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حمله روزانه سگ های وحشی به جبیرهای هرمز؛
 جبیرها را سگ نکشد 

زباله خواری می کشد 
استاندارهرمزگان  :

صنعت گردشگری هرمزگان 
»گردشگری معیشتی«  است 

شورای اطالع رسانی دولت :
 افزایش ۵۷ درصدی 

کف دستمزد کارگران قطعی است
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امام جمعه قشم :

 مدیران فاسد دوران 
قبلی منطقه آزاد باید 

برکنار و محاکمه شوند 
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مشروبات  الکلی 
همچنان قربانی می گیرد 

معاون درمان وزارت بهداشت :

ماسک  ها را برداریم ، موج شدیدی 
از کرونا رخ می دهد

نماینده مردم غرب هرمزگان درمجلس  :
جایگاه شوراها با ایجاد پارلمان های محلی 

ارتقا می یابد

گروه خبر // استاندار هرمزگان، تامین مسکن، بهبود معیشت و پرداخت بروز حقوق کارگران را از موارد 
مهم در دستور کار دولت سیزدهم دانست.

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس مهدی دوستی در آیین تجلیل از برگزیدگان سی و سومین جشنواره امتنان 
از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه استان هرمزگان که همزمان با روز کار و کارگر برگزار شد، عنوان 
کرد: دولت سیزدهم در موضوع افزایش دستمزد و تامین مسکن کارگران برنامه های ویژه ای دارد که امیدواریم 

ما نیز بتوانیم به عنوان نماینده دولت در اســتان، این راهبردهای دولت مردمی ایران قوی را اجرایی کنیم.وی با 
اشــاره به پیگیری حل مسائل کارگران در هرمزگان، ادامه داد: در خصوص تعاونی های مسکن کارگران، 14 
تعاونی مسکن بالتکلیف در استان داریم که بخشی از این تعاونی ها مربوط به کارگران عزیز است و با تمرکز 
ویژه، تعیین تکلیف آنها را آغاز کرده ایم و امیدوارم در یک ماه آینده، براســاس برنامه شش تعاونی مسکن را 

تعیین تکلیف کنیم.

// مدیرکل ســتاداجرایی  گروه خبر 
فرمان امام )ره( هرمــزگان از توزیع 
5800بسته معیشتی در هفته های آتی 

در استان خبرداد.
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ منوچهر 
دانشــمند افزود: این بسته های معیشتی 
که شــامل اقالمی نظیر برنج،روغن،رب 
گوجه،حبوبات، ماکارونی  و... اســت که 
توسط گروه های جهادی بین نیازمندان در 
سطح استان توزیع می شود.دانشمند اظهار 
داشــت : در ماه مبارک رمضان 50هزار 
 پرس غذای گرم نیزدر اســتان توســط 
گروه های جهادی همکارســتاد اجرایی 

پخته و بین نیازمندان توزیع شد.

کرد:همچنیــن  خاطرنشــان  وی     
بــه  یخچــال  از 30دســتگاه   بیــش 
 خانواده های محــروم فاقد یخچال اهدا 

شد.
    وی توزیع منبع آب 5و10هزار لیتری 
و500لیتری در برخی از روستاهای شرق 
استان را از دیگر اقدامات این نهاد انقالبی 
خواندوافزود:قبــل از ماه مبارک رمضان 
خدمات دندانپزشــکی را در محله کوی 

ملت بندرعباس و شهرستان های بستک و 
جاسک برای محرومان داشتیم وبعد از ماه 
مبارک رمضان این خدمات دندانپزشکی 
را در روســتاهای محروم استان داریم.

مدیرکل ستاداجرایی فرمان امام )ره( استان 
هرمزگان افزود: با تفاهمنامه ای که با بانی 
مسجد موقوفه ناصری داشتیم، در مناطق 
مدنظرشان دندانپزشکان به ارائه خدمات 

خواهند پرداخت.

  وی گفت: در بخش فرهنگی محالت با 
مشارکت شهرداری تا 100میلیون تومان 
برای ساخت مسجد در محله نظری میناب 

کمک می کنیم.
  دانشــمند از کمک 100میلیون تومانی 
برای تعمیرات منازل آسیب دیده در زلزله 
بســتک  خبرداد و افزود: در زلزله سال 
گذشته فین وتوابع 22کانکس توسط بنیاد 
احسان به اداره کل نوسازی مدارس تحویل 

داده شد و امســال نیز 24میلیارد تومان 
 برای استانداردسازی و بازسازی مدارس 
توسط بنیاد برکت در این منطقه پرداخت 

می شود.

مدیرکل ستاداجرایی فرمان امام )ره( هرمزگان در گفتگو با  خبرنگار دریا عنوان کرد

توزیع 5800 بسته معیشتی در هرمزگان

ادامه از تیتر یک //
   اســتاندار هرمزگان افــزود: در طرح نهضت ملی 
مسکن نیز تالش خواهیم کرد سهم کارگران افزایش 
یابد و زمین مناســب در محل مناسب فراهم شود و 
در این راستا نیاز است تعاونی های کارگری شکل 
گیرد تا زمین در محل مناسب برای ساخت مسکن 

کارگران در اختیار آنها قرار گیرد.
  دوستی تصریح کرد: پرداخت بروز حقوق کارگران 
با دســتور رئیس جمهور محترم در حال پیگیری و 
انجام اســت و در این خصوص رصد الزم صورت 

می گیرد.
   وی گفت: در زمینه توســعه امکانات زیرساختی 

ورزش و تفریــح کارگران نیز برنامــه داریم تا این 
زیرساخت ها بازسازی شوند.

   استاندار هرمزگان با بیان اینکه مشکالت کارگران 
 را درک می کنــم، خاطرنشــان کــرد: هرآنچه که 
بتوانیم برای رفع مشــکالت کارگران انجام خواهیم 
 داد و تاکنــون نیز بــه طور ویژه ایــن موضوع را 
پیگیــری کرده ام و از این پس نیــز تالش خواهیم 
 کرد با دســته بندی موارد، مسائل اصلی کارگران را 
حل کنیم تا شــاهد بهبود معیشت کارگران بزرگوار 

باشیم.

استاندار هرمزگان مطرح کرد  

 افزایش سهم کارگران در طرح نهضت ملی مسکن

گروه خبر // حســن خلج طهرانی در دیدار با 
امام جمعه بندرعباس، با اشاره به این نکته که 
متقاضی سرمایه گذاری در بخش صنایع معدنی 
و فلزی و پتروشیمی وجود دارد، اظهارداشت: 

شرایط استان هرمزگان به خصوص بندرعباس 
برای سرمایه گذاری بسیار مطلوب است چراکه 
از نظر امکانات شهری، وجود نیروی متخصص، 
دریا، فرودگاه، اتصــال به خطوط ریلی و … 

شرایط خوبی را دارد.
  بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ وی، بندرعباس را 
دروازه توســعه کشورهای آســیای میانه دانست 
و تصریــح کرد: کشــورهای آســیای میانه نگاه 
ویژه ای به بندرعباس دارند؛ چراکه این شهرستان 
از ظرفیت هــای بی بدیــل و خوبــی در حوزه 
ســرمایه گذاری برخــوردار اســت و همین امر، 
بندرعباس را به یکی از بهترین نقاط کشــور برای 

سرمایه گذاری تبدیل کرده است.
   مدیرعامل منطقه ویــژه اقتصادی خلیج فارس 
گفت: اســتان هرمزگان با ظرفیت تولید بیش از 
4.5 میلیون تن فوالد رتبه دوم در کشور را دارد و 
این قول را می دهیم که پس از راه اندازی طرح های 
فوالدی که در حال اجرا است، بندرعباس به رتبه 

اول تولید فوالد کشــور تبدیل شود.خلج طهرانی 
با اشــاره به وســعت پنج هزار هکتار منطقه ویژه 
خلیج فارس، خاطرنشــان کرد: ســال گذشته با 
وجود تمــام محدودیت هــا و چالش ها، بیش از 
یک میلیارد دالر صــادرات از منطقه ویژه انجام 
شده اســت که شــاخص قابل قبولی در شرایط 
تحریم محسوب می شود.وی، با بیان این نکته که 
12 هــزار نفر به صورت مســتقیم در منطقه ویژه 
خلیــج فارس در حال فعالیت هســتند، افزود: با 
هدف گذاری انجام شــده می توان ارتزاق بیش از 
100 هزار نفر در استان هرمزگان را به صورت های 
مستقیم و غیر مستقیم تامین کرد. مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس با اشــاره به دغدغه 
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در خصوص 
اختصاصــی صنایع، گفت:  نیروگاه هــای   ایجاد 
در راستای مدیریت تولید و مصرف برق در استان 
هرمزگان شرکت های فوالد هرمزگان و فوالد کاوه 
جنوب کیش در حال احداث نیروگاه های 500 و 

1000 مگاواتی هستند.

 خلج طهرانی در دیدار با نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

هرمزگان رتبه دوم تولید فوالد کشور دارد

استاندار هرمزگان مطرح کرد  

 افزایش سهم کارگران
 در طرح نهضت ملی مسکن

در طرح نهضت ملی مسکن نیز تالش خواهیم کرد سهم کارگران افزایش یابد و زمین مناسب در محل مناسب فراهم شود

ادامه در همین صفحه

بی سهمی هرمزگانی ها از اشتغال در صنایع  و بنگاه های اقتصادی
صفحه 2 را بخوانید



۸۰ نوآوری در نمایشگاه قرآن کریم رونمایی شد
  گــروه خبر //  مدیــر کل دفتر تبلیغ و ترویــج امور قرآن و 
عترت )ع( وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: امسال در بیست 
و نهمین نمایشگاه قرآن کریم ۸0 نوآوری رونمایی شد. حامد منیری 
در آیین اختتامیه مســابقات قرآن کریم جزیره کیش اظهار داشت: 
نمایشــگاه قرآن کریم در ســال جاری با شعار قرآن کتاب امید و 
آرامش برگزار شد که رونمایی از ۸0 نوآوری در آن نشان از توجه 
ناشــران و مولفان به این کتاب آسمانی است.وی با بیان اینکه در 
طی ایام برگزاری از این نمایشگاه اقشار مختلف مردم بیش از یک 
میلیون بازدید از آن انجام یافته اســت افزود: معتقدم هنر بهترین 
ابزاری اســت که در می توان از آن در راســتای جذب جوانان و 
نوجوان استفاده کرد.یاســر شاه پیری معاون فرهنگی و اجتماعی 
ســازمان منطقه آزاد کیش نیز در این آیین با بیان اینکه توســعه 
 فعالیت های قرآنی یکی از اهداف این معاونت است افزود: انتظار 
مــی رود با همکاری فعاالن فرهنگی جزیره فعالیت های قرآنی و 
بهره مندی از آن در جزیره روز به روز رونق داشــته باشد.در این 
آیین از 105 شرکت کننده برتر مسابقات قرآن کریم جزیره کیش 
تجلیل شد؛ شرکت کنندگان در 30 رشته از جمله صحیح ، خوانی، 
ترتیل ۷ تا 11 سال ، ترتیل 12 تا 1۸ سال ، قرائت تقلیدی صوره 
ضحی زیر 1۸ سال، حفظ 1۶ سوره آخر قرآن کریم زیر 1۸ سال ، 
حفظ 2۸ سوره آخر قرآن کریم زیر 1۸ سال ، حفظ سوره جمعه ، 
حفظ یک جز زیر 1۸ سال حفظ جز 30 زیر 1۸ سال  مقام آورده 
بودند.به گزارش ایرنا ؛ دیگر رشته های این مسابقات شامل حفظ 
جزء 2، ســه، چهار، پنج، ۶، هفت، 11 و 12 ، اذان زیر 1۸ سال ، 
ترجمه قرآن کریم زیر 1۸ سال ، قرآن تحقیق ، قرائت ترتیل ، اذان، 
حفظ یک، 2، سه، چهار، پنج، 15 و 20 جزء و حفظ کل ، ترجمه 

قرآن کریم  و ترجمه مفاهیم قرآن کریم  است.

آغاز عملیات فاز ۲ مرمت معبد هندوهای بندرعباس
  گروه خبر // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان از آغاز عملیات فاز 2 مرمت معبد هندوهای بندرعباس 
خبر داد. سهراب بناوند افزود: در این فاز از عملیات مرمت، موریانه 
زدایی، دوخت و دوز گنبد، تعمیر و تعویض در و پنجره ها، نورگیر، 
ناودان ها و روکش بنا به متراژ 300 مترمربع انجام می شود.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان بیان کرد: برای 
این فاز از عملیات مرمت مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال در نظر 
گرفته شده است.به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی در پایان خاطرنشان 
کرد: معبد هندوها یا پرستشــگاه بُِت گورن یکی از آثار تاریخی 
بندرعباس است که در سال 12۶۷ در زمان حکومت محمدحسن 
خان سعدالملک حاکم وقت بندرعباس، از محل جمع آوری هدایای 

هندوها، توسط تجار هندی ساخته شده است.

شورای اطالع رسانی دولت:
 افزایش ۵۷ درصدی کف دستمزد کارگران قطعی است

  گروه خبر //  شورای اطالع رسانی دولت، گمانه زنی ها درباره 
احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق کارگران را نادرســت اعالم 
کرد. شورای اطالع رسانی دولت ضمن تبریک روز کارگر اعالم کرد: 
تصمیم شــورای عالی کار برای افزایش 5۷ درصدی کف دستمزد 
کارگران قطعی است و گمانه زنی ها درباره احتمال تعدیل افزایش 
حداقل حقوق کارگران نادرســت است.به گزارش ایرنا، بر اساس 
این گزارش، دولت قاطعانه از سربازان خط مقدم تولید ملی - هم 
کارگران و هم کارفرمایان - حمایت می کند و معیشت کارگران را 

خط قرمز خود می دانند.

خبر

خبری
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سرمقاله

  امام جمعه موقت بندرعباس در خطبه های نمازجمعه هفته قبل با تاکید 
بر اینکه مدیران صنایع هرمزگان باید از نیروهای خود استان باشند؛ گفت:« 
در خطبه گذشته نصیحت کردم، اما متأسفانه به گوش آقایان نرفت، االن هم 
می گویم اما اگر باز هم به گوششان نرفت، به گونه دیگری برخورد خواهم 
کرد.اینجا پاالیشــگاه ها، صنایع، بنادر، دریا و زمینه های کاری وجود دارد 
چرا باید مردم اینجا بیکار باشند؟ این ظلم است که اینجا زمینه های کار در 
استان وجود داشته باشد، اما از استان های دیگر نیرو به کار گرفته  شود و این 
محقق نمی شود مگر اینکه مدیران صنایع از استان هرمزگان منصوب شود.« 
 آیت اهلل قنبر درویشــی در جمع نمازگزاران بندرعباس به موضوعی اشاره 
کــرده اند که همواره دغدغه هرمزگانی ها بوده و کمتر به این دغدغه توجه 
 شــده اســت. این بی توجهی ها هم باعث شده اســت که مردم و جوانان 
استان سهمی از اشتغال در صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک، 
پاالیشگاه ها، بنادر و گمرکات نداشته باشند و به همین دلیل هرمزگان همواره 
باالترین نرخ بیکاری را در کشور به خود اختصاص داده و در بیکاری، فقر 
وفالکت و گرانی همواره این استان در صدر قرار گرفته است. برای هیچکس 
قابل باور نیست استانی که درصدر اســتان های درآمد خیز کشور است، 
درصدر بیکاری و فقر و فالکت نیز قرار گیرد و گرانترین شــهر کشور هم 
بندرعباس شود. متاسفانه در ادوار مختلف به بندرعباس و هرمزگان بی مهری 
شده و سهم چندانی حتی از درآمد خودش نداشته است و بدتر اینکه برخالف 
قانون حتی مازاد درآمدش را به اســتان ندادند. از آن طرف بیشــتر همین 
 صنایع و بنگاه های اقتصادی برخالف قانون مالیات های مستقیم، مالیات و 
عوارض شان را در استان محل فعالیت پرداخت نکردند؛ یعنی با عمل نکردن 
به قانون، به مردم اســتان اجحاف بزرگی را روا داشــتند. درصورتیکه این 
صنایع حتی بایستی در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی، در عمران 
 و آبادانی شــهرها و روستاهای اســتان در حوزه های مختلف مشارکت 
 می کردنــد که نکردند. همیــن االن هم اســتاندار و نماینــدگان مجلس 
 مــی توانند در طرحــی، زمینه مشــارکت صنایــع را در آبادانی محالت 
حاشیه ای بندرعباس فراهم کنند و عمران هر محله را به یک صنعت واگذار 
کنند و حتی اجرای طرح ها مانند احداث خیابان بلوار ، ســاخت مدرســه، 
پارک و.... را با نام همان صنعت در این محالت داشــته باشــند و تعدادی از 
جوانان و جویندگان شــغل این محالت را جذب کنند تا ساکنان این مناطق 
اثرات وجود این صنایع را لمس کنند و سهم مان از صنایع فقط گرانی مسکن، 
ترافیک، آلودگی، بیماری، بیکاری و... نباشد. چرا بایستی این صنایع در استان 
باشــند و جوانان استان شغل مناسبی نداشته باشند و به مشاغل کاذب روی 
بیاورند وبرچســب قاچاقچی و... بخورند و جان شــان را هم در این مسیر 
 از دست دهند؟ آیا صنایع و مســئوالن ومتولیان مربوطه در عزادارشدن این 
خانواده ها سهمی ندارند؟ حتی به فرزندان صیاد هرمزگانی مجوز صید وصیادی 
داده نمی شــود وبرخی بدون مجوز بدنبال کسب روزی حالل از دریا هستند 
واز آن طرف کشتی های موســوم به چینی و... دریا را جاروب می کنند. به 
 این کشــتی ها نمی گویند که ذخایر دریا را از بین می برند و ذخایر را تهدید 
 مــی کنند، اما به صیادان و متقاضیان صید وصیادی مجوز داده نمی شــود و

بهانه شان این است تا ذخایر دریایی حفظ شود. متاسفانه باید گفت هرمزگان 
در حوزه های مختلف سرزمین تناقض ها است. حتی صنایع از رسانه ها نیز 

حمایت چندانی ندارند که بایستی در این حوزه نیز تجدیدنظر شود.
    علی زارعی

بی سهمی هرمزگانی ها از اشتغال در صنایع  و بنگاه های اقتصادی

گروه خبر //  استاندار هرمزگان با بیان اینکه 
این اســتان به لحاظ شاخص فالکت و بیکاری 
دارد،گفت:  قرار  کشوری  نخست  رتبه های  در 
وضع موجود استان عملکرد دولت گذشته بوده 
و نافی مسوولیت های ما نیست؛ بلکه براساس 
قول هایی که به مردم دادیم تمام تالشــمان 
را به صورت واقعی برای کاهش این آمار بکار 

خواهیم بست. 
   مهدی دوستی در نشست با تشکل های دانشجویی 
و روســای دانشــگاه های هرمزگان، با اشاره به 
طرح های کالن زیرساختی در حال پیگیری و اجرا 
در استان، افزود: اشتغال دغدغه اصلی دولت است 
اما مدل توسعه هرمزگان دارای اشکاالتی است.وی 
بیان داشت: مردم هرمزگان سال ها معیشت شان را 
از طریق صیادی و تجــارت تامین می کردند، اما 
تصمیم گیــران هر دو روزنه معیشــتی آن ها را با 
قوانین خودساخته محدود کردند. استاندار هرمزگان 
اظهارداشــت: مدلی کــه در قالب ایجــاد صنایع 
بزرگ مقیاس به ازای هر یک تا 1.5 میلیون دالر 
سرمایه گذاری تنها یک شــغل ایجاد شده و تغییر 
این مدل نیز بســیار سخت اســت و تنها با ایجاد 
صنایع کوچک خانگی نمی توان تغییرات اساســی 
ایجاد کرد بلکه باید زنجیره ارزش را شکل داد که 
بتوان با هر 25 هزار دالر سرمایه گذاری یک شغل 

ایجاد کرد.وی به نشست خود با صنایع فوالدی و 
پاالیشگاه های هرمزگان اشاره کرد و گفت: توسعه 
زنجیره ارزش و صنایع پایین دســتی، عمده ترین 
دغدغه ما در این نشســت ها بوده است.دوستی با 
بیان اینکه بخش پرظرفیت گردشــگری هرمزگان 
دارای چالش هــای متعددی اســت، افزود: برنامه 
اصلی ما در این حوزه، 12ماهه کردن گردشگری 
استان است اما با توجه به منابع محدود مالی باید در 

چند هدف اصلی سرمایه گذاری کنیم.
  وی، صنعت گردشگری هرمزگان را »گردشگری 
معیشتی« توصیف کرد و گفت: گردشگری هرمزگان 
توسعه ای نیســت، یعنی اینطور نیست که کسی از 
محل درآمد آن بتواند کار خود را توســعه دهد و 
عمده ســفرها به هرمزگان با هــدف دیدن مناطق 
 مختلف مانند دریا، مناطق بکر جزایر و غیره صورت 
می گیرد و گردشــگران با هدف اقامت در هتل و 
خانه های بومگردی به این مناطق سفر نمی کنند و 
نیازمند تعریف مدل جدیدی در حوزه گردشگری 
هستیم.اســتاندار هرمزگان، نوســازی و احداث 
خوابگاه های جدید دانشجویی را یکی از دغدغه های 
مهم مطرح شده در حوزه وزارت علوم عنوان و بیان 
کرد: برای نوسازی خوابگاه های دانشجویی با کمک 
شــورای برنامه ریزی و توسعه استان اعتبار الزم 
را تخصیص می دهیم.دوســتی، همچنین خواستار 

تشــکیل شــورای هماهنگی به منظور تشــکیل 
نشست ماهانه با دانشــگاه ها و فعاالن دانشجویی 
شــد و افزود: شــورای نقد با حضور منتقدانی که 
 برخواسته از رسانه های شناسنامه دار هستند و بر 
موضوع های مختلف اشراف دارند، تشکیل شده و 
منتقدان دانشــجویی نیز می توانند به عضویت این 
شــورا در آیند.وی با بیان اینکه نخستین نشست 
این شــورا هفته آینده تشــکیل می شــود، گفت: 
عملکرد ماهانه مجموعه دولت در این شــورا ارائه 
می شــود و اعضای آن را نقد می کنند که بتوانیم 
در اجرای برنامه ها در مســیر درست قرار گیریم.

استاندار هرمزگان با اشاره به تدوین سند مهندسی 
فرهنگی کشــور و تصویب برشی استانی این سند، 
خاطرنشان کرد: ما در حوزه فرهنگی ضعف هایی 
داریــم که نباید به این ســند اکتفا کــرد و فعاالن 
فرهنگی و دانشجویی باید در شکل گیری ساختار 
صحیح و تحقق اهــداف آن به ما کمک کنند. وی، 
اقتصاد دریا محــور را دیگر موضوع حائز اهمیت 
برای جهش اشــتغال و تولید در استان عنوان کرد 
و گفت: با جلب نظر ســازمان بنادر و در نشست 
با مدیرعامل این ســازمان، تاسیس بندر جدید در 
شهرستان بندرلنگه و همچنین انتقال مرکزیت بنادر 
شرق از شهید باهنر به جاسک که کمتر از یک ماه 
آینده مقدمات این کار فراهم می شــود، در دستور 

 کار قرار گرفته است.اســتاندار هرمزگان، صنعت 
کشتی ســازی را چالش اساسی استان برشمرد و 
افزود: پیش از این در صنعت کشتی سازی خوب 
عمل نکردیــم و در چند ماه اخیــر نیز به  دالیل 
مختلف نتوانســتیم تحولی را در این حوزه ایجاد 
کنیم و همچنان در حالت ســکون به سر می بریم 
که نیازمند برخی تغییرات برای اتفاق های مثبت در 

این حوزه هستیم.
  دوســتی گفت: اجرای برنامه های هم تراز با سند 
تحول بنیادین، به عنوان جــدی ترین برنامه های 
آموزش و پرورش کــه مورد تاکید رئیس جمهور 
و دولت ســیزدهم است، در دستورکار قرار دارد و 
 باید هرچه زودتر عملیاتی شــود.به گزارش ایرنا، 
حجت االسالم عباس تقوی در این نشست مسوول 
دفتــر نهاد رهبــری در دانشــگاه های هرمزگان، 
استان،  دانشــگاه های  دانشجویی  بسیج  مسئوالن 
انجمن های اســالمی دانشجویان مســتقل و دفتر 
تحکیــم وحدت، رئوفی مســئول ناحیه بســیج 
دانشــجویی اســتان، نجاتی زاده دبیر هم اندیشی 
استادان دانشگاه های استان، ضیایی رییس دانشگاه 
فرهنگیان استان به  نمایندگی از روسای دانشگاه ها 
و حجت االســالم بدرآبادی به نمایندگی از دفاتر 
نهاد رهبری در دانشــگاه های استان، دیدگاه های 

خود را درخصوص مسائل مختلف مطرح کردند.

استاندارهرمزگان  : 

صنعت گردشگری هرمزگان »گردشگری معیشتی«  است 

رفع مشکالت صدور پروانه فعالیت ۴۴۲ واحد صنفی در هرمزگان 

گروه خبر // سرپرســت شرکت  تولید 
نیروگاه   : نیروی برق خلیج فارس گفت 
گازی خلیج فارس  در ســال گذشته با 

تولید پنج میلیــون و 780 هزار و 871 
توانست  برق،  انرژی  ســاعت  مگاوات 
باالترین رکورد تولید انرژی برق از زمان 

تاسیس را به ثبت رساند.
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ امید رضا 
 چوپانی سرپرست  شرکت تولید نیروی برق 
خلیج فارس گفت؛ بــا توجه به دمای بیش 
از حــد هــوا در هرمــزگان و همت باالی  
کارکنان متخصص و زحمتکش نیروگاه  در 
سال گذشته، نیروگاه گازی خلیج فارس  با  
تولید پنج میلیــون ۷۸0 هزار ۸۷1 مگاوات 
ساعت انرژی برق توانست باالترین رکورد 

تولید انرژی برق از زمان تاسیس نیروگاه را 
به ثبت رساند. مهندس چوپانی اظهار نمود؛ 
آمادگی تولید نیــروگاه گازی خلیج فارس 
نیز با افزارش ۷.۸4  نســبت به سال قبل به 
شش میلیون 920 هزار 9۷2 مگاوات ساعت 
رسید که در 1۸ سال گذشته بیشترین میزان 
آمادگی تولیــد نیروگاه خلیــج فارس می 
باشد.وی افزود: این رکورد عالی با توجه به 
درخواست مدیریت شبکه برای قرار گرفتن 
واحد های گازی بر روی مد کنترل فرکانس  
در سال 1400 و هوای گرم استان هرمزگان 
بدست آمد و یقینا مدیریت و کارکنان نیروگاه 

گازی خلیج فــارس اهتمام جدی در تکرار 
موفقیت های سالهای گذشته و حفظ پایداری 
واحدهــا و تولید برق مطمئــن و با کیفیت 
تأکید دارند.چوپانی گفت؛  با انجام به موقع 
تعمیرات و اقدامات پیشگیرانه واحدهای این 
نیروگاه،  برای پیک مصرف برق در تابستان 
1401 آماده تولید می باشد.الزم به ذکر است؛ 
نیروگاه گازی خلیج فارس با شــش واحد 
گازی با قدرت نامی 1۶5 مگاوات ساعت در 
فاصله 45 کیلومتری شمال شرقی بندرعباس 
و 11 کیلومتری میدان گازی سرخون، دارای 
ظرفیت تولید 990 مگاوات را دارا می باشد.

رکورد تولید برق در نیروگاه گازی خلیح فارس شکسته شد

گروه خبر // معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که 
واحدهای مســکونی طرح نهضت ملی از سه تا 10 سال 

بیمه کیفیت می شوند.
   محمود محمودزاده معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و 
شهرسازی در نشست شــورای هماهنگی برنامه های حوزه 
مســکن گفت: تفاهم نامه ای با بیمه امضا شــد که براساس 
آن واحدهای مســکونی طرح نهضت ملی از سه تا 10 سال 
بیمه کیفیت می شــوند.در این نشست که با حضور وزیر راه و 
شهرسازی برگزار شد بر اتمام پاالیش نهایی متقاضیان طرح 
نهضت ملی مســکن تا پایان خرداد تاکید شد. همچنین مقرر 

شد جلسات شــورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور 
ماهانه برگزار شود.

    به گزارش مهر؛ تاکنون بیش از 5 میلیون و 400 هزار نفر 
متقاضی مســکن در سامانه طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام 
کرده انــد که بیش از 3 میلیــون و 2۷0 هزار متقاضی واجد 
شرایط اولیه شناخته شده اند و از این میان پاالیش نهایی 5۶2 

هزار متقاضی نهایی شده است. 
   در طرح نهضت ملی مســکن قرار است حدود 3 میلیون و 
200 هزار واحد شهری و ۸00 هزار واحد روستایی در مدت 

4 سال ساخته شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی :

واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی ، بیمه کیفیت می شوند
 

روابط عمومی اداره کل  در جاهایی که پوشیده از برگ ها و علف خشک است آتش روشن نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

هم استانی های عزیز ، کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :

گــروه خبــر // نماینده مــردم غــرب هرمزگان 
 درمجلس شــورای اســالمی از ارائه طــرح ایجاد 

پارلمان های محلی در مجلس خبر داد.  
    احمد جباری درجمع اعضای شورای شهر بستک افزود: 
با هدف تقویت جایگاه شوراهای اسالمی به دنبال تصویب 
 طرح پارلمان های محلی در مجلس هســتیم که این مهم 

می تواند به جایگاه شوراهای اسالمی کمک شایانی نماید.
 نماینده مردم شهرســتان های غرب هرمــزگان گفت: در 
 طــرح ایجــاد پارلمان هــای محلی عالوه بــر واگذاری 
مسئولیت های هر روستا به مسووالن محلی و خود روستا، 
از تمرکز مسوولیت و صرف هزینه ها جلوگیری خواهد شد.
     به گزارش خبرنگار دریا؛جباری تصریح کرد: همچنین با 

هدف حمایت از شوراهای اسالمی در مجلس هشتم پیشنهاد 
شد که مصوبات شــوراها از طریق شورای عالی هر استان 
 با وصول در مجلس مثل طرح نمایندگان در دســتور کار
 مجلس قرار گیرد که در صورت رای آوری به قانون تبدیل 
شود که این طرح با تبدیل شدن به قانون هم اکنون در حال 

اجراست.

نماینده مردم غرب هرمزگان درمجلس  :

جایگاه شوراها با ایجاد پارلمان های محلی ارتقا می یابد

  

گروه خبر // طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی طی حکمی، 
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان و واحد بندرعباس 

را منصوب کرد. 

  مهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی طی حکمی، سرپرست 
دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان و واحد بندرعباس را منصوب کرد.
محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی با صدور حکمی، 

محمدحســین رنجبر را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان 
هرمزگان و واحد بندرعباس منصوب کرد.وی پیش از این مســئولیت 
معاونت اداری مالی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس را بر عهده 
داشت.به گزارش فارس ، دکتر احســان کامرانی که مسؤولیت ریاست 
دانشــگاه آزاد اسالمی هرمزگان را عهده دار بود، از 2۶ اسفندماه 1401 

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان شده است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان منصوب شد 

گروه خبر // معاون درمان وزارت بهداشت 
گفت: در کشورهایی که به یکباره ماسک 
حذف شد موج شــدیدی از بیماری کرونا 
 بروز کرد، به همین علت، حذف ماســک یا 
توقف واکسیناسیون به هیچ عنوان مطرح 

نیست.
   سعید کریمی در پاســخ به این سوال که با 
قرار گرفتن کشور در شرایط آرام کرونایی آیا 
تصمیمات متناســب با این شرایط اتخاذ شده 
اســت، افزود: با وجود اینکه امروز به همت 
مردم و با تدابیر دولت در بهترین شرایط بیماری 
قرار داریم، اما هرگز کرونا را پایان یافته تلقی 
نمی کنیم، امروز در هند موارد افزایشی است و 
ما با این کشور فاصله جغرافیایی چندانی نداریم 
و اگر مراقب نباشیم ممکن است دوباره دچار 

مشکل شویم.   وی با تأکید بر مراجعان روزانه 
مشکوک، محتمل و قطعی کرونا به 10 هزار نفر 
در کشور، ادامه داد: آمار مبتالیان روزانه که نیاز 
به بستری دارند به حدود هزار نفر رسیده است 
و در مجموع روی تخت بیمارستان ها 3 هزار 
و ۸00 بیمار کرونایــی داریم که از این تعداد 
هزار نفر در بخش مراقبت های ویژه هســتند، 
پس کرونا هنوز تمام نشده است. معاون درمان 
وزارت بهداشت گفت: از جهت واکسیناسیون 
هم توصیه می کنیم کســانی کــه وقت نوبت 
سوم آنها رسیده است حتمًا تزریق کنند، زیرا 
زمان آنکه بگذرد ایمنی پایین می آید و همین 
ویروسی که برای یک نفر با ایمنی قوی مشکل 
ایجاد نمی کند می تواند برای کســی که ایمنی 
ضعیفی دارد مشــکل ساز شود به همین علت 

تزریق یک نوبت دیگر برای کسانی که سن باال 
یا نقص سیستم ایمنی دارند، ابالغ شده است.
کریمی افزود: قابل درک است که وقتی شرایط 
بهتر می شود مردم حس می کنند دیگر نیازی به 
مراقبت نیست و این کار رسانه و ما مسئوالن 
اســت که به مردم گوشزد کنیم که کرونا تمام 
نشده و باید مراقب باشیم. وی با بیان اینکه تا 
تابستان موج جدیدی پیش بینی نمی کنیم، ادامه 
داد: اگر سویه جدیدی ایجاد نشود انتظار این 
است که به سمت شرایط بهتری برویم، اما این 
یک قانون است تا وقتی سیستم ایمنی کل دنیا 
قوی نشود و واکسیناسیون به صورت عادالنه 
در کشورهای دنیا انجام نشود باید مراقب بود، 
زیرا ویروس در حال گردش اســت و مطمئن 
است دوباره جهشی اتفاق بیافتد و یک سویه 

جدیدی ایجاد شود که ما از آن بی خبر باشیم.
معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این 
سوال که آمارها تا چه حدی کاهش پیدا کند 
الزام استفاده از ماسک برداشته می شود، گفت: 
عوامل زیادی در این زمینه دخیل اســت که 
بررســی و تصویب آن جزو اختیارات ستاد 
ملی مقابله با کرونا است و باید در کمیته های 
تخصصی بحث شود. به طور مثال از نظر کنترل 
ویروس ما یــک »آر او« یا »آر زیرو« داریم 
که هر فــردی چند نفر دیگر را می تواند آلوده 
کند، اگر این شــاخص به زیر یک برسد یعنی 
شرایط کنترل شده اســت و هر نفر کرونایی 
کمتر از یک نفــر را می تواند مبتال کند و این 
یعنی شیوع بیماری ُکند می شود و شرایط تحت 
کنترل در می آید.  به گزارش جام جم آنالین، 
کریمی با تأکید بر اینکه ماســک هرگز حذف 
نشــده و رعایت شیوه نامه ها همچنان پابرجا 
است، افزود: ستاد ملی مقابله با کرونا هنوز در 
این زمینه تصمیمی اتخاذ نکرده و ما نیز به هیچ 

وجه توصیه نمی کنیم.

گروه خبــر // ادارات کل غله و خدمات 
 بازرگانــی در اســتان ها بــه انجمن 
کارخانه هــای تولید آرد، اعالم کرده اند 
 که گندم را با نرخ جدید کیلویی 1۲ هزار 

تومان خریداری کنند. 
   ادارات کل غلــه و خدمــات بازرگانی در 
استان ها طی نامه ای به انجمن کارخانه های 
تولید آرد، اعالم کــرده اند که گندم را با نرخ 

جدید کیلویی 12 هزار تو مان خریداری و در 
خصوص بارگذاری قیمت آرد با ادارات غالت 
هماهنگی داشته باشند.در این نامه گفته شده 
که برای قیمت آرد با ادارات غالت هماهنگی 
داشــته باشند به این علت اســت  که زمزمه 
افزایش قیمت آرد به کیلویی 1۶000  تومان 
مطرح است، ســازمان  حمایت این قیمت را 
پیشنهاد داده و در ستاد تنظیم بازار محصوالت 

کشاورزی هم بررسی شده اما هنوز به تصویب 
نهایی نرسیده اســت.از آرد گندم صنعتی در 
تولید انواع ماکارونی، بیســکوئیت و شیرینی 

استفاده می شود. 
   گزارش ها از بازار ســطح شهر حاکی است 
که برخی مغازه داران به استقبال گرانی رفته اند،  
مردم با اطالع از رشد قیمت گندم و آرد خرید 
خــود را افزایش داده انــد و قیمت ماکارونی 

افزایش یافته است.دولت دو هفته پیش قیمت 
گندم برای بخش صنعتی را از کیلویی 2500 
تومان به 12000 تومان افزایش داد با این نیت 
که جلوی قاچاق،  رانت و فساد در حوزه آرد 
و گندم گرفته شود.بدین معنی است که دولت 
یارانه گندم برای بخش صنعتی را برداشــته 
است و شاید سرآغازی برای حذف یارانه بقیه 
کاالهای اساسی هم باشد.به گزارش فارس ؛ 
فرمانده انتظامی کشــور گزارش داده که سال 
گذشته 350 هزار تن آردقاچاق کشف شده که 

رشد 2000 درصدی داشته است.

معاون درمان وزارت بهداشت :

ماسک  ها را برداریم ، موج شدیدی از کرونا رخ می دهد

آغاز خرید گندم صنعتی با قیمت 12000 تومان 

گروه خبر // دادستان کل کشــور از ورود به ترک فعل 
شهرداری و بهزیستی در زمینه معتادان متجاهر خبر داد.

   معتاد متجاهر تعریف خاص خود را دارد و به آن دســته از 
مصرف کنندگان مواد مخدری گفته می شود که با وجود بستر 
مناسب برای درمان و وجود همه امکانات حاضر نشود برای 
ترک اقدام کند و در چنین شــرایطی ناگزیر باید او را به مراکز 
درمان اجباری ارجاع داد.در سیاســت های کلی نظام، به جز 
بخش هایــی که به مقابله با مواد مخدر می پردازد، در چند بند 
به طور مستقیم به توسعه اقدامات پیشگیرانه، برنامه های علمی 
درمان و کاهش آسیب، حمایت های اجتماعی و مشارکت مردم 
و نهاد های مدنی اشاره شده است.در سند جامع حمایت های 
اجتماعی و درمان اعتیاد کشــور نیز رویکرد کاهش آسیب، 
درمان و توســعه حمایت های اجتماعی در اولویت است. در 

تمام اسناد الزام آور مرتبط به طور واضح به توسعه رویکرد های 
حمایتی و داوطلبانه درمان و کاهش آسیب تأکید شده است.
به همین دلیل ایــن موضوع در اصالحیه قانون مبارزه با مواد 
مخــدر و در بند های 15 و 1۶ این قانون نیز دیده می شــود. 
در ماده 15 معتادان مکلف شــده اند برای ترک به مراکز مجاز 
دولتی، غیردولتی، خصوصی یا سازمان های مردم نهاد مراجعه 
کنند و معتادانی که داوطلبانه برای درمان مراجعه نکنند، مجرم 
شناخته می شوند.کمیته امداد، سازمان بیمه سالمت، اداره کل 
ثبت احوال، دانشگاه علوم پزشــکی، دستگاه قضائی، ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، شــهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی، 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فنی و حرفه ای از جمله 
دستگاه هایی هســتند که در قالب طرح درمان دادگاه مدار در 
ساماندهی معتادان وظیفه قانونی دارند.بهره مندی از ظرفیت های 

قانونی کشور برای مدیریت معتادان بی پناه و متجاهر، افزایش 
حمایت جامعه و مشارکت دستگاه های دولتی، نهاد های عمومی 
و سازمان های مردم نهاد و اســتفاده از مشوق های قانونی از 
دیگر مواردی است که کمک می کند در کنار این طرح معتادان 
پس از بهبودی بتوانند به جامعه برگردند.حجت االسالم محمد 
جعفر منتظری در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه برخی دستگاه ها 
مانند شهرداری و بهزیستی در حوزه معتادان متجاهر کم کاری 
کرده اند، آیا مدعی العموم نمی خواهد به این موضوع ورود کند، 
گفت: از طرف دادستانی یک نامه به شهرداری ها و یک نامه هم 
به سازمان بهزیستی برای اینکه موظف به انجام تکالیفشان شوند، 
می نویسم.به گزارش جام جم ، وی افزود: من می دانم آن ها هم 
کمبود اعتبارات دارند، اما این حوزه هم نیاز به رسیدگی دارد و 

هر دستگاه باید وظیفه خودش را انجام دهد.

گروه خبر // رئیس اتاق اصناف مرکز استان 
هرمزگان گفت: با تاکید استاندار هرمزگان، 
مشکالت صدور پروانه فعالیت ۴۴۲ واحد 
صنفی در جلسه ای با دانشگاه علوم پزشکی 

برطرف شد. 
   علی باصــره  در جمع خبرنــگاران اظهار 
داشت: رســته های تصفیه آب، لبنیات سنتی، 
آرایشگری زنانه، رسته های اتحادیه قناد بستنی، 
رسته فروش ماهی  و بازار ماهی فروشان جزو 

رســته های مورد تاکید استاندار برای پیگیری 
مسائل و مشــکالت آنان با بهداشت بود. وی 
افزود: واحدهای صنفی ماهی با نصب آبگرم کن 
و گرفتن کارت بهداشت برای صدور مجوز خود 
به اتحادیه صنفی مربوطه مراجعه کنند.باصره 
تصریح کرد: رسته های لبنیات سنتی و تصفیه 
آب نیز باید برای ادامه  فعالیت در سطح استان 
طبق آیین نامه ای که بهداشت ابالغ می کند، برای 
دریافت پروانه کســب خود به اتحادیه خوار و 

بار و لبنیــات مراجعه کنند.رئیس اتاق اصناف 
بندرعباس بیان داشــت: در راســتای فعالیت 
آرایشگران زنانه و همه رسته های اتحادیه قناد 
بستنی، بهداشت در مدت  10 روز کاری حداقل 
شرایط بهداشتی واحدهای مربوطه را بررسی و 
نســبت به معرفی واحدها جهت صدور پروانه 
کسب اقدام می کند و افرادی که شرایط قانونی 
ندارند با ذکر مورد بهداشــتی اعالم می شــود. 
باصره با قدردانی از توجه مهدی دوستی استاندار 

هرمزگان به صنوف دارای مشــکل بهداشتی 
افزود: 442 واحد صنفی به دلیل برخی مسائل و 
مشکالت قادر به دریافت پروانه کسب نبودند که 
با تاکید استاندار هرمزگان، دستگاه های اجرایی 
برای همکاری بیشــتر گام موثری برداشتند.به 
گزارش  تسنیم ، رئیس اتاق اصناف مرکز استان 
هرمزگان افزود: با آغــاز فعالیت 442 واحد 
صنفی بیش از یکهزار و 100 نفر در این واحدها 

به صورت مستقیم فعالیت می کنند.

دادستان کل کشور خبر داد

ورود دادستانی به ترک فعل دستگاه ها در مورد معتادان متجاهر 
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۱۲۰ گرم طالی غیراستاندارد 
در اهواز توقیف شد

  حسن سیالوی ســرویس استان ها // سرپرست اداره کل 
استاندارد خوزستان گفت:120 گرم طالی غیر استاندارد و فاقد 
کد اســتاندارد در بازرسی کارشناســان این اداره کل در بازار 
طالی اهواز شناسایی و توقیف شد.به گزارش خبرنگار دریا؛ 
علی داودی بیــان کرد: با توجه به اینکــه طال به عنوان یک 
کاالی استراتژیک رابطه مستقیمی با اقتصاد جامعه دارد، اهمیت 
این موضوع با نظارت بر عیار و اســتاندارد آن با حساســیت 
ویژه در دســتور کار کارشناســان این اداره کل قرار دارد.وی 
گفت: این اداره کل در راســتای صیانت از حقوق شــهروندان 
اقدام به بازرســی و نمونه برداری برای تعیین عیار مصنوعات 
طال و مطابقت با اســتاندارد ملــی مربوطه کرده و مصنوعات 
طــالی غیر اســتاندارد را توقیف و پرونــده متخلفان در این 
حوزه به مراجع قضایی ارجاع داده می شــود.داودی با اشاره 
به رعایت درج اختصاری کد شناســایی اســتاندارد بر روی 
طال بیان کرد: مصنوعات طال دارای اســتاندارد ملی ایران به 
شماره 2132 است که این اســتاندارد اجباری بوده و تمامی 
تولید کنندگان موظفند الزامات آن را در تولید مصنوعات طال 
از جمله اســتفاده از عیار رســمی کشور و حک کد شناسایی 
 اســتاندارد بر مصنوعات طال رعایت کنند.سرپرست اداره کل 
استاندارد خوزستان از مردم تقاضا کرد هنگام خرید مصنوعات 
طال به کد شناســایی حک شده و عیار آن توجه داشته باشند 
و با ثبت حرف g و کد شناســایی مصنوعات طال و ارسال آن 
به ســامانه 1000151۷ از اصالت و استاندارد بودن آن مطلع 

شوند.

استاندار بوشهرتاکید کرد
تعیین تکلیف 

اراضی مجموعه های صنعتی بوشهر 
  مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها // استاندار بوشهر 
گفت: در راســتای توسعه سرمایه گذاری در این استان، اراضی 
مجموعه های صنعتی بوشــهر تعیین تکلیف شــود.به گزارش 
خبرنــگار دریا، احمد محمــدی زاده در بازدید از محیط های 
کارگری در شــهرک صنعتی بوشــهر اظهار کرد: در سنوات 
گذشته یک سری اراضی به افراد مدعی سرمایه گذاری  واگذار 
شــد که به هر دلیلی موفق به انجام کار نشدند از این رو باید 
هر چه سریع تر این زمین ها تعیین وضعیت شوند.وی بیان کرد: 
بدون تردید افرادی کــه قصد کار کردن ندارند باید زمین ها را 
به سرمایه گذاران جدید واگذار کنند.استاندار بوشهر ادامه داد: 
با وجود ســرمایه گذاران جدید توجیهی ندارد زمین های کار 
نشــده همچنان در مالکیت افراد باشد.وی همچنین با تاکید بر 
ایجاد شــهرک صنعتی 3 در بوشــهر افزود: در بوشهر در کنار 
شهرک صنعتی 1 و 2 باید شهرک صنعتی شماره 3 نیز احداث 
شــود.محمدی زاده ادامه داد: تحقق این مهم بدون تردید فرایند 

سرمایه گذاری را در استان شتابان خواهد کرد.

خبری

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

 گوشت ماهي و میگو ، حاوي چربي های مفید  پروتئین مرغوب  
و  ویتامین هاي گوناگون است

حسن سیالوی سرویس اســتان ها // مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اســتان خوزستان گفت: 1۲ 
طرح در زمینــه آب و فاضالب با اعتباری بالغ بر 1۲ 
هزار میلیارد ریال به مناســبت سوم خرداد سالروز 
 آزادسازی خرمشــهر قهرمان کلنگ زنی یا افتتاح 

می شود.
  به گزارش خبرنگار دریــا ؛  محمدرضا کرمی نژاد در 

 جمع خبرنگاران در خرمشــهر اظهار داشت: 2 دستگاه 
آب شیرکن در مینوشهر و خرمشهر با ظرفیت تولید 15 
هزار و 500 مترمکعب در شــبابه روز با اعتبار سه هزار 
و 200 میلیارد ریال آماده بهره برداری اســت.وی آغاز 
عملیات تکمیل پروژه تصفیه خانه فاضالب خرمشــهر 
با اعتباری بالغ بر 9 میلیــون یورو معادل 2هزار و ۷00 
میلیارد ریال را  از دیگر طرح های  آبفا در خرمشهر نام 

برد و گفت: پروژه تصفیه خانه فاضالب خرمشهر حدود 
سه سال متوقف شده بود که پیش بینی می شود تا آذرماه 
به بهره برداری برســد. کرمی نژاد بیان کرد: پروژه تکمیل 
شبکه فاضالب خرمشهر با پنج هزار میلیارد ریال فایناس 
داخلی ماده 5۶ پیمانکار آن انتخاب شده و در سوم خرداد 
کلنگ زنی خواهد شــد که با اجرای حدود 100 کیلومتر 
پیشــرفت فیزیکی پروژه شــبکه آبفای خرمشهر به ۸5 

درصد می رسد.وی بازسازی تصفیه خانه آب شرب شهید 
منصوری غرب کارون با اعتبــاری بالغ بر 100 میلیارد 
ریال را از دیگر طرح های آبفا به مناســبت سوم خرداد 
عنوان کرد و  از اتصال خط انتقال آب دز به غدیر تا اواخر 
خردادماه امسال خبر داد. کرمی نژاد گفت: در حال حاضر 
10 مترمکعب در ثانیه آب از خط آبرســانی غدیر برای 
اهواز، شادگان، خرمشهر، آبادان و دشت آزادگان تامین 

شده و ۸0 درصد آب آشامیدنی آبادان و خرمشهر نیز از 
این خط تامین می شود که تا نیمه تیرماه این رقم به 100 
درصد خواهد رسید و میزان شوری آب به ۸50 تا 900 

میکروموس کاهش خواهد یافت.
  وی از  احداث و بهره برداری از ایســتگاه پمپاژ کوت 
شیخ با اعتباری بالغ بر100 میلیارد ریال و اجرای شبکه 
فاضالب نقاط پراکنده و ریزشی خرمشهر با 120میلیارد 
ریال اعتبار خبر داد و گفت: از2 هزار و 500 متر شبکه 
فاضالب شــلمچه تاکنون یکهــزار و 500 متر آن اجرا  
شــده و این طرح تا قبل از  اربعین امسال آماده خواهد 
شــد.کرمی نژاد بیان کرد: پروژه اصالح شبکه آب شرب 
منطقه محرزی خرمشهر نیز با 100 میلیارد ریال اعتبار 

آماده کلنگ زنی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان خبر داد 

افتتاح و کلنگ زنی12 طرح آب و فاضالب در خرمشهر

محمد مهدی فداکار استاندار کرمان شد
آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // محمد 
مهدی فــداکار با اخــذ رأی اعتماد هیئت 
وزیران در جلســه هیئــت دولت به عنوان 

استاندار جدید کرمان منصوب شد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ فداکار که در جلسه 
رأی اعتمــاد هیئت وزیــران را دریافت کرده و 
جایگزین علی زینی وند شــد پیش از این معاون 
توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه آزاد اسالمی 

کشور بود.
  وی دارای مدرک دکتری جامعه شناســی بوده 
و در کارنامه خود معاونــت اداری و مالی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی دولت دهم، معاونت 
طرح و توســعه دانشگاه پیام نور کشور، معاونت 
دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 

عضویت هیات امناء چندین دانشــگاه، عضویت 
هیات امناء موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، 
عضویت هیات امناء بنیاد سینمایی فارابی و بنیاد 
رودکی و ریاســت هیات مدیره بنیاد بین المللی 

فرهنگی و هنری امام رضا )ع( را دارد.
 مهــران ســلطانی نژاد ســرویس 
اســتان ها // مدیرکل بنیاد مسکن 

انقالب اســالمی استان بوشهر گفت: 
در راستای تامین مسکن خانواده های 

دارای ۲ معلــول تحــت پوشــش 
بهزیستی، ۴۲ واحد مسکونی در این 

استان ساخته می شود.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ علیرضا مقدم 
در نشست کمیته راهبردی تفاهم نامه پنج 
جانبه تامین مســکن خانواده های دارای 
دو معلول تحت پوشش بهزیستی، ضمن 
تاکید بر ساخت واحدهای مسکونی مقاوم 
و استفاده از مصالح باکیفیت، اظهار کرد: در 
شهرهای دیلم 12 واحد، گناوه 1۶ واحد 
و برازجان 24 واحد مســکونی برای این 
قشر ساخته خواهد شد.وی تصریح کرد: 
با همکاری اداره کل راه و شهرســازی، 

زمین مورد نیاز بــرای پروژه های مذکور 
تامین شده است و طراحی واحدها نیز از 
سوی انجمن خیرین مسکن ساز انجام شده 
و مســاحت هر واحد 90 متری و در هر 
طبقه 4 واحد ساخته خواهد شد.مدیرکل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر 
در خصوص میزان تسهیالت درنظر گرفته 
شده برای پروژه های یاد شده، گفت: برای 
هر واحد مســکونی 300 میلیون تومان 
تســهیالت بانکی و همچنین 50 میلیون 
تومان از ســوی بهزیستی و 150 میلیون 
تومان از سوی بنیاد مستضعفان بالعوض 

پرداخت خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر:

۴۲ خانوار دارای ۲ معلول در بوشهر صاحب خانه می شوند

آرزو توکلی سرویس استان ها // نماینده کرمان در مجلس با اشاره به خسارت 1۳ میلیارد تومانی به باغات 
پسته بر اثر سرمازدگی گفت: وزیر کشور باید در جلسه هیات دولت به این موضوع بپردازد تا اعتبارات 
الزم برای پشتیبانی از کشاورزان کرمان و استمهال بدهی وام ها و رفع بخشی از مشکالت مردم تامین و 

مرتفع شود.
   به گزارش خبرنگار دریا ، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر 
شــفاهی خطاب به وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت گفت: اجرای پروژه خط انتقال آب شرب شهر کرمان 
از محل منابع آبی انتقال خلیج فارس به کرمان را تســریع کنید. با توجه به پیگیری های انجام شده و منابعی که 
وزارت نیرو در نظر گرفته است و اختصاص اعتبارات از محل بودجه استان از طریق استانداری ها الزم است کار 

شروع شود تا بتوانیم ظرف چند ماه آینده آب شرب موردنیاز شهر کرمان که دچار تنش آبی است، تامین شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به وزیر جهاد کشــاورزی درباره تسریع در رسیدگی به سرمازدگی 
محصول پسته اظهار کرد: با توجه به شرایط کشاورزی در فروردین ماه امسال و خسارات وارده به باغات پسته 
که بیش از 13 هزار میلیارد تومان است، این موضوع مورد توجه قرار گیرد البته الزم است بخشی از خسارت از 
طریق صندوق حمایت از کشاورزان پرداخت شود. علی رغم جلسات برگزار شده اقدامی صورت نگرفته است.

پورابراهیمی در پایان با اشاره به مصوبه هیات دولت درباره بحران سرمازدگی، گفت: از نظر ما این وضعیت در 
کرمان بحران است و وزیر کشور باید در جلسه هیات دولت به این موضوع بپردازد تا اعتبارات الزم برای پشتیبانی 

از کشاورزان کرمان و استمهال بدهی وام ها و رفع بخشی از مشکالت مردم تامین و مرتفع شود.

مطالبه نماینده کرمان از وزیر کشور
 برای پشتیبانی از کشاورزان کرمانی

   

 آرزو توکلی ســرویس استان ها // رئیس اتاق 
کرمان  کشــاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
گفت: نظــام گلخانه ای این اســتان به صورت 
غیرکارشناسی و بدون اینکه نقشه راه مشخصی 
داشته باشد یا حتی زیرساخت های آن مشخص 

باشد، در حال توسعه است. 
   به گزارش خبرنگاردریا  ، ســید مهدی طبیب زاده 
در نشســت بررسی مشــکالت گلخانه داران شرق 
کرمان افزود: مسائل و مشکالت حوزه گلخانه داران 
شرق این استان باید در سه مقطع زمانی کوتاه، میان 

و بلند مدت بررسی شود.
  وی بیان کرد: برخی مشکالت حوزه گلخانه داران 
این اســتان پیگیری و حل خواهد شــد و برخی از 
مسائل و مشــکالت نیز باید در سطح ملی پیگیری 

شود.

 رئیــس اتاق بازرگانــی کرمان افــزود: راه اندازی 
گلخانــه ها توصیه و اولویت داده می شــود اما این 
مهم از نظر بهــره وری، به کنترل کیفیت و زمان نیاز 
دارد و با وجود تمام مزایایی که گلخانه ها دارند اما 
زیرســاخت های مورد نیاز برای احداث گلخانه ها 

متناسب با نیاز موجود تدوین نشده است.
  وی تصریح کرد: گلخانه داران در تمام زنجیره تولید 
از تهیه کود، بذر، سم، پالستیک، اجرای اسکلت مورد 
نیاز و صادرات محصوالت گلخانه ای مشکل دارند 
که نشــان می دهد در این بخش کار به خوبی انجام 

نشده است.
  طبیب زاده اظهار داشــت: اگر گلخانه داری به این 
حد از استیصال رسیده که گلخانه 12 میلیاردی را به 
قیمت ۶ میلیارد بفروشد یعنی شکست گلخانه داران 
که باید از این اتفاق جلوگیری کرد و اتاق بازرگانی 

حاضر اســت در تدوین نظام جامع گلخانه داران به 
این قشر کمک کند.

  وی ادامه داد: در رابطه با آزمایشــگاه محصوالت 
غذایی زمانی وزارت کشاورزی قصد داشت صادرات 
برخی از محصــوالت را از اول دی ماه ممنوع کند 
اتاق بازرگانی در این زمینه ورود کرد و بخشــنامه 
را با حضور نماینــده جیرفت تمدید و کمک کردیم 

آزمایشگاه تجهیز شود.
   رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
کرمان با اشــاره ضــرورت راه انــدازی و تجهیز 
آزمایشــگاه مربوط بــه محصــوالت گلخانه ای 
 در شهرســتان جیرفت گفت: آزمایشــگاه مجهزی 
بــرای اندازه گیری هفت ســم مد نظر روســیه در 
شهرســتان جیرفت از اول تیرماه سال جاری مستقر 

می شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان :

  نظام گلخانه ای این استان غیرکارشناسی در حال توسعه است

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

 شهرداري میناب در نظر دارد به استناد 3 فقره موافقت نامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان هرمزگان به شرح مندرج 
در جدول ، اجراي پروژه هاي ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید . لذا ازكلیه پیمانکاران و 
شركت هاي داراي تائیدیه و صالحیت در رشته هاي مربوطه دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات 

الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .

روابط عمومی شهرداری میناب

توضیحات : و نیز جهت كسب اطالعات بیشتر به آدرس : استان هرمزگان - شهر میناب - بلوار امام )ره( ساختمان شهرداری میناب - واحد 
عمرانی شهرداری میناب مراجعه نمایند . 

شرایط :  ١- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : متقاضیان می بایست تضمین شركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا 
واریز وجه نقد به حساب جاری ۰۱۰۲۹۶3۹۴۵۰۰3 نزد بانک صادرات شعبه مركزی میناب واریز و فیش واریزی آن به همراه دیگر اسناد 

در سامانه ستاد بارگذاری نمایند .  
٢- تاریخ دریافت اســناد : از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵  لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ می باشــد . ۳- مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تداركات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir : از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ لغایت ۱۴۰۱/۰3/۰۲ می باشد . 
۴- تاریخ بازگشایی پاکتها : روزچهارشنبه مورخه ۰۴/ ۱۴۰۱/۰3 راس ساعت ۱۰ صبح . 

۵- مکان بازگشایی : شهرداری میناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات . ۶- شركت كنندگان در مناقصه می بایست نسبت به بارگذاری اسناد، 
مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir ، اقدام نمایند . 

۷- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
۸- سپرده نفر اول و دوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی خواهد ماند . ضمناً در صورت انصراف نفرات اول و دوم، 

سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
۹- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مزایده موجود می باشد .

 www.minabcity.ir١۰- جهت كسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن ۱۱3۰۲3۰-۰۷۶۴ و یا سایت شهرداری میناب به نشانی 
مراجعه نمایند . 

همراه با ) ارزیابی کیفی و فنی ( شماره مناقصه : 1/ 1401

نوبت اول

ردیف

1

2

3

 مشخصات پروژه 

 اجرای بازسازی معابر شهر میناب 

بهسازی و تعریض بلوار دانشگاه
شهر میناب

 بازسازی تأسیسات شهر میناب

شماره موافقت نامه
۶۷۶۸۸2

1400/11/19

۶۷۷۷۶2
1400/11/2۸

۶۷۷019
1400/11/29

مبلغ برآورد اولیه پروژه 

50/000/000/000

9۷/000/000/000

200/000/000/000

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

2/500/000/000 ریال

4/۸50/000/000 ریال

۷/120/000/000 ریال

رشته و رتبه مورد نیاز

 حداقل رتبه 5 راه و باند

حداقل رتبه 5 راه و باند

حداقل رتبه 3 راه و باند
یا آب و یا رتبه 5 ابنیه

برگ سبز و سند و برگ تولیدی کارخانه ایرانخودرو ، وسیله نقلیه سواری پژو 405GLX-XU7  خاکستری 
متالیک به شماره شاسی NAAM01CA6CR578906  و شماره موتور 124K0044831 و شماره 

انتظامی ایران/ 84- 569ط 38 بنام کتایون الفتی گاوبنده مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودی

طرح :  بیتا  هوشنگی



امام محمد تقی )ع( : هرکه از سازگاری دست بردارد ناراحتی به سراغش آید
) روضه بحار ج 2 ص 364(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401
3 شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3872

روزنامه منطقه جنوب کشور

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی 

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

نمايندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد       علیرضا حائری زاده             09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر      مهران سلطانی نژاد           09211487009

سرویس شهرستانها : سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور: امین زارعی

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

روزنامه  سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی  
گستره توزیع : منطقه جنوب کشور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

دفتر : بندرعباس - بلوار امام خمینی )ره( -  سه راه دلگشا 
برج نیلوفر - ورودی غربی-طبقه پنجم - واحد 23

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
 در میان روزنامه های منطقه ای کشور

daryanews.ir : اینستاگرام

گروه گزارش //جبیرهــای هرمز که روزی 
بخشی از نقش و نگار جزیره بودند، حاال به 
طور روزانه موردحمله سگ های ولگرد قرار 
می گیرند و روز به روز از تعدادشــان کم و 

کمتر می شود. 
  جبیرهای هرمز، آهوهای خوش رنگ و نگاری 
هســتند که جزیر هرمز را با همه سختی آب و 
هوایش در بیش از ۷ ماه از ســال تحمل کرده 
و بومی این جزیره رنگارنگ شده اند.هر چقدر 
گرما و آفتاب ســوزان هرمز و هوای شــرجی 
این منطقه در بیش از ۷ ماه از ســال سخت و 
آزاردهنده است و گاه سبب می شود که زندگی بر 
مردم این منطقه با وجود کولر گازی و امکانات 
نیز مشقت بار باشد اما نعمت های خدادادی به این 
منطقه از جمله زیبایی خیره کننده هر گوشه از این 
جزیره زیبا و بهشت گون بر جذابیت آن می افزاید 
و گاه در تالقی چشمانت با رنگی خیره کننده از 
این زیبایی محســورکننده، جنبده ای را می بینی 
که شــگفتی دیگری از خلقت است.جبیرهای 
هرمز نشــان دیگری از زیبایی خیره کننده این 
 جزیره زیبا که بهشت کانی شناسی جهان در دل 
خلیج فارس نیز بشمار می رود و کوهی از تاریخ 

و هویت را نیز در خود جای داده، هستند.
  سگ های ولگردکه زیاد شدند، جبیرها 

روز به روز کم و کمتر شدند
  هرمز نیز به مانند مناطق بســیاری از مناطق 
کشور، گرفتار سگ های ولگرد پرشماری است 
که گاه پــا را از گلیم خود درازتر کرده و بجای 
پرســه زدن در پیرامون کانون های دفن زباله، 

به ســراغ جبیرهای زیبا و در معرض انقراض 
می روند.علی زرنگاری از فعاالن محیط زیست 
در ایــن باره می گوید: نســل جبیــر به عنوان 
بزرگترین گونه پستاندار در جزیره هرمز به دالیل 
مختلف از جمله حمله سگ های ولگرد و کمبود 
آب و غذا در ماه های گرم سال در معرض خطر 

انقراض است. 
  وی می گویــد: تاکنون دهها مورد از ســگ 
گرفتگی در جزیره مشاهده شده که جان جبیرها 
را گرفته و گاه با دنبال کردن یک جبیر توســط 

چند سگ ولگرد، چنان فشار روانی و جسمانی 
به جبیرهای جزیره هرمز وارد می شود که مرگ 
آنها فرا می رسد و برخی از مرگ جبیرها ناشی 

از استرس باال است.
  این فعال محیط زیستی افزود: بزرگترین دشمن 
جبیر یوزپلنک و گرک اســت که این حیوانات 
وحشــی در جزیره هرمز وجود ندارند اما نسل 
جبیرها بجای افزایش، روز به روز رو به کاهش 

اســت و اگر در گذشته در تمامی جزیره می شد 
این حیوان زیبا و خوش انــدام را دید اما حاال 
تعداد آنها بسیار بسیار کم شده و به ندرت دیده 

می شوند.
  حضــور گســترده و بــی  ضابطــه 

گردشگران بالی جان جبیرهای هرمز
  حبیب مسیحی مدیرکل حفاظت محیط زیست 
هرمزگان گفت : جزیره هرمــز از مقاصد مهم 
گردشگری داخل کشــور است و در سال های 
اخیر بر شمار مسافران این جزیره افزوده شده و 

گاه در روزهایی از سال تا 4 هزار نفر مسافر نیز 
به این جزیره کوچک وارد می شود و بدلیل آن 
که بسیاری اززیرساخت های جزیره، گنجایش 
چنین حجمی از مسافر و تولید زباله و پسماند 
را ندارد، لذا مخاطرات زیست محیطی متعددی را 

سبب شده است.
   وی افزود: گسترده شدن دامنه زباله ها به نقاط 
مختلف جزیره که ناشــی از تردد گردشگران و 

بی توجهی آنان به جمــع آوری زباله های خود 
است، سبب شــده تا جبیرها گاه بدلیل خوردن 
پالستیک و یا زایده های الستیکی جان خود را 
از دست بدهند چرا که سال ها خشکسالی سبب 
کمبود علوفه در محیط زیســت جزیره شده و 

جبیرها گاه رو به زباله خواری آورده اند.
  می توانیم جبیر برای مصرف عمومی 

پرورش دهیم اما حمایت نمی شود
  یکی دیگر از اهالی هرمز می گوید: جبیر حیوان 
پر طاقتی اســت و آب کم مورد نیاز خود را از 

درختان تامین می کند و شرایط پرورش آن در 
جزیره به خوبی فراهم اســت و می توانیم آن را 
پرورش دهیم اما متأســفانه طرح های مختلفی 
 که تاکنــون در این زمینه بــه ادارات مختلف 
ارائه شــده، هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفته 

است.
  رضا می گوید: پرورش جبیر و فروش گوشت 
نوع پرورشی آن می تواند جذابیت های فراوانی 
داشــته باشــد اما حمایت الزم در این زمینه 
نمی شــود. از همین پرورش جبیــر در جزیره 
می توان درآمد ارزی تأمین کردچون بســیاری 
از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس عالقه 
زیادی به گوشت این جاندار دارند و اگر تولید 
انبوه برای صادرات داشته باشیم، بازار آن کامال 
مهیا است. گونه منحصربفرد جبیرهای هرمز رو 
به انقراض هســتند و اگر با چند تدبیر کوچک، 
فکری به حال این حیوانات زیبا و منحصربفرد 

نشود، هرمز یکی از مهم ترین جذابیت های خود 
را از دست خواهد داد. 

  مشارکت گروههای مردمی برای توزیع 
علوفه در جزیره هرمز

   به گزارش فارس ، ایجاد چند آبشخور کوچک 
که تاکنون نیز تعدادی از آن ایجاد شده اما برخی 
از آنها در دید جبیرها نیست و نیز مهار وضعیت 
فزاینده شمار سگ های ولگرد در جزیره هرمز 
و نیــز اعتباری اندک که محیط زیســت بتواند 
در مناطق پرمخاطــره در زمان های خاصی از 
سال، علوفه محدودی را به حیوانات علفخوار 
اختصاص دهــد. در این میان گروه های مردمی 
نیز قادر به همراهی و مشارکت با محیط زیست 
 هســتند و ضروری اســت تا محیط زیست با
اطالع رسانی نیازهای خود، مشارکت مردم را 

نیز در امور زیست محیطی تقویت کند.

حمله روزانه سگ های وحشی به جبیرهای هرمز؛

 جبیرها را سگ نکشد زباله خواری می کشد 

بزرگترین دشــمن جبیر یوزپلنک و گرک است که این حیوانات 
وحشــی در جزیــره هرمز وجــود ندارند اما نســل جبیرها بجای 
افزایــش، روز به روز رو به کاهش اســت و اگر در گذشــته در 
تمامی جزیره می شد این حیوان زیبا و خوش اندام را دید اما حاال 

تعداد آنها بسیار بسیار کم شده و به ندرت دیده می شوند

,,

گروه خبر // امام جمعه شهرســتان قشم گفت: 
ناوگان مدیریتی قبلی در منطقه آزاد نیازمند تغییر 
اســت و امروز که در جنگ اقتصادی هستیم اگر 
افراد پرکار، متخصــص و دارای طهارت اقتصادی 

بکار نگیریم عقب می افتیم. 
    حجت االســالم غالمرضا حاجبی در شورای اداری 
سازمان منطقه آزاد قشــم با حضور سعید محمد، بیان 
کرد: مدیرعامل کنونی ســازمان منطقه آزاد قشم فردی 
صبور و کارآمد است و مدیریت وی در نوروز با وجود 
حجم باالی ورود مســافر موجب شد، نوروزی ایمن و 
بدون حادثه در قشم سپری شود.وی ادامه داد: مطالبات 
انباشته و کارهای برزمین مانده بسیار است و باید برای 

تحقق خواســته های مردمی چندبرابر تالش کرد.امام 
جمعه شهرستان قشم تاکید کرد: مدیران فاسد را نه فقط 
باید برکنار بلکه باید پاسخگو کنیم و به خاظر تخلفات 
محاکمه شوند و از دبیر شــورایعالی می خواهیم دست 
مدیرعامل را برای تغییــر مدیران باز بگذارد چراکه در 
ساختارهای اقتصادی افسران محکم و معتقد می خواهد.

حجت االسالم حاجبی تصریح کرد: هیچ کس حق ندارد 

اتحاد امــروز را بر هم بزند و در موضوعات فرهنگی و 
اجتماعی با راه اندازی قرارگاه با همکاری سپاه، سازمان 
و سایر دســتگاه های اجرایی  می توان اقدامات خوبی 

را انجام داد.
  وی پیگیــری مبحث پل خلیج فــارس و تامین آب 
شرب روســتاهای جزیره رو جزو مهمترین اولویت ها 
دانســت و اضافه کرد: عالوه بر این دو مورد رسیدگی 

به وضعیت روســتای طوال با 13 هــزار نفر جمعیت و 
ارتقای مســیرهای ارتباطی و جاده ای جزیره نیز باید 
به سرعت در دستور کار قرار بگیرد.امام جمعه شهرستان 
قشــم در بخش دیگری اظهار کرد: در جنگ اقتصادی 
امروز مناطق آزاد داری اهمیت و ارزش باالیی هستند 
 و شایسته نیســت که برای این مناطق محدودیت ایجاد 
کرد. عالم اهل ســنت قشــم نیز در این جلســه گفت: 

 تنگ نظری ها نســبت به مناطق آزاد وجود دارد و تنها 
 نقطه امید، حمایت ســعید محمد اســت کــه در برابر 

تنگ نظری ها و محدودسازی مناطق آزاد ایستاده اند.
   شــیخ محمدعلی امینی ادامــه داد: هم اکنون به دلیل 
مطالبات انباشــته توقعات از مدیرعامل باال رفته و این 
یعنی اعتقاد به توانمندی ایشــان وجــود دارد و مردم 
انتظار دارند حمایت ویژه ای توســط دولت از قشــم 
شــود.به گزارش فارس ، وی خاطرنشان کرد: قشم در 
 مجاورت با چند منطقه آزاد پیشرفته و مترقی قرار دارد و 
می طلبد تا بــه قافله مناطق آزاد پیشــرفته بپیوندد و 
فشارهای اقتصادی برداشته شود تا تقویت بنیه اقتصادی 

کشور را نیز در پی داشته باشد.

امام جمعه قشم :

 مدیران فاسد دوران قبلی منطقه آزاد باید برکنار و محاکمه شوند 

 

گروه گزارش// باز هم مصرف مشروبات الکلی و فوت 
مصرف کنندگان این مشروبات در استان هرمزگان 

خبرساز شد.
   طی ســال های اخیر در اســتان هرمــزگان مصرف 
مشروبات الکلی دســت ساز بارها خبرساز شده و جان 
تعدادی از هم اســتانی هایمان را گرفته اســت. این بار 
نیز چند ده نفر از هرمزگانی ها در شــهر بندرعباس در 
رده های ســنی مختلف با مصرف این مشروبات راهی 
بیمارستان شــدند و تعدادی از آنها از جمله جوان های 
 22 ســاله، 2۶ ساله و سی ســال جان خود را از دست 
داده اند. جوانانی که می توانســتند زندگی بهتری داشته 
باشــند اما به دلیل اینکه راه را اشــتباه رفته اند خود را 
درگیر این مشروبات کرده و جان خود را از دست داده اند. 
میزان برخورد و کشــفیات مشــروبات الکلی با بستری 
شــدن تعدادی از مردم افزایش می یابد اما پس از اینکه 
 این موضوع کمی فروکش کرد آمار کشــفیات نیز پایین 
می آید که در این زمینه نیاز است برای حفظ جان مردم 
مبارزه با این مشــروبات دائمی باشــد. مصرف کنندگان 
و قربانیان مصرف این مشــروبات نیز هم خانم و هم آقا 
هستند. بســیاری از افرادی که مشروبات الکلی مصرف 
می کنند شــاید از مضرات آن اطالعی نداشته باشند اما 
طبق نظر کارشناسان بهداشت، مصرف الکل هفتمین عامل 
مرگ و میر در جهان اســت. از جمله عوارض مصرف 
مشروبات الکلی می توان به آسیب به ارگان های بدن از 
جمله کبد، ایجاد ســرطان، ایجاد پوکی استخوان، آسیب 
به دســتگاه گوارش، اختــالل در تصمیم گیری های مغز 
و اختالل در سیســتم ایمنی بدن اشاره کرد. بدن ما نیاز 
داره آنچنان قوی باشد تا بتواند با بیماری ها و مشکالت 

احتمالی مبارزه کند اما اســتفاده از مشروبات الکلی 
 بدن را ضعیف کــرده و در مقابل بیماری ها 

آســیب پذیر می نماید. پس از مصرف 
مشروبات الکلی، الکل به سرعت 

وارد گردش خون شده و خود 
را به قســمت های مختلف 

بــدن می رســاند. اغلب 
تحت  بدنی  سیستم های 
تأثیــر قــرار گرفته و 
فعالیت شــان مختــل 
می شود. بسته به میزان 
فرد  شرایط  و  مصرف 
الکل  مصرف کننــده، 

می تواند دامنه وسیعی از 
اثرات کوتاه مدت و فوری 

از  نمایــد. برخی  ایجاد   را 
از  عبارتنــد   آن هــا 

شکســته شــدن قید و بندها و 
ناتوانی در جلوگیری از بروز هیجانات،  

ســرگیجه و برافروختگی چهــره در نتیجه 
اتســاع رگ های خونی، افزایش ترشح اسید معده، 

اختالل عمومی در کارکرد مغز و دســتگاه عصبی، ایجاد 
ناهماهنگی کلی در بدن، اختالل در مهارت های حرکتی، 
افت سرعت واکنش به محرک های محیطی، پرخاشگری، 
اختالل عمومی در حواس، تاری دید و تکلم بریده بریده، 
تهوع و فقدان هشیاری. برخی از عوارض آسیب زا، مانند 
آنچه که بیان شد پس از مصرف و طی دوره کوتاهی رخ 
می دهند. اما دارای عوارضی نیز هست که در طی مصرف 
بلند مدت این ماده و اغلب به صورت تدریجی و شاید طی 
سال ها بروز می یابند، مثل: نارسایی های کبدی، مشکالت 
قلبی عروقی، برخی سرطان های خاص و غیره. مشکالت 
 کبدی از شــایع ترین اختالالت مرتبط بــا مصرف این 
روان گردان می باشــد. برخی از مصرف کنندگان در اثر 
مصرف مزمن به هپاتیت الکلی یــا التهاب کبدی دچار 
می شــوند. مصرف طوالنی مدت احتمال ابتال به برخی 
انواع ســرطان، به ویژه ســرطان های مری، دهان، گلو و 
حنجره ارتباط بســیار نزدیــک دارد. برخی تحقیقات 
نیز حاکــی از آنند که مصرف در زنــان احتمال ابتال به 
ســرطان سینه را افزایش می دهد. همچنین مصرف الکل 
با سرطان های روده و رکتوم نیز رابطه دارد.عالوه بر این 
موارد، پانکراس یا لوزالمعده با ترشح انسولین، قند خون را 
تنظیم می کند. همچنین در هضم غذا نیز نقش مؤثری دارد. 
مصرف بلندمدت می تواند به این عضو آســیب رسانده و 
منجر به شکل گیری بیماری پانکراتیت یا التهاب لوزالمعده 
می شود. پانکراتیت حاد می تواند با درهای شکمی شدید 
همراه باشد که کشنده هستند. پانکراتیت مزمن نیز با دل 
دردهای مزمن، اســهال و پایین آمدن شــدید وزن فرد 
همراه اســت.قلب یکی از مهمترین اعضای بدن است و 
مصرف سنگین الکل، فرد را در برابر ناراحتی های قلبی 

حمالت آسیب پذیر ساخته  احتمال  و 

قلبی، سکته و فشــار خون را در افراد افزایش می دهد. 
الــکل به طور کلی می تواند بر روی سیســتم ایمنی بدن 
تأثیــر بگذارد و با ضعیف کردن دفاع های بدن، فرد را در 
برابر بیماری های مختلف آســیب پذیر کند. همچنین مغز 
نوجوان هنوز در حال رشــد بوده و به اثرات الکل بسیار 
حساس است. مصرف زیاد در این دوره می تواند قدرت 
تصمیم گیری و قضاوت فرد را به شدت مختل ساخته و یا 
عوارض بلندمدت و پایداری روی حافظه برجای گذارد. 
خوب اســت بدانید الکل به طور متوسط 10 سال از عمر 
افراد مبتال به ســوء مصرف را کم می کند و در مرگ های 
ناشی از مصرف مواد، در رأس سایر مواد قرار دارد.خطر 
سوء مصرف الکل در برخی افراد، بیشتر از سایرین است 
که از جمله این گروه ها می تــوان به آن هایی که مصرف 
را در ســنین پایین تر از 15 سال تجربه می کنند، کسانی 
که دارای والدین مصرف کننده هستند، افرادی که دوستان 
نزدیکی دارند که الکل یا سایر مواد اعتیاد آور مانند ماری 
جوانا یا هروئین را مصرف می کنند، کسانی که مشکالت 
رفتاری از جمله پرخاشگری، رفتارهای ضداجتماع دارند، 
افرادی که با مشــکالت تحصیلی عمده روبه رو هستند و 
کسانی که والدین حمایت کننده ندارند و آن هایی که تجربه 
طرد یا بدرفتاری از سوی والدین شان دارند اشاره کرد. اما 
تاثیر خانواده ها در اینکه افراد جذب مشــروبات الکلی 
نشوند بسیار زیاد اســت.    والدین و فرزندان باید رابطه  
مناسبی داشته باشند تا فرزندان کمبودی را احساس نکنند 
که بخواهند این خالء را با مشروبات پر کنند. از سوی دیگر 
آگاهی از دوستان فرزندان نیز از اهمیت باالیی برخوردار 
است چرا که در بسیاری از موارد، دوستان هستند که زمینه 
روی آوردن افراد به مصرف مشروبات الکلی و حتی مواد 
مخــدر را فراهم می کنند و آنها را در باتالق فرو می برند. 
در این بین نیز مسئوالن نباید از برخورد با تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان این گونه مواد غافل باشــند چرا که 
اکنون دسترسی به مشــروبات الکلی و مواد 
مخدر بسیار آسان شــده و نوجوانان 
و جوانان بــه راحتی آنها را تهیه و 
اســتفاده می نمایند. بسیاری از 
محل های تهیــه و توزیع در 
شــهر بندرعبــاس معلوم 
است و حتی در ساعاتی 
صورت  به  شــبانه روز 
علنی و عــادی خرید 
و فــروش آن انجــام 
که  اکنــون  می شــود. 
و  الکلــی  مشــروبات 
همچنان  روان گردان هــا 
می گیرد،  قربانی  استان  در 
امیدواریــم شــاهد برخورد 
جدی تری بــا این افراد که اقدام 
به نابودی آینده ســازان این کشور 
می کنند صورت پذیرد و هم خانواده ها و 
هم مسئوالن برای آگاهی بیشتر افراد جامعه 

اقدامات مناسب تری انجام دهند. 
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