
با سرزنش اجتماعی تخلفات رانندگی، از قانون شکنی و تکرار تخلف جلوگیری کنیم.

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

آگهی  مناقصه عمومی شماره  99-47
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق 
را با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه  ، به شرکت های واجد شرایط 

واگذار نماید.
الف ( شرح مختصر کارها :

ب( محل تًامین اعتبار : از محل اعتبارات ملی 
ج( شرایط متقاضی : 

 1 – داشتن شخصیت حقوقی
  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و ضمانت 

نامه انجام تعهدات 
لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند » ج « فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه 
مورخ 99/05/06    15:00 ساعت  از  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  توانند  می  دارند  را 
تدارکات  اینترنتی سامانه  پایگاه  به  مورخ    99/05/11     08:00. لغایت ساعت 

الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند، 
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه، ساعت 08:00 مورخ 99/05/21  و بازگشایی 
پاکات ساعت 09:00 مورخ 99/05/21  بود. جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس 
عهده  به  آگهی  درج  هزینه  ضمنا  نمایید.  مراجعه   www.iets.mporg.ir اینترنتی 

برنده مناقصه خواهد بود .
 ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
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 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان هرمزگان

شهرستانموضوع پروژه

بندرعباس

مدت پیمان
)ماه(

1

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

250.000.000 خرید یک دستگاه 
فالسک آسفالت

هفت�ه نام�ه  منطق�ه  جن�وب  کش�ور 
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان:    بازسازی آبشیرینکن کشار 

تنش ها را کاهش داد
2 3

صـفحه2 را بـخوانید

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان

 بیش از ده میلیون اصله نهال حرا 

در هرمزگان کشت شده است 

ویتری�ن

3

2

3

به دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس

فازاول پروژه شبکه آبیاری تحت 
فشار دشت میناب بهره برداری شد

نخستین تفاهم نامه رسمی  فی مابین  
هئیت گلف و آموزش  وپرورش  

2

خودروهای فروش میوه درسطح شهر 
بندرعباس جمع آوری می شود

مردم تحمل شنیدن اتهام فساد در شهرداری بندرعباس را ندارند

مدیرکل تأمین اجتماعی  هرمزگان

پرداخت غرامت ایام بیماری به 
کلیه ی بیمه شدگان مبتال به بیماری 

4

 شرکت پاالیش نفت بندرعباس
 وارد ۲۴ سالگی شد

آغاز اجرای شبکه آبرسانی به روستای 
تورگان و شهرک پی پشت قشم

به بهانه روز جهانی حرا /جنگل حرا اکوتوریسمی درآمدزا 

ایسنا/هرمزگان مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان از 
آغاز عملیات اجرایی پروژه اتصال مدارس روس��تایی به شبکه 
مل��ی اطالعات با اتصال بیش از ۲۷۰۰ مدرس��ه در فاز اول خبر 

داد.
موس��ی دادی زاده س��رخائی در گفت و گو با ایسنا، افزود: در 
راس��تای اجرایی شدن تفاهم نامه منعقده بین وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت فن��اوری اطالعات در خصوص انجام پروژه 
دولت الکترونیک و هوشمندس��ازی م��دارس، عملیات تجهیز 

مدارس روس��تایی اس��تان به اینترنت از ۲۸ تیرماه ۹۹ آغاز شده 
است.

وی تصریح کرد: در فاز اول بیش از ۲۷۰۰ مدرسه اینترنت دار 
خواهند ش��د که از این تعداد، ۱۰۲۷ مدرسه از محل اعتبارات 
آموزش و پ��رورش و پرورش تجهیز خواهند ش��د.دادی زاده 
اضاف��ه کرد: طبق توافق��ات صورت گرفته با مخابرات اس��تان 
هرمزگان، بیش از  ۸۱۶ مدرسه شهری و ۶۸۰ مدرسه روستایی 
تا قبل شروع سال تحصیلی توس��ط مخابرات استان تجهیز و به 

اینترنت متصل می ش��وند.مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان 
هرمزگان تصریح کرد: از مجموع مدارس روس��تایی مش��مول 
این طرح، ۲۵۸ مدرس��ه توسط شرکت های وب و ۹۴۹ مدرسه 
توس��ط اپراتورهای همراه اول و ایرانس��ل تجهیز خواهند ش��د 
که طبق برنامه ریزی و هماهنگی انجام ش��ده، تیم فنی شرکت 
های نامبرده عملیات تجهیز را از دو روز گذش��ته در شهرستان 
بندرعباس و رودان آغار نموده و تاکنون امکان دسترس��ی ۵۹ 

مدرسه را به اینترنت و شبکه ملی اطالعات فراهم ساختند.

اتصال مدارس روستایی هرمزگان به اینترنت/بیش از 27۰۰ مدرسه در فاز اول

دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش هرمزگان :

دریافت هر گونه وجه در زمان ثبت نام 
ممنوع است

2

مدیرآموزش و پرورش میناب:

اولین زمین مینی گلف مدارس جنوب 
کشور در شرق هرمزگان ساخته می شود
3

شهرس�تان  فرمان�دار  ایس�نا/هرمزگان 
و  بهداش�ت  ناظری�ن  گف�ت:  بندرعب�اس 
دامپزش�کی در کش�تارگاه نظارت و حضور 

فعال داشته باشند.
عزیزاله کناری در نشس��ت مش��ترک ستاد مدیریت 
بیم��اری کرون��ا و کارگروه تخصصی س��المت و 
امنی��ت غذایی شهرس��تان بندرعباس، اف��زود: ذبح 
گوس��فند ه��ر س��اله در روز عی��د س��عید قربان در 
شهرستان بندرعباس صورت می گیرد که بخشی از 
آن در کش��تارگاه بندرعباس و بخشی در کشتارگاه 

قلعه قاضی انجام می ش��ود که بای��د ادارات مرتبط 
نظارت الزم را بر رعایت نکات ش��رعی و بهداشتی 

آن داشته باشند.
وی اظه��ار کرد: کلیه افرادی که در کش��تارگاه ها 
فعالیت دارند باید از ماسک استفاده کنند و ماسک 
برای استفاده مراجعه کنندگان محیا باشد و همچنین 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی ضروری است.
کناری با تأکید بر اینکه ناظرین و بازرسین بهداشت 
و دامپزش��کی بای��د از ابت��دای صبح حض��ور فعال 
داشته باش��ند، بیان کرد: الزم اس��ت در سطح شهر 

اطالع رس��انی صورت گیرد تا م��ردم برای مراجعه 
به کشتارگاه از بردن همراه خودداری کنند تا باعث 

شلوغی در محیط کشتارگاه نشود.
عال��ی ترین مقام دول��ت در شهرس��تان بندرعباس 
تصریح کرد: حوزه انتظامی نیز در محل های کشتار  
مستقر تا امنیت برقرار ش��ود و همچنین پلیس راه و 
راهور پوش��ش کامل ترافیکی درون شهری و برون 

شهری را داشته باشند.
انتهای پیام

فرماندار شهرستان بندرعباس:

ذبح گوسفند در روز عید قربان بارعایت مسائل شرعی و بهداشتی انجام شود

واکنش رئیس شورای شهر بندرعباس به اتفاقات اخیر:

ایسنا/هرمزگان رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس 
گف�ت: وض�اع اس�فناک ام�روز ش�هر و ش�هرداری 
بندرعب�اس نتیج�ه لجاجت و پافش�اری ب�ر تصمیمات 
نادرس�ت و انتصابات ناصواب و نش�نیدن خیرخواهی 

آشکار و پنهان مشفقان دلسوز است.
فاطمه جراره در نطق پیش از دس��تور یکصد و هشتاد و پنجمین 
جلس��ه علنی ش��ورای این ش��هر به اتفاقات اخیر در شهرداری 
بندرعباس اش��اره کرد و گفت: اوضاع اس��فناک امروز شهر و 
ش��هرداری بندرعباس نتیجه لجاجت و پافش��اری بر تصمیمات 
نادرس��ت و انتصابات ناصواب و نشنیدن خیرخواهی آشکار و 
پنهان مش��فقان دلسوز بوده اس��ت؟ ومردم تحمل شنیدن اتهام 

فساد در سطوح باالی شهرداری را ندارند.
وی ب��ا بیان اینکه ای��ن روزها خبرهای جانفش��انی  کادر درمان 
از یک س��و و فش��ارهای س��نگین اقتص��ادی تحمیل ش��ده بر 
خانوارهای ایرانی از س��وی دیگر  بعضی را به خطا نیاندازد که 
حنجره های پاک دیگر رمقی برای افش��ای موریانه های فساد و 
النه ه��ای تباهی ندارند، اظهار کرد: آنان که خنجرهای طمع را 
از پش��ت و پهلو در پیکر مردم مظل��وم بندرعباس فرو می کنند 
بدانند،  نمایندگان مردم در ش��ورای اسالمی شهر بندرعباس تا  
آخرین نفس در مقابل وجود بی مقدار همه آنها خواهند ایستاد 
و نخواهند گذاش��ت بیش از این منافع مردم خرج مطامع ننگین 

آقایان و آقازادگان شود.
جراه با اش��اره به اینکه آقای ش��هردار خبر دس��تگیری مدیران 
ارش��د شهرداری را شنیده اید، اضافه کرد:  آیا ایشان را با اراده 
ی خ��ود منصوب کردید یا دیگری از بیرون ش��هرداری چنین 
خبطی را بر ش��ما تحمیل و بر بقای آنها اصرار کرده است؟ آیا 
گمان نمی کنید باید با س��ری افکنده و چشمانی خجل از مردم 
نجیب بندرعباس عذرخواهی کنید و غده های خفه کننده فساد 

رسیده به حلقوم شهرداری را با دست خود بیرون بکشید؟
وی ادامه داد: آقای ش��هردار جز این است که اوضاع اسفناک 

امروز شهر و شهرداری بندرعباس نتیجه لجاجت و پافشاری بر 
تصمیمات نادرس��ت و انتصابات ناصواب و نشنیدن خیرخواهی 
آش��کار و پنهان مش��فقان دلس��وز بوده است؟ پاس��خ خود در 
آن روز که تذکرنامه س��ازمان بازرس��ی در باب ورود مدیران 
ش��هرداری به کارهایی که نباید، در همین صحن شورا خوانده 

شد را بخاطر دارید؟
ج��راره اضافه کرد: م��ردم از منتخبان خود می پرس��ند که مگر 
شهرداری بندرعباس چند منطقه دارد که کشف فساِد مدیریت 
ارش��د در دو منطقه توس��ط دس��تگاه های ذی رب��ط، منجر به 
تغییرات گس��ترده شده است؟ اگر ش��هردار در جریان تخلفات 
بوده  وااسفا، اگر در جریان نبوده اید وامصیبتا و اگر در جریان 
بوده اید و تمایل به برخورد داش��ته اید اما دیگری به شما اجازه 

اقدام نمی داده که که وااسفا و وامصیبتا!
رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر بندرعب��اس خاطرنش��ان کرد: 
انگیزه های پرسنل توانمند و با تجربه شهرداری را با وارد کردن 
مدیرانی کش��تید که چنین تباهی هایی را آفریده اند و اکنون در 
ش��هرداری این پرسش شنیده می شود که اگر هدف، رسیدن به 
چنین نتیجه ای بود چه نیازی به آوردن مدیر از جای دیگر؟ این 

سطح از خرابکاری را که همه می توانند!
وی خطاب به رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، دادستان 
بندرعباس و دستگاه های نظارت، عنوان کرد: اکنون که همت 
گمارده اید و پیگیری و نظارت هایتان را با دقت بیش��تر و فاصله 
نزدیک تر از درون شهرداری انجام می دهید امید است که طبق 
آیه ۱۲ س��وره مبارکه توبه سرمنشأ و رأس فساد را پیدا و با آن 

برخورد جدی و شدید کنید.
جراره با اش��اره به اینکه گمان نکنی��د اینان که هم اکنون متهم 
هس��تند، حلقه انتهای فس��ادند که این برداش��ت فق��ط به تغییر 
مهره ه��ا و نه تغییر روش��ها خواهد انجامید، اضاف��ه کرد: رهبر 
معظم انقالب فرمودند که مبارزه با فس��اد، فریادها و نعره ها در 
پیش دارد. نه از ِس��مت کسی بهراس��ید و نه از نعره هایی که به 

گوش��تان می رسد. در مبارزه با فساد، حتی اینکه پدر کسی بار 
انقالب را به دوش می کشیده شما را نفریبد که پسر نوح با بدان 

بنشست خاندان نبوتش گم شد.
وی با بیان اینکه اینکه کس��ی ش��غلش پیش��گیری از فس��اد در 
یک دستگاه است ش��ما را نفریبد که بسا گرگ هایی در لباس 
چوپانن��د، اظهار ک��رد: مدیران و همکارانم در ش��هرداری، در 
پاکدس��تی و سالمت اغلب شما ش��کی نیست اما خطاب به آن 
مع��دود افرادی ک��ه خود را در بی��ن پاکان پنه��ان نکرده اند با 
جدی��ت می گویم که تا فرصت دارید این رویه را تغییر دهید و 
سرنوشت دستگیرشدگان در چنگال قانون را مایه عبرت کنید و 
ببینید چگونه کارفرمایان فساد به سادگی از آنان برائت جستند 
و دام��ن خ��ود را از آن لجنزار بیرون کش��یدند و عمل آنان را 

اقدامی »خودسرانه« نامگذاری کردند.
ج��راره خط��اب ب��ه همکارانش در ش��ورای اس��المی ش��هر 
بندرعباس، افزود: فرصت ها زودتر از حرکت ابرها می گذرد و 
ما عالوه بر پیش��گاه مردم، بزودی در پیشگاه خداوند، پاسخگو  
و حاضر خواهیم بود. ما می توانیم دست در دست هم بنیاد فساد 

را بکنیم و ریشه آن را بخشکانیم.
رئیس شورای اسالمی ش��هر بندرعباس بیان کرد: از اختیاراتی 
ک��ه قانون در پیش پای ما و اعتمادی ک��ه ملت در پس ما قرار 
داده اند نهایت بهره را ببریم و باری که پذیرش این مسئولیت بر 

دوشمان گذاشته است را به منزل مقصود برسانیم.
ج��راره ب��ا بی��ان اینک��ه وضعی��ت ام��روز ش��هرداری برازنده 
بندرعباس نیس��ت، تصری��ح کرد: حقوق و بیم��ه طیف زیادی 
از کارمن��دان و کارگ��ران عق��ب مان��ده اس��ت، کوه��ی از 
تعه��دات بر زمی��ن مان��ده و بازپرداخت مطالب��ات پیمانکاران 
با تبعیض های ش��رم آور انجام می ش��ود و موضوع��ات فراوان 
 دیگ��ری اداره ش��هر را ب��ه ابت��ذال کش��انده ک��ه می دانی��د و 

می دانیم.

واکنش رئیس شورای شهر بندرعباس به اتفاقات اخیر:

مردم تحمل شنیدن اتهام فساد در سطوح باالی شهرداری بندرعباس را ندارند
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مدیرعامللل شللرکت آب و فاضللاب 
هرمللزگان به تشللریح تاثیر بازسللازی 
آب  تامیللن  بللر  کشللار  آبشللیرینکن 
روسللتاهای این مجتمللع و کاهش تنش 

های ناشی از آن پرداخت.
بلله گللزارش روابط عمومللی و آموزش 
فاضللاب  و  آب  شللرکت  همگانللی 
هرمزگان، امین قصمی افزود:  فرسودگی 

ممبران های آبشیرین کن مجتمع کشار 
طی سال های گذشته باعث کاهش تولید 
آب شیرین و افزایش تنش های اجتماعی 
شده بود که با تعویض آن سطح رضایت 

عمومی افزایش چشمگیری یافته است.
به گفته وی، با یکپارچه سللازی شرکت 
های آب و فاضاب شللهری و روستایی، 
سیاست افزایش کیفیت خدمات رسانی 
بلله مناطللق روسللتایی در دسللتور کار 

قرار گرفت که بازسللازی آبشیرین کن 
مجتمع کشللار یکی از ایللن اقدامات بود 
که خوشللبختانه میزان آب تولیدی این 
مجتمع توانسته نیازهای مردم منطقه را 
تامین و فاصله آبدهللی را تا حد زیادی 

کاهش دهد.

مدیرعامللل شللرکت آب و فاضللاب 
هرمزگان با اشللاره به اینکه آبشیرینکن 

کشار سللال 92 با ظرفیت چهار هزار و 
325 مترمکعب در روز برای تامین آب 
روسللتاهاي قات و کشللار در مجاورت 
رودخانه کر به بهره برداري رسید، افزود: 
افزایللش کمیت و کیفیللت آب تولیدی 
آبشللیرین کن ها مسللتلزم بازسللازی و 

رسیدگی دوره ای به تاسیسات است.
قصمللی با بیللان اینکلله سللرمایه گذار 
آبشیرین کن کشللار بر اساس تعهدات 

خللود 161 ممبران را بللا هزینه ای بالغ 
بر 17 میلیارد ریال تعویض کرد، افزود: 
با تعویض ممبران هاي فرسوده ظرفیت 
تولید آب مجللددا به چهار هزار و 350 
مترمکعب با EC 300 رسیده که باعث 
افزایللش رضایتمندي مشللترکین تحت 

پوشش مجتمع کشار شده است.
 روستای کشار از توابع شهرستان خمیر 

است.

    
یادداشت

مکان یابی پروژه های 
آبخیزداری در حوزه کوییک 

شهرستان جاسک
 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
جاسللک از مکان یابی پروژه هللای آبخیزداری در 
حوزه کوییک این شهرستان خبر داد.اسام بهرامی 
گفت :  با توجه به وقوع سیاب هر ساله در حوزه 
کوییک این شهرسللتان که دشت کشاورزی پایین 
دست و تاسیسات حوزه را متاثر می کند به منظور 
کنترل سللیل حوزه و تقویت چاه های کشللاورزی 
، محللل اجرای عملیات آبخیللزداری در این حوزه 

مکان یابی گردید.
بهرامللی خاطر نشللان کرد : اجللرای فعالیت های 
آبخیللزداری در محللل های مسللتعد و پتانسللیل 
دار ایللن شهرسللتان بللا هللدف کنتللرل سللیل و 
خطللرات ناشللی از آن ، حفظ منابللع آب و خاک 
، کنترل فرسللایش و رسللوب ،مقابله با خشکسالی 
،تقویت سللفره هللای زیرمینللی ،تقویللت و تامین 
 منابللع آب  در مناطللق محللروم و... بلله انجللام

 می رسد.
اتمام عملیات آبخیزداری 

حوزه سرکهنان رودان از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملی

و  منابللع طبیعللی  اداره   محسللنی زاده رئیللس 
آبخیللزداری رودان از اتمللام پللروژه آبخیزداری 
سللرکهنان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 

خبر داد.  
محسللنی زاده گفت : سللازه سللنگی ماتی حوزه 
سللرکهنان پایان یافته صندوق توسللعه ملی اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری رودان اسللت .محسنی 
زاده تصریح کللرد: انجام فعالیت های آبخیزداری 
و احداث سللازه های سنگی ماتی عاوه بر کاهش 
سللیاب و کنترل رواناب در تقویللت ذخیره آب 

های زیرزمینی هم تاثیرگذار است.
  وی افللزود : حفاظللت خاک و کنتللرل و کاهش 
رسللوب زدایی حوزه های آبخیز، اصللاح کاربری 
اراضللی و افزایش درآمد بهره بللرداران به عنوان 
اهداف آبخیزداری نام برد. محسنی زاده با بیان این 
که شهرستان رودان همواره با سیاب های زیادی 
در حوزه های مختلف مواجه بوده است، گفت: در 
جهت کاهش خسللارات سللیل در مناطق مختلف 
نیازمند تداوم انجام مطالعات و سپس اجرای پروژه 
 هللای آبخیزداری و کنترل سللیل در این حوزه ها

 هستیم
پیشرفت فیزیکی 85 درصدی 
پروژه حوزه گورباجا از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملی 98

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
جاسللک از پیشللرفت فیزیکی 85 درصدی پروژه 
آبخیزداری حوزه گورباجا این شهرسللتان  از محل 

اعتبارات صندوق توسعه ملی 98 خبر داد.
اسللام بهرامی گفللت : با توجه بلله  اهمیت ویژه 
مدیریللت جامع حللوزه آبخیز و حفللظ منابع آب 
و خللاک در شهرسللتان جاسللک پللروژه اجرای 
عملیللات مکانیکللی حوزه گورباجا این شهرسللتان  
از محل اعتبارات صندوق توسللعه ملی 98 شامل 
احداث سللازه سللنگی ماتی به ارتفاع مفید 5 متر 
 ، با پیشللرفت فیزیکی 85 درصدی در حال انجام

 است.
وی افللزود : هدف از اجللرای این پللروژه کنترل 
سللیاب و بهللره وری از آن ،حفللظ منابع آب و 
خاک ،تقویت سللفره هللای زیرزمینللی و افزایش 
 آبدهی چشللمه تامین آب روسللتای پایین دست

 می باشد.

پاسخ به ۲31 فقره استعالم از 
طریق سامانه سامط در شهرستان 

میناب
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
میناب از پاسخگویی به 231 فقره استعام در تیر 
ماه اول سللال جاری از طریق سامانه سامط در این 

شهرستان خبر داد.
بلله گللزارش پایگاه اطاع رسللانی منابللع طبیعی 
و آبخیللزداری هرمزگان ؛ خسللرو بهرامی نژاد با 
اعام این مطلب گفت: در راسللتای توسعه دولت 
الکترونیکی این شهرسللتان اولین ادارت تابعه بود 
که اقدام به پاسللخوگی از طریق این سامانه نمود 
. تا بر مبنای سللرعت، صحت و دقت استعامات 
اراضی ملی  پاسللخ داده شود و از اتاف بی جهت 

وقت ارباب رجوع در اداره جلوگیری شود 
.وی افللزود : این سللامانه قادر خواهللد بود بطور 
اتوماتیک درخواستها و استعامات را جمع آوری و 
به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و مراحل اجرای 
کار در اداره از طریللق پیامللک بلله  ارباب رجوع  

اطاع رسانی می شود.
بهرامللی نژاد گفت : از زمان شللروع بلله کار این 
سللامانه شللاهد کاسللته شللدن امورات اداری و 
مراجعه غیر حضوری مراجعین در پاسللخگویی به 
اسللتعامات اشللخاص؛ نهادهای حقیقی و حقوقی 

هستیم
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:    بازسازی آبشیرینکن کشار تنش ها را کاهش داد

دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش هرمزگان :

دریافت هر گونه وجه ) بجز وجوه مربوط به بیمه حوادث و کتاب های درسی ( در زمان ثبت نام ممنوع است

دبیر سللتاد ثبت نام آمللوزش وپرورش 
هرمزگان گفت : خانواده ها اهتمام ویژه 
در خصوص ثبت نللام دانش آموزان تا 
31 مرداد ماه 99 داشته باشند و هرگونه 
دریافت وجلله بجز وجوه مربوط به بیمه 
حوادث و کتاب های درسللی ممنوع می 

باشد.
به گزارش اداره اطاع رسللانی و روابط 
عمومللی اداره کل آمللوزش و پللرورش 
اسللتان هرمزگان ، ایرج بیت الهی دبیر 
سللتاد ثبت نام اسللتان در گفت و گوی 
خبری در برنامه مردم و مسئوالن صدا 
و سیمای خلیج فارس  در خصوص روند 
ثبللت نام دانللش آموزان گفللت : با فرا 
رسللیدن ایام ثبت نام دانش آموزان در 
خرداد ماه و در راسللتای تسهیل در امر 
ثبت نام دانش آموزان سللتادهای ثبت 

نام استان و مناطق تشکیل گردید .
وی اداملله داد :  به منظور رعایت اصل 
تکریللم ، کرامت انسللانی و حفظ احترام 
خانواده ها طی فرآیند ثبت نام   با اتخاذ 
تدابیر الزم و اسللتفاده از کلیه امکانات و 
ظرفیللت های موجود فضایی امن و آرام 

در هنگام ثبت نام فراهم گردید. 
معللاون آمللوزش ابتدایللی آمللوزش و 
پرورش اسللتان هرمللزگان در خصوص 
رعایت اصول بهداشللتی ، رفع نگرانی و 
اسللترس خانواده ها  در هنگام ثبت نام 
دانش آمللوزان  گفللت : هماهنگی های 
الزم با سللتاد کرونا و اداره کل بهداشت 
اسللتان به منظور بهره مندی ازدسللتور 
العمللل های بهداشللتی و ایجللاد زمینه 
هللای الزم در خصوص طراحی و اجرای 
پروتللکل های بهداشللتی و جلوگیری از 

ازدحام خانللواده ها درمللدارس  بعمل 
آمد. 

دبیر ستاد ثبت نام استان هرمزگان  در 
خصوص اطاع رسللانی به خانللواده ها 
و دانللش آموزان گفت : اطاع رسللانی 
بلله موقع بلله اولیای دانللش آموزان در 
خصللوص ثبت نللام ، تهیه لبللاس فرم 
و اسللتفاده از سللرویس ایللاب و ذهاب  
مللدارس از طریق شللبکه هللای اطاع 
رسللانی بخصوص شللبکه دانش آموزی 
شللاد ، پوشللش تلویزیونی و رسللانه ای  

انجام شد .
وی  همچنیللن افزود : بللا بهره مندی از 
ظرفیت ایجاد شللده توسط مرکز برنامه 
ریللزی ،  فناوری اطاعللات و ارتباطات 
سللامانه پیش ثبت نام و سیسللتم نوبت 
دهی بر اسللاس حروف الفبللا راه اندازی 

گردید .
وی گفللت : هدایللت تحصیلللی دانللش 
آموزان و رشللته های موجللود در واحد 
های آموزشی ، تعداد کاس ها و تراکم 
دانش آموزی با تایید مدیر مدرسلله به 

صورت سیستمی انجام گردید. 
بیللت الهی گفللت : تعیین سللهمیه های 
ثبت نللام در مدارس دوره های مختلف 
تحصیلی ،  از طریق سللامانه های دانش 
آموزی به ویژه شبکه دانش آموزی شاد 
جهللت معرفی دانش آموزان به مدارس 

همجوار یا محل سکونت انجام شد . 
این مقام مسللئول در بخشللی از سخنان 

خود با تاکید بر افزایش پوشش تحصیلی 
و تحقق عدالت آموزشی افزود : کودکان 
فاقد شناسللنامه که از نظر سللنی امکان 
تحصیل در نظام آموزشللی رسمی کشور 
را دارند می توانند با مراجعه به مدارس 
و ارائلله کارت حمایللت تحصیلی صادره 
از فرمانللداری ها ثبت نللام نمایند . وی  
ثبت نام نوآموزان پیش دبسللتانی را نیز 
مورد تاکید قللرار داد و گفت : ثبت نام 
نوآموزان پیش دبسللتانی باید درمراکز 
دارای مجللوز آمللوزش و پللرورش به 
منظور ثبت در سامانه سناد انجام گیرد 
و خانواده ها توجلله ویژه به این موضوع 
داشللته باشللند.  معاون آموزش ابتدایی 
آمللوزش و پرورش اسللتان هرمزگان با 
تاکیللد بر اهمیت حفللظ اعتماد به نفس 
و رعایت اصول تربیتی کودکان در آغاز 
ورود به مدرسه کفت : برگزاری هرگونه 
مصاحبه  و آزمللون برای نوآوران پیش 
دبسللتانی ، کاس اول و پایلله هفتم  در 
کلیلله مدارس اعم از دولتی و غیر دولتی 
در زمان پذیرش و ثبت نام ممنوع است 

.
ایرج بیللت اللهی معاون آموزش ابتدایی  
و دبیر ستاد ثبت نام  اداره کل آموزش 
و پرورش هرمزگان تاکید کرد: دریافت 
هرگونه وجه ) بجز وجوه مربوط به بیمه 
حوادث و کتاب های درسللی ( در زمان 
ثبللت نام در مللدارس و هیللات امنایی 
ممنوع اسللت . معاون آمللوزش ابتدایی 

آموزش و پرورش استان هرمزگان ثبت 
نللام دانش آموزان در مدارس شللاهد ، 
نمونه و تیزهوشللان براساس  مقررات و 
دسللتورالعمل خاص این مدارس عنوان 
کرد.وی با اشللاره به تعیین پایان مهلت 
ثبت نام تا سللی و یکم مرداد ماه خاطر 
نشللان کرد : بر اساس تصمیم ستاد ملی 
مدیریت کرونا و اعام وزارت آموزش و 
پرورش در خصوص باز گشایی مدارس 
از پانزدهللم  شللهریور مللاه ، خانواده ها 
اهتمللام ویللژه در خصللوص ثبللت نام 
فرزنللدان خود تا سللی و یکم  مرداد ماه 

داشته باشند .
دبیللر سللتاد ثبت نام اسللتان  ادامه داد 
: تیللم هللای نظارتللی اسللتانی و منطقه 
ای مسللئولیت نظللارت  بللر روند ثبت 
نللام دانش آموزان را بلله عهده دارند و 
آماده پاسللخگویی به هر گونه  شکایات 
و نارضایتی خانواده ها می باشللند ، افراد 
می توانند با مراجعه به سللامانه شکایات 
آموزش و پرورش شللکایت خود را  در 
سللامانه ثبت و بللا دریافت کد رهگیری 

پیگیری نمایند . 
وی در پایللان اظهللار امیللدواری کرد و 
گفللت : امیدواریم بللا همراهی و همدلی 
کلیه عوامل اجرایی و خانواده ها شللاهد 
ثبت نللام و جللذب حداکثللری  دانش 
آموزان باشیم و سالی سرشار از سامتی 

و موفقیت  را آغاز نماییم . 

محدودیت هایی فقط روی کاغذ 
با دستورالعمل های مجازی

فروغ مسلم زاده- مدیرمسئول
 مدتهاست که استاندار هرمزگان در جلسات ستاد 
کرونا اسللتانی از محدودیت های گروه سه و چهارو 
رعایللت پروتکل هللای بهداشللتی و تعطیلی مراکز 
خریللد و... مللی گوید اما آنچه کلله در واقعیت می 
بینیللم چیزی غیر از این اسللت و همه مشللاغل به  

روال قبل برقرار می باشد. 
 از طرفی هشللدارهای دانشللگاه علوم پزشکی مبنی 
بررعایت فاصله فیزیکی و پروتکل های بهداشللتی 
و زدن ماسللک از سوی شللهروندان است که تاثیر 
زیللادی در افزایش یا کاهش آمللار مبتایان دارد 
اما زمانی که شللهروندان بلله دالیل مختلف مجبور 
به فعالیت های روزانه هسللتند و با توجه به هزینه 
باالی ماسللک و دسللتکش تللوان تهیه ایللن اقام 

بهداشتی را هم ندارند. 
بنابه گفته رییس دانشللگاه علوم پزشکی 80 درصد 
مردم مسللایل بهداشتی را رعایت می کنند که باید 
گفت در واقع این امار بسللیار کمتر است چیزی که 
امارها را کاهش داده سللختگیری های اعمال شده 
در خصوص برگزاری مراسللم عروسللی و عزا بوده 
که شللهروندان اجازه برگزاری مراسم را ندارند به 
همین خاطر شللاهد هستیم که امار مبتایان کاهش 
یافته است و هنوز تا رعایت کامل شهروندان فاصله 

زیادی داریم. 
اما دسللتورالعملهایی کلله جناب اسللتاندار اول هر 
هفتلله مبنی بر ممنوعیت تردد و سللخت گیری ها 
و محدودیت ها اعام می کند به هیچ وجه رعایت 
نمی شللود و از سوی دستگاههای ذیربط هم کنترل 
نمی شللود و مردم خودسللرانه فعالیت های روزانه 

شان را انجام می دهند.
بایللد گفت این دسللتورالعملهای صرفا برای فضای 
مجللازی صادر شللده و جهللت پرکللردن کارتابل 
خبرنگاران و رسللانه های هرمزگان اسللت و دیگر  

هیچ سندیتی نداشته و ندارد. 
بازارهللا و مراکز اقتصادی به بهانه آسللیب دیدن 
اقتصاد و کاهش درآمد کشللور همچون سللابق در 
حللال فعالیتنند دسللتگاه های اجرایللی هم در حال 
خدمات رسللانی به مراجعان بوده و سللایر خدمات 
روتین شللهری در حال انجام اسللت و عده ای که 
به نان شللب شللان محتاجند و توان تهیه ماسک و 
درسللتکش را نداشللته همچنللان در معرض خطر 
بیمللاری کرونا بوده و مورد هجللوم انواع بیماریها و 
مشللکات هستند و دیگر مرگ از بیماری برایشان 
در مقایسلله بللا تهیه نان شللب و مایحتللاج روزانه 

خانواده بسیار بی ارزش وبی بها شده است . 
اینکه کشللورهای توسللعه یافته توانسته اند بیماری 
را کنترل کرده و امار مبتایان را به شللدت کاهش 
دهند نتیجه خدمات رسللانی رایللگان دولت ها در 
تامین معاش روزانه مردم طی ماههای اولیه بیماری 
بود که توانستند به سللرعت امار مرگ و میر هارا 
کاهللش دهند اما درکشللور ما به دالیللل گوناگون 
و عللدم مدیریت در تمامی زمینه ها شللاهدبوده و 
هسللتیم که مردم را به حال خودشان رها کردند و 
تا ایمنللی گله ای ناخوداگاه با ابتای تعداد زیادی ا 
زمردم ایجاد شود که متاسفانه نه ایمنی ایجاد شد و 
نه امارها کاهش یافت و هرروز می بینیم که مرگ 
و میرها بیشتر شللده و عزیزان بیشتری را همچون 
کادر درمانی ا زدست می دهیم اما هیچ اتفاقی نمی 
افتد نلله مبتایان کاهش می یابد نلله تعداد تخت 
های بیمارسللتانی افزوده می شللود ونلله هیچ اتفاق 

خوشایند دیگری.
 ایللن روزها حال دل مردم خراب اسللت و نیازمند 
حمایت های بیشتری از سوی مسئوالن و دولت می 

باشند هرچه فشار و درد است متوجه توده مردم 
بوده و دیگر هیچ نشللاط و شللادابی اجتماعی برای 
فعالیت هللای روزانه باقی نمانده اسللت . از طرفی 
خبرهایی به گوش می رسللد که پاییز بسیار سختی 
در پیللش داریم وای به حال کادر درمان خسللته و 
بی نفس که اینر وزها سللرپا ایستاده اند بدون هیچ 
گونه توجهی از سوی مسللئوالن و مدیران مربوطه 
و مردمللی کلله هیچ گوش شللنوایی برای شللنیدن 

دردهایشان نیست . 
امللا هنوز امیللد داریم مدیران عالللی از بی توجهی 
به مطالبللات به حق مردم دسللت بردارند و برای 
رضایت خدا و شللادی دل مردم داغدیده تدابیری 
درسللت ودرمان برای کنترل و مهللار این بیماری 
وحشللی و کشنده بیاندیشللند و همیشه توپ را در 

زمین مردم بینوا نیاندازند. 

فقر شب را گرسنه تا صبح خوابیدن نیست روز را بیهوده به شب رساندن است
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان  

امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است

مدیر امور آب و فاضاب شهرستان قشم از آغاز 
اجرای شبکه آبرسانی به روستای تورگان و شهرک 
پی پشللت خبللر داد.به گزارش روابللط عمومی و 
آموزش همگانی آب و فاضاب هرمزگان، سلمان 
افروشه که به همراه صفری رئیس ناحیه 2 قشم از 
اجرای شبکه آبرسانی این مناطق بازدید می کرد، 
افللزود: در اجرای این طرح بیللش از 13 کیلومتر 

شبکه آبرسانی احداث می شود.
وی، اعتبار شبکه آبرسانی به تورگان و شهرک پی 
پشللت را 20 میلیللارد و 686 میلیون ریال عنوان 
کللرد و افللزود: سللاکنین این مناطق فاقد شللبکه 
آبرسللانی بوده که پس از اجرای طرح آب مورد 

نیاز آنها از آبشیرینکن مپنا و رمچاه تامین خواهد 
شللد.به گفته افروشه، در حال حاضر عملیات 2.5 
کیلومتر از شبکه آبرسانی تورگان انجام شده است 
کلله با تکمیل آن دو هزار نفر از اهالی این روسللتا 
و شللهرک پی پشللت از نعمت آب بهره مند می 

شوند.
مدیر امور آبفای شهرسللتان قشم ادامه داد، آب 
شللهرک پی پشللت با تکمیل شللبکه آبرسانی از 
آبشللیرینکن مپنا و آب روسللتای تللورگان نیز از 
محل آبشللیرینکن در دسللت اقدام رمچاه تامین 

خواهد شد.

مدیللرکل منابللع طبیعی و آبخیللزداری هرمللزگان گفت: 
جنللگل های مانگللرو یکللی از ذخایر خدادادی در کشللور 
خصوصللا در جنللوب کشللو راسللت و تاکنون بیللش از ده 
 میلیون اصله نهال حرا در سراسللر اسللتان هرمزگان کشت

 شللده اسللت. 
به گللزارش پایگاه اطاع رسللانی منابع طبیعللی هرمزگان؛ 
امید ذاکللری در ویدئوکنفرانس روز جهانی حرا با اشللار ه 
برگزاری این روز گفت: منابع طبیعی هرمزگان دو سیاست 
اساسللی در حللوزه حرا و حللرا کاری دنبال مللی کند  یکی  
افزایش تراکم  و احیاو توسللعه جنگلهای موجود در جاهایی 
کلله از رشللد کمی برخللوردار بللوده و دوم در عرصه های 
ناکاشللت  و کم رشللد مانند بعضی از خورها توسعه حرا در 

دسللتور کار قرار گرفته اسللت . 
وی افزود:در نواحی دریایی که جزرو مد روزانه دارد بیش 
از ده میلیون اصله نهال کاشللت شللده در اسللتان  و بنا به 
پایش علمی که انجام شللده اسللت درصد موفقیت استقرار 

حرا در هرمزگان بیش از 50 درصد بوده اسللت .
ذاکللری تاکید کرد: وسللعت جنگل های حللرا و چندل در 
هرمزگان از شللرق استان در جاسک شروع شده و تا غرب 
اسللتان که شللامل جنگل های حرا در بندرخمیر می شللود 

اداملله دارد . 
مدیرکل منابع طبیعی و ابخیز داری هرمزگان تصریح کرد: 

بللذر ونهال حللرا از مراقبت های ویللژه ای برخوردار بوده 
بطوری که  بعداز چهار ماه که درنهالسللتان مسللتقر شد به 
عرصه و محل کاشللت منتقل می شود، کشت ان هم حالت 
خاصللی دارد به طوری که  نهال آن یک سللوم باید بیرون 
از گلدان باشللد وشدیدا نسللبت به نور شدید حساس است 
و حتما در زیر سللایبان باید بذرها کاشته و نگهداری شوند.

وی گفللت: اعتقللاد داریم که از رژیم های طبیعت بوسللیله 
خللود طبیعت  باید محافظت کنیم ، به طور مثال کشللت و 

توسللعه جنگل های دست کاشللت بعنوان سپر حفاظتی می 
توانللد از طبیعللت موجللود  محافظللت کنللد .

ذاکری بیان داشللت : می بینیم که درکشور عمان وامارات 
در خورهللای مصنوعی جنگل های حرا کاشللته شللده و در 
سللایت پرورش میگو سایه خوش در خورهای خروجی حرا 

کاشللته شللد که طرح بسللیار موفقیت امیزی بوده اسللت.
ذاکری بیان داشللت:  جنگل های حللرا در هرمزگان باعث 
ایجاد کانون تنوع زیستی، زیستگاه های انواع آبزیان می شود 
و آلودگی موجود در آب و خاک را به خود جذب می کند.
وی گفت:  احیا و توسعه رویشگاههای چندل در خور اذینی 
در سللال گذشته انجام دادیم وبسیار موفقیت آمیز هم بوده 
اسللت در دهه گذشللته توسللط اداره کل منابع طبیعی در 
عرصه های طبیعی حراکاری انجام می شللد اما طی سالهای 
اخیللر  با اموزش های داده شللده به گروه هللای مردمی و 
همیللاران طبیعت در مناطق نزدیک رویشللگاهها در قشللم 
و سللیریک مراحل برداشللت و کاشت بذر تا کاشت نهال و 

حفاظللت  را بللر عهللده دارنللد.
ذاکللری در پایان تاکیللد کرد: 21 هزارهکتار از مسللاحت 
جنگل های اسللتان رویش گاه جنگلی مانگرو)حرا( می باشللد 
که از این نظر رتبه نخسللت را در کشور به خود اختصاص 

داده اسللت.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان خبرداد:

بیش از ده میلیون اصله نهال حرا در هرمزگان کشت شده است 

آغاز اجرای شبکه آبرسانی به روستای 
تورگان و شهرک پی پشت قشم

آغاز اجرای شبکه آبرسانی به روستای تورگان 
و شهرک پی پشت قشم

مدیر امور آب و فاضاب شهرسللتان قشللم از آغاز اجرای شبکه آبرسللانی به روستای تورگان و شهرک 
پی پشللت خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آب و فاضاب هرمزگان، سلللمان افروشه 
که به همراه صفری رئیس ناحیه 2 قشللم از اجرای شللبکه آبرسانی این مناطق بازدید می کرد، افزود: در 
اجرای این طرح بیش از 13 کیلومتر شبکه آبرسانی احداث می شود.وی، اعتبار شبکه آبرسانی به تورگان 
و شهرک پی پشت را 20 میلیارد و 686 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: ساکنین این مناطق فاقد شبکه 

آبرسانی بوده که پس از اجرای طرح آب مورد نیاز آنها از آبشیرینکن مپنا و رمچاه تامین خواهد شد.
به گفته افروشلله، در حال حاضر عملیات 2.5 کیلومتر از شللبکه آبرسللانی تورگان انجام شده است که با 
تکمیل آن دو هزار نفر از اهالی این روستا و شهرک پی پشت از نعمت آب بهره مند می شوند.مدیر امور 
آبفای شهرسللتان قشم ادامه داد، آب شهرک پی پشت با تکمیل شبکه آبرسانی از آبشیرینکن مپنا و آب 

روستای تورگان نیز از محل آبشیرینکن در دست اقدام رمچاه تامین خواهد شد.

بندرعباس- ایرنا- مدیر پیشللگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
بندرعباس گفت: گشللت مشللترک راهنمایی و رانندگی و شهرداری 
اقدام به جمع آوری خودروهای فروش میوه در سللطح این شللهر می 

کنند.
رضا خوشبخت روز شنبه درحاشیه بازدید از میوه فروشان سطح شهر 
بندرعباس افزود: پس از اینکه شللهرداری بندرعباس از پلیس برای 
حضور در پاکسازی و جمع آوری خودروهای فروش میوه درخواست 
کرد، راهنمایی و رانندگی نیز با پذیرش مسللوولیت اجتماعی خود در 
این زمینه وارد میدان شد.وی بیان داشت: همراهی خوب پلیس راهور 
با گشت های رفع تخلف شهری در روزهای اخیر باعث شده تا عملیات 

برخورد با متخلفان به صورت ویژه دنبال شود.مدیر پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شللهرداری بندرعباس اظهارداشت: اِشغال خیابان ها 
توسط خودروهای فروش میوه و ایجاد ترافیک و مزاحمت برای عابران 
و وسللایط نقلیه نوعی تخلف اسللت که راهنمایی و رانندگی با اعمال 
جریمه و توقیف وسیله متخلفان به یاری شهرداری در جمع آوری این 
خودروها آمده است.خوشبخت با قدردانی از حضور موثر راهنمایی و 
رانندگی در اجرای این طرح گفت: انتظار می رود همراهی را که با همت 

پلیس راهور به درستی شکل گرفته استمرار داشته  و تقویت شود.
وی با اشاره به اینکه هم افزایی و تعامل بیشتر دستگاه های مسوول در 
این زمینه امنیت، آسایش و آرامش شهر و شهروندان را به دنبال دارد، 

ابراز کرد: مردم از مسللووالن خود همین را می خواهند که با همکاری 
بین بخشی و برنامه ریزی دقیق، مسائل و مشکات موجود در جامعه 
را حل نمایند.این مسوول تصریح کرد: پیش از این، نیروهای رفع تخلف 
شللهری هنگامی که به تنهایی اقدام به جمللع آوری خودروهای میوه 
می کردند با برخورد ناشایست دست فروشان مواجه می شدند و آسیب 
می دیدند.وی گفت: مشکات بینایی، شکستگی دست و پا و ضرب و 
جرح از اتفاقات ناخوشللایندی است که در گذشته حین جمع آوری و 
پاکسللازی خودروهای فروش میوه برای نیروهای رفع تخلف شهری 
رخ داده است.خوشبخت افزود: میوه فروشان سیار جز مزاحمت برای 
شللهروندان و ایجاد ترافیک و تصادف در شللهر هیچ چیز دیگری را 

ندارند که باید برخورد با آنان با جدیت بیشتری دنبال شود.وی بیان 
کرد: اگر گفته می شللود فعالیت خودروهای فروش میوه تخلف است، 
چللون مالکان آن ها تا به امروز حتللی حاضر به ذره ای همکاری برای 
ساماندهی شدن نبوده اند پس نباید نسبت به آنان موضع گرفت چون 
خود این دست فروشان نمی خواهند به شکل قانونی، منسجم و یکپارچه 
فعالیت کنند. شهرداری بندرعباس مکان هایی را در سطح شهر از جمله 
در بلوار علی ابن ابی طالب)ع(، امام حسللین)ع(، رجایی، پاسللداران و 
محدوده میدان تره بار برای فعالیت میوه فروشان سیار مشخص کرده 
اما دسللت فروشان با بی اعتنایی نسللبت به این موضوع از مکان های 

تعیین شده استقبال نکرده اند.

خودروهای فروش میوه درسطح شهر بندرعباس جمع آوری می شود



گروه گزارش- مریم آقاجانی 
جنوبللی  جنگل هللای  حللرا، 
که  است  اسرارآمیز کشورمان 
ارزشمند،  به عنوان ذخیره گاهی 
جاذبلله طبیعی و گردشللگری 
مهم و چشللم اندازی زیبا از آن 
یاد می شود. حرا در نقاط دیگر 
جهان خویشللاوندانی هم دارد 
که در مجمللوع همگی آنها به 
»مانگرو«  جنگل هللای  عنللوان 

شناخته می شوند.
جنگل های حللرا و در مجموع 
نقشللی  مانگللرو  جنگل هللای 
بسللیار مهم در منطقه خود ایفا 
می کنند و حفاظت و نگه داری 
از آنها می تواند به حیات تمام 
گونه های گیاهی، حیوانی و حتی 

انسان ها کمک کند. 
مانگرو  جنگل های  گسللتردگی 

در ایران
ایران این سرزمین چهار فصل و 
چند اقلیم با جای دادن چندین 
هزار هکتار از جنگل های مانگرو 
در استان های بوشهر، هرمزگان 
و سیسللتان و بلوچستان فضای 
مناسبی را برای عاقه مندان به 
این پوشش گیاهی فراهم آورده 
اسللت. با وجود این گستردگی 
بیشترین مساحت این جنگل ها 
در اسللتان هرمزگان قرار دارد 
قشللم  حللرای  جنگل هللای  و 
آمللار  بیشللترین  توانسللته اند 
جللذب گردشللگر را بلله خود 

اختصاص بدهند. 
درخللت حللرا در حقیقت یک 
تصفیلله خانه آب شللیرین کن 

طبیعی است
نللام علمللی جنگل هللای حللرا 
به نام دانشللمند بللزرگ ایرانی 
 Avicennia( »ابوعلی  سللینا«
Marina( ثبت شللده است و 
در جهللان به این نام شللناخته 
می شللود. در نتیجه ی این امر 
در روز جهانی جنگل های حرا، 
فضایی برای گرامیداشللت این 
پزشللک، منجم، جغرافیدان و... 
بزرگ فراهم اسللت تا در یک 
روز بلله دو جنبه از جاذبه های 

کشورمان پرداخته شود.
این دانشمند  بزرگداشللت  هم 
ایرانی و هم روز جهانی حرا که  
در جای خود بسیار قابل تقدیر 
است . اما امسال که همه امور 
تحت الشللعاع بیمللاری کرونا 
قرار گرفته و تمامی نشست ها 
و همایش های مرتبط لغو شده 
فرصت  بهترین  مجازی  فضای 
برای معرفی و شناسللاندن این 
ظرفیللت عظیللم و خللدادادی 
در  گردشللگری  و  اقتصللادی 
جنوب کشور و استان هرمزگان 

است . 
بدرستی  میبایست  که  فرصتی 
بهللره گرفللت و تمللام  از ان 

ظرفیللت های انرا به درسللتی 
بلله نوعللی  معرفللی نمللود و 
بازاریابللی گردشللگری هم راه 
انداخت تا مخاطبان در سراسر 
کشللور و حتی دنیا برای دیدن 
و بازدیللد از ایللن جنگل های 
زیبللا و خللدادادی در فرصتی 

نمایند. مناسللب خودرا مهیللا 
هرچند مردم منطقه هر سللاله 
با اغاز فصللل پاییز و نیمه دوم 
سللال خودرا بللرای پذیرایی از 
مسللافران از سراسللر کشور و 
حتی توریسللت هللای خارجی 
اماده مللی کنند و ایللن روزها 
بوم گردی هایللی هم در قالب 
تورهای گردشگری راه اندازی 
کرده اند تا عاوه برمعرفی این 
جنگلها درامدی هم برای خود 

و خانواده شان کسب نمایند. 
تاالب بین المللی خور خوران 

منطقلله حفاظللت شللده حرا و 
تللاالب  بین المللللی خورخوران 
در جزیره قشللم و قسمت های 
دریایللی بندرخمیر تابندرپل از 
نقللاط دیدنی هرمزگان اسللت 
که هرسللال شللمار زیللادی از 
گردشللگران را به ایللن منطقه 
منطقلله  کشللاند.اینجا  مللی 
جذاب، بلله عنوان سرسللبزی 
کرانه های خلیج فارس هر ساله 
گردشللگران، طبیعت دوستان و 
جهان گردان بسللیاری بوده که 
در فصللل پاییز و زمسللتان به 
اول گردشگران  انتخاب  عنوان 

ایرانی وخارجی است.
از شللگفتی این درختان رشد و 
منللو در آبهای شللور  بوده که 
به هنللگام پایین رفتللن آب ) 

جزر( درختان سرسللبز پیدا  و 
به هنگام بللاال آمدن آب)مد( 
درختللان در آب پنهللان مللی 
شللوند و  جللزر و مد بللر اثر 
نیروی گرانللش ماه بر زمین و 
چرخش مللاه و زمین به وجود 
می آید، تعللادل نیروی گرانش 

ماه و زمین نیازمند چرخش ماه 
که  است  تاالبی  استخورخوران 
حدود 100هزار هکتار وسعت 
دارد و در سال 1975میادی 
بلله عنللوان تللاالب بین المللی 
بللرای ذخیللره گاه زیسللت کره 
انتخاب شد و در شبکه جهانی 

ذخیره گاه ها به ثبت رسید.
ایللن تاالب یکللی از بزرگترین 
از  کشللور،  دریایللی  جنللگل 
مجمللوع 22تللاالب بین المللی 
زیسللت بوم  12ذخیللره گاه  و 
ایران بللا تاثیرگذاری منطقه بر 

اکوسیستم خلیج فارس است.
با توجه به اینکه درخت حرا با 
آب شللور دریا سازگاری دارد، 
اما بلله دلیل افزون بر بیسللت 
سال خشکسالی و کم بارانی که 
بر این منطقلله حکم فرما بوده، 
حیات این سللرمایه های بزرگ 

را به خطر انداخته است.
این تاالب ها همللواره بر تامین 
معیشللت پایللدار جامعه بومی 
منطقه، نقش اساسی داشته که 
می طلبد تمهیداتی فراهم شللود 
تا مردم محلی به ویژه کودکان 
حافظللان مقتدری بللرای آثار 

خدادادی باشند.
جنگل های حرا روی خاک های 
لجنی ناشی از رسوب حاصل از 
فرسایش سواحل رشد می کند 

که با جزر و مللد آب در دریا 
شللناور می شود.این ویژگی، راز 
شللگفتی جنگل های اسطوره ای 
حرا به شمار می رود که باعث 
شللده اروپایی ها این گیاه را به 
افتخار دانشللمند ایرانی ابوعلی 

سینا، اوسینا می نامند.

از جنگل هللای  21هزارهکتللار 
رویش گاه هللای  هرمللزگان، 

درختان حرا فرا گرفته
و  طبیعللی  منابللع  مدیللرکل 
آبخیزداری هرمللزگان در این 
زمینلله گفللت: 21 هزارهکتار 
از مسللاحت جنگل های استان 
مانگرو)حرا(  جنگلی  رویش گاه 
می باشللد که از ایللن نظر رتبه 
نخسللت را در کشللور به خود 

اختصاص داده است.
امید ذاکری با اشللاره به اینکه 
حللرا و چنللدل گونه هایللی از 
مانگللرو هسللتند افللزود: گیاه 
چنللدل در خللور آذینی شللهر 
سللیریک رویللش دارد و تنها 
زنده زای کشللور  گونه درختی 

است.
وی بیللان کرد: کاهللش دما و 
تعدیل  دریایللی،  طوفان هللای 
هوا، کنترل فرسللایش ساحلی، 
تثبیللت رسللوب گذاری، وجود 
تامیللن  و  زنده زایللی  پدیللده 
نیازهای زیسللتگاهی آبزیان از 
ویژگی هللای دیگر این درختان 
دریایللی اسللت.مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری هرمزگان 
جنگل های  کرد:  نشللان  خاطر 
حرا در سللواحل جنوبی ایران، 
زیستگاه انواع گوناگون آبزیان، 

پرندگان و دوزیستان است.

ذاکللری اظهار کرد: جنگل های 
باعللث  هرمللزگان  در  حللرا 
ایجللاد کانللون تنوع زیسللتی، 
انللواع آبزیللان  زیسللتگاه های 
می شللود و آلودگی موجود در 
آب و خللاک را به خود جذب 

می کند.

اول  نهال کاری  رتبه  هرمزگان، 
در کشور

و  طبیعللی  منابللع  مدیللرکل 
آبخیزداری هرمللزگان با بیان 
اینکلله این اسللتان رتبلله اول 
نهال کاری با مشللارکت مردم 
در کشور کسللب کرده گفت: 
این طرح مشللارکتی از آذرماه 
شروع شللده و تا 15اسفندماه  
سللال گذشللتههمزمان با هفته 
منابع طبیعی و روز درختکاری 

ادامه دارد.
امیللد ذاکللری اضافلله کللرد: 
زمین های  از  تاکنون100هکتار 
طللرح،  ایللن  در  هرمللزگان 
نهللال کاری شللده اسللت و در 
نیللز 5هکتار  دی مللاه جللاری 
از سللطح زمین هللای سللاحلی 
بندرعباس در بوستان والیت با 
مشارکت فضای سبز، گروه های 
مللردم نهاد و انجمن های منابع 

طبیعی، حرا کاری شد.
طبیعللی  منابللع  مدیللرکل 
اینکه  هرمزگان بللا تاکید بللر 
رویکرد مشللارکتی و اسللتفاده 
از مللردم بهتریللن راه مقابله با 
بیابان هاست  گسترش وسعت 
بیللان کللرد: طرح  مشللارکت 
مردمللی در احیللاء بیابللان و 
بیابان نشللینان برای  آمللوزش 
حفاظللت از عرصه های طبیعی 

و بیابان ها با اسللتفاده از دانش 
بومللی راهکارهللای موثری در 
راسللتای حفاظت از طبیعت را 

به همراه دارد.
ذاکری، هدف از اجرای طرهای 
بیابان زدایللی را جلوگیللری از 
هجوم ماسه های روان و تثبیت 
آن ها، حفظ بسللتر و اسللتمرار 
از  جلوگیری  روسللتاها،  حیات 
مهاجرت مللردم محلی مناطق 
روسللتایی و کاهش بیماریهای 
ناشللی از ریزگللرد و گرد غبار 

عنوان کرد.
برای  حرا، ظرفیللت بی نظیری 

گردشگری و طبیعت گردی
صنعت گردشگری بیش از هر 
زمان دیگری می تواند به بهبود 
معیشللت و باال بللردن آگاهی 
بللرای حفاظت از سللرزمین ها 

کمک کند.
زیبایللی خیره کننللده، دلنواز و 
چشللم نواز جنگل های حرا در 
غرب جزیره قشللم باعث شده 
تللا همه سللاله هللزاران نفر از 
گردشللگران داخلللی و خارجی 
بازدیللد از آنهللا را در برنامه 

سفر خود قرار دهند.
گردشللگرانی که برای اولین بار 
و در هنگام مللد کامل دریا از 
این مناطق بازدیللد می کنند با 
جنگل هللای سرسللبزی مواجه 
روی  گویللی  کلله  می شللوند 
شللناور  خلیج فارس  آب هللای 
هستند.در حالی که هنگام پایین 
رفتن سللطح آب تپه هایی را با 
درخت های کوچک و متوسللط 
که ریشلله های انبللوه آن ها از 
بیللرون آمده مشللاهده  خاک 

می کنند.
در مجللاور شللهر بندرخمیللر 
بللرای  تفریحللی  مجموعلله ای 
اسللکان موقللت و برخورداری 
از قایق هللای کوچللک جهللت 
در  گردشللگران  گشللت زنی 
جنگل های  میانللی  کانال هللای 
حرا در این منطقه از هرمزگان 

ایجاد شده است.
در شللرق هرمللزگان و خللور 
آذینی کلله در انتهللای دلتای 
میناب و سیریک قرار دارد نیز 
جنگل های حرا با اندک تفاوتی 
از جنگل هللای حللرا مرکللزی 
هر ساله گردشگران  هرمزگان 
زیادی را به خود جلب می کند

دیدن ماهی خزنللده، پرندگان 
اگللرت بزرگ،  نللادر همچون 
گیان شللاه و حواصیل هندی 
در کنار عقللاب ماهیگیر، نوک 
و فامینگوها  پلیکانها  قاشللقی، 
همیشلله امکان پذیر نیست اما 
جنگلهای همیشلله بهار دریایی 
حرا همه ایللن دیدنیها را یکجا 
بلله بازدیللد کننللدگان خللود 
کنند.  سخاوتمندانه عرضه می 

روابط عمومی  اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان

کد امداد جنگل ومرتع
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پاالیللش نفللت خام و به تبللع آن تامیللن فرآورده های 
نفتی مورد نیاز کشللور در پاالیشللگاه نفللت بندرعباس 
تولیللد می شللود و با ایللن ظرفیت عللاوه برهرمزگان، 
فرآورده های مورد نیاز 6 اسللتان سیستان و بلوچستان، 
کرمان، یزد، فارس، بوشللهر و خراسللان جنوبی در این 

پاالیشللگاه تولید می شللود.
پاالیشللگاه نفت بندرعباس به عنوان نخستین پاالیشگاه 
تصفیه نفت خام سللنگین خاورمیانه یکی از 10 شرکت 
پاالیشللی کشللور اسللت که در دوران پس از پیروزی 
انقللاب اسللامی کار مطالعلله و طراحی سللاخت این 
پاالیشگاه با کوشللش متخصصان داخلی در سال 1371 
سللاخته و شللروع کار نصب تجهیزات نیز در سال 73 

اجرایی شللد و در نهایللت با تاش متخصصللان ایرانی 
چهارم مرداد سللال 76 با ظرفیللت پاالیش 232 هزار 
بشللکه در روز مورد بهره برداری قللرار گرفت و امروز 
شللنبه چهارم مرداد 99 سللالروز افتتاح شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس است.این شرکت که فعالیت خود را در 
زمینلله تهیه، تولید و تامین نفت خللام و میعانات گازی 
و انجللام عملیات پاالیللش و تولیللد فرآورده های نفتی 
آغاز کللرد در دهه 80 سللهم قابل توجهللی در تصفیه 
گاز مایع و تولید بنزین موتور و سللوخت سنگین جت و 
همچنیللن تولید قیر و نفت کوره و صادرات نفت سللفید 
داشته اسللت.با آغاز دهه 90 به طور روزانه 323 هزار 
بشکه نفت خام و میعانات گازی پاالیش شد و هم چنین 

روزانلله 51 میلیون لیتر فرآورده نفتی شللامل گاز مایع، 
بنزین موتور، سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز، نفت 
کوره و فرآورده های ویژه تولید می شللده است.در ادامه 
روند رو به رشد پاالیشگاه، با مطالعه دقیق ظرفیت های 
واحدهای عملیاتی، در گام دوم در سللال 91، با اجرای 
طرحی مبتکرانه، بدون انجام هزینه و سللرمایه گذاری با 
30 هزار بشللکه افزایش در میعانللات گازی تزریقی به 
واحدهای تقطیر و غلظت شللکن، ظرفیت اسمی خود را 

به 350 هزار بشللکه در روز رسللاند.
بللا توجه به افزایش ظرفیت خوراک پاالیشللگاه تا 350 
هللزار بشللکه در روز و لزوم ذخیره سللازی نفت خام و 
میعانات گازی برای استمرار عملیات تولید فرآورده های 
نفتللی، سلله دسللتگاه مخللزن ذخیره سللازی نفت خام و 

میعانللات گازی هر یللک به ظرفیت 500 هزار بشللکه 
در پاالیشللگاه بندرعباس ساخته شللد که در سال 93 
به بهره برداری رسللید. بللا احداث این مخازن ظرفیت 
ذخیره سللازی خوراک پاالیشللگاه 50 درصللد افزایش 
یافللت و در مجمللوع در سللال 93 حللدود 18 درصد 
پاالیش نفت خام داخل کشللور در این شللرکت تولید 
شده اسللت.از نیمه دوم سال 9۴ نیز واحدهای مجتمع 
عظیم بنزین سللازی پاالیشگاه نفت بندرعباس در مدار 
تولید گرفللت؛ به عنوان مثال واحللد تصفیه هیدروژنی 
نفتای سللنگین کار خود را با ظرفیت 25 هزار بشللکه، 
واحللد CCR با ظرفیت 25 هزار بشللکه، واحد تصفیه 
هیدروژنللی نفتای سللبک با ظرفیت 20 هزار بشللکه و 
واحد ایزو مریزاسللیون با ظرفیت 20 هزار بشکه دنبال 

کردنللد.

شرکت پاالیش نفت بندرعباس وارد 24 سالگی شد
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آفتللاب جنللوب مینللاب نمکپللور
نخسللتین جلسللله انعقللاد تفاهللم نامه فی 
مابیللن هئیللت  گلف شهرسللتان میناب  و 
اداره  آموزش و  پرورش  این شهرستان با 
حضور سرکارخانم کریمی معاون مدیر کل 
آموزش و پللرورش و رئیس اداره آموزش 
و پللرورش شهرسللتان  مینللاب و مصطفی 
خرمی رئیس هئیللت گلف میناب در محل 
دفتر معللاون مدیر  کل آموزش و پرورش 

در میناب برگزار شللد...
در این جلسلله خرمی رئیللس هئیت  گلف  
شهرسللتان  میناب  با اشللاره بلله  روند رو 
به رشد رشللته  رشته گلف و آماده نمودن 
زیللر سللاختهای ایللن ورزش و برنامه های 
قابللل اجرا و ارائه هئیت در پسللا کرونا در 
این شهرسللتان  تصریح کرد: برای نخستین 
بار در تاریخ  رشللته گلف جلسلله مشترک 
بین سللرکار خانم کریمی رئیس آموزش و 
پرورش شهرسللتان  میناب  و معاون مدیر 
کل آمللوزش و پرورش  دراین شهرسللتان  
با این هئیت برگزار و در این جلسلله تفاهم 
ناملله ایی  مبنللی بر همللکاری  آموزش و 
پرورش میناب  با این هئیت منعقد گردید..
وی ضمللن قدردانللی از متولللی  آمللوزش 
و پرورش  در شهرسللتان مینللاب گفت:با 
شللروع به کار این هئیت در شهرسللتان با 
حمایت های  هئیت اسللتان و اداره ورزش 
و جوانللان اولیللن زمیللن روسللتایی مینللی 
گلف  کشللوری در اسللتان هرمزگان  و در 
شهرسللتان میناب در پشته آزادگان میناب 
کلنللگ  زنی شللد که امیدواریللم ب همین 
زودی  این پروژه به بهره برداری برسللد...

وی بللا اشللاره بلله امکانات نللرم افزاری و 
سللخت افللزاری کلله در اختیللار آموزش 
و پللرورش  شهرسللتان مللی باشللد  اظهار 
داشللت؛کتبا مصوب گردید  کلله  به دلیل 
شللیوع ویروس کرونا   و بللا حفظ پروتکل 
های بهداشللتی  دو  زمیللن مینی گلف  در 
دو مدرسه   نمونه دولتی  جواداالئمه محله 
باغ ملک شللهر میناب و مدرسلله دخترانه  
نمونلله دولتللی و شللبانه روزی دخترانلله 

حضرت فاطمه زهرا سللام اهلل علیها 
در محللله مغیری شللهر میناب شللنبه پنج 
مللرداد ماه جاری  بصللورت نمادین گلنگ  

زنللی گللردد....
وی تاکیللد کللرد؛ یکی از برناملله های این 
هییت شناسللایی اسللتعدادهای این رشللته 
در شهرسللتان می باشللد  که بللا هماهنگی 
بللا استان،فدراسللیون و اداره کل  ورزش 
و جوانللان  اسللتان و شهرسللتان  مینللاب  
امیدواریللم بتوانیم نسللبت  بلله راه اندازی 
زمیللن های بیشللتر مینی  گلف  در سللطح 
شهرسللتان میناب و شللهر مینللا  اقدامات  

موثرتریللن را  انجللام دهیللم...
وی تاکیللد نمود:یکی از برنامه های  هیئت 
اسللتان  با نظارت فدراسللیون در کشور و 
تللاش مسللئولین ذیربللط آمللاده نمودن  
سللرمایه های انسانی و افزایش ورزشکاران 

در این رشللته می باشللد...

وی بللا بیللان این مطلب که این رشللته در 
شهرسللتان نوپللا می باشللد، نخسللتین کار 
هییللت باتوجلله بلله اینکه در بزرگسللاالن 
امللکان تغییللر و تحول دیگللری به صورت 
گسللترده وجود نللدارد بیان داشللت:بخش 
پایه می تواند چشللم انداز ما را در ورزش 

گلف  در شهرسللتان  ارتقا بخشللد..
رییللس  هییت  گلللف میناب با اشللاره به 
اهمیللت آمللوزش نیروی انسللانی و هدف 
گزاری بللر روی آمللوزش در شهرسللتان  
گفت:گلف نیللاز به افرادی دارد که بتوانند 
مهارت الزم را کسللب نماینللد هئیت بعد 
از آماده کردن زیر سللاختهای این رشللته 
بللا هماهنگی با شهرسللتان و اسللتان قطعا  
نسللبت به برگزاری کاس های آموزشللی 
اقدام خواهد نمود تللا بتوانیم افراد مجرب 
را  بلله  عنللوان مربی در دو بخللش بانوان 

و آقایان  وارد این رشته ورزشللی نمائیم...
وی  اظهار داشللت:گلف از نظر آموزشللی 
محدودیتی ندارد و باتوجه به این که هیات 
های گلف در تمامی شهرسللتان ها در حال 
شللکل گیری ساختار خود می باشند  هییت 
گلللف  این شهرسللتان  می توانللد  یکی از 
فعالترین هئیت های گلف اسللتان شللناخته 

شللود...
رییللس  گلللف شهرسللتان مینللاب   بیان 
بللرای  باالیللی  پتانسللیل  داشللت:مدارس 
گسللترش رشللته های ورزشللی دارند .ما 
میتوانیللم از ظرفیللت آمللوزش و پرورش 
این شهرسللتان  اسللتفاده  و با هدف سازی 
مدارس در نهایت جامعه آماری مورد نظر 
را بلله چرخلله ورزش در رشللته  گلف در 

شهرسللتان  وارد نمائیم...
وی  ادامه داد:اعتقاد داریم باید از ظرفیت 
دانللش آموزی  شهرسللتان میناب  بعنوان 
دومیللن شهرسللتان پهنللاور و پرجمعیللت 
اسللتان هرمزگان استفاده  بهینه نمائیم  و با 
توجه به این که رشته گلف که جدیدا« راه 
اندازی شده و به نسللبت بسیاری از رشته 
های ورزشی توسللعه الزم را نداشته است 
نیاز به سللرمایه گزاری در بخللش پایه را 

دارد.
بیللان داشت:خوشللبختانه طللی همین  وی 
مدت کوتللاه از راه اندازی ایللن هئیت در 
شهرسللتان که بللا حمایت آقای شللبانکاره 
رئیس  هئیت  گلف اسللتان و آقای نظامی 
رئیس  اداره  ورزش  و جوانان شهرسللتان 
مینللاب  را بللا قللدرت بلله همراه داشللته 
بتوانیم افق روشللنی  را برای این رشته در 

شهرسللتان ترسللیم  نمائیم...
وی در اداملله  گفللت: توسللعه گلللف در 
شهرسللتان نیللاز بلله لحاظ  شللاخصه های  
مهمی دارد که امیدواریم تمامی مسللئولین 
ارشللد ورزش شهرستان و اسللتان و بالطبع 
نگاه مثبت فدراسللیون  به این رشته  بتواند 
جایللگاه اصلی خود را در بین دیگر رشللته 

های ورزشللی پیدا  نماید...

نخستین تفاهم نامه رسمی  فی مابین  هئیت 
گلف و آموزش  وپرورش  میناب  منعقد شد

به بهانه روز جهانی حرا 

جنگل حرا اکوتوریسمی درآمدزا 

مدیرعام��ل آبف��ا از آمادگ��ی ای��ن 
ش��رکت در تکمی��ل ش��بکه آب و 

فاضالب مسکن 
 مه��ر هرمزگان 

خبر داد.
گللزارش  بلله 
عمومی  روابللط 
آمللوزش  و 
شرکت  همگانی 
فاضاب  و  آب 
 ، ن گا مللز هر
در  قصمی  امین 
بررسی  جلسلله 
خت  سللا یر ز
مسللکن  هللای 

مهر که بللا حضور معللاون هماهنگی 
امور عمرانی اسللتانداری هرمزگان و 
 مدیران مربوطه به میزبانی آبفا برگزار

 شد، افزود: شللرکت آب و فاضاب 
هرمزگان تمام توان خود را در ایجاد 

زیرسللاخت هللای آب و فاضاب به 
کار گرفتلله اسللت و در ایللن زمینه 
تعاونی  مشارکت 
تکمیللل  در  هللا 
زیرسللاخت های 
داخلللی می تواند 
اتصال به شللبکه 
توزیع آب و جمع 
فاضللاب  آوری 
را تسریع بخشد.
داشت:  بیان  وی 
تصمیم  اساس  بر 
و  شللده  اتخللاذ 
راسللتای  در 
ایجاد  در  تسریع 
زیرسللاخت های مسللکن مهر، مقرر 
شد هزینه های مذکور از منابع بانک 

مسکن تامین شود.

آمادگی آبفا برای تسریع در ایجاد زیرساخت 
سایت های مسکن مهر هرمزگان

پللرورش  و  مدیرآمللوزش 
شهرسللتان میناب گفت: تفاهم 
نامه سللاخت اولین زمین مینی 
کشللور  مللدارس جنوب  گلف 
بیللن هئیللت گلللف و آموزش 
پللرورش شهرسللتان میناب  و 

منعقد شللد.
بلله گللزار اداره اطاع رسللانی 
و روابللط عمومللی آمللوزش و 
پللرورش هرمللزگان و به نقل 
از روابللط عمومللی آموزش و 
پللرورش شهرسللتان مینللاب، 
سعیده کریمی گفت: در راستای 
ترویج و گسترش ورزش گلف 
در جنللوب کشللور، تفاهم نامه 
فی مابین هئیللت گلف و اداره 
پرورش شهرسللتان  و  آموزش 

میناب به امضاء رسللید.
وی افللزود: بلله زودی شللاهد 
کلنللگ زنی اولیللن زمین مینی 
کشللور  مللدارس جنوب  گلف 
در شرق استان هرمزگان و در 
شهرسللتان میناب خواهیم بود 
و در این راسللتا دوره آموزشی 
دبیللران درس تربیللت بدنللی 
شهرسللتان نیز برگللزار خواهد 

شللد.
کریمللی اضافه کرد: زمین های 
مینی گلف به صورت مجموعه 
ای ایجللاد می گللردد و در گام 
اول دو مجموعلله ایجاد خواهد 
شللد که یک مدرسلله پسرانه 
و یللک مدرسلله دخترانه برای 
انجللام ایللن کار در نظر گرفته 

شللده اسللت.
پللرورش  و  مدیرآمللوزش 
شهرسللتان میناب ادامه داد: 
ایللن مجموعه هللا در زمینی 
به مسللاحت ۴00متللر مربع 
همراه با  محوطه سازی و نور 
پللردازی با اعتبللاری بالغ بر  
یک میلیللارد ریال راه اندازی 

خواهد شللد.
کریمی بیان داشللت: الزم به 
ذکر است این میزان اعتبار از 
طریق خیرین و رئیس هیئت 
گلف تامین گردیده اسللت و 
امیدواریم این مجموعه ها در 
مدت زمان کمتللر از یکماه و 
تا قبللل از سللال تحصیلی به 

بهره برداری برسللد.

مدیرآموزش و پرورش میناب:

اولین زمین مینی گلف مدارس جنوب کشور در شرق هرمزگان ساخته می شود
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1( روزنامه نگار ما به واقعیت هاي عیني توجه مي کند و اخبار صحیح و دقیق و 
تفسیرهاي منطقي و منصفانه را در اختیار خوانندگان مي گذارد.

2( روزنامه نللگاري یللک خدمت اجتماعي اسللت، نه یک فعالیللت بازرگاني 
و روزنامه نللگار همواره براسللاس وجللدان اخاق عمل مي کنللد. لذا رعایت 
 انصللاف و قضللاوت منصفانلله در مللورد عملکللرد مدیران در گزارشللات ، 
رپرتاژ ها ، خبرها و تحلیل ها و ... از پایه های اصلی اعتقادی مدیر مسللئول 

روزنامه است.
3( روزنامه نگار ما اخباري را منتشر مي کند که منبع آنها مشخص باشد. 

 ۴( اگر هر گونه اشتباه و اعوجاج سهوی در مصاحبه و نقل قول افراد به وجود 
آیللد و مورد اعتراض قرار گیرد روزنامه خللود را موظف می داند در همان 

صفحه بافاصله در اسرع وقت جبران و اصاح نماید.
5( سللرقت ادبي، مخدوش ساختن متن ها و سندها و حذف اطاعات اساسي 

رویدادها در روزنامه نگاري مطرود است.

آیین نامه اخالق حرفه ای
  آفتاب جنوب 
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مقام   معظم  رهبری :
ما مطبوعات را از غرب گرفتیم. غربیها سللابقه زیادي در حرفه روزنامه نگاري داشللتند. از 
اواخر دوران ناصر الّدین شللاه هم مطبوعات وارد ایران شللد و فّعالیتش را آغاز کرد. اوِج 
 کار مطبوعات، در دوران مشللروطه بود؛ یعني از عهد مظفرالدین شللاه بتدریج افزایش پیدا 

کللرد. 
مطبوعاِت آن وقت را که نگاه مي کنیم، مي بینیم به خاف اصل روشنفکري در ایران - که 
بارها عرض کرده ام »روشنفکري در ایران، بیمار متولد شد« - کساني که پدیده روشنفکري 

را به معناي غربي و اروپایي اش وارد کشللور ما کردند، آدمهاي سللالمي نبودند./

به صفحه رسمی هفته نامه آفتاب جنوب در  Instagram بپیوندید

Aftabjonobnews  
09303375549

داستانک -دزد باورها 
 گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن 

بود. آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند.

او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال 

او را حفظ می کند و من دزد مال او هستم، نه دزد دین! اگر آن را پس منی دادم و عقیده صاحب 

آن مال خللی می یافت، آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.

به امید روزی که هر فردی یک شبکه باشد .

رسول اهلل صلى  اهلل  عليه  و  آله :                          
    امر به معروف و نهى از منكر نكند مگر کس�ى که س�ه 
خصلت در او باشد: در امر و نهى خود مدارا کند، در امر 
و نهى خود ميانه روى نمايد و به آنچه امر و نهى مى کند، 

دانا باشد . 
)بحاراألنوار، ج100، ص87، ح64(

فازاول پروژه ش��بکه آبیاری تحت فش��ار دشت میناب 
در راس��تای پویش ملی #جهاد برای-جهش تولید به 
دس��تور رییس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش خبرگ��زاری علم وفن��اوری هرمزگان، علی 
باقرزاده همائی با اش��اره به افتتاح این پروژه گفت : با 
بهره برداری از فازاول پروژه ش��بکه آبیاری تحت فشار 
دش��ت میناب به عنوان یک��ی از بزرگترین طرح های 
کش��ور در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید، گام 
بزرگی در راس��تای بهره ب��رداری بهینه از منابع آبی و 
توسعه کش��اورزی در اراضی تیرور، چاه اسماعیل، چاه 

شیرین، زیارت موال و گوربند برداشته شد.
وی در خصوص اعتبارات این پروژه اظهار کرد: سرمایه 
هزینه ش��ده برای تکمیل فاز اول پروژه شبکه آبیاری 
تحت فش��ار دش��ت میناب بالغ بر 740 میلیارد ریال 

می باشد.
این مس��وول میزان اعتبار دولتی پروژه س��امانه های 
نوین آبیاری ش��اخه دش��ت ش��مالی مین��اب را 630 
میلی��ارد رالت و اعتبار بخ��ش خصوصی 110 میلیارد 

رال  اعالم داشت.
رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با اشاره اینکه 
عملیات اجرایی فاز اول پروژه شبکه آبیاری تحت فشار 
دش��ت میناب از اسفندماه س��ال 96 آغاز شده است، 
ابراز داش��ت: مساحت پروژه 3 هزار و 750 هکتار بوده 
که با اتمام این پروژه برای 750 نفر اشتغالزایی صورت 

گرفته است.
باق��رزاده در ادامه به انواع کش��ت محص��ول در اراضی 
ش��اخه ش��مالی دش��ت میناب اشاره داش��ت و افزود: 
محص��والت س��بزی، صیف��ی ، گندم، ج��و، دانه های 
روغنی و ذرت در اراضی ش��اخه ش��مالی دشت میناب 

کشت می شود.
 وی با بیان اینکه تاکنون 75 درصد اراضی این استان 
به س��امانه های نوین آبیاری مجهز ش��ده است، اظهار 
داشت: در حال حاضر 118 هزار هکتار از اراضی استان 

به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شدند.
این مس��وول در ادامه با اشاره به اینکه مساحت اراضی 

آبی اس��تان 156 هزار و 500 هکتار می باش��د، افزود: 
در صورت تخصیص اعتبار در سال 1400 حدود 130 
هزار هکتار دیگر از اراضی اس��تان نیز به س��امانه های 

نوین آبیاری مجهز خواهند شد.
باق��رزاده  ب��ا اش��اره به اینکه تا س��ال 92 در اس��تان 
هرم��زگان 74 ه��زار هکتار از اراضی به س��امانه نوین 
آبیاری مجهز شده بودند، خاطرنشان ساخت: مساحت 
اجرا شده و در حال اجرا سامانه های نوین از سال 92 

تاکنون 44 هزار هکتار می باشد.
باقرزاده همچنین در ادام��ه تخصیص اعتبارات خاص 
جهت توس��عه زیرس��اخت های گلخان��ه ای از طریق 
شیرین س��ازی آب دریا در اس��تان را ضروری دانست 
و اف��زود: با توج��ه به بارندگی های ش��دید و وضعیت 
کوهس��تانی استان وایجاد س��یالب هاب مهیب ، طرح 
های کوچ��ک تامین آب و طرح ه��ای آبخیزداری در 

استان توسعه و ردیف اعتباری الزم تقویت شود.
وی ، ردیف اعتباری مناس��ب برای اصالح باغات پیر و 
فرس��وده به همراه اصالح شبکه آبیاری تحت فشار در 

سطح استان را نیز مهم دانست .
این مس��وول تصریح کرد: بایستی آب شرب و صنعت 
اس��تان از طری��ق آب ش��یرین کن تامین ش��ود و آب 
سطحی و زیرزمینی جهت توسعه گلخانه استفاده شود.

گفتنی است؛ در راستای پویش ملی جهاد برای-جهش 
تولید، بهره برداری از 809 طرح و شهرک گلخانه ای به 
مس��احت 473 هکتار، بهره برداری از 5 طرح زیربنایی 
آب و خ��اک در مس��احت 73 ه��زار و 500 هکت��ار و 
بهره ب��رداری از 16 ه��زار و 800 هکتار طرح توس��عه 
باغات دیم در اراضی شیبدار در سراسر کشور با فرمان 
دکتر روحانی رئیس جمهوری آغاز شد که بهره برداری 
از فاز اول پروژه شبکه آبیاری تحت فشار دشت میناب 

در استان هرمزگان نیز یکی از این پروژه ها بود.
 بر اس��اس این گزارش، این طرح ها در سراسر کشور با 
سرمایه گذاری 3400 میلیارد تومان و اشتغال زایی 10 

هزار و 340 نفر افتتاح شد.
وزیر جهادکش�اورزی :توجه وی�ژه دولت تدبیر و 

امید به طرح های زیربنایی آب و خاک
در راس��تای پویش ملی جهاد برای جهش تولید، بهره 
برداری از 809 طرح و ش��هرک گلخانه ای به مساحت 
473 هکت��ار، بهره برداری از 5 ط��رح زیربنایی آب و 
خاک در مساحت 73 هزار و 500 هکتار و بهره برداری 
از 16 ه��زار و 800 هکتار طرح توس��عه باغات دیم در 
اراضی شیبدار در سراسر کشور با سرمایه گذاری 3400 
میلیارد تومان و اش��تغال زایی 10 ه��زار و 340 نفر با 
دستور دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری آغاز شد.

 کاظ��م خ��اوازی وزی��ر جه��اد کش��اورزی در آیی��ن 

بهره برداری طرح ه��ای ملی وزارت جهاد کش��اورزی، 
اظهار کرد: در فرصت امروز طرح ها و پروژه های وزارت 
جهاد کش��اورزی که فصل مش��ترک آنها آب است در 
سه زیربخش توسعه گلخانه ها، طرح های زیربنایی آب 
و خاک و توس��عه باغات دیم در اراضی شیبدار افتتاح 

می شود.
وی با بیان این که توسعه گلخانه ها در کشورهایی که 
مانند کشور ایران دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک 
هستند، از برنامه های اصلی آنهاست، گفت:  در 7 سال 
گذشته توس��عه گلخانه ها در کشور با جدیت پیگیری 
شده و وسعت گلخانه ها از 8 هزار هکتار به 18 هزار و 

500 هکتار افزایش یافته است.
خاوازی یادآور شد: مصرف آب در گلخانه ها یک دهم 
فضای باز بوده و تولید محصوالت کش��اورزی 10 برابر 
فضای باز است ضمن آن که کلیه زنجیره های تولیدات 
کش��اورزی در گلخانه ها قابل کنترل است و به توسعه 

صادرات بخش کشاورزی کمک می کند.
وزیر جهاد کش��اورزی گفت: برنامه توسعه گلخانه های 
کش��ور امس��ال در س��طح 4600 هکتار ابالغ شده که 
پیش بینی می ش��ود 2500 هکتار تا پایان سال جاری 
به بهره برداری رس��یده و بر اساس برنامه ریزی انجام 
شده انش��اهلل تا پایان دولت تدبیر و امید این سطح به 

23 هزار هکتار برسد.
خاوازی با اشاره به توسعه باغات دیم با گونه های مثمر 
در اراضی شیبدار کشور، اظهار کرد: بر اساس مطالعات 
انجام شده، 860 هزار هکتار پتانسیل توسعه باغات در 
اراضی شیبدار کشور وجود دارد و امکان توسعه کشت 
گونه های مثمر گیاهی شامل انگور، بادام، انجیر،  گردو، 
فن��دق، انار، ت��وت، گیاهان دارویی و س��ایر گونه های 

سازگار در این اراضی فراهم است.
وی ب��ا اش��اره به این ک��ه اجرای طرح توس��عه باغات 
دیم در اراضی ش��یبدار از سال 1396 آغاز شده است، 
یادآور ش��د: تاکنون این طرح در سطح 31 هزار هکتار 
از اراض��ی اجرا ش��ده و امروز 16 ه��زار و 800 هکتار 
دیگ��ر از این طرح به بهره برداری می رس��د و تا پایان 
دولت تدبیر و امید اجرای توسعه باغات دیم در اراضی 
ش��یبدار در سطح 60 هزار هکتار از اراضی هدفگذاری 

شده است.
خ��اوازی، گفت: اجرای طرح توس��عه باغ��ات دیم در 

اراضی ش��یبدار در جلوگیری از فرسایش خاک و سیل 
و همچنی��ن تثبیت روس��تائیان در منطقه و کمک به 

حفظ مراتع و جنگل ها موثر است.
وی اف��زود: این طرح، درآمد بس��یار خوب با س��رمایه 
گذاری پایین و  اش��تغالزایی مناس��بی دارد و از برنامه 

های اساسی وزارت جهاد کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی درباره اجرای طرح های زیربنایی 
آب و خاک در کش��ور، تصریح ک��رد: در دولت تدبیر و 
امی��د توجه ویژه ای به طرح های زیربنایی آب و خاک 
ش��ده و در نتیجه آنها، امروز شاخص بهره وری آب در 
بخش کش��اورزی از 920 گرم ماده خش��ک در پایان 
س��ال 1391 به بیش از 1450 گرم در حال حاضر )به 

ازای هر مترمکعب آب( ارتقاء یافته است.
وزی��ر جهاد کش��اورزی با اش��اره به این ک��ه دو پروژه 
بهس��ازی و نوس��ازی آب بندها و  بازسازی و نوسازی 
قنوات در دولت تدبیر و امید با جدیت پیگیری ش��ده 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 24 هزار هکت��ار آب بند در 
سه استان گلس��تان، مازندران و گیالن وجود دارد که 
عملیات بهسازی و نوسازی آن در سطح 8 هزار و 500 
هکتار سال گذشته انجام شده و امسال نیز اجرای این 
عملیات در س��طح 7 هزار و 500 در دس��تور کار قرار 

دارد.
وی، ظرفی��ت کنونی این آب بندان ها را 600 میلیون 
مت��ر مکعب اعالم ک��رد و افزود: با اجرای بهس��ازی و 
نوس��ازی، ظرفی��ت آب بندان ها ب��ه 1.1 میلیون متر 

مکعب افزایش می یابد.
خاوازی یادآوری کرد: س��االنه 11 میلیارد متر مکعب 
آب ب��ه دریای خزر می ری��زد و با این اقدام می توانیم 
به اکو سیس��تم بخش کشاورزی در اطراف دریای خزر 
کمک کنیم و عالوه بر توس��عه کش��اورزی و اشتغال، 
خ��اک هایی که دچار ماندگاری آب می ش��وند را می 

توانیم برای نسل های آینده حفظ خواهد شد.
وی درباره قنوات گفت: در این دولت توجه ویژه ای به 
وضعیت قنوات ش��ده و تاکنون 3 هزار و 850 کیلومتر 
قنوات بازس��ازی و نوس��ازی ش��ده اس��ت و در برنامه 
امس��ال هم نوسازی قنوات در س��طح 3 هزار کیلومتر 

هدفگذاری شده است

به دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس

فازاول پروژه شبکه آبیاری تحت فشار دشت میناب بهره برداری شد


