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سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان؛مدیرکل زندان های استان هرمزگان؛ عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس ؛

طرح واکسیناسیون فلج اطفال در هرمزگان تمدید شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

آزادی ۱۵۲ نفر از زندان های هرمزگان در ۱۰ ماه اخیر

صفحه۲ همین صفحه

سال بیستم
  شماره1395
4صفحه 
 قیمت 3000 تومان

روزنامه 

صفحه4 صفحه۲

لزوم اجرای طرح پیشگیری از 
حوادث مرتبط با مرگ کودکان زیر 
پنج سال درهرمزگان

وزارت راه و شهرسازی در 
تخصیص اراضی و تعامل با 

شهرداری ها همراه نیست

 کثیراالنتشار

صنایـع به دانشگاه ها
 نگاهی فانتزی دارند

صفحه4

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان:متأسفانه نگاه صنایع استان به دانشگاه ها نگاهی فانتزی 
است که باید این نوع نگاه آنان به نگاه اساسی و عملیاتی تغییر یابد .

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان : 

درخواست های ۵7 نفر از ایثارگران بررسی شد

امام جمعه  بندرلنگه  دردیدار بارئیس دادگستری استان عنوان کرد؛

هرمزگان،  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  با  عمومی  دیدار  در 
درخواست ها و مشکالت 57 نفر از خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان بررسی 

شد.
ناوکی مدیرکل  ایثار واحد هرمزگان، عطا  از  به نقل  اندیشه و  به گزارش دریای 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان در راستای بررسی و حل مشکالت 

خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، با این عزیزان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدارها، 57 نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران درخواست و مشکالت 

خود را با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان مطرح کردند و 
خواستار حل آن مسائل شدند.

اشتغال  از قبیل مسکن، درمان، خدمات رفاهی، آموزشی و  ایثارگران مشکالتی 
را مطرح کردند که مورد بررسی قرار گرفتند و در راستای حل آنها تصمیم هایی 

اتخاذ شد.
یاد و خاطره  ایثارگران ضمن گرامی داشتن  با  ناوکی درحاشیه مالقات عمومی 
شهدا، عنوان کرد: برای رفع مشکالت جامعه هدف از هیچ تالشی دریغ نخواهیم 

کرد و با ارائه تسهیالت مطلوب اقدام می کنیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان افزود: رسیدگی به قشری 
که در راستای حفظ و امنیت کشور جانفشانی و ایثار کردند یک تکلیف اخالقی و 

دینی است که با همت همه مسئوالن باید به نحو شایسته انجام شود.
وی پس از دیدار عمومی با 57 خانواده شهید، جانباز و آزاده در دفتر کار خود، با 
جانباز 70 درصد »عباس حسین پور« در بیمارستان ام لیال بندرعباس مالقات کرد.

ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  کل  اداره  در  هفته  هر  سه شنبه  عمومی  مالقات 
بنیاد شهید، کوچه گوهران 13،  - خیابان  امام خمینی  بلوار  در  واقع  هرمزگان 
برگزار می شود.گفتنی است؛ استان  هرمزگان بیش از یک هزار و 500 شهید، دو 

هزار و 861 جانباز و 341 آزاده تقدیم نظام جمهوری اسالمی ایران کرده است.

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه  از  شهرستان بندرلنگه ، مجتبی قهرمانی رئیس 
با دکتر  المسلمین  و  با حجت االسالم  استان هرمزگان و هیئت همراه  دادگستری 

اسماعیل نیا دیدار کرد. 
امام جمعه بندرلنگه در این دیدار با بیان اینکه  عملکرد خوب و با قاطعیت  رئیس 
دادگستری استان در برخورد با مفاسد از ایشان قهرمانی در ذهن همه ی هم استانی 
ها ایجاد کرده است که امیدواریم شاهد موفقیت بیشتر ایشان باشیم.حجت االسالم و 
المسلمین دکتر اسماعیل نیا  در این دیدار 5 توصیه  را خطاب به رئیس دادگستری 

استان  ومجموعه همکاران ایشان خصوصا در شهرستان بیان کردند:
1_ایشان ضمن تشکر از زحمات جابر رئیس دادگستری و آزادی دادستان جهت 
خدمات مجاهدانه به مردم  پیشنهاد نمودند که در بسیاری از مشکالت شهرستان که 
مردم با آن دست به گریبان هستند دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم ورود کند و 

ازمسئوالن بخواهد تا سریعتر به مشکالت مردم رسیدگی کنند.
۲_نسبت به مجازات مالی و حبس به مجازات های عام المنفعه اقدام نمایند. مثال به 
جای فالن مقدار حبس ،مجرم را ملزم را به ساخت و تعمیر خانه نیارمندان ، انجام 

خدمات علمی ،ارائه خدمات فرهنگی به جامعه و.... نمایند.
3_پرداختن جدی تر دستگاه قضا به ترک فعل مسئوالن در زمینه های که این ترک 

فعل ضرر و خسارت برای مردم  شریف دارد.
4_نسبت به اراضی واگذار شده دولتی برخالف ضوابط به افراد خاص یا زمین هایی 
که براساس ضوابط مقرر واگذار شده اما برخالف آن قرارداد از آن بهره برداری می 

شود و بازگردان آن به بیت المال و در اختیار قرار دادن زمین های مذکور برای 
جوانان فاقد مسکن اقدام نمایند.5 _حمایت بیشتر از تولیدگران و سرمایه گذاران در 
صدور احکام ، مشکل  شهرستان بندرلنگه با مشکل سرمایه گذار و تولید گر رفع می 
شود، حضور سرمایه گذار  نیاز به حمایت همه جانبه دارد هم از سوی  فرمانداری و 

نماینده دولت در شهرستان بندرلنگه هم از سوی دستگاه قضا در شهرستان.
انتظار می رود که در مسائل مختلف حتی المقدور جانب تولیدگران و سرمایه گذاران 

را داشته باشند تا زمینه حضور آنها در شهرستان تسهیل گردد.
 قابل ذکر است  قهرمانی در پایان ببان کردند: نکات بیان شده توسط امام جمعه 
با قاطعیت اجرا  کامال دقیق و کارشناسانه بود و هم دراستان وهم در شهرستان 

خواهد شد.

دستگاه قضا  ازمسئوالن بخواهد تا سریعتر به مشکالت مردم رسیدگی کنند

کمک  با  گفت:  هرمزگان  استان  زندان های  مدیرکل 
خیران، ۱۵۲ زندانی جرایم غیرعمد در ۱۰ ماه اخیر از 

زندان های استان آزاد شده اند.
خبرگزاری  از  نقل  به  و  اندیشه  دریای  گزارش  به 
صداوسیما مرکز خلیج فارس، مصطفی کیشانی افزود: 
با  که  بود  تومان  میلیارد  مددجویان 100  این  بدهی 
کمک خیران، شرکت ها و صنایع و ستاد دیه استان این 

بدهی ها پرداخت یا تقسط شد.
را  این بدهی  از  تومان  به گفته کیشانی، 15 میلیارد 
شکات گذشت کردند و 75 میلیارد تومان هم تقسیط 
جرایم  ارتکاب  علت  به  نفر  اکنون 35  گفت:  شد.وی 
غیر عمد در مجموعه زندان های استان در حال سپری 
آن ها 47  آزادی  برای  که  دوره حبس هستند  کردن 
میلیارد تومان نیاز است.مدیرکل زندان های هرمزگان 
افزود: در استان هرمزگان ۹ مرکز اصالح و تربیت وجود 
دارد و ۹7 درصد زندانیان استان را مرد و سه درصد را 

بانوان تشکیل می دهند.
کیشانی گفت: پس از معرفی مددجو به زندان، آزمایش 
غربالگری برای اطمینان از سالمت کامل آن ها انجام 
بیمارستان  به  درمان،  به  نیاز  صورت  در  و  می شود 
آموزش  زمینه  اینکه  بیان  با  می شوند.وی  منتقل 
افزود: دوره های آموزشی  برای مددجویان مهیا است، 
رشته های  در  مددجویان  حبس  مدت  اساس  بر 
جوشکاری، لوله کشی، برق ساختمان، تعمیر لوله های 
نجاری،  آرایشگری،  خیاطی،  گرمایشی،  و  سرمایشی 
پرورش گیاهان دارویی و صنایع دستی برگزار می شود.

مدیرکل زندان های هرمزگان گفت: در ۹ ماه اخیر 54 
دوره آموزشی برگزار شده است که هزار و 585 مددجو 
از  کیشانی،  گفته  اند.به  کرده  دوره ها شرکت  این  در 
این شمار هزار و 48۹ نفر به مرحله آزمون معرفی و 
هزار و ۲7 نفر قبول شدند.وی گفت: شرکت در دوره ها 
بر اساس عالقه مددجو است و پس از پایان دوره هم 
بدون اشاره به زندانی بودن فرد گواهینامه به وی داده 

می شود.
گواهینامه  این  افزود:  هرمزگان  زندان های  مدیرکل 
در عفو و اختصاص تسهیالت رفاهی به مددجو موثر 
است.کیشانی در خصوص حمایت های از مددجو پس 
از آزادی از زندان هم گفت: مددجو پس از پایان حبس 
به مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت های پس از خروج 
معرفی و تا سقف 50 میلیون تومان وام به وی پرداخت 
با  و همزمان  اسفند 13۹8  اول  از  افزود:  می شود.وی 
به  قضایی  مراجع  با  هماهنگی  با  کرونا  گیری  همه 
مددجویان دارای شرایط، مرخصی داده شد و استان 
هرمزگان در این زمینه با اعطای مرخصی به 56 درصد 

زندانیان در رتبه دوم کشور قرار گرفت.
مدیرکل زندان های هرمزگان گفت: برای مقابله با کرونا، 
از  دو قرنطینه در زندان ها تشکیل دادیم و همچنین 

همه زندانیان ورودی آزمایش کرونا گرفته می شود.

کیشانی، ضد عفونی کردن همه بخش های زندان ها، 
جایگزینی  و  مالقات های حضوری  لغو  ماسک،  توزیع 
مالقات تصویری را از دیگر اقدامات مقابله با کرونا در 

زندان های استان عنوان کرد.
وی گفت: دوز اول و دوم واکسن کرونا برای زندانیان 
و  است  شده  انجام  درصد   100 صورت  به  هرمزگان 
این واکسن را دریافت  نیز دوز سوم  70 درصد آن ها 
اند.مدیرکل زندان های هرمزگان درباره حمایت  کرده 
از خانواده زندانیان هم گفت: در همه شهرستان های 
و  است  فعال  زندانیان  از  حمایت  انجمن های  استان 
توزیع بیش از دو هزار سبد کاال میان خانواده زندانیان، 
دیدار با آن ها و پرداخت کمک های نقدی، غیرنقدی و 
بالعوض به خانواده های زندانیان از جمله این اقدامات 
است.کیشانی با بیان اینکه 65۲ فرزند زندانیان استان 
در حال تحصیلند افزود؛ با توجه به کمک هایی که در 
این خصوص انجام شده، هیچ فرزند زندانِی زیر پوشش 
انجمن حمایت از زندانیان در هرمزگان وجود ندارد که 

از تحصیل بازمانده باشد.
صورت  تالش های  با  نیز  قرآنی  حوزه  در  گفت:  وی 
گرفته فرهنگ قرآنی در زندان گسترش یافته است و 
عترت  و  قرآن  ویژه  مرکزی  زندان  در  نیز  اندرزگاهی 

وجود دارد.

آزادی ۱۵۲ نفر از زندان های هرمزگان در ۱۰ ماه اخیر
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رییس اداره اوقاف و امور خیریه میناب گفت: ۴۰۰ تخته پتو و ۵۰۰ پرس غذای گرم بین سیل زدگان این شهرستان توزیع شد.
مصطفی محب زاده اظهار داشت:پس از وقوع سیالب ، این میزان نیازهای مردمی از محل موقوفات مرتبط و کمک خیران آماده و در بین 
مردم سیل زده میناب شهرستان توزیع شد.وی از واقفان و خیران هرمزگان خواست تا وقف های خود را بر اساس نیازهای روز برای کمک به 
سیل زدگان و آسیب دیدگان از بالیای طبیعی اختصاص دهند تا هنگام بروز بالیای طبیعی به موقع از آن برای کمک به مردم استفاده شود.

۴۰۰ تخته پتو و ۵۰۰ 
پرس غذای گرم بین سیل 
زدگان میناب توزیع شد
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فرمانده انتظامی هرمزگان؛

سامانه پیامکی ۱۱۰ برای افراد 
سخت گویش در هرمزگان افتتاح 

شد

پیامکی  سامانه  افتتاح  از  هرمزگان  انتظامی  فرمانده 
۱۱۰ برای افراد سخت گویش در استان با شماره تلفن 
با  همزمان  و  کنفرانسی  ویدئو  صورت  به  و   ۱۱۰۷۶
سراسر کشور توسط فرماندهی کل انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران خبر داد.
سردار غالمرضا جعفری با اعالم این خبر به رسانه ها 
اظهار داشت: از این پس افراد سخت گویش در استان 
سایر  و  شنوایان  کم  و  ناشنوایان  خصوصا  هرمزگان 
افراد در شرایط مشابه که نمی توانند با فوریت های 
پلیسی۱۱۰ تماس داشته باشند، می توانند خواسته 
انتظامی خود را به مرکز تجمیع ۱۱۰ استان هرمزگان 
از طریق پیامک به شماره ۱۱۰۷۶ ارسال که بالفاصله 
و  کالنتری  به  تخصصی  های  سامانه  طریق  از  خبر 
پاسگاه ها و پلیس های تخصصی ارجاع و به خواسته 

آنان رسیدگی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: جهت رسیدگی به خواسته افراد 
خواسته  و  کامل  آدرس  بایست  می  گویش،  سخت 
دقیق آنها در پیامک ارسال گردد تا به خواسته آنان 

سریعتر رسیدگی شود.
پیامکی  سامانه  افتتاح  هرمزگان  انتظامی  فرمانده 
۱۱۰ را عامل افزایش خدمت رسانی به مردم دانست 
به  بیشتر  خدمات  ارائه  راستای  در  پلیس  گفت:  و 
شهروندان گام برمیدارد و این سامانه نیز گامی دیگر 

در حوزه هوشمند سازی پلیس است
سردار جعفری تصریح کرد: از ابتدای امسال تا پایان 
فوریت  مرکز  با  شهروندان  های  تماس  تعداد  دیماه 
های پلیسی ۱۱۰، ۳۸۳ هزار و ۲۴۹ مورد تماس بوده 
به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ در صد  نسبت  که 

کاهش داشته است.

وضعیت جوی و دریایی هرمزگان 
پایدار

وضعیت جوی و دریایی هرمزگان امروز آرام و پایدار 
است و شرایط برای رفت و آمد های دریایی مساعد 

پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از نظر 
دمایی نیز به تدریج تا پایان هفته، در بیشتر مناطق 

افزایش نسبی دمای کمینه انتظار است.
مجتبی حمزه نژاد افزود: از شنبه نهم بمهن هم در 
برخی نقاط استان از جمله مناطق شمالی، افت دما و 

کاهش دمای کمینه پیش بینی می شود.
دوشنبه  تا  بهمن   ۸ جمعه  بعدازظهر  از  گفت:  وی 
بمدت سه روز در مناطق دریایی بویژه جزایر غربی 
غربی،  شمال  شدید  نسبتا  باد  وزش  الوان  و  کیش 
موجب مواج شدن دریا و اختالل در رفت و آمد های 

دریایی می شود.

محور مواصالتی مازغ به میناب 
نیازمند بازسازی اساسی است

مرکز شهر  به سمت  مازغ  روستای  مواصالتی  محور 
میناب، بر اثر بارندگی های شدید و وقوع سیل از بین 

رفته و نیازمند بازسازی اساسی می باشد.
اطالع  شبکه  از  نقل  به  و  اندیشه  دریای  گزارش  به 
موقعیت  به  توجه  با  مازغ  روستای  هرمز؛  رسانی 
جغرافیایی اش، اتصال دهنده چندین روستای دیگر در 
شهرستان میناب می باشد که بر اثر وقوع سیل اخیر، 

از نعمت جاده مناسب بی بهره شد.
این محور  فرسودگی  از  روستا  این  معتمدین محلی 
مواصالتی طی سالیان اخیر سخن گفته اند که با وقوع 

سیل، همان جاده فرسوده نیز از بین رفته است.
به گفته عوامل محلی، بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم 
محلی شهرستان میناب در این منطقه سکونت دارند 
که مهم ترین محور ارتباطی آنها به مرکز شهرستان، 

جاده مازغ می باشد.

کیش میزبان قوی ترین مردان 
ارتش

مناسبت  به  ارتش  مردان  ترین  قوی  مسابقات 
انقالب  پیروزی  سالگرد  وسومین  چهل  گرامیداشت 

اسالمی به میزبانی کیش برگزار می شود.
 این رقابت ها باحضور ورزشکاران در قالب تیم هایی 
ایران ۳۰  اسالمی  ارتش جمهوری  تابعه  نیرو های  از 
ورزشی  مجموعه  مصنوعی  چمن  زمین  در  بهمن 

المپیک برگزار می شود.
با  ارتش  مردان  قویترین  مسابقات  هماهنگی  جلسه 
حضور رئیس مرکز ورزش و تفریحات سالم، روسای 
هوایی  پدافند  پایگاه  بدنی  تربیت  و  عمومی  روابط 
کیش و کارشناسان ورزشی برای تبادل نظر و میزبانی 

کیش در این رویداد ورزشی برگزار شد.

کودک ۱۰ ساله از چاه ۱۲ متری 
در قشم نجات یافت

رییس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی قشم گفت: 
 ۱۲ آب  چاه  داخل  در  که  افغان  ساله   ۱۰ کودک  یک 
متری محله کلگری این شهر سقوط کرده بود، نجات 

یافت.
تیم  حادثه  این  اعالم  با  افزود:  فریدونی  الدین  نجم 
حادثه  محل  در  سرعت  به  نجات  و  امداد  عملیاتی 

حضور یافتند.
وی ادامه داد:  نجاتگران آتش نشان پس از بررسی 
موقعیت حادثه به داخل چاه رفتند و کودک را سالم 

از چاه بیرون کشیدند.
رییس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی قشم تصریح 
کرد: این کودک هنگام بازی در محیط ناگهان درون 

چاه آب سقوط کرده است.
وی افزود: خانواده این پسر بچه با دیدن این صحنه 
درخواست  و  گرفته  تماس  نشانی  آتش  با  بالفاصله 
از  زمان  نجات  و  امداد  کمک می کند که عملیات 
تماس و آگاهی آتش نشانی تا نجات کودک، ۲۲ دقیقه 

طول کشید.
ظاهری  با  را  کودک  امدادگران  داد:  ادامه  فریدونی 
سالم از چاه نجات دادند اما برای حصول اطمینان از 
سالمت کامل فرد نجات یافته، وی را تحویل اورژانس 

دادند.

برنامه »گفتگو آزاد در منطقه آزاد« 
در کیش کلید خورد

برنامه »گفتگو آزاد در منطقه آزاد« برای ارائه گزارش 
عملکرد مسووالن سازمان منطقه آزاد کیش با هدف 
شفاف سازی و پاسخگویی به عموم مردم جزیره تهیه 

می شود.
به گزارش دریای اندیشه و به نقل از روابط عمومی 
این  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و 
ها،  معاونت  عملکرد  گزارش  ارائه  راستای  در  برنامه 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  ادارات  روسای  و  مدیران 
اقتصادی،  »مسائل  قبیل  از  مختلف  های  حوزه  در 
سرمایه  های  فرصت  اجتماعی،  و  هنری  فرهنگی، 
گذاری، گردشگری، طرح های عمرانی، مرتفع کردن 
مشکالت مردم، اصالح فرآیندها در سازمان، مبارزه با 
انحصار گرایی و امضاهای طالیی و ...« در دستور کار 
قرا گرفته است.با دستور محمدرضا لواسانی این برنامه 
با محوریت گفتگوی دو سویه میان سازمان و مردم 
تهیه می شود و تمام معاونان، مدیران و روسای ادارات 
سازمان منطقه آزاد کیش ملزم به حضور در این برنامه 

و ارائه گزارش عملکرد خود هستند.
اطالع  اهمیت  به  توجه  با  برنامه  این  پخش  و  تهیه 
رسانی از عملکرد و اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش 
در راستای مسوولیت اجتماعی و پاسخگویی صریح 
به مردم این منطقه ادامه دارد.روابط عمومی سازمان 
منطقه آزاد کیش به عنوان پل ارتباطی میان سازمان 
با  موقع  به  رسانی  اطالع  و  کیش  جزیره  ساکنان  و 
به عموم مردم  آگاهی بخشی  و  هدف شفاف سازی 
جزیره نسبت به تهیه برنامه گفتگو آزاد در منطقه آزاد 
اقدام کرده است.تهیه برنامه "گفتگو آزاد در منطقه 
آزاد" ضمن شفاف سازی عملکرد سازمان سبب ایجاد 
تعامل سازنده میان سازمان، مردم و فعاالن اقتصادی 
می شود.ساکنان جزیره کیش می توانند برای مطرح 
کردن سواالت خود در برنامه »گفتگو آزاد در منطقه 
 ،۰۷۶۴۴۴۴۲۵۷۶۱ تلفن  شماره  طریق  از  آزاد« 
اینستاگرام  دایرکت  یا   ۳۰۰۰۷۶۴ پیامکی  سامانه 
اقدام   kish.irنشانی به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

کنند.

تماس های رومینگ ملی به
 ۲۰ میلیون کاهش یافت

در سه ماهه  سوم سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۰ میلیون مکالمه 
از طریق رومینگ ملی صورت گرفته و بدین ترتیب 
درصورت نبود آنتن یک اپراتور در منطقه ای، از آنتن 

اپراتور دیگر استفاده شده است.
نخستین  ملی  رومینگ   ، اندیشه  دریای  گزارش  به 
همراه  رایتل،  اپراتور  بین   ۱۳۹۳ خردادماه  در  بار 
اول و ایرانسل برقرار شد. اجرای طرح رومینگ ملی 
منطقه ای،  در  چنانچه  که  شد  انجام  هدف  این  با 
از  بتوانند  آن ها  نداشت،  آنتن  مشترکان  سیم کارت 
آنتن اپراتورهای دیگر که در آن منطقه پوشش دارند، 

استفاده کنند.
تلفن  اپراتور  سه  هر  بین   ،۱۳۹۷ سال  از  طرح  این 
همراه و دو اپراتور روستایی به صورت فراگیر به اجرا 
درآمد.آخرین آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مکالمات از طریق 
رومینگ ملی، حاکی از آن است که در سه ماهه  سوم 
سال ۱۴۰۰، در مجموع ۲۰ میلیون و ۸۹۱ هزار و 
۳۲۳ مکالمه از طریق رومینگ ملی بین اپراتورهای 
مختلف تلفن همراه صورت گرفته که البته در مقایسه 
با آمار ۲۲ میلیونی سه ماهه  دوم، کاهش یافته است.

تفکیک  به  ملی  رومینگ  طریق  از  مکالمات  تعداد 
اپراتور در جدول زیر آمده است.

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
هرمزگان، با بیان اینکه سوانح ترافیکی و غرق شدگی، 
مهمترین عوامل مرگ کودکان زیر پنج سال در استان 
از  پیشگیری  طرح  اجرای  لزوم  بر  است،  هرمزگان 
حوادث مرتبط با مرگ کودکان زیر پنج سال و آگاهی 

بخشی به خانواده ها در این خصوص، تاکید کرد.
به گزارش دریای اندیشه و به نقل از خبرگزاری برنا 
فرهنگی،  اجتماعی،  کارگروه  در جلسه  رئوفی  علی   ،
تبریک  با  هرمزگان  استان  خانواده  و  زنان  سالمت، 
فاطمه  حضرت  سعادت  با  والدت  سالروز  خجسته 
زهرا "سالم اهلل علیها" و هفته گرامیداشت مقام مادر 
و زن، با اشاره به اهمیت سند مهندسی فرهنگی استان 
مهندسی  نقشه  استانی  برش  کرد:  عنوان  هرمزگان، 
فرهنگی کشور ویژه استان هرمزگان، تکمیل و جهت 

اجرایی شدن به دستگاه های اجرایی ذیربط با هدف 
صیانت از بخش های مختلف فرهنگی استان ابالغ می 

شود.
رئوفی گفت: سند مهندسی فرهنگی استان هرمزگان 
متناسب با بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، طراحی و 
تدوین شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود، 
بیان داشت: اجرای طرح پیشگیری از حوادث مرتبط 
علوم  دانشگاه  توسط  پنج سال،  زیر  با مرگ کودکان 
پزشکی استان با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط 
دنبال  نظر  مورد  اهداف  به  دستیابی  برای  جدیت  با 
شود.رئوفی تصریح کرد: براساس آمار و گزارش های 
دانشگاه علوم پزشکی، سوانح ترافیکی و غرق شدگی از 
مهمترین عوامل مرگ کودکان زیر پنج سال در اغلب 
شهرستان های استان هرمزگان است. معاون سیاسی، 

خاطرنشان  هرمزگان،  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی 
و  پدران  ویژه  به  ها  خانواده  به  بخشی  آگاهی  کرد: 
مادران برای کاهش سوانح مرتبط با مرگ کودکان زیر 
پنج سال، با بهره گیری از ظرفیت رسانه ها در دستور 

کار قرار گیرد. وی گفت: از ظرفیت نخبگان و اساتید 
دانشگاه ها در برنامه ریزی ها برای کاهش آسیب ها 
در بخش های مختلف بهره گرفته شود و تنها به بدنه 

کارشناسی دستگاه ها در برنامه ریزی ها اکتفا نشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

لزوم اجرای طرح پیشگیری از حوادث مرتبط با مرگ کودکان زیر پنج سال درهرمزگان
    خبــــرخبــــر

از حقوق مصرف  و حمایت  بازرسی  نظارت،  معاون   
کنندگان استان گفت: در دیماه سالجاری ۸۷۲ مورد 
گشت مشترک بازرسی با دستگاه های ذیربط برگزار 

شده است.
خبرگزاری  از  نقل  وبه  اندیشه  دریای  گزارش  به 
و  بازرسی  پیروی منش گفت: حوزه  عبدالرضا   ، برنا 
نظارت این سازمان با همکاری دستگاه هایی همچون 
فرمانداری، تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی، 

اصناف  اتاق  فرهنگی،  میراث  استاندارد،  کل  اداره 
مرکز استان و سایر دستگاه های مرتبط در گروه های 

کاالیی، گشت مشترک بازرسی بعمل آمد.
پیروی منش اظهار داشت: از تعداد گشت های برگزار 
شده در این مدت ۴۷۰ مورد گشت مشترک با اداره 
کل تعزیرات حکومتی، ۳۰۱ مورد گشت مشترک با 
اتحادیه های صنفی و فرمانداری و۱۰۱ مورد گشت 
شده  برگزار  مرتبط  های  دستگاه  سایر  با  مشترک 

است.
بازرسی  افزود: در گشت های مشترک  ادامه  وی در 
انجام شده تعداد ۲۶۸ پرونده تخلف به ارزش ریالی 
تشکیل  ریال  میلیون   ۵۴۰ و  میلیارد  پنج  از  بیش 

گردید.

مصرف  حقوق  از  حمایت  و  بازرسی  نظارت،  معاون 
صورت  در  شهروندان  کرد:  تاکید  استان  کنندگان 
وقت  اسرع  در  را  موضوع  تخلف،  هرگونه  مشاهده 
در  تا  کنند  اعالم   ۱۲۴ سامانه  و  خبری  ستاد  به 

کوتاه ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.

باحضور فرماندار خمیر؛

بررسی مشکالت مردم روستاهای بخش مرکزی

فرماندار خمیر با همراهی جمعی از مسئوالن شهرستانی از روستاهای 
بخش  در  چاری  و  دریخا  مارو،  گود،  چاه  لیمو،  چاه  زیر،  کشار  ِکِسه، 
مرکزی شهرستان خمیر به صورت میدانی بازدید و ضمن دیدار با اهالی 
این روستاها از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت روستاهای مذکور 

قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از خمیر؛ کمک در ساخت مسکن 
بالعوض،  تسهیالت  و  مسکن  بازسازی  تسهیالت  اعطای  محرومین، 
اجرای ابنیه فنی، بهسازی و روسازی برخی از راه های روستایی، اجرا و 
تکمیل ورودی روستاها، اجرای روشنایی معابر، ساخت مخزن آب، رفع 
مشکل آنتن دهی تلفن همراه، تامین امکانات ورزشی و تجهیز خانه 

از مهمترین مطالبات مردمی در این روستاها بود  بهداشت روستایی 
که پس از بیان آنها توسط اهالی و نمایندگان مردم در این روستاها، 
و  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  به  را  الزم  دستورات  خمیر  فرماندار 

خدمات رسان حاضر، جهت پیگیری و حل آنها صادر کرد.
همچنین وی طی مکالمه تلفنی در محل با مدیران استانی، موضوعات 

و مشکالت مردم روستاها را پیگیری نمود.
فرماندار خمیر در حاشیه این بازدیدها ضمن تأکید بر حضور مدیران 
در روستاها و خدمت رسانی به مردم بویژه مناطق محروم شهرستان 
اظهار داشت: حضور مدیران میان مردم و گفت و گوی مستقیم با آن ها 
و لمس مشکالت از نزدیک جزو تاکیدات دولت سیزدهم می باشد و 
اگر قرار است مسایل مردم حل و فصل شود الزم است مدیران در بین 
مردم حضور یابند.قابل ذکر است در حاشیه این بازدیدها حدود ۸۰ 
بسته معیشتی همراه با چادر و پالستیک از سوی سپاه، هالل احمر 
روستاها  این  درآمد  و کم  اقشار ضعیف  بین  در  نهادهای حمایتی  و 

توزیع شد.
این بازدیدها که تا پاسی از شب به طول انجامید فرمانده سپاه، بخشدار 
مرکزی، روسای ادارات مخابرات، راهداری، کمیته امداد، بنیاد مسکن، 
و  بهداشت  احمر،  هالل  بهزیستی،  وجوانان،  ورزش  آب،  برق،  اداره 

همچنین اعضای شوراهای شهرستان و بخش مرکزی حضور داشتند.

ساالری، مردمی بودن را از مهمترین ویژگی های برنامه 
های ایام پیروزی انقالب اسالمی عنوان کرد و خواستار 

تبیین دستاورد های انقالب در این ایام شد.
به گزارش دریای اندیشه ؛ عبدالرضا ساالری سرپرست 
فرماندار رودان در جلسه ستاد  هماهنگی دهه مبارک 
فجر شهرستان رودان اظهار داشت: ملت شریف ایران 
موفقیت  و  باوری  خود  به  اسالمی  انقالب  برکت  به 

رسیدند.
وی افزود: گرامیداشت این ایام وظیفه مهم همه مردم 
و مسووالن است، تالش شود تا دهه مبارک فجر در 
شهرستان رودان به بهترین شکل ممکن گرامی داشته 

شود.
سرپرست فرمانداری رودان تاکید کرد: همه باید پای 
کار  دهه فجر  باشند و مردمی بودن مهمترین ویژگی 

برنامه های دهه فجر در رودان باشد.
بر لزوم آذین بندی و گرامیداشت دهه فجر  ساالری 
در رودان با انجام کارهای نو آورانه تاکید کرد و گفت:  
امروز دشمنان بدنبال ایجاد یاس و ناامیدی در ایران 
اسالمی هستند و به همین سبب امروز  همه نگاه ها به  

اسالمی ایران است.
راهپیمایی ۲۲  تا  نشان کرد: تالش شود  وی  خاطر 

بهمن نیز  به بهترین شکل ممکن برگزار شود و مراسم 
افتادتربن  دور  در  حتی  اسالمی  انقالب  گرامیداشت 

روستاها هم برگزار شود.
ایام دهه  سرپرست فرمانداری رودان تصریح کرد: در 
مبارک فجر  دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی در 

تمامی حوزه ها اطالع رسانی شود.
در  بحران  مدیریت  ستاد  عملکرد  تقدیر  با  ساالری 
بارندگی و سیل اخیر اظهار کرد: دستگاه های به همین 
شهرستان  در  فجر  دهه  گرامیداشت  کار  پای  شکل 

باشند.

دهه فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای نظام است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان؛

۲مرکز ساماندهی کارگران ساختمانی در 
بندرعباس راه اندازی می شود

ساماندهی  ۲مرکز  گفت:  هرمزگان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
اداره کل،  این  پیگیری های  با  بندرعباس  در  فصلی  و  کارگران ساختمانی 
بندرعباس،  شهرداری  همکاری  و  ساختمانی  کارگران  صنفی  انجمن 

راه اندازی می شود.
ابراهیمی  هادی  ایرنا،  خبرگزاری  از  نقل  وبه  اندیشه  دریای  گزارش  به 
در این خصوص افزود: یکی از دغدغه های همیشگی کارگران ساختمانی 
با  که  نداشتند  نوبت دهی  و  حضور  برای  جایی  و  بود  آها  سرگردانی 
پیگیری های انجام شده ۲ قطعه زمین در ۲ نقطه شهر، توسط شهرداری 
بندرعباس در اختیار انجمن صنفی کارگران ساختمانی قرار داده می شود 

تا ۲ ایستگاه کارگری راه اندازی شود.
ایستگاه های کارگری وضعیت  این  راه اندازی  با  امیدواریم  داد:  ادامه   وی 
نابهنجاری که در سطح شهر شاهدیم، بهبود یافته و کارگران فصلی در 
سطح شهر ساماندهی شوند، چهره شهر زیباتر شده و کارفرمایان و مردمی 

که به دنبال کارگر هستند دسترسی راحت تری به آنان داشته باشند.
عملکرد  سازی  شفاف  ضمن  آزاد"  منطقه  در  آزاد  "گفتگو  برنامه  تهیه 
سازمان سبب ایجاد تعامل سازنده میان سازمان، مردم و فعاالن اقتصادی 

می شود.

بختیاری با اشاره به باران های سیل آسا جنوب کشور 
گفت: با بارش دو سامانه پر فشار بیش از پنج هزار و 
واحد مسکونی خانواده های مدد جوی کمیته   ۱۰۰

امداد تخریب و مشکل دار شده است.
مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ه(

کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار هرمز با اشاره 
با  کرد:  اظهار  کشور  جنوب  آسا  سیل  های  باران  به 
بارش دوسامانه پر فشار بیش از پنج هزار و ۱۰۰ واحد 
مسکونی خانواده های مدد جوی کمیته امداد تخریب 
و مشکل دار شده است.وی با بیان اینکه حدود چهار 

هزار خانه نیازمند ایزوگام است که کار آن از فردا آغاز 
می شود، گفت: حدود هزار واحد مسکونی صد در صد 
تخریبی است که ما منتظر هستیم گروه ارزیاب بنیاد 
مسکن که متولی این کار است ارزیابی ها را برای خانه 
مجدد  ساخت  برای  کامل  تخریب  به  نیاز  که  هایی 
است مشخص کند و کار را از هفته آینده آغاز کنیم.
بختیاری با اشاره به خراب شدن وسایل مردم در سیل 
عنوان کرد: طبق گزارش هایی که مدیر کمیته امداد 
ارائه  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  و  هرمزگان 
کرده اند اعتبار خوبی توسط سازمان مستضعفین برای 

شرق هرمزگان داده شده است.
وی با اشاره به اینکه پتو ها بین سیل زدن توزیع شده 
است، گفت: بخش دوم وسایل نیز در این هفته و یا 

اوایل هفته آینده تحویل داده می شود.
بازدید  طبق  کرد:  تصریح  کشور  امداد  کمیته  رئیس 
ام  داشته  هرمزگان  زده  سیل  مناطق  از  که  میدانی 
بسیاری از واحد های مسکونی قابل سکونت نیستند 
و باید صد در صد تخریب و به کمک نهاد های مختلف 
منزل برای مردم ساخته شود.بختیاری با اشاره به اینکه 
منازلی که نیاز به تعمیر دارند با توجه به آب و هوای 
این منطقه باید سریع تر ترمیم آن آغاز شود، گفت: 
قرارگاه  سازندگی،  بسیج  جمله  از  مختلف  نهادهای 
مناطق سیل  در  را  بزرگی  و…کارهای  منوره  مدینه 

زده هرمزگان انجام داده اند.
وی افزود: با ارایه گزارشاتی که توسط فرماندارمیناب، 
امام جمعه میناب و نماینده مجلس ارائه شد قرارگاه 
مدینه منوره با احداث سیل بند در این منطقه جلوی 

خیلی از خسارت ها را گرفته است.
رئیس کمیته امداد کشور بیان کرد: در سیل اخیر یک 
مستمری فوق العاده به مددجویان مناطق سیل زده 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و فارس 

واریز شد.
بختیاری با اشاره به اینکه برخی از مددجویان سیل زده 
در چادر زندگی می کنند، خاطر نشان کرد: زندگی در 
چادر مشقت های خاص خودش را دارد لذا بهتر است 
هر چه سریع تر منازل انها بازسازی و تحویل داده شود.

برگزاری 872 مورد گشت مشترک بازرسی در دی ماه سالجاری

دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  نگهداری  و  فنی  معاون 
بندر شهید رجایی  یگان حفاظت  اسکله  هرمزگان گفت: 
در ضلع جنوبی موج شکن اصلی این بندر به بهره برداری 

رسید.
به گزارش دریای اندیشه و به نقل از روابط عمومی اداره 
پوررجبی"  "محمدرضا  هرمزگان،  دریانوردی  و  بنادر  کل 
حفاظت  یگان  اسکله  داشت:  اظهار  مطلب  این  اعالم  با 
بندر شهید رجایی با هدف مناسب سازی جهت استقرار 

شناورهای گشت دریایی به بهره برداری رسیده است.
وی از دیگر اهداف استقرار این اسکله به پایش شناورهای 
فارس  خلیج  نفتی  بندر  و  شهیدرجایی  بندر  به  ورودی 
اضطرار  مواقع  در  دریایی  در عملیات  تسریع  و همچنین 

اشاره کرد. 
دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  نگهداری  و  فنی  معاون 
هرمزگان، هزینه ساخت و نصب این اسکله آلومینیومی با 
سطح عرشه کامپوزیت را بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال و مدت 

زمان اجرای این اسکله را ۳ ماه اعالم کرد.
امکان  اسکله  این  استقرار   و  نصب  با  افزود:  رجبی  پور   
پهلوگیری همزمان چهار فروند شناور از نوع گشت دریایی 
راهنمابر،  و   نجات  و  نوع تجسس  از  فروند شناور  ، یک 

پشتیبانی و  مسافری در آن فراهم است.
وی در تشریح مشخصات فنی این اسکله نیز گفت: اسکله 
یگان حفاظت بندر شهید رجایی دارای ۱.۴۰ متر ارتفاع و 

حدود  ۱۸ متر طول و ۱.۲ متر عرض می باشد.

بهره برداری از اسکله یگان حفاظت بندر شهید رجایی

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: اجرای طرح واکسیناسیون 
تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال تا آخر این هفته در هرمزگان تمدید شد.

عبدالجبار ذاکری افزود: مرحله نخست این طرح تا ۵ بهمن بود که به علت کامل نشدن پوشش 
این طرح در برخی مناطق، مدت آن تمدید شده است.

وی با بیان اینکه خانواده ها درصورت حضور نداشتن در واحد مسکونی هنگام مراجعه ماموران 
می توانند به نزدیکترین مرکز بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند، اضافه کرد: این طرح 

به صورت خانه به خانه در مناطق حاشیه ای و پرخطر در حال اجراست.
از کودکان زیر ۵ سال در هرمزگان قطره  تاکنون حدود ۸۵ درصد  اینکه  به  اشاره  با  ذاکری 
فلج اطفال دریافت کرده اند، تصریح کرد: گروه هدف این طرح کودکان متولد ۲۵ دی سال 

۱۳۹۵ هستند.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: مرحله دوم طرح 

واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال از ۳۰ بهمن آغاز می شود و تا سه اسفند ادامه دارد.

طرح واکسیناسیون فلج اطفال در هرمزگان تمدید شد

ایزوگام ۴هزار منزل آغاز می شود
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نمایش"قبل از شروع حرف 
بزن" به جشنواره ملی تئاتر 

سردار عشق راه یافت

نمایش"قبل از شروع حرف بزن" به نویسندگی و کارگردانی مصیب داوری کاری از گروه تئاتر جوالسک به نخستین جشنواره ملی تئاتر سردار عشق در 
شیراز راه یافت.به گزارش دریای اندیشه و به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ این نمایش که قصه ای نو از صد و هفتاد و پنج شهید غواص عملیات کربالی چهار 
را روایت می کند در بخش صحنه ای این جشنواره به روی صحنه می رود.نمایش قبل از شروع حرف بزن در روزهای هشتم؛ نهم و دهم بهمن ماه به 
3ترتیب در شهرهای اقلید؛ آباده و شیراز اجرا می شود. اختتامیه جشنواره یازدهم بهمن ماه در تاالر حافظ شیراز برگزار می شود.

 ردیا هب سبک شعر
گزینش اشعار: یعقوب سهوزاده / کارشناس ادبیات 

پوستر »الوحده للقدس« هنرمند 
هرمزگانی در کشورهای اسالمی 

درحال اکران است

که  هرمزگانی  هنرمند  »الوحده للقدس«  پوستر 
عنوان  با  وحدت  پوستر  بین المللی  کارگاه  در 
در  حاضر  درحال  شد،  پذیرفته  »قدس االئمه« 

کشورهای اسالمی درحال اکران است.
هرمزگانی  هنرمند  پندار،  ؛مهران  ایرنا  گزارش  به 
کارگاه  افزود:  »الوحده للقدس«  پوستر  طراح  و 
بین المللی طراحی پوستر وحدت با موضوع فلسطین 
االمة«  »قدس  شعار  و  اسالم  جهان  وحدت  محور 
پنجم آبان امسال با حضور ۳۰ هنرمند از ۱۰ کشور 
پاکستان،  لبنان،  عراق،  فلسطین،  ایران،  جمله  از 
بیان  با  شد.وی  برگزار  تهران  در  بحرین  افغانستان، 
این کارگاه  تولیدی هنرمندان و طراحان  آثار  اینکه 
بین المللی در کشورهای اسالمی درحال اکران است،  
پوستر  با  هرمزگان  استان  نماینده  عنوان  به  گفت: 
»الوحده للقدس« در این رویداد هنری شرکت کردم 
که خوشبختانه این پوستر مورد استقبال قرار گرفته 
و در کشورهای مختلف در حال اکران می باشد.این 
هنرمند هرمزگانی ادامه داد: در این پوستر از المان 
و  فلسطین  مردم  از  نمادی  که  زیتون  درخت  ساقه 
های  پرچم  همچنین  و  است  صلح  نماد  همچنین 
که  زیتون  میوه  خود  و  اسالمی  کشورهای  مختلف 
نماد رویش و به ثمر نشستن می باشد، بهره گرفتم.

پندار گفت: هرکدام از این نمادهای استفاده شده در 
پوستر حرفی برای گفتن دارند؛ پرچم های کشورهای 
و  اند  داده  تشکیل  را  پربرگ  اسالمی که یک ساقه 
خود زیتون هم که نماد صلح و آرامش بوده هرکدام 
روایتگر داستانی از فلسطین است.وی بیان کرد: یک 
ساقه پربرگ و برگ ها هرکدام پرچم های کشورهای 
اسالمی هستند و میوه ای که ثمر این اتحاد است و از 
آن شاخه بیرون آمده نشان می دهد که اگر بین این 
کشورها اتحاد شکل بگیرد، ثمره این اتحاد برای خود 
اسالم و فلسطین صلح، آزادی و آرامش خواهد بود.

مهران پندار یکی از جوانان فعال در روستای زهوکی 
شهرستان میناب است که به صورت حرفه ای از اواخر 

سال ۹۴ در رشته گرافیک فعالیت دارد.

ظرفیت های گردشگری هرمزگان 
با حضور فعالین گردشگری در 

تهران معرفی می شود

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هرمزگان از حضور پررنگ و منسجم 
نمایشگاه  پانزدهمین  در  استان  گردشگری  فعالین 
نمایشگاه  پنجمین  و  سی  و  گردشگری  بین المللی 

صنایع دستی تهران خبر داد. 
فائقه اتابک با اشاره به ظرفیت های بی نظیر گردشگری 
استان هرمزگان گفت: »فعاالن بخش خصوصی استان 
در حوزه های دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، 
واحدهای  و  هتلداران  جامعه  گردشگری،  راهنمایان 
همراه  خوراک  گردشگری  حوزه  فعالین  و  پذیرایی 
به  استان  بازرگانی  اتاق  و  از شهرداری ها  تعدادی  با 
معرفی توانمندی های استان در حوزه های گردشگری 
به  فرصت های سرمایه گذاری  ارائه  و  و صنایع دستی 

بازدیدکنندگان دارند.«
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
راستا  همین  »در  افزود:  هرمزگان  صنایع دستی  و 
فضایی به مساحت 2۰۳ مترمربع و با المان های سنتی 
گردشگری  مقصد  »هرمزگان  شعار  با  محور  دریا  و 
اجراشده  و  طراحی   ۳8A سالن  در  کشور«  دریایی 
در  استان  گردشگری  فعالین  حضور  با  که  است 
حوزه های مختلف به معرفی ظرفیت های گردشگری 

و صنایع دستی استان می پردازند.«
وی   افزود: »رونمایی از ویترین آثار فاخر صنایع دستی، 
رونمایی از پلت فرم فروش تجربه های بومی جنوب، 
از ماکت و  از کلیپ های دوزبانه و رونمایی  رونمایی 
با  آنجلیکا(  )کشتی  گردشگری  بوم  جهاز  معرفی 

حضور شهرداری کنگ ازجمله این برنامه ها است.« 
امضا  و   B2B با   نشست  »همچنین  افزود:  اتابک 
و  گردشگری  )فعالین  استان  مدعوین  با  تفاهم نامه 
بازار  یکی  که  عمان  کشور  از  عمان(  کشور  مجلس 

هدف گردشگری استان است.
وی  افزود: »در همین راستا دفاتر گردشگری سالمت 
برای   IPD دارای  بیمارستان های  روسای  و  استان 
ارائه ظرفیت ها و بسته های حوزه گردشگری سالمت 

حضور دارند.«

 دربه درمیون بازار
 بهوا هیله رندپاشه

 بلکه هیلت ای بگینوم
 وادل پرای رمیزوم
 نشتم وبه یادمینو

 باال کلهه ی کمیزوم
شاعر : معصومه پورثمال

براي این قبر 
که مرگ از گوشه ي لبش گریخته 

شعر بخوان 
ومرا شبیه  لقمه هاي کودکي ام بپیج در 

دهانش .. بخوان 
همان شعر را 

که پاییز 
قرار بود خرمالوهاي نرسیده اش را 

بیاندازد.... تا انارهابیایند با  تمام ان دانه هایي که 
هرجمعه 

بوي دستت را گرفته اند 
به بهشت بروم 

دلم برایت تنگ مي شود 
براي خودم که خودش را 

در این قبر مي گذارد 
میرود پي کارش...، مي دانم همیشه براي رفتن زود است 

اما باور کن 
این دهان هاي گرسنه به جز ما 

غذاي دیگري نمي خورند
دلم برایت تنگ میشود 

اما هر بار که به قبرستان مي ایي 
فکر کن به خانه ام آمدي 

بگذار در بسته باشد 
دهانم بسته باشد

چشمانم... و تو فقط برایم شعر بخوان ....

شاعر : نازنین جمالي

 شعر بومی ،هرمزگان شهرستان میناب

 ای دل کلهه ی مینو
 ای تِِک خاطرنوبند
 پاپلَک تاخودرودون

 هوندم وصدامه هرچند
 نرسی به گوش بیکا

 گورپاتکون سنگی
 میون خیالوم اشکهت

 دل مه به یادکنگی
 میون کول وکراروم
 توهاموشوون کهنو
 میون هوون پُهل و

 شمتای باغون سرجو
 وهته که کلیک گازی

 زدوم وپری به باال
 وسط خونه شوتا کو

 هاموجا توبندموال
 تونگاشه پلپتیدوم

 توهاموچیمون ناجی
 که کشیدی به دلوم تا

 پای شنگون خراجی
 اال خسته توکالتوم

 هنو ای دورنصدا شه

  ، سیریک  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
شهرستان  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه  چهارمین 
سیریک به ریاست حجت االسالم و المسلمین ساالری 
امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
سیریک و با حضور جمالدینی فرماندار و نائب رئیس 
شورای فرهنگ عمومی و اعضای شورا با دستور کار 
برنامه ریزی در  برنامه های دهه مبارک فجر و  ویژه 
خصوص میزبانی از کاروان قرآنی انقالب و تیم پزشکی 

قرآنی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد .
در ابتدای جلسه مصطفی کریمی زاده به اهمیت ایام 
فجر  دهه   : گفت  و  کرد  اشاره  فجر  مبارک  دهه  اهلل 
که  است  اي  آئینه  و  است  اسالم  رشحات  از  انقالب 
خورشید اسالم در آن درخشید و این دهه فجر باید با 

عظمت هرچه تمامتر برگزارشود .
کریمی افزود : سیریک در سال های گذشته میزبان 
کاروان قرآنی انقالب و تیم پزشکی قرآنی بوده است 
که امسال هم میزبان این کاروان قرآنی می باشد و می 

طلبد که تمامی دستگاههای اجرایی نهایت همکاری و 
تعامل با این کاروان قرآنی  داشته باشند .

در ادامه احمد جمالدینی فرماندار و نائب رئیس شورای 
فرهنگ عمومی شهرستان سیریک ضمن تبریک فرا 
رسیدن دهه مبارک فجر گفت : دهه فجر شناسنامه 
انقالب اسالمی می باشد که ماهیت، اصالت و پیروزی 
ما معطوف به دهه فجر است و برنامه های این دهه باید 
با کیفیت و به نحو احسن در اقصی نقاط این شهرستان  

برگزار شود.
وی به نقش و جایگاه قرآن در زندگی بشر اشاره کرد و 
افزود : قرآن کریم در برگیرنده هدایت و سعادت انسان 
باشد و در تمام مراحل زندگی  در دنیا و آخرت می 
رهبر و راهنمای انسان به سوی کمال است زیرا قرآن 

به راهی هدایت میکند که مستقیم ترین راههاست .
دستگا  مسئوالن  و  مردم   : افزود  سیریک  فرماندار 
خوبی  میزبان  همیشه  شهرستان  این  اجرایی  ههای 
بوده  و مذهبی  ملی  مراسم های  برگزاری همه  برای 

اند و همچنان هم هستند که امسال هم مثل سنوات 
گذاشته هم مردم و هم دستگاههای اجرایی آمادگی 
قرآنی در  کاروان  این  برگزاری  و  میزبانی  الزم جهت 
شهرستان را دارند .در ادامه حجت االسالم و المسلمین 
امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  ساالری 
اهلل  ایام  تبریک  عرض  ضمن  سیریک   شهرستان 
توفیق  آروزی  و  خوشامدگویی  و  فجر  مبارک  دهه 
تجلی   فجر  دهه  کرد:  بیان  جلسه  در  حاضرین  برای 

ایستادگی مردم ایران در مقابل طاغوت است.
ساالری بیان کرد : ویژه برنامه های دهه فجر باید در دو 
بخش شکلی و محتوایی اجرا شوند. بخش اول مربوط 
به نقش سپاه و بسیج در انجام فعالیت های اجرایی دهه 
مبارک فجر است و بخش دیگر تسریع نمودن امورات و 
مشکالت مردم در این دهه می باشد که هر اداره باید با 
توجه به مسولیت و حیطه کاری خود درجهت تسریع 
مشکالت مردم برنامه ریزی داشته باشند  زیرا هدف 
انقالب جمهوری اسالمی ایران تسریع نمودن امورات 

مردم بوده است .
دهه  های  برنامه  از  دیگر  یکی   : کرد  اظهار  ساالری 
فجر گفتمان سازی اهداف و دستاورد های این انقالب 
بین مردم علی الخصوص نوجوانان و جوانان در سطح 
به  باید  سازی  گفتمان  این  که  باشد  می  شهرستان 
و  به صورت حضوری  هم  عمومی  و  گسترده  صورت 

همچنین فضای مجازی برگزارگردد .
ساالری افزود : قران کریم ،انسان را به زندگی کردن با 

معیارهای و ارزشهای انسانی و اسالم دعوت می کند.
از  با توجه به میزبانی این شهرستان   : ساالری گفت 
کاروان قرآنی انقالب و تیم پزشکی قرآنی جای دارد 
هم مردم و مسئوالن آن آمادگی الزم جهت برگزاری 
برنامه های فرهنگی و قرآنی داشته باشند تا برنامه های 

باشکوه تری در این شهرستان برگزار گردد .
فرهنگ  شورای  اعضای  کلیه  جلسه  این  پایان  در 
مورد  در  خود  پیشنهادات  و  نظرات  نقطه  عمومی 

دستورجلسه ارائه کردند

شورای فرهنگ عمومی سیریک با محوریت برنامه های دهه مبارک فجر برگزار شد: 

مردم و مسئوالن  سیریک میزبان خوبی برای برگزاری مراسم های ملی و مذهبی  هستند
خبـــرخبـــر

مسئول تخصصی بسیج اقشار  هرمزگان:

محفل انس با قرآن کریم روستای کشارباال شهرستان بندر خمیر با حضور جمعی از 
مسئولین محلی، شهرستانی و با حضور قاری ممتاز کشوری استاد علیداد واحدی و 
حافظان قرآنی روستای کشارباال در مسجد اصحاب رسول)ص( روستا برگزار گردید.

رئیسی  نورانی  محفل  این  ابتدای  در  خمیر؛  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
از  حاضرین  خدمت  مقدم  خیر  عرض  ضمن  کشار  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
مجموعه قرارگاه تحول محالت، شورای اسالمی و دهیاری کشار باال به جهت برنامه 

ریزی خوب و فراهم نمودن اجرای این برنامه معنوی تشکر کرد.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین تاج الدینی دبیر قرارگاه تحول محالت شهرستان 
بندر خمیر عنوان کرد: انس با قرآن کریم در تمام مراحل زندگی و راه گشای ماست.

سپس استاد علیداد واحدی و  نوجوان، حافظ سید کامل کاظم پور از مدرسه حفظ 
مرحوم میراحمد آژغ شروع به تالوتی چند از کالم اهلل مجید کردند.

در ادامه این مراسم معنوی سید احمد آذرنگ امام جمعه کشار باال گفت: ما بدهکار 
قرآن هستیم زیرا آنگونه که حق قرآن بوده است به حقش عمل ننموده ایم.

سرگرد محمودی جانشین ناحیه سپاه شهرستان بندر خمیر نیز ضمن تقدیر از عوامل 
این برنامه از اثرات مثبت قرآن در زندگی مطالبی را عنوان نمودند.

در پایان برنامه از حافظان مدرسه حفظ مرحوم میراحمد آژغ تقدیر شد.
الزم به ذکر است که این مراسم به همت شورای اسالمی، دهیاری و قرارگاه تحول 

محالت کشار باال برگزار شد.

برگزاری محفل انس با قرآن کریم در روستای کشار باال شهرستان بندر خمیر

 حضور قاری ممتاز کشوری استاد علیداد واحدی؛

سرهنگ جعفر اسالمی مسئول تخصصی بسیج اقشار 
استان هرمزگان که به همراه اسالمی ابراهیم پیله رام 
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و سرهنگ حمید 
کمالی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان خمیر 

در جلسه شورای معاونین آموزش وپرورش حضور یافته 
تعلم،  تعلیم و  بود گفت: بسیج دانش آموزی در کنار 
در ترویج ارزش های اخالقی و اسالمي به نوجوانان و 
دانش آموزان نقش مهم و مؤثری ایفا می کند.اسالمی 

افزود: حوزه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده بندر 
خمیردر انجام برنامه های فرهنگی و آموزشی بر اساس 
بررسی های انجام شده توسط بازرسین کشوری عنوان 
است.سرهنگ  داده  اختصاص  خود  به  را  استان  اول 
حمید کمالی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان 
فرهنگیان  و  آموزش وپرورش  مدیر  از  قدردانی  با  نیز 
تربیتی  و  دینی  برنامه های  برگزاری  در  شهرستان 
عملکرد  با  شهرستان  آموزش وپرورش  داشت:  اظهار 
توانسته  تربیتی  و  علمی  زمینه های  در  مطلوب خود 
است رضایت مردم فهیم این منطقه را جلب کند که 
نتیجه آن رشد تحصیلی همراه با عدالت آموزشی در 
مقاومت سپاه شهرستان  ناحیه  است.فرمانده  مدارس 
تالش های صورت گرفته در حوزه بسیج دانش آموزی 
و بسیج فرهنگیان نیز قابل تقدیر خواند و تصریح نمود: 

اجرای کارگاه آموزشی و نشست های بصیرتی و حضور 
پرشور بسیجیان فرهنگی و دانش آموز در مناسبت های 
ملی و مذهبی نشان دهنده تالش ها و برنامه ریزی های 
آموزش وپرورش  است.مدیر  حوزه  این  در  انجام شده 
در  موفقیت  و  پیشرفت  اینکه  بابیان  نیز  خمیر  بندر 
عرصه آموزش وپرورش حاصل کار گروهی و استفاده 
از خرد جمعی است گفت: فعالیت های این سازمان 
و همراهی با نظام آموزش  وپرورش می تواند الگویی 
مناسب را برای نسل دانش آموز ترسیم کند و به خنثی 
افزاری دشمن  نرم  و  افزاری  ها سخت  توطئه  سازی 
بپردازد.دکتر علی یگانه خاطرنشان ساخت: در حوزه 
بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان آموزش وپرورش 
برنامه ریزی خوبی صورت گرفته است که از مسئولین 

این حوزه قدردانی می کنم.

عنوان اول فعالیت های بسیج دانش آموزی استان به حوزه شهید فهمیده بندرخمیر رسید

اختتامیه دهمین دوره جایزه ادبی "یوسف" در بندرعباس برگزار می شود

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور گفت: اختتامیه دهمین دوره جایزه 
ادبی "یوسف" ویژه داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت  در شهر بندرعباس برگزار 

می شود.
به گزارش دریای اندیشه و به نقل از تسنیم ،سرهنگ پاسدار عباس بایرامی در رشت، 
در تشریح آخرین اخبار راه اندازی نهضت خودنوشت خاطرات رزمندگان دفاع مقدس 
اظهار داشت: در این زمینه جنبش خوبی توسط سازمان بسیج پیشکسوتان و سازمان 

ادبیات و تاریخ بنیاد حفظ آثار انجام شد. 
رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور خاطرنشان کرد: اکنون زمینه های 
راه اندازی این نهضت ایجاد شده تا با ارتباط گیری با همه ایثارگران به ویژه رزمندگان و 

فرماندهان دفاع مقدس بتوانیم خودنوشت آنان  را جمع آوری کنیم.
بایرامی ابراز داشت: البته بسیاری از رزمندگان خودنوشت دفاع مقدسی را دارند که تنها 
نیاز به بازنویسی دارد که در این راستا اعالم کردیم تا خودنوشت های خود را در اختیار 

ادارات کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور قرار دهند.
وی تصریح کرد: اگرچه همه رزمندگان قادر به نوشتن خودنوشت دفاع مقدس نیستند 
اما بنیاد حفظ آثار اعالم آمادگی کرده تا با بهره گیری از مجموعه ها و مصاحبه گران 
مختلف مطالب را از پیشکسوتان دفاع مقدس دریافت کنیم.رئیس سازمان ادبیات و 
تاریخ دفاع مقدس کشور اقدامات انجام شده برای راه اندازی نهضت خودنوشت خاطرات 
رزمندگان دفاع مقدس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تا پایان سال آمار آثار دریافت شده 

در این زمینه جمع بندی و اطالع رسانی می شود.
بایرامی درباره عملکرد استان ها در زمینه برگزاری کارگاه های آموزشی برای نویسندگان 
این عرصه با بیان اینکه امسال را سال کارگاه های تخصصی ادبیات و تاریخ دفاع مقدس 

می دانم افزود: امسال گام های بسیار خوبی در این حوزه برداشته شد. 
وی با بیان اینکه امسال اقدامات اجرایی مناسبی را در این بخش شاهد بودیم گفت: 

با بهره گیری از بهترین نویسندگان این عرصه اقدام به برگزاری کارگاه  آموزشی نظیر 
برگزار  سمنان  در  آن  دیگر  دوره  یک  که  کردیم  مقدس  دفاع  خاطره نویسی  کارگاه 
می شود.رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور اذعان کرد: عالوه بر این در 
حوزه ادبیات داستانی دفاع مقدس نیز بهترین اساتید و نویسندگان پای کار آمدند و 5 

بهمن ماه کارگاه آموزشی مربوط به این حوزه در هرمزگان آغاز می شود.
بایرامی با بیان اینکه برگزاری کارگاه های  آموزشی در بخش داستان نویسی ویژه دفاع 
مقدس را امسال به صورت مجازی و آنالین دنبال کردیم اظهار داشت: همچنین در 

حوزه تاریخ دفاع مقدس نیز برنامه هایی در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه کارگاه های مذکور به صورت متمرکز از مرکز انجام شد عنوان کرد: 
در سطح استان ها نیز همکاران به خوبی پای کار بوده و پیشگام هستند و هر استان به 

تناسب نیاز خود اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی کرده است.
رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور گفت: ارزیابی ما در بازدیدهای استانی 
و بررسی های استانی در این عرصه حاکی از این است که امسال  کارهای بسیار بزرگی 

در پرورش نیرو، استعدادیابی و برگزاری کارگاه های آموزشی انجام شده است.
بایرامی از برگزاری اختتامیه جایزه ادبی "یوسف" خبر داد و افزود: 6 بهمن ماه اختتامیه 
دهمین دوره  جایزه ادبی "یوسف" ویژه داستان های کوتاه دفاع مقدس و مقاومت به 
میزبانی استان هرمزگان و شهر بندرعباس برگزار می شود. وی با بیان اینکه در این 
ارسال شد خاطرنشان  دبیرخانه  به  اثر  و ۴۴6  هزار   ۳ "یوسف"  ادبی  از جایزه  دوره 
کرد: این تعداد اثر در نوع خود بی نظیر بود و نسبت به سال گذشته شاهد افزایش 6 
درصدی تعداد آثار ارسالی هستیم.رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور 
این  گفت:  مقدس  دفاع  کوتاه  داستان   بخش  از  جوانان  خوب  استقبال  به  اشاره  با 
افزایش نشان دهنده این است که نویسندگان جوان و نوقلمان گرایش بسیار خوبی به 

داستان های کوتاه حوزه دفاع مقدس دارند.
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    خبــــر

دومین پیروزی فوالد هرمزگان به 
ثبت رسید

تیم فوتسال فوالد هرمزگان در هفته ششم لیگ دسته 
به  اصفهان  کوثر  برابر  کشور  باشگاه های  فوتسال  اول 

پیروزی رسید.
رقابت ها  از  هفته  این  در   ، اندیشه  دریای  گزارش  به 
شاگردان علی امیری در تیم فوالد هرمزگان عصر امروز 
با  بندرعباس  ماه( در سالن فجر  بهمن  )سه شنبه ۵ 

نتیجه ۲ بر ۱ از سد حریف اصفهانی خود گذشتند.
هرمزگان  فوالد  گلزنان  مرادی  علیرضا  و  قنبری  نادر 

بودند.
فوالد هرمزگان با کسب این پیروزی با ۸ امتیاز در رده 

سوم جدول گروه نخست باقی ماند.
دیگر نماینده هرمزگان صنایع در این هفته از رقابت ها 

استراحت داشت.
لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور با حضور ۲۶ 

تیم در سه گروه برگزار می شود.

رفع تصرف ۶۲ هکتار زمین ملی در 
پارسیان

رئیس حوزه قضایی پارسیان از رفع تصرف ۶۲ هکتار 
زمین ملی در حاشیه شهر پارسیان خبر داد.

 حسین عباسی گفت: این زمین به ارزش بیش از ۹۰۰ 
میلیارد تومان است که از دست متصرفان خارج شد.

وی افزود: حفظ بیت المال و زمین های ملی از دست 
متصرفان و سودجویان همواره در دستور کار قوه قضاییه 

قرار دارد و با متصرفان با قاطعیت برخورد می شود.

رییس مرکز توسعه سالمت جزیره کیش؛

بیش از ۳۳ درصد کیشوندان نوبت 
سوم واکسن کرونا را دریافت 

کردند

 رییس مرکز توسعه سالمت جزیره کیش گفت: بیش از 
۳۳ درصد از کیشوندان تاکنون نوبت سوم واکسن کرونا 
را به منظور ارتقای سطح ایمنی جامعه برابر همه گیری 

این ویروس دریافت کردند.
از ۱۶  بیش  کنون  تا  داشت:  اظهار  رضانیا  محمدرضا 
هزار نفر از جمعیت بومی و ساکن این جزیره ُدز سوم 
خود را دریافت کردند و بر اساس سیاست های وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم اکنون تمام افراد 

باالی ۱۸ سال واجد شرایط دریافت ُدز سوم هستند.
بر  جزیره  بومی  و  ساکن  جمعیت  اینکه  بیان  با  وی 
اساس برنامه واکسیناسیون عمومی حدود ۴۹ هزار نفر 
پیش بینی شده است افزود: با تالش های انجام گرفته 
تا کنون بیش از این تعداد  از این جمعیت شامل ۵۰ 

هزار  نفر ُدز دوم خود را دریافت کردند.
واکسن  تعداد کل  توسعه سالمت کیش  رییس مرکز 
های تزریق شده در این جزیره را بیش از ۱۲۳ هزار ُدز 
اعالم کرد و گفت: ۵۶ هزار و ۷۲۶ ُدز از این میزان در 
مرحله اول بوده که به علت جمعیت شناور جزیره  ۱۱۵ 

درصد )۱.۱۵ برابر( جمعیت برنامه ریزی شده است.
وی افزود: بیش از ۸۵ درصد افرادی که ُدز سوم واکسن 
با کرونای  مواجه  در  دریافت کرده اند  را  کرونای خود 
امیکرون از ایمنی بیشتری برخوردار هستند و با توجه 
شناسایی بیماران مثبت مبتال به اومیکرون در برخی 
نقاط کشور مردم نباید منتظر موارد قطعی این سویه 
باشند، چرا که ممکن است این ویروس در هر منطقه ای 

وجود داشته اما هنوز شناسایی نشده باشد.
و  جزیره  مردم  توجه  زمان  گذشت  با  گفت:  رضانیا 
به  بهداشتی  رعایت  شیوه نامه های  به  نسبت  مسافران 
می دهد  نشان  که  یافته  کاهش  توجهی  قابل  مقدار 
مردم باید اهتمام جدی  و گسترده تری نسبت به رعایت 

شیوه نامه ها داشته باشند.
از ابتدای شیوع پاندمی کرونا تا کنون در این جزیره 
بیش از هشت هزار و ۶۰۰ بیمار مبتال به ویروس کرونا 
شناسایی شده است؛ جزیره کیش با ۹۲ کیلومتر مربع 
مساحت و ۴۲ هزار نفر جمعیت از توابع شهرستان بندر 
لنگه استان هرمزگان بوده در آب های نیلگون خلیج 

فارس واقع شده است.

خبــــر

روح زندگی در وجود دو کودک 
کم توان جسمی در هرمزگان 

دمیده شد

دو کودک کم توان جسمی ۳ و نیم ساله و ۸ ساله 
با ناتوانی در راه رفتن از ناحیه ۲ پا با حمایت دکتر 
و  فیزیکی  کلینیک طب  از  خیر  پزشک  فر  عمادی 
آغاز  را  خود  جدید  زندگی  بندرعباس  توانبخشی 

کردند.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  و  اندیشه  دریای  گزارش  به 
خادمی  هرمزگان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رسانی 
نماینده کارکنان این دانشگاه در این خصوص گفت: 
و  علی ۳  و  زهرا  فاطمه  معرفی  و  از شناسایی  پس 
تقبل  با  وی  فر  عمادی  دکتر  کلینیک  به  ساله  نیم 
هزینه ساخت دستگاهای کمک حرکتی، مراحل نصب 
و کاردرمانی این دو کودک، روح دوباره ای به زندگی 

آنان داد.
وی ساخت دستگاهای کمک حرکتی، نصب و آموزش 
به خانواده این دو کودک با هزینه بالغ بر ۲۲ میلیون 
تومان عنوان کرد و افزود: دکتر عمادی فر در راستای 
همکاری با مجموعه کارکنان خیر دانشگاه و کمک 
به کودکان معلول و بی بضاعت همه این هزینه ها را 
متقبل شد.خادمی عنوان کرد: هم اکنون قالب سازی 
جهت آماده سازی اندام مصنوعی برای یک جوان ۲۶ 
ساله با مشکل قطع پای چپ و دختر ۶ ساله با مشکل 
مادر زادی نقص دست چپ انجام شده چتا با مراجعه 
زندگی  مصنوعی  اندام  نصب  و  کلینیک  به  بعدی 

جدیدی را آغاز کنند.
شایان ذکر است تاکنون با کمک جمعی از کارکنان 
علوم پزشکی هرمزگان وخیرین سایر شهرستهان ها 
های  خانواده  که  معلول  کودک  چند  پروتز  هزینه 
آنان توان مالی مناسبی جهت تهیه پروتز نداشتند، 

پرداخت شده است .

اورنگی مدیر عامل سایپا بندرلنگه؛

تیم سایپا بندرلنگه  به مصاف تیم 
شهرداری ریگان خواهد رفت 

تیم فوتبال سایپا بندرلنگه در اولین دیدار مسابقات 
به مصاف شهرداری  مناطق کشور  امید  رده  فوتبال 

ریگان می رود .
به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بندرلنگه  ، محمد 
در  بندرلنگه  سایپا  باشگاه  مدیرعامل  اورنگی  امین 
گفتگو با خبرنگار لنگه نیوز گفت: تیم سایپا بندرلنگه 
مناطق   امید  رده  فوتبال  مسابقات  دیدار  اولین  در 
کشور فردا در استادیوم امام علی )ع(ریگان کرمان به 

مصاف تیم شهرداری ریگان خواهد رفت 
این  در  سایپا  امیدهای  تیم  افزود:  ادامه  در  اورنگی 
مسابقات در گروه یک و با تیم های شهرداری ریگان ، 
صداقت ایرانشهر و سپاهان بیرجند همگروه می باشد 
گفتنی است مسابقات فوتبال رده امید مناطق کشور 
به صورت رفت و برگشت و از روز چهارشنبه ۶ دی 

ماه آغاز خواهد شد.

نظارت بر نانوایی ها تشدید 
می شود

کشاورزی  جهاد  مدیریت  حضور  با  ای  جلسه 
شهرستان، دهیار و اعضای شورای اسالمی در محل 

دهیاری کهورستان شهرستان بندرخمیر برگزار شد.
این  خمیر؛  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
جلسه به منظور بررسی وضعیت آرد در کهورستان و 
مشکالت ایجاد شده در بحث  نانوایی ها برگزار شد و 
اعضای شورای اسالمی مشکالت موجود در خصوص 

وضعیت نان را مطرح کردند.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیز  از نظارت و بازدید 
این  امنیت غذایی  برقراری  نانوایی ها در راستای  از 
به  توجه  با  است  ذکر  به  داد.الزم  خبر  شهرستان 
آرد  توزیع  فرآیند  بر  نظارت  دولت،  جدید  تصمیم 
جهاد  وزارت  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  از 

کشاورزی محول شده است.

کامیون داران سندرک به کمک 
سیل زدگان میناب شتافتند

به  سندرک  داران  کامیون  گفت:  سندرک  بخشدار 
کمک سیل زدگان مینابی شتافتند.

خبرگزاری  از  نقل  به  و  اندیشه  دریای  گزارش  به 
سندرک  بخش  جهادی  گروههای  سندرک،  فارس 
دهستان درپهن با یاری و مساعدت بخش خصوصی 
و کامیونداران منطقه به کمک مردم گرفتار در سیل 
روستاهای میناب میشتابند.  علی شهمرادی بخشدار 
دستگاه   ۱۵ داشت:  اظهار  رابطه  این  در  سندرک 
زده  مناطق سیل  به  روز  شبانه  یک  بمدت  کامیون 

میناب اعزام شدند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

با  هرمزگان  در  فقیه  ولی  نماینده  زاده  عبادی  محمد  االسالم  حجت 
حضور در دانشگاه پیام نور هرمزگان ، با منصور فرهادی رئیس دانشگاه 

پیام نور هرمزگان و جمعی از جامعه دانشگاهی دیدار کرد.
رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان ضمن تشکر از حضور حجت االسالم 
عبادی زاده در دانشگاه پیام نور گفت: ما معتقد هستیم نماینده ولی 
باور هستند که  استاد دانشگاه برجسته و علم  فقیه در هرمزگان یک 

می توانند منشأ خیر فراوان برای جامعه دانشگاهی استان باشند،
منصور فرهادی افزود: متأسفانه نگاه صنایع استان به دانشگاه ها نگاهی 
فانتزی است که باید این نوع نگاه آنان به نگاه اساسی و عملیاتی تغییر 
یابد.وی با اشاره به اینکه در هرمزگان ظرفیت های بسیار زیادی وجود 
نیروی  جمله  از  است،  مانده  مغفول  آنها  از  بعضی  متأسفانه  که  دارد 

انسانی متخصص و کاربلد که باید فرصت شکوفایی آنها را در صنعت و 
دانشگاه فراهم کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان اظهارداشت: در دانشگاه پیام نور به 
عنوان پایلوت اختراعات و دستاوردهای پژوهشی از ظرفیت دانشجویان 

نخبه و خوش فکر استان استفاده خواهیم کرد.
 در ادامه این دیدار حجت االسالم محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه 
در هرمزگان گفت: مطمئن هستم با رویکرد سیستمی و پژوهشی که از 
دکتر فرهادی سراغ داریم در دوره مدیریت وی بعد پژوهشی دانشگاه 

پیام نور رشد قابل توجهی خواهد داشت.
وی همچنین افزود: باید از ظرفیت دانشگاه های استان جهت تقویت و 

آینده نگری اشتغال دانشجویان نیز استفاده شود.

که  دریا  و  صنایع  بخش  دو  به  اشاره  با  زاده  عبادی  االسالم  حجت 
پایه ی توسعه ی استان هرمزگان می باشند، خواستار توسعه رشته های 
و  صنعتی  بخشهای  با  متناسب  نور،  پیام  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت 
محصوالت  ظرفیت  به  اشاره  با  زاده  شد.عبادی  هرمزگان  در  دریایی 
که  امروز  دنیای  در  کرد:  نشان  خاطر  هرمزگان،  استان  در  کشاورزی 
رقابت امر مهمی است در حوزه کشاورزی باید از ظرفیت اعضای هیأت 
علمی دانشگاه پیام نور استفاده شود تا خروجی آن برداشت محصول 
برپایه دانش باشد که عالوه بر مصرف داخل قابلیت صادرات نیز داشته 
نمایندگی  نهاد  مسئول  کرتی  حسین  االسالم  حجت  پایان  باشیم.در 
از  گزارشی  نیز  هرمزگان  نور  پیام  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 

مجموعه نهاد و دانشگاه ارائه کرد

عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس ؛

شرایط مناسب برای جذب سرمایه گذاران در حوزه انرژی پاک ایجاد شود
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
سرمایه  جذب  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  لزوم  بر 
گذاران به منظور سرمایه گذاری در حوزه انرژی های 

پاک تاکید کرد.
سازی  فعال  ویژه  کارگروه  نشست  در  فیروزی  علی 
ظرفیت های معطل مانده در هرمزگان، اظهار داشت: 
باید به دنبال شناسایی چگونگی استفاده از ظرفیت 
در  بادی(  و  دریایی  )خورشیدی،  پاک  انرژی  های 

استان هرمزگان در راستای تامین انرژی برق باشیم.
وی ادامه داد: باید شرایطی را در جهت جذب سرمایه 
گذاران برای سرمایه گذاری در این بخش ایجاد کنیم 
و در کمترین زمان ممکن باید درخواست های سرمایه 

گذاری تعیین تکلیف شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
هرمزگان افزود: هر آنچه فرصت و ظرفیت در استان 
وجود دارد، باید شناسایی شود و بتوان با تلفیق و فعال 

سازی آنها به نتیجه مطلوب دست یافت.
کشاورزی،  های  بخش  در  کرد:  تصریح  فیروزی 
بسیار خوبی در  و گردشگری ظرفیت های  خدماتی 
های  ظرفیت  از  است  نیاز  که  دارد  وجود  هرمزگان 
موجود حداکثر استفاده را در جهت افزایش تولید و 

ایجاد اشتغال داشته باشیم.
با توجه به برخورداری  این مقام مسوول تاکید کرد: 
از پتانسیل مطلوب و مناسب انرژی های تجدیدپذیر 
ارزشمند  منابع  این  منطقی  توسعه  هرمزگان  در 
این  از  که  چرا  رسد،  می  نظر  به  موجه  خدادادی  و 

طریق می توان در جهت اهداف توسعه پایدار نیز گام 
برداشت.

شرایط  علت  به  هرمزگان  ایرنا،استان  گزارش  به 
نیم  با متوسط روزانه هشت و  و  خاص آب و هوایی 
ساعت تابش نور خورشید، یکی از استان های مستعد 
کشور برای استقرار پنل های خورشیدی است و حتی 
می توان از آن به عنوان طرح ملی انرژی خورشیدی 

مورد ارزیابی ومطالعه قرار داد.
گرمای شدید هوا در بیشتر روزهای سال، باال بودن 
میزان مصرف برق و همچنین افزایش مدت زمان مفید 
تولید برق خورشیدی در هرمزگان از متوسط کشوری 
و  حمایت  برای  مهم  دالیل  دیگر  از  جهانی  حتی  و 
این  در  خورشیدی  سامانه های  و  نیروگاه ها  استقرار 

استان جنوبی است.
استفاده از انرژی باد و خورشید به عنوان منابع انرژی 
پاک با توجه به تجدیدناپذیر بودن منابع فسیلی مانند 
ساخت  موضوع  این  است.  یافته  اهمیت  گاز  و  نفت 
مزارع خورشیدی و استفاده از توربین های بادی را به 
یکی از اهداف بلندمدت کشورها برای چرخش از تولید 

برق با استفاده از سوخت فسیلی تبدیل کرده است.

وزارت راه و شهرسازی در تخصیص اراضی و تعامل با شهرداری ها همراه نیست

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر 
بندرعباس گفت: وزارت راه و شهرسازی در تخصیص 

اراضی و تعامل با شهرداری ها همراه نیست.
احمد کناری نژاد در گفت و گو با ایسنا، در خصوص 
نشست مدیران راه و شهرسازی هرمزگان با اعضای 
از  قدردانی  با  بندرعباس،  شهر  اسالمی  شورای 
هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  تالش های 
در  اصلی  مشکل  افزود:  مربوطه،  امور  پیگیری  در 
استان  با  خوبی  همکاری  که  است  این  وزارتخانه 

هرمزگان ندارند.
در  شهرسازی  و  راه  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تخصیص اراضی و تعامل با شهرداری ها همراه نیست؛ 
این در حالی است که معاونان وزیر به هرمزگان سفر 

و  نمی شود  اجرایی  اما  قول هایی می دهند  می کنند، 
هر کاری صورت می گیرد از سوی مدیر کل استانی 

انجام می شود.
کناری نژاد با بیان اینکه تخصیص اراضی در جنوب 
فرودگاه بندرعباس بهمساحت ۹۰ هکتار هنوز واگذار 
به  ها  زمین  این  امیدوارم  کرد:  عنوان  است،  نشده 
بلوار  هزینه کرد  قبال  در  و  گردشگری  پهنه  عنوان 
ساحلی تا تیاب به شهرداری بندرعباس واگذار شود 
اما علی رغم تالش های  استاندار، وزارتخانه با این 
این موضوع در کارگروه زیربنایی  امر موافقت نکرد. 
استانداری هرمزگان مطرح و قرار بر آن شد که ۹۰ 
پهنه  عنوان  به  و  اختصاص  سبز  فضای  به  هکتار 
گردشگری به شهرداری واگذار شود و انتفاعش هم 

به شهرداری برسد.
پالک  در  متصرفین  از  خیلی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
های دولتی گیر سند مالکیت هستند، اضافه کرد: در 
گذشته با مصوبه ای که از تهران گرفته شده بود به 
قیمت منطقه ای به متراژ ۱۵۰ متر و قرمز شدن فرم 

ج صورت می گرفت. 
بیشتر از آن هم به قیمت و تعرفه قبل از سال دیوان 
عدالت این روند را متوقف کرد و دیوان اعالم کرد که 
این زمین ها باید در مزایده گذاشته شود و متصرفین 

در مزایده شرکت کنند که کسی این کار را نمی کند. 
این مشکل از سوی دیوان عدالت اداری است. 

در جلسه چند هفته قبل در دفتر فرماندار بندرعباس، 
مدیر امالک مسکن و شهرسازی هرمزگان پیشنهاد 
داد که هر کسی اجبار دارد برگه واگذاری ۹۹ ساله 
مجوز  شهرداری  از  برود  و  شود  می  واگذار  وی  به 

ساخت بگیرد اما سند صادر نمی شود.
بیان  با  بندرعباس  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این 
و  راه  با  توافقی  اعظم  پیامبر  شهرک  در  اینکه 
شهرسازی صورت گرفت مبنی بر دیواره سازی خور 
شهرک  این  در  کرد:  عنوان  شهرک،  غرب  در  گرو 
در هر بارندگی ریزش بدنه وارد آسفالت می شود که 
اعتبار  به  نیاز  دردسرهای خاص خودش را دارد که 
دارد. اگر این دیواره به صورت دیوار سبز اجرا شود 

هم زیبایی خاص خود را دارد هم منطقی تر است.
وی با اشاره به اینکه سنگ مالون از ارتفاعی که باال 
ریزش  و  می شود  نشسته  پردیس،  بلوار  مانند  رفت 
می کند که خطر آن بیشتر است که نیاز به تخصیص 
پلی که  انجام شود، تصریح کرد:  باید  و  اعتبار دارد 
از این شهرک به اتوبان خارج شهر متصل می شود 
آقای  آمدن  با  ولی  آغاز شد  آقای دستوان  در زمان 
ملی می  اعتبار  با  که  متوقف شد  پروژه  این  شیری 

توان بسیاری از مشکالت ترافیکی به سمت غرب و 
به  توجه  با  امیدوارم   می شود.  حل  پاسداران  بلوار 
اینکه آقای رضایی رئیس شورای راهبردی وزارت راه 
است  با همکاری راهداری، مسکن، بنادر و ...  این 
پل اجرا شود و شهرداری هم در صورت نیاز کمک 

خواهد کرد.
کناری نژاد بیان کرد: طبق ماده ۹۶ قانون شهرداری 
ها، شوارع معابر متعلق به شهرداری ها است. بازهم 
اگر تفکیکی  قانون می گوید  طبق ماده۱۰۱ همین 
صورت گرفت باز هم شوارع و معابر ایجاد شد، متعلق 

به شهرداری است.
متاسفانه ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان چند 
سال پیش نامه ای به سازمان ثبت ارسال می کند 
که اگر شارع به ملکی الحاق و مسکونی شود تکلیف 
چیست. ثبت کشور نیز اعالم کرد اگر شارع و معبر 
تا زمانی که شارع و معبر هست متعلق به شهرداری 
مالک  از  باید  شد  خارج  معبر  و  شارع  از  اگر  است 

اصلی استعالم بگیرد.
اگر موافقت کرد شهرداری درخواست واگذاری دهد 
و به آن پالک الحاق شود که االن با ثبت بر سر این 
موضوع اختالف داریم و در تالشیم که این بخشنامه 

از دیوان عدالت اداری خارج شود.

بندرعباس  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رییس 
جدید  کنسول  عنوان  به  سادیکوف«  »بریک  گفت: 

کنسولگری قزاقستان در شهر بندرعباس معرفی شد.
به گزارش ایرنا، سعید شعبان در حاشیه دیدار کنسول 
جدید کنسولگری قزافستان در بندرعباس با وی افزود: 
نمایندگی وزارت امور خارجه و کنسولگری قزاقستان 

و  روابط  توسعه  راستای  در  می توانند  بندرعباس  در 
با  هرمزگان  استان  به ویژه  کشور   ۲ میان  مناسبات 
یکی از استان های قزاقستان به ویژه مانگستائو ایفای 
اتاق های  بین  ارتباط  داشت:  بیان  کنند.وی  نقش 
پیش  از  بیش  باید  آکتائو  و  بندرعباس  بازرگانی 
رایزنی  ابتدا می طلبد  این شرایط در  یابد که  توسعه 

بین ۲ کشور بیشتر باشد.رییس نمایندگی وزارت امور 
خارجه در بندرعباس ضمن تبیین وظایف نمایندگی 
وزارت امورخارجه در بندرعباس، در زمینه ی توسعه 
با کنسول جدید گفت و  اقتصادی و فرهنگی  روابط 
در  قزاقستان  جدید  کنسول  نمود.  نظر  تبادل  و  گو 
بین  اقتصادی  همکاری  اظهارداشت:  نیز  بندرعباس 

استاندار هرمزگان و استاندار مانگستائو در قزاقستان در 
اولویت برنامه های این کنسولگری قرار دارد و همچنین 
فراهم کردن مقدمات سفر استاندار هرمزگان به استان 

مانگستائو در دستور کار کنسولگری آن کشور است.
پیش از این »دولتعلی نیسان« کنسول قزاقستان در 

بندرعباس بود.

»بریک سادیکوف« به عنوان کنسول جدید کنسولگری قزاقستان در بندرعباس معرفی شد

صنایع به دانشگاه ها نگاهی فانتزی دارند
رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان:متأسفانه نگاه صنایع استان به دانشگاه ها نگاهی فانتزی است که باید این نوع نگاه آنان به نگاه اساسی و عملیاتی تغییر یابد .


