نه حاال که چنین هزینه ای شده، ثانیًا باید جلوی 
دس��تگاه هایی ک��ه آب دری��ا را آل��وده می کنند 
و دس��تگاه های متولی که در برابرش��ان ساکت 
مانده اند، گرفته ش��ود نه امکاناتی که برای رفاه 

مردم ساخته شده و باید از آن بهره ببرند.
شرکت 13هزار و42 نفر در دوره های 

آموزشی فنی و حرفه ای هرمزگان
   مدی��رکل آموزش فن��ی و حرفه ای هرمزگان 
گفت:نیمه نخست امسال، 13 هزار و 42 نفر در 
دوره های آموزش مهارتی مراکز فنی و حرفه ای 

استان شرکت کردند.
به گزارش ایرنا، سیده اسماء کریمی در نشست 
شورای گس��ترش آموزش��ی اداره کل آموزش 
فن��ی و حرفه ای هرمزگان اظهار داش��ت: هفت 
ه��زار 969 نف��ر در مراکز ثابت دولت��ی و پنج 
 ه��زار و 73 نفر در مراکز بخ��ش خصوصی این

آموزش ها را فرا گرفتند.
وی ادام��ه داد: تمام آموزش ها در بخش دولتی 
ب��ه صورت رایگان به مه��ارت آموزان ارائه می 
ش��ود تا همه افراد جامعه بتوانند از آنها استفاده 

کنند.
وی اضاف��ه کرد: 11 مرک��ز ثابت دولتی و 152 
آموزش��گاه آزاد ای��ن آموزش ه��ا را در بخش 
ه��ای خدمات ،صنعت ، هنر و کش��اورزی ارائه 

می کنند.

برداشت کنجد در هرمزگان آغاز شد
مدیر زراعت س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
هرمزگان گفت: برداش��ت کنجد در یکهزار و 
600 هکتار از زمین های کشاورزی این استان 

آغاز شد.
ب��ه گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی جهاد 
کش��اورزی هرمزگان، س��ید رضا امیری زاده 
افزود: پیش بینی می ش��ود یکهزار و 800 تن 
محصول کنجد برداش��ت ش��ود که این میزان 
به علت استفاده از سیس��تم آبیاری نوین، بذر 
مرغ��وب و رعای��ت اصول فنی در مقایس��ه با 
سال گذشته پنج درصد افزایش دارد.وی بیان 
داش��ت: کنجد از 15 تیر تا 15 مرداد هر سال 
کشت می شود و از نیمه دوم مهر تا نیمه آبان 

ماه نیز برداشت می شود. 
مدی��ر زراع��ت س��ازمان جه��اد کش��اورزی 
 هرمزگان اظهارکرد: کنجد برداش��ت شده به

 کارخانه های روغن کشی بستک و بندرعباس 
ارس��ال می ش��ود و مازاد آن به شهرهای یزد 
و مش��هد فرستاده می ش��ود.امیری زاده گفت: 
محصول کنجد در هرمزگان با هدف تامین دانه 
های روغنی، روغن کش��ی، تولید ارده، شیرینی 

پزی و رونق اقتصادی کشت می شود.
وی اضافه کرد: شهرس��تان  ه��ای حاجی آباد، 
رودان، میناب، بندرعباس، بس��تک و پارسیان 
 از مناط��ق مه��م تولی��د کنج��د در هرمزگان 

است.
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بندر شهید رجایی فعال ترین 
مرز ترانزیتی ایران معرفی شد

مدی��رکل راه��داری و حم��ل و نقل ج��اده ای 
هرمزگان گفت: نیمه نخست امسال بندرشهید 
رجایی با کس��ب 35 درصد از مجموع ترانزیت 
کاالهای ورودی،فعال ترین مرز ترانزیتی کشور 

بود.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی راهداری 
و حمل و نقل اس��تان، داریوش باقر جوان اظهار 
داش��ت: در این مدت یک میلیون و 704هزار 
و 472 ت��ن کاال از طری��ق بندرعباس به دیگر 

مرزهای کشور ترانزیت شده است.
م��رز  از  ترانزیت��ی  کااله��ای  بیش��ترین  وی 
بندرعب��اس را مواد س��وختی، ان��واع ترکیبات 
ش��یمیایی ، کاالهای س��اختمانی، لوازم خانگی و 

انواع پنبه اعالم کرد.
باقر جوان خاطرنش��ان کرد: مرزهای پرویزخان 
، بازرگان و ش��هید باهنر دیگر مرزهایی هستند 
که در جایگاه های بعدی ترانزیت ورود کاال به 

کشور قرار دارند.
باقر جوان اضاف��ه کرد: 74 درصد از حجم کل 
ترانزی��ت کاال در کش��ور از طریق مرزهای نام 
برده شده و مجتمع بندری شهید رجایی صورت 
انج��ام می ش��ود و 26 درصد متعلق به س��ایر 

مرزهای کشور است.
در 6 ماهه نخست سال امسال،4 هزار و 875 تن 
کاالهای مصرفی و مواد نفتی از کش��ورترانزیت 
شده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل، 27 

درصد افزایش داشته است.
کری��دور جن��وب به ش��مال یک��ی از مهمترین 
کریدوره��ای بی��ن الملل��ی اس��ت ک��ه از مرز 
بندرعباس و اس��تان هرم��زگان گذر می کند و 
قاره آسیا را به اروپا متصل و نیازهای مواد اولیه 
کشورهای آسیای ش��مالی و اروپا را فراهم می 

کند.
 - گرجس��تان   - قزاقس��تان   - ترکمنس��تان 
آذربایجان - ارمنس��تان - روسیه – ازبکستان 
و ترکیه مقاصد کاالهای تزانریتی از کش��ورمان 

است.
مدیر آموزش وپرورش قشم:

ممنوعیت بکارگیری نیروهای 
فاقد مجوز گزینش در مدارس 

غیردولتی
مدیر آموزش وپرورش قشم گفت: هویت تمامی 
نیروهای آموزش��ی و اداری مدارس غیردولتی 
باید برای آموزش وپرورش محرز ش��ده باشد 
ای��ن م��دارس موظ��ف هس��تند از بکارگیری 

نیروهای فاقد مجوز گزینش اجتناب کنند.
به گ��زارش روابط عمومی آم��وزش وپرورش 
قشم، بهرام پوراشرف در جمع مدیران مدارس 
غی��ر دولتی شهرس��تان قش��م، اظهار داش��ت: 
آموزش وپرورش قش��م 41 مدرسه غیر دولتی 
دارد که مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه 
دوره اول و دوم را در ب��ر م��ی گیرد.وی افزود: 
258 پرسنل آموزشی و اداری در مدارس غیر 
دولتی مشغول به فعالیت هستندکه بیش از دو 
هزار و 540 دانش آموز را تحت پوش��ش قرار 
داده ان��د و با ادامه روند ثبت نام دانش آموزان 
پیش دبستانی، این آمار رو به افزایش می رود.

پوراش��رف دارا ب��ودن مجوز گزین��ش را برای 
نیروهای آموزشی و اداری مدارس غیر انتفاعی 
ضروری دانس��ت و بیان داش��ت: هویت تمامی 
نیروهای آموزش��ی و اداری مدارس غیردولتی 
باید برای آموزش وپرورش محرز ش��ده باشد 
ای��ن م��دارس موظ��ف هس��تند از بکارگیری 

نیروهای فاقد مجوز گزینش اجتناب کنند.
مدیر آموزش وپرورش قشم خاطر نشان کرد: 
م��دارس غیردولت��ی با هدف کم��ک به دولت 
بوج��ود آمده اس��ت تا در مس��یر آم��وزش و 
پرورش فرزندان همراه و همگام مدارس دولتی 
حرکت کنند و دس��تگاه تعلیم و تربیت با توجه 
به سیاست های ابالغی دولت، مشارکت بیشتر 
بخش خصوصی وگس��ترش مدارس غیر دولتی 
را دنب��ال می کند ک��ه در این راس��تا آموزش 
وپرورش قش��م مسیر تأس��یس و گسترش این 

مدارس را تسهیل بخشیده است.

اس��تاندار هرمزگان گفت: نياز اس��ت 
براي توس��عه نقش��ه راه دقيقي داشته 

باشيم و راه توسعه را عالمانه طي كنيم.
ب��ه گزارش ایس��نا ، فری��دون همتی در 
نشس��ت کارگروه آمایش، محیط زیست 
و توسعه پایدار اس��تان هرمزگان بابیان 
اینکه انجام مطالعات آمایش س��رزمیني 
در هرمزگان که ظرفیت هاي ملي و محلي 
بسیاري دارد، امري ضروري است، اظهار 
کرد: توسعه متوازن زماني شکل مي گیرد 
که بر مبناي آمایش سرزمیني انجام شود.

وي ادام��ه داد: می��ان مطالعات آمایش 
سرزمیني هرمزگان و طرح توسعه سواحل 
مکران باید پیوندي برقرار ش��ود که این 

توسعه طبق آمایش صورت گیرد.
استاندار هرمزگان افزود: متأسفانه بخش 
عم��ده اي از توس��عه اي ک��ه تاکنون در 
هرمزگان صورت گرفته به شکل نامتوازن 

و به دوراز شناخت سرزمیني بوده که این 
امر موجب تمرکز بیش��تر فعالیت ها در 
مرکز استان یعني شهر بندرعباس شده 
است و چنین وضعیتي در دیگر استان هاي 

کشور نیز وجود دارد.
همتي با تأکید بر اینکه برنامه ریزي هاي 
دس��تگاه هاي اجرایي باید متأثر از س��ند 
آمایش س��رزمیني باش��د، تصریح کرد: 

باید از مطالعات آمایش به یک نقشه راه 
برسیم که تمامي فرصت ها و تهدیدها و 

نقاط ضعف و قوت در آن دیده شود.
وي بیان کرد: ناسازگاري میان فعالیت ها 
با جامعه محلي یک چالش جدي اس��ت 
که در هرمزگان نیز پیوند بین بنگاه هاي 
بزرگ اقتصادي با جامعه محلي ضعیف 
اس��ت و بای��د ب��راي حل این مس��ئله 

چاره اندیشي شود.
استاندار هرمزگان همچنین بر ضرورت 
توجه به تفاوت هاي فرهنگي اقوام مختلف 
ساکن در هرمزگان در مطالعات آمایش 

تأکید کرد.
همتي خواستار توجه به اقتصاد دریا محور 
در طرح آمایش هرمزگان ش��د و اضافه 
کرد: نیاز اس��ت براي توس��عه نقشه راه 
دقیقي داشته باشیم و راه توسعه را عالمانه 

طي کنیم.

استاندار:

 توسعه هرمزگان با شـكل نامتوازن و به دوراز شـناخت
 سـرزمیني  بوده  اسـت

   

»احمد مرادي« نماینده مردم 
بندرعباس در مجلس با بيان 
اینکه جای��گاه صادرات غير 
نفتی در كشور  پایين است، 
گف��ت: دول��ت بای��د زمينه 
ص��ادرات كاالهای غيرنفتی 
را با برنامه ریزی اجرایی مهيا 
كند تا اقتص��اد داخلی جان 

بگيرد.
»احمدمرادی« درگفت وگو با 
خبرگزاری خانه ملت درباره 
موان��ع پی��ش روی صادرات 
کاالهای ایرانی ب��ه بازارهای 
موظف  دول��ت  هدف،گفت: 
ش��ده طبق برنامه  5 س��اله 
شش��م توس��عه با تمام قوا به 
س��مت ص��ادرات کااله��ای 
غیرنفتی حرکت کند و برای 
اجرای ای��ن حکم، احکامی در 
برنامه 5س��اله ششم توسعه 
آماده شده است اما متاسفانه  
موانعی برای عملیاتی شدن این 

مهم وجوددارد.
عضوکمیسیون انرژی مجلس  
ش��ورای اسالمی با بیان اینکه  
موان��ع اجرای��ی حمای��ت از 
ص��ادرات کاال ایران��ی طبق 
برنامه 5ساله ششم توسعه به 
دو بخش کلی تقسیم می شود، 
تصریح ک��رد: برخی از موانع  

صادرکنندگان  ب��ه  صادرات 
کاال ایرانی و بخش دیگری نیز 

مرتبط به دولت است.
مرادی افزود:دولت باید زمینه 
ص��ادرات کاالهای غیر نفتی 
را ب��ا برنامه ری��زی اجرایی 
مهیاکند بطور مثال دولت باید 
زیرساخت های بنادرکشور را 
برای رونق صادرات کاالهای 
ایرانی را مهیا کند وهمچنین 
از  ص��ادرات  رون��ق  ب��رای 
محورهای زمین��ی نیز دولت 
بای��د زیر س��اخت ها و پایانه  
های صادراتی را در مرز های 

خشکی  نیز توسعه  دهد.
»تس��هيل در صادرات كليد 
رون��ق ص��ادرات كااله��ای 

غيرنفتی«
نماینده  مردم بندر عباس در 
مجلس با بیان اینکه تسهیل در 
صادرات کلید رونق صادرات 
کاالهای غیر نفتی در اقتصاد 
کش��ور اس��ت ،تصریح کرد:  
برای صادرات  کاالهای ایرانی 
باید س��رمایه گذار با  برنامه 
ری��زی اجرای��ی از  پیچ و خم 
های اداری عبورکند تا بتواند 
کاال  را برروی ریل  صادرات  
ق��رار ده��د  و در نهایت  با 
رفع   بروکراسی اداری  ایجاد 
شده  س��رمایه گذار از ورود  

به چرخه صادرات پش��یمان  
نشود.

 »ماندگاری پایين توليدات 
بازی  با كاغ��ذ  كش��اورزی 

صادراتی سنخيت ندارد«
م��رادی اف��زود:  مان��دگاری 
پایین تولیدات کش��اورزی  با 
کاغذ بازی صادراتی سنخیت 
ندارد و از  همین  رو متاسفانه 
در این ن��وع تبادالت تجاری 
صادرکنن��ده ب��ا ضرره��ای 

هنگفتی  روبرو می شود.
 نماینده مردم بندرعباس در 
بدون  افزود:صادرات  مجلس 
رعایت  بسته بندی شکیل و 
بین المللی  ش��کل نمی گیرد 
و  و ای��ن در  حالی اس��ت که   
راهکار  تری��ن  اساس��ی  یکی 
ه��ا ب��رای ایج��اد بازارپایدار 
صادراتی کشاورزی،  نگاه ویژه 
به مقوله ای صنایع تبدیلی و 
بسته بندی اس��ت.وی ادامه 
داد: ما تولی��دات بی نظیری 
بویژه در تولیدات  کشاورزی 
در عرص��ه بین الملی در بازار 
جهانی داری��م که  برای عدم 
بسته بندی مناسب نمی توان 
مش��تریان خارجی را ترغیب 
ک��رد ک��ه کاالی ایران��ی را 
درسبد خریدشان  قرار دهند.

مرادی افزود: چرخش  چرخه 

بسته بندی  بین المللی با ایجاد 
تسهیالت  ارزان قیمت  توسط 
دولت امکان پذیر است   و از 
ای��ن طریق می ت��وان  با  این 
اوصاف  کاالی کیفی ایرانی  را  
در  معرض نمایش  مشتریان 

خارجی قرار بگیرد.
» رتب��ه پایي��ن  ص��ادرات 
كااله��ای غي��ر نفت��ی مانع  

تقویت توليد داخلی«
نماینده  مردم بندر عباس در  
مجلس ب��ا بیان اینکه  جایگاه  
صادرات غیر  نفتی بسیار در  
کش��ور  پایین اس��ت، گفت:  
در برنامه  5 س��اله  شش��م 
توسعه برای اهمیت صادرات 
تولیدات غیر  نفتی تاکیدشده 
اس��ت؛ بنابرای برای حمایت 
از تولی��د داخلی باید بازوهای 
صادرات��ی  در  کش��ور   را  با 
رعای��ت اص��ول اس��تاندارد 

صادراتی  فعال کرد.
وی در خاتم��ه گف��ت وگو  با 
خبرن��گار خبرگ��زاری  خانه 
مل��ت، یادآورش��د :صادرات 
کاالی خ��ام برای ب��ه دوش 
نکشیدن سختی های فرآوری 
مانع  از  تزریق ارزش افزوده 
به  اقتصاد کش��ور  می شود و 
س��ردی نفس صادرات برای 
بس��ته بندی خارج از ش��ان 
کاال ایرانی موجب می ش��ود 
نتوان مش��تری خارجی  را در  
عرصه بین  الملل ترغیب به 

خریدکاالی ایرانی کرد.

 رتبه پایین صادرات غیرنفتی ایران مانع 
تقویت تولید داخلی

    معاون بهبود توليدات گياهی سازمان 
جه��اد كش��اورزی هرمزگان با اش��اره 
به آغاز كش��ت پایيزه در استان گفت: 
امسال در 52 هزار هکتار از زمين های 
كشاورزی استان سبزی و صيفی كاشت 

می شود.
کشت سبزی و صیفی در 52 هزار هکتار 

از زمین های کشاورزی هرمزگان
به گزارش خبرنگار ایرنا، س��ید حس��ن 
حسینی درجمع خبرنگاران اظهار داشت: 
در 14 هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
هرمزگان نیز گندم و کلزا کاشته می شود. 
وی پی��ش بینی کرد: یک میلیون و 600 
هزار ت��ن محصول پایی��زه در هرمزگان 

برداشت شود.به گفته حسینی امسال در 
هر پهنه 500 هکتاری، یک کارش��ناس 
ب��رای آموزش بیش��تر به کش��اورزان و 
نظارت بر عملکرد آن ها در زمان کاشت 
در نظر گرفته ش��ده است.معاون بهبود 
تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی 
هرمزگان، تولید واشتغال توسعه فضاهای 
گلخان��ه ای و معرفی گون��ه های گیاهی 
جدید و اقتصادی به بهره بردارن را یکی 
از مهمترین برنامه های این س��ازمان در 
سال اقتصاد مقاومتی اعالم کرد.به گفته 
این مسوول، محصوالت تولیدی سبزی و 
صیفی خارج از فصل این استان عالوه بر 
بازار داخل به کش��ورهای آسیای میانه ، 

روسیه، افغانستان ، اکراین و عراق صادر 
می شود.

هرمزگان در فصل س��رد س��ال یکی از 
استان های مهم در تامین بازار محصوالت 

خارج از فصل کشور است.
وس��عت زمین های کشاورزی هرمزگان 
160هزارهکتار با تولید ساالنه دو میلیون 
و 300هزارت��ن محصول باغ��ی و زراعی 

اعالم شده است.
برداش��ت محص��والت خ��ارج از فصل 
در هرم��زگان از اواخ��ر آبان م��اه آغاز 
 و تا اردیبهش��ت ماه س��ال آین��ده ادامه 

دارد.

کشت سبزی و صیفی در 52 هزار هکتار از زمین های کشاورزی
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    رضایتمن��دی اف��راد از خود، زندگی، 
محل تحصي��ل، درآمد و ... از مهم ترین 
مولفه ه��ا برای پيش��رفت و نقش پذیری 
آن��ان در جوام��ع اس��ت؛ موضوعی مهم 
كه جای خالی پژوهش هایی درباره این 
ام��ر به ویژه برای زن��ان از مدت ها قبل 
احس��اس می ش��د. معاونت زنان و امور 
خانواده ریاس��ت جمهوری در چندسال 
گذشته تحقيقاتی در این خصوص انجام 
داده و شاخص های رضایتمندی زنان از 
خود و وضعيت زندگی و محيط تحصيل 

و اطرافشان را بدست  آورده است.
به گزارش ایس��نا، رضای��ت از زندگی با 
خانواده همچنان درص��د باالیی در میان 
ایرانی��ان دارد و ب��ه عبارت��ی دیگر اکثر 
جوان��ان ایران��ی و اعضای ی��ک خانواده 
همچنان ترجیح می دهن��د که تا پیش از 
ازدواج در کنار خانواده خود زندگی کرده 
و پ��س از آن هم درمیان اعضای خانواده 
جدی��د خود باش��ند. بر اس��اس پژوهش 
هایی  که از س��وی معاون��ت زنان و امور 
خانواده ریاس��ت جمهوری در این زمینه 
انجام شده، شاخص »رضایت از زندگی با 
خانواده« در همه اس��تانها در سطح باالیی 

قرار دارد.
 نتای��ج پژوهش ها میان زن��ان و دختران 
15 تا 24 ساله نشان می دهد که ساکنان 
اس��تان قزوین با 99/95  درصد باالترین 
رضای��ت از زندگ��ی درکنار خان��واده را 
دارن��د و در مقاب��ل زن��ان همدان��ی در 
همین بازه س��نی نیز با 24/85 درصد در 
پایین ترین رتبه قرار گرفته اند؛ رتبه ای که 
البته ش��اخص آن همچنان باالس��ت و از 

عالق��ه مندی و رضایت زن��ان ایرانی به 
زندگی در کنار خانواده حکایت می کند.

زن��ان هرمزگانی بيش��تر از س��ایر زنان 
ایرانی از زندگی با دوستانشان رضایت 

دارند
زنان چهارمح��ال و بختي��اری كمترین 
»ميزان رضایت از محل تحصيل« را به 

خود اختصاص دادند
»رضای��ت از زندگ��ی ب��ا دوس��تان« نیز 
ش��اخص دیگری اس��ت که در محاسبه 
میزان رضایت و وضعیت زندگی زنان در 
آمارهای منتشر شده توسط معاونت زنان 
و ام��ور خانواده ریاس��ت جمهوری مورد 
توج��ه قرار گرفته اس��ت. در ای��ن آمار، 
زن��ان هرمزگانی 15 تا 24 س��اله با 01/ 
88 درصد بیش تر از سایر هموطنانشان 
از زندگ��ی با دوستانش��ان رضایت دارند 
و زن��ان جوان اصفهانی 15 ت��ا 24 نیز با 
03/70  درص��د در پایین ترین رتبه قرار 

گرفته اند.
زنان 15 تا 24 س��اله خراسان جنوبی نیز 
با 08/ 95 درص��د رتبه اول در رضایت 
از مح��ل تحصی��ل را به خ��ود اختصاص 
داده اند. این در حالیست که پایین ترین 
میزان رضایت از محل تحصیل در کشور 
نیز با  61/65 درصد به زنان چهارمحال 

بختیاری تعلق دارد.
بانوان قزوینی با ۷۹.۳۰ درصد سرآمد 
زن��ان ایران��ی در »رضای��ت از محي��ط 

زندگی«
كمترین ميزان »رضایت از درآمد« هم 

به زنان زنجانی رسيد
در ش��اخص مربوط به رضایت از محیط 
زندگی، زنان قزوین��ی با 36 /79 درصد 
س��رآمد هس��تند و زنان 15 تا 24 ساله 
س��اکن خراس��ان جنوبی کمترین میزان 
رضایت از محیط زندگیشان را با 58/65 

درصد، دارند. 

در شاخص های مربوط به رضایت شغلی 
نی��ز زنان س��اکن خراس��ان جنوبی پایین 
ترین جایگاه را با 04/ 65 درصد به خود 
اختص��اص داده اند. این درحالیس��ت که 
در شاخص مربوط به رضایت از درآمد، 
زنان س��اکن اس��تان مرکزی با 55/ 80 
درصد در باالترین سطح از رضایت قرار 
دارند و زن��ان زنجانی با 37/ 39 درصد 

از درآمدشان کمترین رضایت را دارند.
به گزارش ایس��نا، ش��اخص های رضایت 
از زندگ��ی در می��ان زنان غیر ش��اغل، 
فاقد درآمد و غیر محصل نش��ان دهنده 
نتایج متفاوتی است. زنان 15 تا 24 ساله 
غیر محص��ل آذربایجان غربی با 23/71 
درصد باالترین میزان رضایت از زندگی 
را در میان این دسته از زنان دارند. زنان 
س��منانی نیز در همین ش��اخص با 49 / 
31 درص��د در پایی��ن تری��ن رده جدول 
قرار گرفته اند.در میان زنان غیر ش��اغل 
نی��ز زنان اردبیلی با 49/74 درصد پایین 
ترین میزان رضایت از زندگی را در میان 
هم میهنانش��ان دارند.زن��ان فاقد درآمد 
لرس��تانی نیز با 84/ 96 درصد، بیشترین 
رضای��ت از زندگی را ب��ه خود اختصاص 
داده اند. زنان خراسان شمالی با 69 / 80 
درصد نیز دارای پایین ترین رتبه در این 

شاخص هستند.
»رضایت از خود« نیز ش��اخصی است که 
زنان خراس��ان جنوبی ب��ا 32/93 درصد 
نخس��تین جایگاه را به در کش��ور به خود 
اختصاص داده اند. همچنین زنان اردبیلی 
با 03/80  درصد کمترین میزان رضایت 

از خود را دارند.

درآراستن جان انسانها به زیور نیکی و زینت پاکی همه مسئولیم 
ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان 

ری
خب

 تقدیر شهردار بندرعباس
 از فرمانده انتظامی هرمزگان

   ش��هردار بندرعب��اس همزمان ب��ا هفته ناجا از 
فرمانده این نیرو در هرمزگان و جمعی از روسای 

پلیس استان هرمزگان تقدیر کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و ام��ور بین الملل 
ش��هرداری بندرعباس، عب��اس امینی زاده در این 
دی��دار ضمن گرامیداش��ت هفته ناج��ا و با ادای 
احترام به صاحت شهدا و خصوصًا شهدای نیروی 
انتظام��ی، اظهار ک��رد: امنیت داخلی کش��ورمان 
مرهون تالش ها و رشادت های همه فعاالن نظم و 

امنیت و خصوصًا کارکنان نیروی انتظامی است.
وی با اشاره به اینکه طی دو سه سال اخیر، شاهد 
اقدامات بسیار درخور ش��انی از سوی فرماندهی 
انتظامی استان هرمزگان هستیم، افزود: مجموعه 
ش��هرداری بندرعب��اس همچن��ان در راس��تای 
نظم بخش��ی به جامعه و انجام اقدامات رفاهی در 
راس��تای افزایش رضایتمندی شهروندان یاری گر 
نی��روی انتظامی بوده و برای پیش��برد برنامه های 
خ��ود نیازمند همراهی و مس��اعدت این مجموعه 

است.
شهردار بندرعباس با تأکید بر اینکه هفته نیروی 
انتظام��ی متعلق به همه مردم اس��ت، ادامه داد: 
قطعًا قدردانی بس��یاری از اقدامات را نمی توان با 
زبان انجام داد و هفته گرامیداش��ت ناجا فرصتی 
برای پاسداش��ت مقام و جایگاه ویژه کارکنان این 

نیرو است.
امین��ی زاده بی��ان ک��رد: ش��هرداری بندرعباس 
همکاری بس��یار خوبی با مجموعه نیروی انتظامی 
داش��ته و یقینًا حل مش��کالت نیازمند همکاری و 

تعامل در همه بخش ها است.
اضافه می شود، در این نشست که رییس شورای 
اس��المی ش��هر، ش��هردار و جمع��ی از مدیران و 
معاونین مجموعه ش��هرداری نیز حضور داشتند، 
از تالش ه��ای فرمانده انتظامی اس��تان هرمزگان 
و روس��ای پلیس راه، راهور، اطالعات و معاونین 
حوزه های مختل��ف فرماندهی انتظامی اس��تان و 
همچنین فرمانده انتظامی شهرس��تان بندرعباس 

تقدیر شد.
 بازرسی و نمونه برداری 
از مصنوعات طال میناب

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی اداره کل اس��تاندارد 
اس��تان هرمزگان در راس��تای صیان��ت از حقوق 
شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات 
گرانبها با عیارپایین تر از استاندارد در شهریورماه 
س��ال جاری گش��ت مش��ترک کارشناس��ان این 
نمایندگی ب��ا حضور نماینده اداره صنعت ، معدن 
و تجارت و رئیس اتحادیه صنف طالفروش��ان از 
51 فروشگاه عرضه مصنوعات طال در شهرستان 

میناب بازرسی و نمونه برداری به عمل آمد .
گفتنی اس��ت ؛مصنوع��ات گرانبه��ا از جمله طال 
مش��مول استاندارد اجباری اس��ت و سازمان ملی 
استاندارد تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین 
عیار فلزات گرانبهاست. از این رو کلیه واحد های 
تولیدکننده و عرضه کننده مصنوعات طال باید به 
این نکته توجه نموده و عرضه کنندگان موظف به 

فروش طالی دارای نشانه گذاری هستند.
ش��ایان ذکر است؛ بر طبق ماده 9 قوانین مقررات 
س��ازمان ملی اس��تاندارد ، تولید ، تمرکز ، توزیع 
و ف��روش کاالهای مش��مول اس��تاندارد اجباری 
بدون عالمت اس��تاندارد و یا پایین تر از کیفیت 
اس��تاندارد ممنوع بوده و این عمل جرم محسوب 

می شود و با مجرمین برخورد قانونی می گردد.

 آمـارهایی جالب از میزان رضـایتمندی زنان ایـرانی 
از »زنـدگی با خانواده«، »درآمـد« و ...

زنان هرمزگانی بیشتر از سایر زنان ایرانی از زندگی با دوستانشان رضایت دارند

    ش��هردار بندرعب��اس با تأكيد بر اینک��ه مردم قلبًا 
آتش نش��انان را به واس��طه ایثار و از خودگذش��تگی 
دوس��ت دارن��د، گف��ت: هم��واره ب��ه فک��ر تجهيز و 
بندرعب��اس ش��هر  آتش نش��انی  مجموع��ه   توس��عه 
  ب��وده و ای��ن رون��د ط��ی س��ال ج��اری ني��ز ادام��ه

 دارد.
به گ��زارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��هرداری 
بندرعب��اس، عب��اس امین��ی زاده ب��ا گرامیداش��ت روز 
آتش نش��انی اظهار کرد: ن��ام آتش نش��انی در جامعه 
ام��روزی اهمی��ت خاصی میان م��ردم پیدا ک��رده و با 
توجه به ماشینی ش��دن جوامع و بروز حوادث مختلف، 
ش��هروندان به اهمیت ایجاد آتش نشانی در شهرها پی 

برده اند.
وی ب��ا اش��اره به برگ��زاری دوره های آموزش��ی ایمنی 
ویژه ش��هروندان، افزود: بدنبال این مس��ئله شهروندان 
س��عی کرده اند هر روز ارتباطات خود را با این سازمان 
نزدیکت��ر کرده و به منظور پیش��گیری از حوادث با این 
نهاد مش��اوره و با میل و رقب��ت در کالس های عملی و 

تئوری آن شرکت کنند.
ش��هردار بندرعباس با بیان اینکه اهداف آتش نش��انی 
حفاظت از س��المت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال 

و حفاظت از محیط زیست است، خاطرنشان کرد: گاهًا 
می بینیم که آتش نش��انان در عملیات های مختلف برای 
نجات جان س��ایر افراد از خودگذشتگی کرده و چه بسا 
مانند شهید فداکار، برکت جوذری جان خود را از دست 

می دهند.
امینی زاده بیان کرد: آتش نش��ان فردی است که انواع 
مهارت ه��ای اطف��اء حری��ق و عملیات ام��داد و نجات 
را دارد و ای��ن وظیف��ه را با عش��ق و ازخودگذش��تگی 
 هم��راه ک��رده و باع��ث ایج��اد اقدامات ش��گفت انگیز 

می شود.
وی ب��ا تأکید بر اینکه ش��اید کمتر ش��غلی را در جهان 

بتوان یافت که تا این حد به واس��طه فداکاری پرس��نل 
خود در بین مردم معروف و ش��ناخته شده باشد، ادامه 
داد: آتش نشانان به واس��طه این ویژگی خود همواره و 
در تمام فرهنگ ه��ا در دید مردم، محترم بوده و مردم 

آنان را قلبًا دوست دارند.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش با تأکی��د بر اینکه 
ایمن��ی و رعایت این مس��ائل باید به ی��ک باور عمومی 
در می��ان مردم و مس��ئوالن تبدیل ش��ود، اضافه کرد: 
تنها در این صورت است که می توان نسبت به حوادث 

پیشگیری دقیق و کاملی را انجام دهیم.
شهردار بندرعباس بیان کرد: فراهم سازی امکانات مورد 
نیاز، لوازم و تجهیزات سبک و سنگین انفرادی و گروهی 
نیز یکی از اصلی ترین اهداف شهرداری بندرعباس طی 

سال های اخیر بوده و این روند همچنان ادامه دارد.
امینی زاده در همین راستا عنوان کرد: تعمیر دو دستگاه 
باالبر، خریداری یک دستگاه باالبر از کشور ایتالیا برای 
پوش��ش س��اختمان های دارای ارتفاع زیاد و خریداری 
سه دس��تگاه باالبر کوچک در کنار خریداری تجهیزات 
انفرادی از جمل��ه اقدامات صورت گرفته در این زمینه 

است.

شهردار بندرعباس تاکید کرد:

افزایش تجهیزات ایمنی در آتش نشانی بندرعباس/ مردم قلباً آتش نشانان را دوست دارند
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شور حسینی در دل  مردم غوغا کرده 
هر  محرم  که  این  به  توجه  .با  است 
ساله تکرار می شود و مردم به یاد امام 
حسین هر سال که می گذرد بیشتر شور حسینی در 
دل شان می افتد. دو هفته مانده به محرم مساجد 
سیاه پوش می شوند و خود را برای ماه خدا آماده 
می کنند . علم شویی در روز اول محرم یک مراسم 
سنتی است که هر ساله این کار را انجام می دهند  
از شب اول تعزیه خوانی شروع می شود.هر ساله 
به تعداد  هیات ها اضافه می شود.پیروجوان ،زن 
امام  وبرای  دارند  تکایا حضور  و  هیاتها  مرددر  و 
حسین عزا می گیرند اما چه بود است که دراین 
ایام به فکر نیازمندان و فقر هم باشیم. افراد زیادی 
در همسایگی مساجد و تکایا گرسنه می خوابند و 
حتی شرم اجازه نمی دهد که برای گرفتن غذای 
نذری هم به مساجد وتکایا بیایند چه خوب است 
بانیان نذر و نذورات دراین روزهای حسینی فقرا را 
هم دریابند  سهمیه نذری آنهارا به هر شکلی که 
صالح می دانند کنار بگذارند چرا که اول همسایه 

بعد خانه . 

بندرعباسی هستم   من یک شهروند  
که برای سند گرفتن خانه ام دو سال 
است  هر روزبه اداره  ثبت اسناد می 
روم .   بعد از دو سال هنوز هیچ خبری نیست  و 
کار ما انجام نشده از مسئولین تقاضا دارم  پیگیری 
کنند وبه درخواست شهروندان در خصوص گرفتن 

سند ملکی مساعدت الزم را انجام دهند.

داری  مسئولین شهر  از  ، سوالی  سالم 
بندرعباس  دارم  که چرا خیابان های 
هیچ وقت سالم نیست و هر روز یک 
خیابان را درست می کنندویکی دیگر را حفاری .؟

سالم ؛  پارک بانوان ششصد دستگاه  
ورزشی  وسایل  از  بعضی  بندرعباس 
ونیازمند  است  خراب  آن   وبازی 
تعمیرات می باشد. از مسئولین تقاضا 

دارم به این موضوع رسیدگی کنند
بنده یک سر اشپزهستم وبه سوسیس  
هایم  هموطن  از  نمیزم.  لب  کالباس 
هم تقاضا دارم سوسیس و کالباس را 
از برنامه غذایی خود حذف کنند. با 
توجه به این که  اشپزی یک طب سنتی است و غذا 
درست کردن  یک تفریح بسیار خوب و ارامش 
است  ها  چند مدتی  ایرانی  زائقه    . است  بخش 
که عوض شده و  مردم بیشتر به طرف غذا های 
خارجی وفست فود می روند ولی خدا را شکرکم 
کم افکار عمومی آگاه شده و مردم ترجیح می دهند 
غذاهای سالم مصرف کنند.از همه مردم می خواهم 
که برای حفظ سالمتی خود و خانواده شان غذای 

سالم مصرف کنند.

سالم ؛ در فرودگاه بندرعباس شاهد 
ورودی  ابتدای  کیوسکی  هستیم 
ماشینی که  ازای هر  وبه  اند  گذاشته 
وارد می شود چه یک دقبقه چه نیم ساعت مبلغ 
1300 تومان از هر راننده دریافت می کنند . می 
کجا  و  بابت چیست  پول  این  اوال  بپرسم  خواستم 
کشور  شهرهای  سایر  در  چرا  ؟  شود  می  هزینه 
شاهد چنین اقدامی نیستیم و فقط در بندرعباس این 
وضعیت ادامه دارد و چرا مسئوالن ترتیبی اتخاذ نمی 
کنند که خودروهایی که برای پیاده نمودن مسافر 
وارد محوطه می شود دیگر نیازی به پرداخت پول 
ورودی نداشته باشد . این واقعا ظلم به مردم است 
کرده  سکوت  خصوص  دراین  شهر  شورای  چرا   .
را  شهر  شورای  دامن  بزرگتری  هرچند مشکالت 
گرفته که فرصت رسیدگی به این مشکل را ندارند.

 

پستان  تخصصی  كلينيک 
پژوهشی  آموزشی  مجتمع 
)ص(  اعظم  پيامبر  درمانی 
بندرعباس به منظور شناسایی، 
بيماری  درمان  و  غربالگری 

های پستان راه اندازی شد.
دکتر سیدحسین داودی؛ رییس 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
با اشاره به  آمار باالی سرطان 
از  گفت:  زنان  در  پستان 
یکی  پستان  سرطان  آنجاییکه 
های  سرطان  ترین  شایع  از 
زنان است که طبق آمار، تقریبًا 
از هر  4 تا 5 خانم یک نفر به 
از  این عارضه دچار می شود و 
پیگیری  و  تشخیص  که  آنجایی 
به موقع در بیماری های پستان 
درمان  در  زیادی  بسیار  تاثیر 
راه  دارد،  ها  بیماری  این  قطعی 
از  یکی  کلینیک  این  اندازی 

اولویت های دانشگاه بود.
دکتر مهدی حسنی آزاد؛ رئیس 
پژوهشی  آموزشی  مجتمع 
درمانی پیامبر اعظم)ص( درباره 
نحوه خدمات دهی این مرکز به 
کلینیک  این  گفت:  شهروندان 
بیمه  تمامی  با  قرارداد  طرف 
از  بعد  که  است  دولتی  های 
بیماری  تاریخچه  ابتدا  پذیرش 
خانوادگی فرد بررسی و معاینات 
پزشکان  و  ماما  توسط  اولیه 
متخصص جراحی انجام می شود 
بررسی  به  نیاز  صورت  در  که 
به  بیمار  تکمیلی  های  درمان  و 
پالستیک  تخصص  فوق  پزشک 

ارجاع خواهد شد.
این  در  ارائه  قابل  خدمات  وی 
کلینیک را شامل معاینه پستان، 
داپلر  و  سونوگرافی  ماموگرافی، 
پستان، بیوپسی، ترمیم و زیبایی 

پستان دانست.
در  پستان  تخصصی  کلینیک  
بیمارستان  ساختمان  اول  طبقه 
همه  و  دارد  قرار  شفا  سوختگی 
شنبه  چهار  تا  شنبه  از  روزه 
فوق  و  جراحی  متخصص  ماما، 
پالستیک   جراحی  تخصص 
خدمت  ارائه  صبح  شیفت   در 

می نمایند.
رییس  افتتاح،  این  حاشیه  در 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
مرکز  و  سوختگی  بخش  از 

پرتودرمانی امید بازدید کرد.
کرد:  تأکید  داودی  دکتر 
خطی  دهنده  شتاب  دستگاه 
پرتودرمانی  مرکز  در  انرژی 
راه  سریعتر  چه  هر  امید 
خدمت  چرخه  وارد  و   اندازی 

شود.
؛ با راه اندازی این  گفتنی است 
بیماران  از  بعضی  دوم،  دستگاه 
تکمیل  جهت  سرطان،  به  مبتال 
درمان نیاز به مراجعه به استان 

های اطراف را نخواهند داشت.

با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان؛

کلینیک تخصصی بیماری های سینه به بهره برداری رسید

دکتر سیدحسین داودی

 از آنجایی که تشخیص و 
پیگیری به موقع در بیماری های

 پستان تاثیر بسیار زیادی در
 درمان قطعی این بیماری ها دارد،

 راه اندازی این کلینیک یکی
           از اولویت های دانشگاه بود

    دومين بخش سی سی یو و آی سی یو 
با ۱۶ تخت فعال در بيمارستان شهيد 
بهره برداری  به  بندرعباس  محمدی 

رسيد.
علوم  دانشگاه  رئیس  ایسنا،  گزارش  به 
پزشکی هرمزگان ضمن اشاره به افزایش 
با  گفت:  جامعه  در  قلبی  بیماری های 
از  قلبی  بیماری های  اینکه  به  توجه 
و  دنیا  در  مرگ ومیر  علل  عمده ترین 
و  راه اندازی  است،  شناخته شده  ایران 
ویژه  مراقبت های  تخت های  افزایش 
دانشگاه علوم  اهم دستاوردهای  از  قلبی 

پزشکی محسوب می شود.
سید حسین داودی تصریح کرد: 8 تخت 
ویژه  مراقبت های  اکسترای  تخت  دو  با 
قلبی جهت ارائه خدمات درمانی ویژه به 
تخت   13 با  که  شد  افتتاح  همشهریان 
سی سی یو  تخت   23 جمعًا  قبلی،  فعال 
فعال در بیمارستان شهید محمدی وجود 

دارد.
پزشکی در حاشیه  علوم  دانشگاه  رئیس 
راه اندازی  روند  چگونگی  از  بازدید،  این 

دستگاه آنژیوگرافی دوم این مجتمع نیز 
و  راه اندازی  اکید  دستور  و  کرد  بازدید 
داده  دستگاه  این  سریع تر  بهره برداری 

شد.
آی  بخش  اینکه  بابیان  داودی  دکتر 
فعال  تخت   8 با  اعصاب  و  مغز  یو  سی 
به بهره برداری رسید که در حال حاضر 
 36 دارای  محمدی  شهید  بیمارستان 
مجزای  بخش   5 و  ویژه  مراقبت  تخت 
آی سی یو مغز و اعصاب است، اضافه 
در  تخت ها  این  راه اندازی  اعتبار  کرد: 
میلیارد   12 بالغ بر  تجهیزات،  بخش 
بازدید،  این  روند  در  است.وی  ریال 
ضمن بررسی وضعیت دومین بخش آی 
بیمارستان شهید  اعصاب  و  یو مغز  سی 
محمدی، تصریح کرد: افزایش تخت های 

به منظور  سی سی یو  و  یو  سی  آی  ویژه 
افزایش سرانه سالمت جامعه در دستور 

کار متولیان سالمت است.
خدمات  به  نهادن  ارج  ضمن  داودی 
کارکنان  سایر  و  پرستاران  پزشکان، 
کردن  کار  کرد:  عنوان  ویژه  بخش های 
در بخش های ویژه شرایط خاص مربوط 
به خود را دارد که الزمه آن دانش، صبر 
و اخالص است.رئیس مجتمع آموزشی، 
اعظم)ص(  پیامبر  درمانی  و  پژوهشی 
سال  در  گفت:  بازدید  این  جریان  در 
گذشته 4 هزار و 441 بیمار با تشخیص 
بیماری های قلبی به این مجتمع مراجعه 
نموده و تعداد 3 هزار و 345 نفر، مورد 
همچنین  گرفتند.  قرار  آنژیوگرافی  عمل 
بیمار  نفر  و 687  هزار  گذشته  سال  در 

مجتمع  این  اول  سی سی یو  بخش  در 
مورد   615 و  هزار  است.  پذیرش شده 
امر  این  که  شد  انجام  نیز  آنژیوپالستی 

بسیار قابل تأمل و بررسی است.
تخت های  افزایش  آزاد  حسنی  مهدی 
استقرار  و  راه اندازی  سی سی یو،  ویژه 
به  یا  قلبی  حاد  بیماری های  درمان  کد 
دوم  دستگاه  خرید  و   247 کد  عبارتی 
در  سازنده  اقدامات  از  را  آنژیوگرافی 
جهت درمان سریع و به موقع در بیماران 
بیان  ضمن  دانست.وی  قلبی  سکته  با 
اینکه این مجتمع بزرگ ترین بیمارستان 
استان هرمزگان و مرکز پذیرش بیماران 
ترومایی است، اظهار کرد: علیرغم وجود 
این تعداد تخت، هنوز در پاره ای از موارد 

با کمبود تخت های ویژه مواجه هستیم.

 بهره برداری از دومین بخش سی سی یو 
و آی سی یو بیمارستان شهید محمدی

و  بهداشت  دكتر حسينی؛ مدیر شبکه 
برای  گفت:  ميناب  شهرستان  درمان 
در  اندوسکوپی  خدمات  بار،  نخستين 
بهداشت  شبکه  تخصصی  كلينيک 

با  دولتی،  تعرفه  با  و  ميناب  درمان  و 
حضور دكتر رضا هادی زاده؛ متخصص 
مجرب داخلی در حال انجام می باشد.

اندوسکوپي  اظهار داشت:  دکتر حسینی 

یا درون بیني در پزشکی عمل دیدن و 
مشاهده درون بدن با مقاصد تشخیصی 
یا گاهی درمانی است که با دستگاهی به 
گیرد.دکتر  می  آندوسکوپ صورت  نام 
هادی زاده؛ متخصص داخلی بیمارستان 
گفت:  میناب  )ع(  ابوالفضل  حضرت 
ترین  مفید  و  ترین  دقیق  اندوسکوپي، 
راه برای بررسی علل مشکالت گوارشی 

راه  بهترین  آزمایش  .این  باشد  می 
سرطان  و  گوارشی  های  زخم  تشخیص 
معده است . دکتر هادی زاده افزود: در 
دستگاه  اندوسکوپي  تخصصی،  کلینیک 
برداری  نمونه  با  همراه  فوقانی  گوارش 
و  معده  از  خارجی  جسم  آوردن  در  و 
عکسبرداري از ضایعه دستگاه گوارش و 

... انجام می گردد.

 ارائه خدمات اندوسكوپي با تعرفه دولتی 
در کلینیک تخصصی
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    مش��کالت مال��ی و عدم توجه مس��ئوالن 
قش��م به تنها تیم حاضر در لیگ برتر استان 
هرمزگان باعث ش��د که باش��گاه س��هیلی 
جوان قشم از ش��رکت در لیگ برتر استان 

انصراف دهد .
به گزارش ش��بکه اطالع رسانی هرمز؛به نقل 
از قش��م آزاد ،  تیم سهیلی جوان قشم که به 
قهرمانی مسابقات فوتبال لیگ برتر هرمزگان 
چشم داشت، به دلیل مشکالت مالی از ادامه 
حضور در لیگ برتر استان هرمزگان انصراف 
داد تا بهترین تیم فوتبال قش��م از هم پاشیده 

شود .
مدیرعامل باش��گاه س��هیلی جوان قش��م در 
تش��ریح انصراف این تیم از لیگ برتر استان  
گفت : باش��گاه س��هیلی جوان قشم درمدت 
چندین سال فعالیت ورزشی خود با مشکالت 
و رنج و گرفتاری ف��راوان و با بودجه مردمی 

اداره می شد .
وی افزود : این تیم بصورت منظم و مداوم در 
لیگ های شهرستان و استانی شرکت نمود و 
با توجه به این مش��کالت همیشه جز تیمهای 

برتر مس��ابقات قرار می گرفت و باعث شور 
و ش��وق مردم و جوانان و هواداران شهرستان 

می شد .
علی تاخره ادامه داد : کمکهای مردمی و جیب 
شخصی هم تا زمانی جوابگو می باشد و با این 
اوض��اع و احوال اقتصادی و مخارج س��نگین 
ورزشی اداره باشگاه و تیمداری را برهر کسی 

دشوار کرده و قادر به ادامه نمی باشد.
وی نبود ورزشگاه مناس��ب برای میزبانی در 
جزیره قشم یکی دیگر از مشکالت عنوان کرد 
و افزود : باشگاه سهیلی در طول مدت چندین 

س��ال در لیگ برتر همیش��ه تیم مهمان بوده 
و هیچگاه نتوانس��ت به آرزوی دیرینه جوانان 
و مردم روس��تایش که ب��ازی کردن این تیم 
و میزبان��ی در زمی��ن و اس��تادیوم خصوصی 

باشگاهش برسد.
تاخره ادامه داد : نبود زمین تمرین مناس��ب 
نزدیک به روس��تا ما را مجب��ور میکرد برای 
تمرین هر روز دس��ت به دامان روس��تاهای 
همجوار باش��یم و یک زمی��ن چمن مصنوعی 
قش��م و ح��دود 30 تی��م و م��دارس فوتبال 
جوابگوی شهرس��تان نمی باشد که چه برسد 

به اینکه بخواهد تیم سهیلی هم ساپورت کند.
مدیرعامل باش��گاه سهیلی جوان قشم تصریح 
کرد : با مش��ورتی که با شورا و بزرگان روستا 
داشتیم تصمیم بر انصراف از لیگ برتر استان 
گرفتی��م و ت��ا زمانی که ورزش��گاه خصوصی 
روس��تا افتتاح نگردد قصد هیچ نوع تیم داری 

را نداریم.
باش��گاه سهیلی جوان قش��م تاکنون در استان 
هرمزگان موفق به کسب افتخارات متعددی 
ش��ده است که در این راستا می توان به نایب 
قهرمانی لی��گ برتر فوتبال جوانان در س��ال 
8۹، قهرم��ان رده فوتبال امید در س��ال 75 و 
راهیابی به لیگ کش��وری، قهرمانی مسابقات 
فوتبال بزرگس��االن بخش ه��ای هرمزگان در 
سال 73، قهرمان مسابقات فوتبال بزرگساالن 
زیرگروه استان سال 73 و راهیابی به مسابقات 
لیگ برتر هرمزگان، قهرمانی رده بزرگساالن 
مسابقات روس��تایی استان سال 8۹ و راهیابی 
به مس��ابقات روستایی کش��ور، قهرمان رده 
بزرگساالن لیگ برتر استان در سال ۹1 شده 

است .

خم شدن کمر بهترین تیم فـوتبال قـشم زیر بار مشكالت مالی 
سهیلی جوان قشم از لیگ برتر استان انصراف داد

    مس��ابقات ش��طرنج سریع ریتد 
استان هرمزگان که از ابتدای سال 
 ١٣٩٦ بص��ورت ماهیان��ه برگزار 
می گردد و تاکنون این مس��ابقات 
به میزبانی خانه شطرنج بندرعباس 
برگزار می ش��د با توجه به توسعه 
و پیشرفت شطرنج در شرق استان 
ب��رای اولین بار این مس��ابقات در 
میزبانی شهرس��تان  ب��ه  مهرم��اه 

سیریک برگزار شد.
ریت��د  بص��ورت  مس��ابقات   ای��ن 
می باش��د و نتایج آن برای تاثیر در 
ریتینگ بین المللی س��ریع بازیکنان 
به فدراسیون جهانی شطرنج ارسال 
و در ابتدای ماه میالدی آینده انجام 

خواهد شد .
ای��ن مس��ابقات با حض��ور 85 نفر 
از ش��طرنجبازان شهرس��تان ه��ای 
بندرعب��اس ، مین��اب ، س��یریک ، 
بس��تک ، جاسک   و بخش توکهور 
که 44 نفر از آن��ان دارای ریتینگ 
بی��ن الملل��ی بودند به س��رداوري 
داوري  و  فاطم��ه سرفرازش��کوهي 
حمید طاهري زاده و موسي حیدري 
روش  ب��ه  دور   ۹ در  میرش��کار 
سوئیس��ی عصر جمعه 14 مهر ماه 
در تاالر شهر س��یریک برگزار شد 

که در خاتمه :
محم��د اصبح��ی از بن��در عباس با 
ریتینگ بین المللی 1۹۹8 با کسب 
8 امتیاز و پوئن شکنی باالتر به مقام 

قهرمانی رسید .
نیما نجفی از بندر عباس با ریتینگ 
بین المللی 1868 با کسب 8 امتیاز 
و پوئن ش��کنی کمتر ب��ه مقام دوم 

رسید.
ش��هرام س��االری از بندر عباس با 
ریتینگ بین المللی 18۹8 با کسب 
7.5 امتیاز به مقام سوم رسید.امید 
ذاکری از بندرعباس با ریتینگ بین 
الملل��ی 1616 با کس��ب 7 امتیاز و 
پوئن ش��کنی باالتر ب��ه مقام چهارم 

رسید.
سهراب ش��مس الدینی از میناب با 
ریتینگ بین المللی 17۹8 با کسب 

7 امتیاز و پوئن شکنی کمتر به مقام 
پنجم رسید.

حس��ین یونسی فرد از بندرعباس با 
ریتینگ بین المللی 1706 با کسب 
7 امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن 

پیشکسوت شناخته شد.
فرزان��ه پی��ش دار از بندرعباس با 
ریتینگ بین المللی 15۹7 با کسب 
5.5 امتی��از بعن��وان ب��ا امتیازترین 

بانوی شرکت کننده شناخته شد.
محمد ناص��ر رضای��ي از میناب با 
ریتینگ بین المللی 1460 با کسب 
6.5 امتی��از بعن��وان ب��ا امتیازترین 
بازیکن دارای ریتین��گ بین المللی 

زیر 1500 شناخته شد.
از  ش��همیرزادی  رحیم��ی  پارس��ا 
بندرعب��اس با ریتین��گ بین المللی 
1206 با کس��ب 6 امتی��از بعنوان 
با امتیازترین بازیکن زیر 14 س��ال 

شناخته شد .
حسین انصاری با ریتینگ بین المللی 
1718 با کس��ب 6.5 امتیاز بعنوان 
ب��ا امتیازتری��ن بازیکن شهرس��تان 

بندرعباس شناخته شد.
سعید حدادی گورزانگی با ریتینگ 
بین الملل��ی 1714 با کس��ب 6.5 
امتیاز بعنوان ب��ا امتیازترین بازیکن 
شهرستان میناب شناخته شد.عیسی 

حاج��ی زاده با ریتین��گ بین المللی 
11۹3 با کس��ب 6 امتی��از بعنوان 
ب��ا امتیازتری��ن بازیکن شهرس��تان 

سیریک شناخته شد.
همچنین علی طاهرزاده – اسماعیل 
پذیرش – آرمین رحمانی نیا و دینا 
رحمانی از سیریک و محسن مسلمی  
و حس��ین رنجبر از بخ��ش توکهور 
موفق به کس��ب امتی��از الزم برای 
ریتینگ بین المللی س��ریع ش��دند 
ک��ه در ابتدای ماه می��الدی آینده 
ریتینگ بین المللی آنان توسط فیده 

اعالم خواهد شد.
این بازیکنان هم در لیس��ت انتظار 
 ریتین��گ بی��ن المللی س��ریع قرار

 می گیرند که در صورت ش��رکت 
در یک مسابقه رسمی ریتد موفق به 
اخذ ریتینگ بین المللی خواهند شد.
محمد رئیس��ی از میناب  و سارینا 

آتین و  فریبا زمانی  از سیریک
مراس��م اختتامیه با حضور ش��هرام 
س��االری دبیر هیات شطرنج استان 
–  ابراهیم آیین پرست رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان سیریک  
سرپرس��ت  زاده  زره  محم��ود   –
مصطف��ی  ش��هرداری س��یریک – 
کریم��ی زاده رئی��س اداره فرهنگ 
و ارشاد اس��المی سیریک و محمد 
آیین پرس��ت رئیس هیات شطرنج 
شهرستان سیریک برگزار شد که به 

مقام آوران هدایایی اهدا شد.

»محمد اصبحي« قهرمان مسابقات ماهیانه شطرنج 
سریع مهر ماه هرمزگان

دعـوت از وزنه بردار رودانی به اردوی تـیم ملی
 وزنـه برداری کـشور

از  زاده  قاس��م  مه��ران 
وزن��ه  رودان،  شهرس��تان 
بردار دس��ته ٦۲ کیلوگرم 
به مرحل��ه اول اردوی تیم 
مل��ی وزنه برداری کش��ور 

دعوت شد.
 به گ��زارش روابط عمومی 
جوان��ان  و  ورزش  اداره 
شهرس��تان رودان نخستین 

مرحله از اردوی آماده سازی 
تیم ملی وزنه برداری جوانان 
کش��ور جه��ت حض��ور در 
مسابقات آس��یایی و جهانی 
س��ال آتی )2018 میالدی( 
محمدحس��ین  نظ��ر  زی��ر 
برخ��واه س��رمربی تیم های 
ملی پایه کش��ور و علی اکبر 
خورش��یدی فر مرب��ی تیم 

وزنه برداری کش��ور از روز 
جمعه 21 مهرماه در کمپ 
تیم ه��ای ملی وزنه برداری 
آزادی  ورزش��ی  مجموع��ه 
ته��ران آغاز می ش��ود که 
مهران قاسم زاده پوالد مرد 
رودانی از اس��تان هرمزگان 
حض��ور  اردو  ای��ن   در 

دارد.

 ای��ن مرحل��ه اردو که س��ه 
هفته ای است با دعوت 23 
وزنه بردار در قالب سه گروه 
از روز جمع��ه 21 مهرم��اه 
ت��ا روز جمع��ه 12 آب��ان 
ماه در س��الن تمرینی وزنه 
 ب��رداری مجموعه ورزش��ی 
برگ��زار  ته��ران   آزادی 

می گردد.

 مهران قاسم زاده از شهرستان رودان، وزنه بردار به مرحله اول اردوی تیم ملی 
وزنه برداری کشور دعوت شد

برنامه هفته دوم لیگ برتر فوتبال 
هرمزگان

فوتب��ال  برت��ر  لی��گ  مس��ابقات  دوم   هفت��ه 
 باشگاه های استان با برگزاری پنج مسابقه پیگیری

 می شود.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل ورزش 
وجوان��ان هرم��زگان،در مهمترین ب��ازی های 
ای��ن هفته و به طور همزمان از س��اعت 15 تیم 
دریانوردان بندرعباس در ورزش��گاه ش��هرک 
شهید رجایی میزبان اتحاد رودان است، جنوب 
انرژی بَر پارس��یان در ورزش��گاه آزادی خمیر 
 ب��ا اتح��اد ِدژگان دیدار می کن��د و پارس مهر 
خلیج فارس در ورزش��گاه کارگ��ران به مصاف 

آلومینیوم المهدی می رود.
در سایر بازی ها نیز مقاومت میناب در ورزشگاه 
ش��هید امینی پذی��رای دریان��وردان بندرکنگ 
خواهد بود و تیم فوالد نیز در ورزش��گاه نخل از 

تیم سیبه کوخرد میزبانی می کند.
تیم جبل بر ش��هرو نیز در این هفته اس��تراحت 

دارد.

دختر جودوکار هرمزگانی مدال 
برنز بر گردن آویخت

دختر جودوکار هرمزگانی در مس��ابقات جودو 
قهرمانی نوجوانان کش��ور به مدال برنز دس��ت 

یافت.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل ورزش 
وجوانان هرمزگان،در این پیکارها مرضیه کمائی 
در وزن منه��ای 52 کیلوگ��رم با 4 پیروزی و 1 

باخت صاحب گردن آویز برنز شد.
کمائی در دیدار رده بندی و برای کس��ب مدال 

برنز حریف اصفهانی را ضربه فنی کرد.
مس��ابقات ج��ودو قهرمانی نوجوان��ان و جوانان 

دختر کشور در تهران در حال برگزاری است.

پیروزی بسکتبالیست های آدمیس 
مقابل شهرداری

تیم بسکتبال آدمیس میناب در دیداری دوستانه 
تیم شهرداری بندرعباس را شکست داد.

به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل ورزش 
وجوانان هرمزگان،تیم آدمیس در سالن یادگار 
ام��ام مین��اب با نتیج��ه 81 بر 74 از س��د تیم 

شهرداری بندرعباس گذشت.
نمایندگان مین��اب و بندرعباس ب��رای حضور 
در مس��ابقات لیگ دس��ته اول و لیگ دسته دو 

بسکتبال کشور آماده می شوند.

جدال قعرنشینان لیگ برتر فوتسال
 تی��م ه��ای قعرجدول��ی لی��گ برتر فوتس��ال

 باشگاه های کشور به مصاف هم می روند.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل ورزش 
 وجوان��ان هرم��زگان،در هفت��ه س��یزدهم این 
رقابت ها تیم آذرخش بندرعباس از ساعت 18  
سه شنبه در سالن فجر میزبان تیم پارسیان شهر 

قدس است.
در ج��دول رده بن��دی لیگ برتر فوتس��ال تیم 
آذرخش بندرعباس با کسب 11 امتیاز یازدهم 
است و تیم پارسیان شهرقدس نیز با 8 امتیاز در 

جایگاه سیزدهم قرار دارد.

برگزاری مسابقات چهارجانبه فوتبال 
در جزیره هرمز

بمناس��بت  فوتب��ال  چهارجانب��ه  مس��ابقات 
گرامیداش��ت یاد وخاط��ره دانش آم��وز نخبه 
و ورزش��کار فقی��د و زن��ده یاد زه��را زرنگاری 
در جزی��ره هرم��ز برگ��زار گردید.ب��ه گزارش 
وجوان��ان  ورزش  کل  اداره  عموم��ی  رواب��ط 
ورزش  اداره  سرپرس��ت  هرمزگان،دریای��ی 
وجوانان هرمز اظهارداشت:مسابقات چهارجانبه 
فوتبال به میزبانی باش��گاه استقالل و با همکاری 
ای��ن اداره کل ب��ا حض��ور تی��م های اس��تقالل 
،فجر،ش��ایان مهر هرمز واتحاد بندرپل در محل 
زمین چمن مصنوعی هرمز برگزار گردید.دریایی 
افزود:در دیدار های روز اول و دوم مسابقات تیم 
های استقالل وفجر با غلبه بر حریفان خود راهی 
فینال این دور از مسابقات شدند.تیم های شایان 
مهر و اتحاد پل هم راهی دیدار رده بندی شدند.



حوادث  6

پل ارتباطی مردم و سازمان دوستان و هموطنان عزیز، برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد:

1504
آماده دریافت اخبار آتش سوزی ، تخریب و 

تصرف اراضی ملی ، قاچاق چوب و ... روابط عمومی اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری  هرمزگان

 حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله اتش باعث انقراض نسل آنان
 و آتش سوزی درختان می شود 

سه شنبه  18 مهر ماه    1396/ شماره  53  / سال  سوم

تبانی برای ایجاد بازار سیاه بلیت 
پروازهای اربعین

در حال��ی ایرالین ها، چارترکننده های طرف قرارداد 
آنه��ا و آژانس ها برای بازه زمان��ی 13 تا 22 آبان 
موظف به فروش بلیت پروازهای اربعین طبق نرخ 
مصوب ش��ده اند، در بی توجهی دولت، این متولیان 
با نرخ گذاری های غیرمنطق��ی صندلی پرواز، دنبال 

خالی کردن جیب مردم هستند.
 با رصد سایت فروش بلیت شرکت های هواپیمایی 
نیز مش��خص می شود برخی شرکت ها سقف تعیین 
ش��ده نرخ پرواز عتبات را برای بازه زمانی مذکور 
رعای��ت نکرده اند و برخ��ی دیگر از ش��رکت ها با 
فروش صندلی های خود ب��ه چارترکنند ه ها، مدعی 
تکمی��ل صندلی پروازه��ای اربعی��ن در این تاریخ 

هستند.
 دستگیري سارق منجر به کشف

 25 فقره سرقت شد
  فرمانده انتظامي شهرس��تان کرمان از دستگیري 
یک س��ارق و سه مالخر و کش��ف 25 فقره سرقت 
موتور سیکلت توسط ماموران انتظامي کالنتري 15 

این فرماندهي خبر داد.
س��رهنگ »عبدالعلي روانبخ��ش« در گفت و گو با 
خبرن��گار پایگاه خبري پلیس در تش��ریح این خبر 
گفت: در پي اعالم مرکز فوریت هاي پلیس��ي 110 
مبني بر وقوع چندین فقره س��رقت موتورس��یکلت 
در سطح ش��هر کرمان، دستگیري سارق یا سارقان 
در دس��تور کار مأموران انتظامي کالنتري 15 شهر 

کرمان قرار گرفت.
وي افزود: در همین راس��تا مأموران انتظامي موفق 
ش��دند با انجام یک س��ري اقدام��ات اطالعاتي و 
پلیسي، یک نفر س��ارق را شناسایي و در یک اقدام 
ضربت��ي وي را در داخ��ل مخفیگاه��ش غافلگیر و 

دستگیر کنند.
س��رهنگ روانبخش ادامه داد: مته��م در بازجویي 
هاي تخصصي مأموران انتظامي به 25 فقره سرقت 

موتور سیکلت اعتراف کرد.
این مقام انتظامي در پایان با اش��اره به اینکه در این 
رابطه 3 مالخر نیز دس��تگیر شدند و تعدادي موتور 
سیکلت نیز از مخفیگاه متهم کشف شدگفت: متهم 
دس��تگیر ش��ده به همراه مالخران پس از تش��کیل 
پرونده جهت س��یر مراحل قانوني به مراجع قضائي 

معرفي شدند.

کشف 2هزار و340 میلیاردی کاالهای 
قاچاق در هرمزگان

فرمانده انتظامی اس��تان از افزای��ش 24 درصدي 
کش��ف انواع کاالي قاچاق به ارزش 2هزار و 340 

میلیارد ریال، طي 6 ماهه اول امسال خبر داد.
 س��ردار »عزیزاله ملکی« در نشس��ت رسانه ای با 
خبرن��گاران ضمن تبری��ک هفته نی��روی انتظامی 
بیان داش��ت: پلیس اس��تان هرمزگان ط��ي 6 ماه 
س��ال جاري، با تالش ش��بانه روزي ، اشراف کامل 
اطالعات��ي بر محورهاي مواصالت��ي و اجراي طرح 
هاي پاکس��ازي نقاط آلوده ، هزار و 877 دس��تگاه 
خودرو س��بک و س��نگین و 12 فروند شناور حامل 

کاالي قاچاق را شناسایي و توقیف کردند.
وی با اشاره به اینکه در این مدت مجموعا 2هزار و 
340 میلیارد ریال  انواع کاالی قاچاق کش��ف شد، 
افزود: این آمار نس��بت به مدت مش��ابه در س��ال 
گذشته 24 درصد افزایش داشته است.سردار ملکی 
ادام��ه داد: با تالش ماموران در این مدت 33 هزار 
و 124 کیلوگ��رم انواع مواد مخدر کش��ف و 420 
دستگاه خودرو در بحث حمل و قاچاق مواد افیونی 
توقیف ش��د ،همچنین ه��زار و ۹63 قاچاقچی مواد 
مخدر دس��تگیر و 11 ه��زار و 724 معتاد بالمکان 

و کارتن خواب از سطح استان جمع آوری شدند.
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   رئیس پلیس آگاهی اس��تان از افزایش 
۲5 درصدی انواع کاالی قاچاق از ابتدای 
سال جاری تا کنون خبر داد و گفت: در 
این م��دت ۲٣5 میلی��ارد توم��ان انواع 

کاالی قاچاق کشف شده است.
به گزارش خبرنگار پای��گاه خبری پلیس، 
س��رهنگ » عبدالمجید کرم��ی« در جمع 
خبرن��گاران گفت : با ت��الش همه جانبه و 
ش��بانه روزی مجموعه کارکنان فرماندهی 
انتظامی استان ، بکار گیری تمام امکانات و 
همچنین همکاری ، همدلی و تعامل شایسته 
دیگر دس��تگاه های مرتبط بویژه دس��تگاه 
قضائی ، امنیت مطل��وب و قابل قبولی در 

استان حاکم است .
وی اف��زود: در 6 ماهه امس��ال با توجه به 
اجرای منظم و مس��تمر ط��رح های ارتقاء 
امنی��ت اجتماع��ی، وق��وع جرایم خش��ن 
25درص��د ، س��رقت های مس��لحانه 70 
درص��د ، جرای��م اقتص��ادی 1۹ درصد ، 
مجموع س��رقت ها 7 درص��د ، وقوع قتل 
24 درصد ، آدم ربایی 50 درصد و جعل 

و کالهبرداری 21 درصد کاهش داش��ته 
است .

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان با اش��اره به 
افزایش 25درصدی کشفیات انواع کاالی 
قاچ��اق در اس��تان ، خاطر نش��ان کرد: از 
ابتدای سال جاری تا کنون با تالش شبانه 
روزی پلیس و همکاری دیگر دس��تگاه ها 
خصوص��ا گم��رگ اس��تان، 235 میلیارد 
توم��ان ان��واع کاالی قاچاق کش��ف، هزار 
و 878 دس��تگاه خودرو س��بک و سنگین 
حام��ل کاالی قاچ��اق توقی��ف ، 2 هزار و 
77۹ قاچاقچی کاال دستگیر و همچنین 35 
باند کالن قاچاق متالش��ی شده است که 
به لحاظ انهدام باند قاچاق در مقایس��ه با 
مدت مشابه سال قبل 775 درصد رشد و 

افزایش را شاهد بودیم.
س��رهنگ کرمی اذعان داش��ت: در بحث 

س��رقت با همکاری س��ایر شهرستان های 
اس��تان بویژه شهرس��تان بندرعباس، 18 
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ویژه س��رقت 
و دستگیری متهمان فراری در استان اجرا 
شده که در اجرای این طرح ها 385 فقره 
انواع سرقت کشف و 38 باند نیز متالشی 

شده است .
رئیس پلیس آگاهی هرمزگان با اش��اره به 
اینک��ه امنیت یک مقوله نس��بی و همواره 
دغدغ��ه م��ردم در جامعه بوده و هس��ت 
، خاطر نش��ان کرد: امنیت و س��المت دو 
نیاز مهم و اصلی ش��هروندان است و همه 
موظف و مکلف هستیم همان گونه که به 
موضوع س��المت خود حساس هستیم در 
بحث امنیت نیز این حساس��یت را داشته 

باشیم.

این مسئول انتظامی استان ضمن قدردانی 
از مش��ارکت و همکاری خ��وب مردمی با 
پلیس در شناسایی و کشف جرایم از عموم 
ش��هروندان و مردم فهیم اس��تان خواست 
در صورت مش��اهده و برخورد با هرگونه 
تهی��ه، توزیع و حمل م��واد مخدر و ایجاد 
ناهنجاری در اس��رع وق��ت از طریق تلفن 
110 اط��الع تا در کمتری��ن زمان ممکن 
نسبت به شناس��ایی و دستگیری مجرمان 

و متخلفان اقدام شود.

افـزایش 25 درصدی کشفیات انواع 
کاالی قاچاق در هرمزگان

   فرمان��ده مرزباني ناج��ا گفت: با توجه 
به تغیی��رات تهدیدات، بای��د توان ما نیز 
متناس��ب با آن افزایش پیدا کند بنابراین 
تقوی��ت مرزه��ای دریای��ی و خش��کی با 
تجهیزات پیشرفته و نوین در دستور کار 

قرار دارد.

به گ��زارش خبرنگار پای��گاه خبري پلیس، 
سردار "قاس��م رضایي" در مراسم تکریم و 
معارفه فرمانده��ان قدیم و جدید دریاباني 
اس��تان هرم��زگان، گف��ت: رزمن��دگان و 
ش��هدای عرص��ه امنی��ت و مداف��ع حرم 
نقش مهم و تاثیرگ��ذاری در امنیت ایران 
اس��المی دارن��د چراکه مدافع��ان حرم از 
آرمان های انقالب اس��المی دفاع می کنند.

سردار رضایي با اشاره به اینکه امروز شاهد 
ناامنی و تهدیدات در کش��ورهای پیرامونی 

هس��تیم، گفت: در جمهوری اسالمی ایران، 
 ب��ه برکت بصی��رت ب��االی مل��ت و نیز 
هدایت های داهیانه فرمانده معظم کل قوا،  

امنیت مطلوبی بر کشور حاکم است.
فرمانده مرزبانی ناجا اذعان داشت: جایگاه 
مرز در کشور یک جایگاه ملی است و همه 
در قب��ال آن وظیفه دارند؛ مرزبانان باید از 
تمام نقاط مرزی کشور حراست و پاسداری 
کنن��د بنابراین معتقدی��م مرزبانی همانا به 
معن��ای عملکرد مرزنش��ینان و مرزبانان با 

هم است. وی با اش��اره به 1100 کیلومتر 
مرز اس��تان هرمزگان بر افزایش تجهیزات 
دریابانی این اس��تان تاکی��د و تصریح کرد: 
با توجه ب��ه تغیی��ر تهدیدات، بای��د توان 
م��ا نیز متناس��ب با آن افزای��ش پیدا کند 
بنابراین تقویت مرزهای دریایی و خش��کی 
با تجهیزات پیشرفته و نوین در دستور کار 
قرار دارد.سردار رضایي در خاتمه از تالش 
های صادقانه س��رهنگ "علی میر شمسی" 
در مدت تصدی فرماندهی دریابانی استان 
هرم��زگان تقدیر و س��رهنگ "علی اصغر 
خ��رم روی" ک��ه از فرماندهان باس��ابقه و 
پرتالش ناجا اس��ت را به س��مت فرمانده 
جدید دریابانی اس��تان هرمزگان منصوب 

کرد./

تقویت دریابانی با تجهیزات 
پیشرفته و نوین
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1 ( روزنامه نگار ما از پذيرش هرگونه پاداش مادي براي پيش برد مقاصد خصوصي مغاير با مصالح عمومي، خودداري 
مي کند.

2 ( روزنامه نگار ما از قبول هرگونه فش��ار و تهديد براي انتش��ار مطالب يا تغيير محتويات آنها، خودداري کرده و از 
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    بازارهای هرمزگان مملو از چای خارجی نامرغوب، 
بی كيفيت و آلوده اس��ت كه عمدتا به صورت قاچاق 
وارد كش��ور شده و با اس��تاندارد های ملی همخوانی 

ندارد.
به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی هرمز؛چ��ای یکی از 
نوش��یدنی های پای ثابت خانه ایرانی هاست که سابقه 
اس��تفاده از این گیاه به  قرن ها پیش می رس��د  از این 
رو برگ های س��بز چای که شرق آسیا وارد کشورمان 
شده جز جدایی ناپذیر زندگی مردم این دیار را تشکیل 

می دهد.
با ورود اولین بوته چای به ایران کشت و زرع این گیاه 
رونق گرف��ت و هزاران هکتار از اراضی کش��ور به این 
محصول اختصاص یاف��ت و به یکی از مهم ترین تولید 

کنندگان چای تبدیل شدیم.
شهر های مهم کش��ور مانند الهیجان، رودسر و املش 
بزرگتری��ن تولید کننده چای ایرانی به ش��مار می آیند 
که صدها کش��اورز را ب��ه پرورش و کش��ت این گیاه 
مشغول کرده است اما آنچه که رونق را از کسب وکار 
چای��کاران گرفته واردات بی روی��ه و قاچاق چای های 
خارجی به بازار اس��ت که م��رگ تدریجی این صنعت 

را رقم زده است.
واردات ب��ی رویه چای های بی کیفیت و آلوده به مواد 
سمی موضوعی است که ارگان های مختلف آن را تایید 
م��ی کنند و مردم را از نوش��یدن محص��والت خارجی 
برح��ذر م��ی دارند ام��ا رنگ و طعم ب��رگ های چای 
خارجی ذائقه مردم را عوض کرده تا چش��م هایشان را 
بر روزگار س��یاه هزاران چایکار داخلی و س��المت خود 

ببندند.
در این میان اس��تان هرمزگان ب��ه دلیل برخورداری از 
1100 کیلومت��ر مرز آب��ی و فعالیت های چش��م گیر 
اقتصادی از دیرباز ش��اهد پدیده قاچاق چای و واردات 
بی حس��اب و کتاب این محصول است به گونه ای که 
کوچه پس کوچه های بازار شهرستان های بندرعباس 
و مین��اب ش��اهد عرض��ه انواع چ��ای ه��ای هندی و 
سریالنکایی است که اغلب به صورت قاچاق وارد شده 
ت��ا طعم واقع��ی و طبیعی چای ایران��ی در ذائقه مردم 

فراموش شود.
ه��م اکنون واردات بی رویه چ��ای های خارجی که در 
ل��وای رنگ و عطرهای مصنوعی پنهان ش��ده اند صدر 
 نش��ین کاالهای واردات از س��وی کش��ورهای حاشیه 
خلیج فارس است که در کنار آثار سوء اقتصادی،سالمت 

مردم را تحت الشعاع قرار می دهد.
بی��ش از چن��د ده��ه اس��ت که چ��ای ه��ای کلکته و 
س��ریالنکایی با برندهایی همچ��ون گالبی، احمد،العطور 
و… ب��ازار های هرم��زگان را قبضه کرده و عضو ثابت 
خانه مردم ش��هر شده که در این میان طعم و عطر این 
محصوالت موجب اعتیاد عامه مردم به مصرف ش��ده 
اما در پس ظاهر خوش رن��گ و لعاب این محصوالت 
عمدتا رنگ ها و اس��انس های شیمیایی وجود دارد که 

مصرف طوالنی مدت آن ع��وارض جبران ناپذیری را 
برای سالمت فرد موجب می شود.

اخی��را در تازه ترین براوردها اعالم ش��ده که برخی از 
چ��ای های خارجی از خون اس��تفاده می ش��ود چنانچه 
اگر یک قاش��ق چای خشک را در یک لیوان آب سرد 
بریزید ش��اهد رنگ دادن آن هس��تیم و این آزمایش 

ساده بیانگر غیر طبیعی بودن محصول است.
واردات ۱5۰ ميليارد  چای سياه به كشور

بر اس��اس آمار گمرک در تیرماه سال 1396 قریب به 
هزار تن چای سیاه، به ارزش ریالی 149845499122 

و ارزش دالری 4614002 وارد کشور شده است.
کشور هند با صادر کردن 580 تن چای سیاه، به ارزش 
دالری 2718545 و ارزش ریال��ی 88300071571 
و همچنین کش��ور کنیا با صادرات 58 تن چای س��یاه، 
دالری  ارزش  و   7277412615 ریال��ی  ارزش  ب��ا 
224077 جزو کشورهایی هس��تند که این محصول را 

به ایران صادر می کنند.
در روزه��ای و ماهه��ای اخی��ر میلیارده��ا ریال کاالی 
قاچاق در هرمزگان کشف شده که چای نیز پای ثایت 
این کاالهای قاچاق اس��ت اما موضوعی که در این بین 
موجب حیرت و تامل است بسته بندی چای ایرانی در 

قالب محصوالت خارجی در هرمزگان است.
نمی توان این نکته را نادیده گرفت که مردم سرزمینمان 
خارجی پس��ند ش��ده اند و س��رمایه خود را برای خرید 

محصوالت ب��ی کیفیت خارجی صرف م��ی کنند و در 
حالی که چای ایرانی بهترین،س��الم تری��ن و با کیفیت 
ترین چای جهان شناخته شده این محصول در سرزمین 

خود بیگانه است.
برای��ن اس��اس چ��ای کاران ایران��ی که در س��رزمین 
خودش��ان غریب واقع ش��ده ان��د باید ش��اهد فعالیت 
ش��رکت هایی باشند که برای فروش محصوالت بیگانه 
س��رمایه گذاری می کنند و به پشتوانه سود باد آورده 
این تجارت نابودی معیش��ت ه��زاران چای کار را رقم 

می زنند.
  مناط��ق آزاد محل بس��ته بندی چ��ای و قند خارجی 

شده اند
جزیره قش��م به عنوان یک��ی از بزرگترین جزایر خلیج 
ف��ارس و منطقه آزاد اقتص��ادی در کنار واردات چای 
خارج��ی اخیرا به بس��ته بن��دی چای ایران��ی در قالب 

محصوالت هندی فعالیت می کند.
براین اساس محصول با کیفیت ایرانی به جای صادرات 
به آن سوی مرزها در جزیره قشم با برندهای معروف 
هندی بس��ته بندی می شود سپس به داخل کشور باز 

می گردد.
همچنین چندی پیش نیز نایب رئیس کمیسیون عمران 
مجل��س در گفتگویی اظه��ار کرد:برخی مناطق آزاد به 
محلی برای بسته بندی کاالی خارجی مانند قند و چای 
تبدیل ش��ده اند و احس��اس می کنم عملکرد مورد نظر 

برای یک منطقه  آزاد را نداشته است.
یارمحم��دی تأکی��د کرد: مناط��ق آزاد از جمله کیش، 
 قش��م و چابهار باید در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت 

کنند.
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قاچاق گریبانگیر چایـکاران داخلی؛

جزایر قـشم و کـیش پایگاه بسته بندی 
چای خارجی!

رنگ باختن چای ایرانی در هجوم محصوالت هندی

 هرمزگان به دلیل برخورداری
 از ۱۱۰۰ کیلومتر مرز آبی و 

فعالیت های چشم گیر اقتصادی 
از دیرباز شاهد پدیده قاچاق چای 

و واردات بی حساب و کتاب این 
محصول است به گونه ای که کوچه 

پس کوچه های بازار شهرستان های 
بندرعباس و میناب شاهد عرضه انواع 

چای های هندی و سریالنکایی است 
که اغلب به صورت قاچاق وارد شده تا 

طعم واقعی و طبیعی چای ایرانی 
             در ذائقه مردم فراموش 

                شود

در روزهای و ماههای اخیر 
میلیاردها ریال کاالی قاچاق در 

هرمزگان کشف شده که چای نیز 
پای ثایت این کاالهای قاچاق است 
اما موضوعی که در این بین موجب 

حیرت و تامل است بسته بندی 
چای ایرانی در قالب محصوالت 

خارجی در هرمزگان است.نمی توان 
این نکته را نادیده گرفت که مردم 
سرزمینمان خارجی پسند شده اند 
و سرمایه خود را برای خرید           

محصوالت بی کیفیت 
خارجی صرف می کنند


