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طی حکمی:
منصور فرهادی رییس دانشگاه پیام نور 

هرمزگان شد 
2 2

صـفحه2را بـخوانید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

هر موردی از کرونا بدون شک از سویه 
امیکرون است 

ویتری�ن

2

 2

3

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان:

برقراری بیمه بیکاری برای سیل زدگان 
هرمزگان

2

عامل جنایت مسلحانه در روستای درپهن 
میناب دستگیر شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان:

۶۰ کیلومتر از رودخانه های هرمزگان طی 

2 سال گذشته ایمن سازی شد

رئیس کمیته امداد خبر داد:

یک ماه مستمری فوق العاده برای 
مددجویان سیل زده استان های جنوبی 

استاندار هرمزگان عنوان کرد؛

2۵۰۰ میلیارد تومان مجموع خسارت 
سیل به هرمزگان

3

سرپرست فرمانداری شهرستان 
بندرعباس منصوب شد

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت
در انجام واکسیناسیون کودکان 
برابر بیماری های خطرناک تعلل 

2نکنید

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

نباید خسارات اولیه سیل باعث خسارات ثانویه سنگین تر شود

شـرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دس�تگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . 

و  گ�ران  مناقص�ه  پیش�نهاد  ارائ�ه  ت�ا  مناقص�ه  اس�ناد  دریاف�ت  از  مناقص�ه  برگ�زاری  مراح�ل  کلی�ه 
آدرس ب�ه   ) س�تاد   ( دول�ت  الکترونیک�ی  ت�دارکات  س�امانه  درگاه  طری�ق  از  ه�ا  پاک�ت   بازگش�ایی 

 www.setadiran.ir   انج�ام خواه�د ش�د و الزم اس�ت مناقص�ه گ�ران در ص�ورت ع�دم عضوی�ت قبل�ی , 
 مراح�ل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریاف�ت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق 

سازند .
موض�وع مناقصه: اجرای توس�عه ش�بکه جم�ع آوری فاضالب بندرعباس - محله چاهس�تانی ه�ا - خیابان نخل 

پیرمرد و عبور عرضی از بلوار جمهوری
مبلغ برآورد اولیه: مبلغ  52,166,660,490  ریال )پنجاه و دو میلیارد و یکصدو شصت و شش میلیون و ششصد 

و شصت هزار و چهارصد و نود ریال ( 
  ) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : به مبلغ 2,609,000,000 )دو میلیارد و ششصد و نه میلیون ریال ( 
رتبه و رشته مورد نظر :  رتبه 5 آب 

مبلغ خرید اسناد : 5,000,000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت 
فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 1400/10/25 ساعت 14 تاریخ 1400/11/03
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 1400/11/17

زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1400/11/20
محل بازگش�ایی : س�الن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر 

یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
کیف�ی  ارزیاب�ی  از  پ�س  واصل�ه  پیش�نهادات   : الزم  کیف�ی  امتی�از 
خواه�د )65(بازگش�ایی  الزم  امتی�از  حداق�ل  اح�راز  و  گ�ران   مناقص�ه 

 گردید.
پیش�نهاد دهندگان موظف می باش�ند اس�ناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir دریاف�ت و ب�ا توجه به مندرجات اس�ناد مناقصه مدارک الزم ش�امل پاکات الف ، ب و ج 

تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاکت 
های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب 
اس�تان هرمزگان ) امور قراردادها ( تلفن 87-86-33350582 س�ایت اینترنتی ش�رکت آب و فاضالب اس�تان 
هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                  
                                                                      

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

 فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای

شناسه آگهی:1257210

تبریک 

         جناب آقای دکتر منصور فرهادی 
     رییس محترم دانشگاه پیام نور هرمزگان 

                     انتصاب بجا وشایسته حضرتعالی که نشان از                              
روحیه جوان گرایی، تعهد و اخالق مداری است را صمیمانه     

 تبریک عرض نموده توفیق روز افزون تان را از درگاه
  ایزد منان خواهانم  

فروغ مسلم زاده -مدیرمسئول هفته نامه آفتاب جنوب

نوبت اول 
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خب�ری

بندرعب��اس - رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
هرم��زگان گف��ت: ه��ر م��وردی از کرونا که 
شناسایی می شود بدون شک از سویه امیکرون 

است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حس��ین فرش��یدی 
بیان داش��ت: تعداد موارد مثبت کرونا در استان 
بس��یار پایین اس��ت؛ تعداد مراجعی��ن به مراکز 
درمانی نیز کم ش��ده است. موارد فوتی نیز طی 
هفته گذشته تا به امروز فقط یک مورد گزارش 
ش��ده است.فرش��یدی عنوان کرد: در ش��رایط 

موجود واژه امیک��رون موجب ایجاد نگرانی و 
ترس در بین مردم شد؛ سویه امیکرون با سرایت 
پذیری باال تاکنون بر اس��اس تس��ت های انجام 

شده ۱۲۲ مورد در استان شناسایی شده است.
وی اظه��ار ک��رد: ه��ر م��وردی از کرون��ا که 
شناسایی می شود بدون شک از سویه امیکرون 
است؛ قطعا در کشور ما هم همانند سایر کشور 

ها در حال افزایش است.
فرش��یدی با بیان اینکه باید در ش��رایط موجود 
بیم��اری را مدیریت کنیم اظهار کرد: اس��تفاده 

از ماس��ک، رعایت فاصله اجتماع��ی و تزریق 
واکسن نشان داده در پیشگیری و کنترل بیماری 

بسیار موثر بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح 
کرد: اف��رادی که دو دوز واکس��ن را دریافت 
کرده اند حتما نس��بت به تزریق دوز سوم اقدام 
کنند. ب��ا توجه ب��ه رعایت دس��تورالعمل ها و 
تزریق واکسن در استان در شرایط بسیار خوبی 
ق��رار داریم و ش��اهد جنب و جوش در س��طح 

اقتصاد استان هستیم.

وی ابراز کرد: ش��هروندان در صورت داش��تن 
هر گونه عالئم ش��بیه س��رما خوردگی حتما به 
پزش��ک مراجعه کنند و افرادی ک��ه از ابتالی 
خود به کرونا آگاه می ش��وند حتما در قرنطینه 
بمانن��د. و از حض��ور در م��کان های ش��لوغ و 

سربسته به جد پرهیز کنند.
فرشیدی اذعان کرد: بر اساس آمارهای اخیر در 
رس��انه ها اعالم می شود که هرمزگان بیشترین 
آمار مبتال به امیکرون را به خود اختصاص داده 
است؛ اما این موضوع به دلیل وجود آزمایشگاه 

مجه��ز، بیماریاب��ی خوب و تعداد تس��ت هایی 
اس��ت که انجام می شود. لذا ش��رایط استان از 
لحاظ می��زان بس��تری و تعداد فوتی ه��ا رو به 
کاهش اس��ت و ه��م اکن��ون در وضعیت آبی 

کرونایی قرار داریم.
مه��دی حس��نی آزاد متخصص بیم��اری های 
عفون��ی از ش��هروندان ج��ا مانده از واکس��ن 
خواست حتما واکس��ن بزنند و افرادی که دوز 
دوم واکس��ن را دریاف��ت کرده ان��د در اولین 

فرصت نسبت به تزریق دوز سوم اقدام کنند.

    
خبری

کنترل اراضی ملی و منابع 
طبیعی در مناطق بخش مهران

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
بندرلنگ��ه از کنت��رل اراضی مل��ی مناطق بخش 

مهران شهرستان بندرلنگه خبر داد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی منابع طبیعی و 
آبخی��زداری هرمزگان ؛ علی مالیی ماران گفت 
: ب��ه منظ��ور جلوگیری از تصرف��ات و حفاظت 
از اراض��ی مل��ی مجاور ، اکیپ ی��گان حفاظت 
شهرستان ،به اتفاق معاون این اداره، اراضی ملی 
مناطق بخش مهران در این شهرستان را بازدید و 

بررسی نمودند .
وی اف��زود: ای��ن اداره در راس��تای حفاظ��ت و 
جلوگی��ری از تخریب و تص��رف اراضی ملی ، 
قطع درختان ، بوته کنی ، آتش س��وزی جنگل 
ها و مراتع و دیگر تخلفات در حوزه منابع طبیعی 
به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات 
هموطن��ان عزیز از طریق ش��ماره تماس ۱504 ) 

کد امداد جنگل و مرتع ( می باشد.
رفع تصرف 1530 مترمربع از  

اراضی ملی شهرستان میناب
رییس اداره منابع طبیعی  و آبخیزداری شهرستان 
مین��اب از ب��از پس گی��ری ۱530 مت��ر مربع از 
اراضی ملی این شهرس��تان خب��ر داد.به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی منابع طبیعی و آبخیزداری 
هرمزگان ؛ خس��رو بهرامی نژاد گفت: به استناد 
ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها 
و مرات��ع هر کس به قصد تص��رف به منابع ملي 
مذکور در م��اده ۱ قانون ملي ش��دن جنگلهاي 
کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس 
تأدیبي محکوم خواهد ش��د.بهرامی نژاد گفت : 
در همین راس��تا و به موجب تبصره ذیل ماده 55 
زمینی به مس��احت ۱530 مترمربع از اراضی ملی 
پس از تشخیص و شناسایی بوسیله اکیپ گشت 
و مراقبت یگان حفاظت اداره منابع طبیعی میناب 
رفع تصرف ش��د.وی افزود: مشارکت و اطالع 
رس��انی مردمی امکان حضور ب��ه موقع نیروهای 
ی��گان حفاظت ای��ن اداره را فراهم می  کند و به 
همین منظور س��امانه تلفنی ۱504 ب��ه عنوان پل 
ارتباطی به صورت ش��بانه روزی آماده دریافت 
گزارش های مردمی است و در صورت مشاهده 
هر گون��ه تخریب، تصرف و آتش س��وزی در 
اراضی ملی سریعا گزارش تا اقدامات الزم انجام 

و مورد بررسی قرار گیرد.
آبگیری 100 درصدی  سازه های 
آبخیزداری شهرستان بندرعباس 

در پی بارش های اخیر
 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
بندرعباس از آبگیری ۱00 درصدی س��ازه های 
آبخیزداری  حوزه آبخیز شهرس��تان بندرعباس  
در پی بارش های اخیر خبرداد.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی منابع طبیعی و آبخیزدای هرمزگان 
؛روح اهلل وفاکیش گفت: در پی بارش های اخیر 
تمامی س��ازه آبخیزداری حوزه آبخیز شهرستان 
بندرعب��اس ۱00 در صد و  به می��زان ۱۲ میلیون 

متر مکعب آبگیری شده است.
وفاکیش گف��ت: یکی از راهکارهای مناس��ب 
ب��ا توجه به اقلیم و رژی��م بارندگی منطقه جهت 
کنت��رل س��یل و تغذی��ه س��فره ه��ای زیرزمینی 
و مدیری��ت روان��اب ه��ا اج��رای پ��روژه های 

آبخیزداری می باشد.
در پی بارندگی  سامانه اخیر 

صد در صد ظرفیت سازه های 
آبخیزداری آبگیری شد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
بس��تک گفت: صد در صد ظرفیت س��ازه های 
آبخیزداری شهرس��تان بس��تک در پی بارندگی 
۱٧4 میلیمتری س��امانه بارشی پرقدرت سودانی 
آبگیری ش��د.به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی 
مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زدای هرم��زگان ؛حامد 
احمدپ��ور گفت: در س��طح شهرس��تان  بیش از 
۶0 س��ازه آبخیزداری اعم از سد سنگی-مالتی، 
س��د خاکی، سیس��تم های پخش سیالب، هاللی 
و س��امانه های آبگیر اجرا شده است که ظرفیت 
روان آب  مترمکع��ب  میلی��ون   30 اس��تحصال 
در س��ال را دارن��د.وی اف��زود: این س��ازه های 
آبخیزداری با اهداف مختلف کنترل س��یالب و 
تعدیل سرعت جریان آب،  جمع آوری رواناب 
های سطحی، تقویت س��فره های آب زیرزمیني 

و توسعه پوشش گیاهی احداث گردیده است.
آبگیری یک میلیون و400هزار 

مترمکعبی سازه های آبخیزداری 
شهرستان بندرلنگه

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
بندرلنگ��ه از از آبگی��ری س��ازه های آبخیزداری 
بخش ش��یبکوه و غرب بخش مرکزی شهرستان 

بندرلنگه در پی سامانه بارشی اخیر خبرداد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی منابع طبیعی و 
آبخیزداری هرمزگان ؛ علی مالیی ماران گفت : 
اکثر سازه های آبخیزداری بخش شیبکوه و غرب 
بخش مرکزی آب استحصال شده است ، که این 
میزان استحصال آب نقش بسیار موثری در کنترل 
س��یل داش��ته اس��ت.وی بیان کرد: این سازه های 
آبخی��زداری با اهداف مختلف کنترل س��یالب، 
جمع آوری روانابهای سطحی، تقویت سفره های 
آب زیرزمینی و مبارزه با پیامدهای خشکسالی و 

توسعه پوشش گیاهی احداث گردیده است.
مالیی ماران اف��زود : جمعا«  یک میلیون و چهار 
صد و ده هزار مترمکعب آب استحصال گردیده 
اس��ت که  عالوه براینکه به مصارف آب ش��رب 
روس��تاها و ش��رب دام و مصارف کشاورزی می 
رس��د ، آبگیری سازه ها نقش بسزایی در تقویت 

سفره های آب زیرزمینی منطقه نیز خواهد شد.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

هر موردی از کرونا بدون شک از سویه امیکرون است

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

نباید خسارات اولیه سیل باعث خسارات ثانویه سنگین تر شود اماو اگرهای بازارچه های 
ملوانی در شهرهای جنوبی

ملوان��ی و صیادی از قدیم االیام ش��غل آباو اجدادی 
مردمان جنوب خصوصا ساحل نش��ینان بوده است تا 
جایی که غیراین مش��اغل به هیچ حرفه و شغلی ورود 
نکرده اند اما در س��الهای اخیر شاهد مشکالتی پیش 

روی ملوانان وصیادان محلی در جنوب هستیم.
نیازمن��د   واکاوی مش��کالت مرزنش��ینان هرک��دام 
تحقیقات میدانی زیادی است که درنهایت گره کور 
آن به سیاست گذاری ها و قوانین دست و پاگیرمحلی 
و مل��ی برمی گردد و درنهایت تنها صیادان و س��احل 
نش��ینان هس��تند که دود بی تدبیری ه��ا و برنامه های 
ض��د ونقیض به چشمش��ان می رود.می ت��وان گفت 
راه اندازی بازارچه ملوانی را یکی از راه های توس��عه 
صنعت سفر و گردشگری  است که می تواند موجب 
تقویت اش��تغال و ایجاد ش��غل جدید شود و معیشت 
جزیره نشینان را هم تقویت کند. هیچکس منکر نقش 
مهم بازارچه های ملوانی در بهبود معیشت مرزنشینان 
نیست و اجرای درست آن در چهارچوب قانون زمینه 

ساز کاهش پدیده قاچاق خواهد بود.
یکی از اقدامات مهمی که می تواند باعث اشتغالزایی 
، معیشت مرزنشینان و رونق شهرهای جنوبی و جزایر 
گردد راه اندازی بازارچه های ملوانی می باشد. تامین 
کاال های اساسی، تنظیم بازار، دسترس بودن کاال های 
مورد نیاز مردم، اس��تفاده از تخفیفات حقوق ورودی 
گمرکی برای ملوانان و س��وق دادن ملوانان به سمت 
تجارت خرد رس��می و صادرات محصوالت تولیدی 
را می توان از مزایای دیگر راه اندازی بازارچه  در این 

منطقه برشمرد.
اقتصاد مرزنشینان متحول می شود

ب��ه گفته فرمان��دار بندرلنگه ظرفی��ت بازارچه ملوانی 
تخفی��ف چند میلی��اردی را در بر خواهد داش��ت که 
اقتص��ادی و اش��تغال مرزنش��ینان را متح��ول خواهد 
ک��رد، تخفیف ۲0 درصدی ع��وارض گمرکی برای 
کاالهای مازاد ملوانی تجار و مالکان کاال و همچنین 
بخش��ودگی کامل ع��وارض ورود کام��ل کاال برای 

تجار از ظرفیت های این بازارچه ملوانی است.
باید افزود ظرفیت های بازارچه ملوانی فرصت توسعه 
مناطق م��رزی را فراه��م کرده که ش��هرهای بندری 
اس��تفاده حداکثری را ازاین امکان خواهند داش��ت و 
اما هدف اصل��ی راه اندازی این بازارچه ها اس��تفاده 
از ظرفیت آیی��ن نامه ملوانی و ورود کاالی ملوانی به 
صورت عملیاتی اس��ت که معیشت و ارتزاق مردمان 
س��احل نش��ین را هدف قرار میدهد.به گفت��ه ملوانان 
بندرعباس��ی رون��د ورود و خ��روج کااله��ای مورد 
نیاز در بازارهاچه های ملوانی بدین ش��کل اس��ت که  
کاالی ترخی��ص ش��ده کاالی ملوان��ان در گم��رک 
وارد بازارچه خواهد ش��د که خریداران با حضور در 
بازارچه کاالی مدنظر خود را خریداری خواهند کرد 
و ب��ا دریافت فاکتور که توس��ط نماینده اتاق اصناف 
که در بازارچه مس��تقر اس��ت کاال را بدون هیچ گونه 
مش��کلی می تواند در تمام نقاط اس��تان حمل کند و 

توقیف بار را شاهد نخواهیم بود.
کاهش قاچاق

معاون سیاسی امنیتی اس��تانداری هرمزگان نیز معتقد 
اس��ت راه ان��دازی بازارچه های ملوانی، س��اماندهی 
و بروزرس��انی تعرفه ه��ای گمرک��ی، مصرف کاالی 
ایرانی، بهبود کیفیت کاالی ایرانی و اس��تفاده از ابزار 
الکتروینکی ب��ه منظور پایش دقیق م��رز قاچاق کاال 
را کاه��ش می دهد و تصمیم ه��ای اقتصادی به منظور 
پیشگیری و کاهش میزان قاچاق کاالی ارز ضروری 

است.
وی گف��ت:  آیین نامه های��ی تح��ت عن��وان فعالی��ت 
مرزنش��ینان و ملوانان وج��ود دارد که ب��رای این دو 
قش��ر در قالب دو آیین  نامه با دو تعریف مش��خص، 
معافیت ه��ای کمرگ��ی ه��م ب��رای ورود کاال و هم 
معافی��ت س��ود بازرگانی درنظر گرفته ش��ده اس��ت. 
همچنین پیش��نهاد کردیم که ش��ناورهایی که فعالیت 
ملوان��ی دارن��د از س��وخت داخلی با قیم��ت داخلی 
اس��تفاده کنند.رئوفی با بیان اینکه ملوانان در سال بین 
ش��ش تا هفت بار می توانند کاالی ته لنجی با تخفیف 
سود بازرگانی مش��خص  وارد کنند، گفت: صاحبان 
بار ک��ه تجارند ۲0 درصد در آبه��ای خلیج فارس از 

سود تخفیف حق ورود گمرکی برخودار هستند.
موافقت دولت با اصالح آیین نامه ورود کاال توس��ط 

ملوانان شناورهای دریایی سنتی 
» همچنی��ن با تصویب هیات وزی��ران، آیین نامه ورود 
کاال توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت 
کمتر از 500 تن )لنج تجاری( و ساماندهی و نوسازی 
آنها اصالح ش��د. این ش��ناورهای دریایی در صورت 
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودن ملوانان شاغل 
در آن ش��ناور، مجازند در هر س��ال برای هر شناور و 
هر ملوان حداکثر ش��ش نوبت و در هر نوبت به ازای 
هر ملوان تا سقف ۱50 میلیون ریال از معافیت ملوانی 
ش��امل معافی��ت از پرداخت حقوق ورودی و س��ایر 
وجوه��ی که به موج��ب قانون و مق��ررات، گمرک 

مسئول وصول آن است،   استفاده نمایند.  
حم��ل کاال از مبدا بنادر کش��ورهای حاش��یه جنوبی 
خلی��ج فارس و دری��ای عمان به گم��رکات مجاز به 
اعمال مقررات ملوانی صرفا درخصوص ش��ناورهای 
دریایی س��نتی زیر 500 تن مش��مول تخفیف مجموع 
س��ود بازرگانی ب��ه می��زان ۲0 درصد هس��تند. مزایا 
و تس��هیالت این آیین نامه ب��ه تایید س��ازمان بنادر و 

دریانوردی رسیده باشد، می شود.«
اتخاذ تدابیر دولت انقالبی

با توجه ب��ه اینکه رونق بازارچه ه��ای ملوانی موجب 
رونق اقتصادی در س��واحل جنوبی کش��ور می باشد، 
امیداس��ت با روی کارآمدن دول��ت انقالبی و توجه 
ویژه به مناط��ق محروم ودورافتاده کش��ور با اتخاذ 
تصمیمات عمل��ی و اجرایی ش��اهد راه اندازی 
بازارچه ه��ای ملوانی بدور از بروکراس��ی های 
دس��ت و پاگیر اداری و س��ازمانی در شهرهای 
م��رزی و جنوب��ی کش��ور باش��یم تا ع��الوه بر 
اش��تغالزایی و درآمدزایی مردمان س��احل نشین 
از مهاج��رت این اف��راد و تخلیه جزایر حاش��یه 
خلیج فارس جلوگیری ش��ود وبا رونق بخشی به 
مبادالت کاال موجب ارز آوری بیش��تری برای 

کشور شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه برخی خس��ارات ناشی 
از سیل به گونه ای است که اگر به سرعت برطرف 
نشود، باعث خس��ارات ثانویه و سنگین تر خواهد 

شد، گفت: خسارات سیل جمع بندی شود.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری مه��ر به نق��ل از پایگاه 
اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، حجت االسالم 
س��ید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه 
هیئت دولت که به صورت کامل به گزارش دهی 
و اخذ تصمیم برای رفع مشکل سیل زدگان کشور 
اختصاص داش��ت، پس از ارائه گزارش مفصلی 
از وضعیت 4 اس��تان س��یل زده کش��ور از س��وی 
وزرا و اس��تانداران، ضمن تش��کر از همه کسانی 
ک��ه در این چن��د روز برای کاه��ش آالم مردم 
س��یل زده تالش کردند، گفت: کرمان، سیس��تان 
و بلوچس��تان، هرم��زگان و ف��ارس، همکاری و 
هم افزایی دس��تگاه های دولت��ی، نهادهای انقالبی 

و عموم��ی، نیروهای بس��یج و نیروهای مس��لح و 
نیروهای مردمی از جلوه های ویژه در موارد بروز 

حوادث طبیعی در کشورمان است.
وی با بیان اینکه برخی خس��ارات ناشی از سیل به 
گونه ای است که اگر به س��رعت برطرف نشود، 
باعث خس��ارات ثانویه و س��نگین تر خواهد شد، 
تصریح کرد: خسارات سیل جمع بندی و به جلسه 
بعدی دولت و یا حداکث��ر ظرف یک هفته ارائه 
تا هر چه س��ریع تر تصمیم��ات الزم در خصوص 
آن ه��ا اتخاذ ش��ود.رئیس جمهور اف��زود: باید به 
ش��کلی برنامه ریزی و اقدام ش��ود که خس��ارات 
وارده ب��ه مردم در زمینه مس��کن، ش��غل و لوازم 
ضروری زندگی آن ها به س��رعت جبران و تأمین 
گردد و عالوه بر مبلغ دویس��ت میلیارد تومان که 
همین امروز به عنوان تنخواه به استان های سیل زده 
پرداخت می ش��ود، رئیس سازمان برنامه و بودجه 

مناب��ع الزم برای رفع نیازهای ض��روری و فوری 
سیل زدگان را محاسبه و تأمین نماید.

حجت االسالم رئیس��ی ادامه داد: درس مهم سیل 
اخی��ر در 4 اس��تان جنوبی و ش��رقی کش��ور این 
بود که بای��د در اجرای قانون مقابل��ه با بحران ها 
جدی تر اقدام ش��ود. برابر گزارش های ارائه شده 
در مناطق��ی که الیروبی انجام ش��ده، خس��ارات 
س��یل کمتر بوده و لذا س��تاد مدیریت بحران باید 
بر اجرای این قانون و به ویژه بخش پیش بینی های 
الزم ب��رای بالی��ای طبیع��ی، به ش��کل جدی و 

مؤثرتری نظارت کند.
وی همچنی��ن در بخ��ش دیگری از س��خنانش با 
اشاره به سالروز ش��هادت جمعی از هموطنان مان 
در حادثه پرواز شماره ٧5۲ اوکراین، از مسئوالن 
ذی ربط در دولت خواست که پیگیری های الزم 
برای رسیدگی به حقوق قانونی خانواده های آنان 

و رسیدگی به درخواست هایشان صورت گیرد.
در این جلسه وزرای نیرو، کشور، جهاد کشاورزی 
و معاون اول رئیس جمهور گزارش هایی از س��فر 
خ��ود به مناطق س��یل زده ارائه کردن��د. همچنین 
استانداران سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان 
و فارس نیز به صورت ویدئو کنفرانس گزارش��ی 
از میزان خسارات و آخرین وضعیت امدادرسانی 

به سیل زدگان ارائه کردند.

ع��الوه بر این رؤس��ای کمیته ام��داد امام خمینی 
)ره(، بنیاد مس��تضعفان انقالب اس��المی، س��تاد 
اجرای��ی فرمان امام )ره( و رئیس س��تاد مدیریت 
بحران کش��ور در این جلسه گزارشی از اقدامات 
ص��ورت گرفت��ه و برنامه ه��ای آتی خ��ود برای 

امدادرسانی به سیل زدگان ارائه کردند.

بندرعب��اس - ب��ا حکم رئی��س دانش��گاه پیام نور کش��ور، دکتر 
منصور فرهادی به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور هرمزگان 

منصوب ش��د.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر، منصور فره��ادی ج��وان نخبه 
هرمزگانی با حکم رئیس دانش��گاه پیام نور کشور، سکاندار این 
دانش��گاه در استان هرمزگان شد. طی مراسمی با حضور مسئوالن 
اس��تانی، دکتر منص��ور فرهادی با حکم رئیس دانش��گاه پیام نور 
کش��ور به عنوان رئیس جدید این دانش��گاه در اس��تان هرمزگان 

معرفی و منصوب ش��د.
منصور فرهادی از جوانان نخبه و فرهیخته استان هرمزگان است، 

این چهره علمی و دانش��گاهی متولد ۱3۶۲ در شهرس��تان رودان 
است که دارای مدرک دکترای تخصصی فیزیک هسته ای است.
این نخبه هرمزگانی عضو هیئت علمی دانشگاه است و افتخارات 
زیادی در حوزه علمی و پژوهشی به دست آورده است، فرهادی 
صاحب مدال نقره المپیاد اختراعات جهان در س��ال های ۲0۱۶ و 

۲0۲۱ در کره جنوبی و س��وئیس نیز هس��ت.
این نخب��ه هرمزگانی چهار اختراع ثبت ش��ده ملی دارد و عنوان 
پژوهش��گر برتر کش��ور را ب��ه خ��ود اختص��اص داده، از دیگر 
س��وابق علمی و اجرایی فرهادی می توان به ریاست بنیاد نخبگان 

هرمزگان و مولف چند کتاب و مقاله علمی و پژوهش��ی نام برد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان هرمزگان منصوب شد

۶0 کیلومتر از رودخانه های هرمزگان طی ۲ سال گذشته ایمن سازی شد
بندرعباس - مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: بیش از 
۶0 کیلومتر از رودخانه های اس��تان در ۲ س��ال گذشته از محل اعتبارات 
داخلی و ظرفیت های قانون بودجه س��اماندهی و ایمن سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمش��ید عیدانی در نشست کمیته مدیریت 
بحران ش��رکت که ب��ا حضور کارش��ناس مدیریت بحران اس��تانداری 
هرمزگان برگزار ش��د، افزود: از س��ال ۱3۹۹ تاکنون با اس��تفاده از بند 
»و« قانون بودجه و ظرفیت بهره برداران شن و ماسه، بیش از 30 کیلومتر 

از رودخانه های مراکز جمعیتی هرمزگان س��اماندهی و الیروبی ش��دند.
وی بیان داشت: در راستای پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال 
حضور س��امانه بارش��ی دیگری در هفته آینده، کمیت��ه مدیریت بحران 

ش��رکت آب منطقه ای هرمزگان تش��کیل ش��د.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای هرمزگان با اش��اره به پایش سامانه ها 
توس��ط مرکز رصد شرکت اظهارداشت: تقسیم کار برای مقابله و پاسخ 
س��ریع با بحران انجام شده است و اعضای تیم ها و سرتیم ها نیز مشخص 
شده اند و به مناطق تعیین شده اعزام می شوند تا در مواقع بحران احتمالی 

بتوانند به س��رعت وارد عمل ش��وند.
وی با بی��ان اینک��ه مجموعه آب منطق��ه ای هرمزگان تم��ام توان خود 
را ب��رای مدیری��ت س��یالب احتمال��ی آینده ب��ه کار خواه��د گرفت، 
ابراز داش��ت: از تم��ام ظرفیت های قانونی و تجهیزات برای س��اماندهی 

رودخانه ها و ایمن س��ازی مراکز جمعیتی اس��تفاده می ش��ود.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای هرمزگان با بی��ان اینکه همکاری بین 

بخش��ی خوبی میان دس��تگاه های خدمات رس��ان و فرمانداری ها برقرار 
اس��ت، تصریح ک��رد: تیم های مس��تقر در مناط��ق هماهنگ��ی خوبی با 

فرماندارای، س��پاه، بس��یج و س��ایر نهادها دارند.

عیدانی خاطرنش��ان کرد: اطالع رس��انی های الزم برای افزایش آگاهی 
مردم مناطق مختلف در معرض س��یالب احتمالی انجام ش��ده اس��ت.

وی ادام��ه داد: در س��یالب چند روز گذش��ته، اقدام ه��ای خوبی برای 
مدیری��ت س��یالب در س��طوح مختلف مدیریتی و کارشناس��ی اس��تان 

هرمزگان انجام شد و این س��یالب بدن خس��ارت جانی مدیریت ش��د.
هرم��زگان بیش از ۲0 هزار کیلومتر رودخانه دارد که پنج هزار کیلومتر 

از آن نزدیک مراکز جمعیتی و مهم هس��تند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان:۶۰ کیلومتر از رودخانه های هرمزگان طی 2 سال گذشته ایمن سازی شد

رئیس کمیته امداد خبر داد:
یک ماه مستمری فوق العاده برای 
مددجویان سیل زده استان های 

جنوبی 
رئی��س کمیت��ه ام��داد گفت:  ی��ک ماه مس��تمری 
فوق الع��اده به عنوان کمک هزینه فوری، به حس��اب 
سرپرستان خانواده های سیل زده جنوب کشور واریز 
ش��د.به گزارش خبرگ��زاری مهر به نق��ل از کمیته 
امداد ، سیدمرتضی بختیاری با اعالم این خبر افزود: 
با توجه به نیاز فوری مددجویان، یک ماه مس��تمری 
به عنوان کمک معیش��تی فوق العاده ب��ه مددجویان 
سیل زده در اس��تان های فارس، هرمزگان، کرمان و 

سیس��تان و بلوچس��تان اختصاص یافت.
رئی��س کمیته ام��داد گفت: این مبل��غ از 350 هزار 
توم��ان تا یک میلی��ون و ۱00 هزار تومان براس��اس 
تعداد اعضای خانوار، به حساب سرپرستان ۱4 هزار 

و ٧۸۹ خانواده مددجوی س��یل زده واریز ش��د.

بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان 
جنای��ت  عام��ل  دس��تگیری  و  شناس��ایی  از 
مس��لحانه در روستای درپهن شهرستان میناب 

خب��ر داد.
به گزارش خبرگ��زاری مهر، مجتبی قهرمانی 
اظهارداش��ت: به دس��تور مق��ام قضائی و طی 
عملیات��ی توس��ط پلی��س آگاهی شهرس��تان 
میناب، عامل جنایت مس��لحانه در روس��تای 

درپهن این شهرس��تان دس��تگیر ش��د.
وی خاطرنش��ان کرد: فرد دس��تگیر شده پس 

از تحقیق��ات تکمیل��ی با صدور ق��رار تأمین 
کیفری و به دس��تور مقام قضائی روانه زندان 

ش��ده اس��ت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن هشدار 
ب��ه اخالل گران امنیت عمومی، تصریح کرد: 
افرادی که س��ودای چنین جرایمی را در سر 
می پرورانند، بدانند که دس��تگاه قضائی برای 
حفظ امنی��ت مردم با کس��ی تع��ارف ندارد 
و مج��ازات این گون��ه اف��راد، قاط��ع و بدون 

اغم��اض خواه��د ب��ود.

بامداد روز ۲۹ شهریور ۱400، فردی مسلح با 
ش��لیک چند گلوله یکی از ساکنین روستای 
درپهن شهرس��تان میناب به نام محمد بهاری 
را در مقابل چشمان فرزند ۱۲ ساله اش به قتل 
رسانده و متواری شده بود که این موضوع به 
دلیل نوع جنایت و جریحه دار شدن عواطف 
و احساس��ات عمومی بازتاب گسترده ای در 

رس��انه ها و فضای مجازی داش��ت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

عامل جنایت مسلحانه در روستای درپهن میناب دستگیر شد

سرپرست فرمانداری شهرستان 
بندرعباس منصوب شد

بندرعباس - اس��تاندار هرم��زگان با صدور حکمی، 
علی عل��ی نژاد را به س��مت سرپرس��ت فرمانداری 
شهرس��تان بندرعب��اس، منص��وب کرد.ب��ه گزارش 
خبرگزاری مهر، مهدی دوس��تی اس��تاندار هرمزگان 
در این حکم خطاب به علی علی نژاد، آورده اس��ت: 
با عنای��ت به تخصص و تعه��د جنابعالی و به موجب 
این حکم به س��مت سرپرس��ت فرمانداری شهرستان 
بندرعباس، منصوب می گردید.انتظار می رود با بذل 
توجه به منش��ور اخالقی دول��ت مردمی ایران قوی و 
در هماهنگی با دیگر دستگاه های کشوری و لشکری 
و ب��ا بهره گیری از نیروهای مج��رب و توانا در انجام 
وظای��ف محوله، عم��ل کنید.همچنی��ن اینک که به 
عنوان بخشی از بدنه دولت سیزدهم به خدمت مشغول 
هس��تید، امیدوارم با اتکال به ذات ایزد منان، خود را 
خدمتگزار صادق برای مردم شریف استان هرمزگان 
و شهرس��تان بندرعباس دانس��ته و در راستای تحقق 
منویات مق��ام معظم رهبری و س��ربلندی جمهوری 
اس��المی ایران، کوشا باش��ید. توفیق روزافزون شما 

را آرزومن��دم.

بندرعباس - اس��تاندار هرمزگان گف��ت: با توجه به 
بررس��ی های صورت  گرفته و براس��اس بروزرسانی 
ارزیابی ها، مجموع خس��ارت های س��یل در استان 
هرمزگان بالغ ب��ر دو هزار و 500 میلیارد تومان بوده 

است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوس��تی از طریق 
ارتباط ویدئو کنفرانس با جلس��ه هیأت دولت که به 
ریاس��ت آیت اهلل دکتر س��ید ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهوری اس��المی ایران برگزار ش��د، گزارشی در 
خص��وص اقدام��ات پیش��گیرانه و امدادرس��انی ها، 
می��زان بارندگی ها و ورودی آب به س��دها و میزان 
خس��ارت های س��یل در اس��تان هرمزگان را ارائه و 
درخواس��ت تأمین اعتب��ار مورد نی��از جهت جبران 
خسارت های سیل در استان هرمزگان را مطرح کرد.

دوستی در این گزارش در تشریح اقدامات پیشگیرانه 
جهت آمادگی بیش��تر در پاسخگویی به بحران سیل 
در اس��تان هرمزگان، عنوان کرد: تشکیل جلسه ستاد 
پیش��گیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاس��خ 
به بحران در اس��تان در تمامی ۱3 شهرس��تان اس��تان 
هرمزگان با موضوع انجام اقدامات پیش��گیرانه برای 
کاهش خس��ارات احتمالی، مکاتبه با دس��تگاه های 
اجرایی و ابالغ موارد الزم جهت اقدامات پیشگیرانه 
و آمادگ��ی برای ورود به فص��ل بارندگی، مکاتبه با 

دس��تگاه های اجرایی جه��ت انج��ام اقدامات الزم 
ب��رای مقابله با حوادث، صدور و ابالغ هش��دارهای 
هواشناسی متعدد، اطالع رسانی های الزم به صورت 

پیامکی به اعضا و فرمانداران بوده است.
وی ادام��ه داد: همچنین اطالع رس��انی های عمومی 
از طریق صدا و س��یما، رس��انه های مختلف، فضای 
مج��ازی و …، توزیع متوازن ذخای��ر اقالم امدادی 
در کلیه ش��عب جمعیت هالل احمر با توجه به پیش 
بینی های هواشناسی و میزان موجودی ها و خسارات 
احتمالی، امکان س��نجی و اقدام برای برپایی اسکان 
اضطراری در نقاطی که در سیالب های قبلی آسیب 
دیده بودند، آماده کردن پمپ های آب جهت تخلیه 
آب منازل، آماده س��ازی خودروها و تأمین و پیش 
بینی س��وخت آنها، از جمل��ه اقدامات پیش از وقوع 

سیل بود.
دوس��تی اضاف��ه کرد: تقوی��ت موج��ودی انبارهای 
جمعی��ت هالل احم��ر با کم��ک س��ازمان امداد و 
نجات، درخواس��ت و استقرار بالگرد جمعیت هالل 
احمر در مرکز اس��تان، رصد و پایش ش��رایط جوی 
و ارتباط مس��تمر با شهرس��تان ها، اس��تقرار نیروهای 
امدادی داوطلب و کادر جمعیت هالل احمر در کلیه 
شهرستان ها برای آمادگی بیشتر از روز هشتم دی ماه 
با شروع بارش ها، ارتباط مستمر با مسئوالن هواشناسی 

استان برای رصد س��امانه بارشی و پاکسازی بخشی 
از خورها و آبراه ها با بس��یج امکانات دس��تگاه های 
مختلف در شهرها و روستاها برای کاهش خسارات، 

از اقدامات پیشگیرانه در سیل اخیر بود.
وی در خص��وص وقای��ع و وضعیت خس��ارت های 
اولیه ایجاد شده پس از وقوع سیل در هرمزگان، بیان 
داشت: پر شدن و سر ریز اکثر سدهای استان از جمله 
س��د بردول در شهر پارسیان، س��د استقالل در شهر 
میناب، س��د شمیل و نیان در شهرس��تان بندرعباس، 
قطع آب ۱4۹ روس��تا و 5 شهر که در کمترین زمان 
ممکن پس از ۲4 س��اعت آب ۹0 درصد روستاها و 
ش��هرها وصل شد و تعدادی از مناطق که آب شرب 
آنها توس��ط آب شیرین کن تأمین می شد پس از 4۸ 

ساعت وصل شدند.
استاندار هرمزگان ابرازداشت: قطع برق 3۱ روستا و 
برقراری ش��بکه برق ۹0 درصد از روستاها و شهرها 
پ��س از ۲4 س��اعت و تنها برق تعدادی از روس��تاها 
بدلیل صعب العبور بودن و آبگرفتگی شدید پس از 
٧۲ ساعت مجدداً وصل شد، مسدود شدن ۱0 محور 
اصلی و مسدود شدن بیش از ۶5 محور روستایی که 
با اعزام ماش��ین آالت به مناطق مس��یرها بازگشایی 

شدند. از اقدامات زمان وقوع سیل بود.
وی اظهارداش��ت: قط��ع فیب��ر ن��وری در ۱0 نقط��ه 

استاندار هرمزگان عنوان کرد؛
2500 میلیارد تومان مجموع خسارت سیل به هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان از برقراری بیمه 
بیکاری در کنار س��ایر حمایت های دولت برای سیل زدگان هرمزگان خبر 

داد.
به گ��زارش خبرگزاری مهر، ه��ادی ابراهیمی افزود: به دس��تور مقام عالی 
وزارت؛ تم��ام معاون��ان، س��ازمان ها، صندوق ها، بانک ها و ش��رکت های 
زیر مجموع��ه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف هس��تند در کنار 
کمک های نوع دوس��تانه به هموطنان در مناطق س��یل زده نس��بت به تأمین 

نیازهای اولیه آن ها با اولویت اقدام کنند.

ابراهیمی گفت: وظیفه انس��انی و اس��المی هر فردی ایجاب می کند که در 
این ایام به ویژه شرایط سخت اقتصادی و کرونایی با تمام توان به هموطنان 

آسیب دیده کمک کند.
وی افزود: کارگاه ها و تمام مراکز کسب و کار که فعالیت آن ها در اثر سیل 
متوقف شده است نیز از حمایت های وزارت مردم از جمله برقراری مقرری 

بیمه بیکاری برای کارگران، برخوردار می شوند.
ابراهیمی بر ل��زوم ارائه تمامی تعهدات قانونی به آس��یب دیدگان حوادث 
اخیر تاکید کرد و گفت: س��رعت و کیفیت خدمت رس��انی به این عزیزان 

را مهمترین وظیفه خود می دانیم و به عنوان یک مجموعه خدمت رسان در 
شرایط سخت در کنار تولیدکنندگان، کارفرمایان و همچنین جامعه شریف 

و زحمت کش کارگری هستیم.
وی تاکید کرد: جامع��ه کار و تولید، کارگ��ران، کارفرمایان، تعاونگران و 
دیگر فعاالن این حوزه در این گونه حوادث باید با اشتیاق و انگیزه به یاری 

هموطنان آسیب دیده بشتابند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان اعالم کرد؛ برقراری بیمه بیکاری برای سیل زدگان هرمزگان
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ایس��نا/هرمزگان مس��ئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
اس��تان هرمزگان گفت: خانواده ها در انجام واکسیناس��یون 
به موقع کودکان خ��ود در برابر بیماری های خطرناک تعلل 

نکنند.
دکتر طیب��ه رازنهان در گفت و گو با ایس��نا، اف��زود: عمده 
واکس��ن هایی ک��ه در حال حاض��ر در مراکز بهداش��تی به 
کودکان تزریق و یا خورانده می ش��ود برای پیشگیری از ۱0 

بیماری استفاده می شود.
وی اظهار کرد: برای پیش��گیری از س��ل در کودکان در بدو 
تولد آنان از واکس��ن ب ث ژ اس��تفاده می ش��ود؛ واکس��ن 
هپاتیت نیز در 3 نوبت بدو تولد، ۲ ماهگی و ۶ ماهگی تزریق 

می ش��ود که این واکسن می تواند ایمنی بسیار خوبی تا آخر 
عمر ایجاد کند.

وی عن��وان کرد: یک��ی دیگر از بیماری ه��ای خطرناک که 
کودکان را تهدید می کند بیماری فلج اطفال یا پولیو اس��ت 
که با پوش��ش سراسری واکسیناسیون در حال انجام است لذا 
واکسیناس��یون روتین و برنامه های طرح تکمیلی در سراسر 
کش��ور ادامه دارد.دکتر رازنهان با اشاره به اینکه واکسن فلج 
اطفال در دو نوع تزریقی و خوراکی انجام می ش��ود؛ گفت: 
اهمیت دریافت واکسیناسیون کودکانمان را درک کنیم و به 

موقع این واکسن را به کودکان بخورانیم.
مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان بیان کرد: یکی 

دیگر از واکسن هایی که از دو ماهگی برای کودکان شروع 
می شود واکسن سه گانه یا ثالث است که اکنون به واکسن 

5 گانه تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: در گذش��ته از این واکسن بر علیه 3 بیماری 
دیفتری کزاز و سیاه س��رفه استفاده می شد و اکنون واکسن 
هپاتیت و آنفلوانزا تیپ B نیز به آن اضافه ش��ده است و در 3 
نوبت ۲ ماهگی، 4 ماهگی و ۶ ماهگی کودکان باید دریافت 

کنند.
رازنهان تصریح کرد: واکس��ن MMR نیز بر علیه 3 بیماری 
س��رخک، س��رخچه و اوریون در کودکان س��نین ۱۲ و ۱۸ 
ماهگی اس��تفاده می ش��ود.وی اضافه کرد: در ماه های اخیر 

مواردی از سرخک در کشور و استان مشاهده شد؛ در همین 
راس��تا طرح واکسیناسیون س��رخک را در اس��تان داشتیم و 

کودکان در دو نوبت واکسن خود را دریافت کردند.
مس��ئول بیماری های واگیر مرکز بهداش اس��تان خاطرنشان 
کرد: در این دو س��الی که با کرونا درگیر بودیم شاهدیم که 
برخی از خانواده ها در انجام واکسیناسیون خود تعلل کردند. 
پس خیلی مهم اس��ت که واکسیناسیون کودکان به موقع و با 
وسواس انجام شود خانواده ها پیگیر باشند تا شاهد هیچ گونه 

مشکلی برای کودکان نباشیم.

انتهای پیام

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت هرمزگان:
در انجام واکسیناسیون کودکان برابر بیماری های خطرناک تعلل نکنید
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فاجع��ه فرهنگی که این روزها بحث آن در رس��انه ها مطرح می 
شود آمارهای ضد ونقیض سرانه مطالعه است که هر روز در حال 
آب رفتن می باشد. یکی از ویژگی های جامعه ایرانی از دیرباز تا 

کنون میزان بسیار پایین مطالعه در آن است.
ب��ه گزارش خبرگزاری علم وفن��اوری هرمزگان؛ با  ورود فضای 
مجازی و س��پری نم��ودن فرصت زیاد دراین فض��ا و جذابیتهای 
بصری سوش��ال مدیا به این معنا ک��ه جامعه ایرانی همواره ترجیح 
می دهد به جای خواندن، بش��نود واین مسئله یکی از جدیدترین 

معضالت پیش روی کاهش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است.
آمارها نش��ان از سرانه مطالعه هشت تا ۱0دقیقه ای در روز دارد تا 
جایی که کارشناس��ان معتقدند روزی دو دقیقه س��رانه مطالعه در 

کشور است .
ناگفته پیداس��ت که کتاب انس��ان را به مدارج عالی می برد و بی 
تردید بس��یاری از پیشرفت های بش��ر مدیون کتاب و کتابخوانی 
است و از این رو ارج نهادن به این محصول فرهنگی به منزله پاس 

داشت دانایی و آگاهی است.
اما پرس��ش این اس��ت که چرا کتاب، با این همه مزایا و فواید در 
جامعه ما غریب است و بسیاری از افراد حتی در سال یادی از آن 

نمی کنند چه برسد به اینکه برگی از آن را مطالعه کنند.
ریش��ه این بی توجهی و ک��م اهمیتی به این محصول سرش��ار از 
دانایی و آگاهی چیست؟ ریشه پایین بودن سرانه مطالعه در ایران 

کدام است؟
شهروندان کتاب نخوان 

  س��ئوالی ک��ه مطرح می ش��ود این اس��ت که ایا فق��ط فرهنگ 
کتابخوان��ی نداریم یا عوامل دیگر هم در این امر دخیل اس��ت ؟ 
نبود کتابخانه های تخصصی و محلی در هر محله و منطقه شهری 
وکمب��ود تعداد کتابها، کامل نبودن موضوعات مورد عالقه قش��ر 
کتابخ��وان جامعه یک��ی از عوامل مهم و تاثیر گ��ذار در کاهش 

سرانه مطالعه است.
براساس سندچشم انداز سیاس��ت های کالن اعضای کتابخانه ها 
باید تا س��ال ۱404 به ۲0میلیون نفر برسد که برای چنین موقعغیتی 
تعداد اس��تفاده کنندگان از امکان��ات کتابخانه ها به ۲0برابر فعلی 
برس��د و با وضعیت کنونی دس��ت یافتن به چنین مسئله ای تقریبا 

محال است.
 جذابیت کتاب

عامل دیگر پایین بودن این سرانه بحث جاذبه است،امروزه رسانه 
های بس��یاری در دنی��ا فعالیت می کنند که برای دس��تیابی به ابن 
رس��انه ها نیز نباید هزینه ای پرداخت کرد بنابراین در این صحنه 
رقابت باید کتابخانه ها و همچنین کتاب هایی که منتشر می شوند 

جاذبه داشته باشند .
  گرانی کتاب

فقر کتابخانه ها معضلی اس��ت که همیشه گریبان جامعه فرهنگی 
کش��ور را گرفته و گرانی نجومی کتاب مشکل مهمی پیش روی 

نش��ران و مصرف کنندگان نهاده اس��ت ، از طرفی گرانی کاغذ 
و یارانه ای ش��دن آن هم مزید برعلت اس��ت و قطع شدن سهمیه 
کاغذ ناشران و سه برابر شدن قیمت آن موجب کاهش فروش این 
محصول فرهنگی در جامعه ش��ده است. با گران شدن کتاب هایي 
که قدرت جذب مخاطب دارند ش��هروندان نی��ز دیگر تمایلي به 
مطالعه آن آثار را ندارند چرا که توانایي خرید ان ها وجود ندارد.

اینکه س��رانه مطالعه کتاب در ایران پایین است و درست تر گفته 
باشیم »خیلی پایین« است، حرف و حدیث تازه ای نیست.

نی��ازی هم به بررس��ی و مطالعه میدانی نیس��ت که س��رانه مطالعه 
کت��اب در جامعه ما در مقایس��ه با جوامع مش��ابه همچون ترکیه، 
مصر یا حتی پاکس��تان چقدر پایین تر اس��ت؛ چه رس��د به جوامع 
توس��عه یافته همچون ژاپن، نروژ، انگلس��تان ی��ا آمریکا. همچنین 
نیازی نیست آماری بگیریم که سرانه تیراژ چاپ کتاب در جامعه 
ما چق��در و باز در جوامع مش��ابه ما چقدر اس��ت. اگر نگاهی به 
کتاب فروش��ی هایمان، چ��ه در تهران و چه در مراکز اس��تان های 
مهم م��ان همچون رش��ت، تبری��ز، ش��یراز، کرمان یا مش��هد ویا 
بندرعب��اس بیندازیم، خلوتی، کس��ادی و فروش کم کتاب از در 
و دیوار آنها هویداست. یا حتی می توانیم یک بررسی ساده انجام 
دهیم و ببینیم در یک دهه گذشته در تهران، کرمان یا رشت چند 
باب مغازه کتاب فروش��ی جدید باز شده و در مقابل، چه تعدادی 
از کتاب فروش��ی های قبلی و قدیمی تر بسته ش��ده اند. یا می توان 
آمار گرفت در مراکز این یا آن شهر بزرگ در یک دهه گذشته 
چه تعداد کتاب فروشی باز شده و در مقابل چه تعداد پیتزافروشی، 

بانک، بوتیک یا بنگاه معامالت امالک باز شده است؟
فرهنگ مطالعه و فضای مجازی

ام��ا فرهنگ  کتابخوان��ی  و وجود چنین  نی��ازی  در بین  مردم  ما به  
خوبی  جا نیفتاده  اس��ت، برای  آگاه  سازی  افراد و ترویج  فرهنگ  
مطالعه  باید بستر سازی هایی  از سوی کانون  خانواده  ها، مسووالن  
و وس��ایل  ارتباط  جمعی  صورت  گیرد تا نسل  های  آینده  ما نسل  
های��ی  کتابخوان  باش��ند.اما این روزها فضای مجازی و سوش��ال 
مدیاه��ا دیگر فرصتی ب��رای کتاب های کاغ��ذی و ایجاد حس 
نوستالژی کتاب خوانی باقی نگذاشته اند و هر روز بیشتر ساعات 
فراغت افراد در این فضا س��پری می ش��ود وکمت��ر فرصتی برای 
کتابخوانی و خرید کتاب ایجاد می گردد. این هم معضلی اس��ت 
که نمی توان همه تقصیرهارا به گردن مردم انداخت عواملی چون 
کمبود کاغذ و ش��عارهایی چون حفظ محیط زیس��ت و کاهش 
قط��ع درختان و ... هم بر عدم خرید کتاب و تغییر ذایقه مخاطبان 

تاثیرگذاشته است.
عوامل موثر برافزایش سرانه مطالعه 

 بنا به آمارهای موجود مبرهن اس��ت که در افزایش سرانه مطالعه 

عوام��ل زیادی چون خانواده، آموزش و پرورش، دولت، رس��انه 
ها، کتابخانه ها، کتابداران وناش��ران  و اف��راد کتابخوان هم تاثیر 

می گذارند .
به عبارتی باید خانواده مش��وق و آغاز گر کتابخوانی باشد تا این 
روند همچون دور تسلسل برای فرزندان تکرار و به یک فرهنگ 
جدانش��دنی تبدیل گردد؛ آم��وزش و پرورش نیز نقش مهمی در 
افزایش س��رانه مطالعه دارد به طوری که متاس��فانه امروز سیستم 
آموزشی ما تک منبعی شده دانشجو و یا دانش آموز برای کسب 
اطالع در زمینه خاص به منابع اطالعاتی مختلف س��وق داده نمی 

شود .
اگرقبول داش��ته باش��یم کتابخوانی عنصراصلی دریادگیری است 
اهمیت مطالعه وکتابخانه درآموزش وپرورش مش��خص میش��ود 
امامتاسفانه درآموزش وپرورش کتابخانه های آموزشگاهی نقش 

مهمی راکه بایدداشته باشندنداردوتضعیف شدند .
بنابرای��ن برای برون رفت از ای��م معضل فرهنگی می توان با تکیه 
بر ش��اخصه های فرهنگی تمام توان مدیریت فرهنگی کشور در 
راس��تای ترویج و تبلیغ کت��اب و کتابخوان��ی و اختصاص یارانه 

کتاب برای نسل نوجوان کشور دانست.
اختصاص هزینه برای خرید کتاب

منا کیان پور نویس��نده می گوید: مسووالن  فرهنگی باید با ایجاد 
امکانات و بس��ترهای مناسب تالش کنند تا مردم بخشی از درآمد 

خود را به خرید کتاب اختصاص دهند.
وی ، مش��کل بزرگ کتاب نخواندن را کمبود درآمد می داند و 
می گوید: باید برای رفع این معضل و ترویج فرهنگ کتابخوانی 
و افزایش س��رانه مطالعه تالش کرده و یاران��ه ای مختص کتاب 

تخصیص یابد تا مردم راغب به مطالعه شوند.
کیان پور با اشاره به نقش و جایگاه رسانه ها در ترویج کتابخوانی 
گفت:رسانه ها می توانند برای آگاه سازی افراد و ترویج فرهنگ 
مطالعه با ایجاد بس��ترهایی از طریق اطالع رسانی، کانون خانواده 
و مس��ووالن را متوجه این امر مهم کنند تا نس��ل ه��ای آینده نیز 
کتابخوان باشند. چرا که جامعه نیاز به افزایش اطالعات و آگاهی 

دارد و این مهم فقط در بستر مطالعه میسر است .
در پای��ان می ت��وان گفت نبود حمای��ت از کاغ��ذ تولید داخل، 
پش��تیبانی نکردن از خرید آثار مطل��وب و کمبود کاغذ از جمله 
مشکالت مهم جامعه ماس��ت که متولیان فرهنگی به آن نپرداخته 
اند و وجود این مش��کالت باعث ش��ده فضای کتابخوانی نیز در 
جامعه مورد رضایت نباش��د. رس��انه  ها نیز به  عن��وان  پرنفوذترین  
ابزار ارتباطی  در جامعه  باید به  خوبی  در ترویج فرهنگ مطالعه و 

کتابخوانی در جامعه تالش کنند.
انتهای پیام/م

بررسی علل وعوامل کاهش سرانه مطالعه در ایران
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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(

بندرعباس- ایرنا- استان هرمزگان یکی از با استعدادترین، مهم ترین و راهبردی 
ترین مناطق اقتصادی کشور بوده است که با وجود ظرفیت های باالیی در حوزه 
کشاورزی اعم باغی و صیفی؛ نیازمند توجه و حمایت جدی دولت سیزدهم به این 

بخش می باشد.
و  گرمایی  آبی،  بی  سخت  شرایط   وجود  با  هرمزگان  استان  ایرنا،  گزارش  به 
رطوبتی؛ با بیش از۱۶5 هزار هکتار زمین کشاورزی در قالب ٧۸ هزار هکتار باغ و 
۸٧ هزار هکتار زراعت و برخورداری از 300 هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی 

همواره در مدار تولید و دارای استعدادهای خدادادی در این زمینه است.
توجه به بخش کشاورزی هرمزگان هرچند در طول 40 ساله گذشته آن طور که 
باید به صورت مطلوب هدف گذاری نشده است و کشاورزان استان در شرایط 
سخت سخت خشکسالی و کم آبی و ایجاد توسعه روستایی پایدار و امنیت غذایی 
تالش کرده که اکنون دراین وضعیت نیازمند برنامه ریزی و حمایت هستند که به 

خیل بیکاران اضافه نشوند.
هرچند پدیده خشکسالی بیش از ۲ دهه بر سر کشاورزان هرمزگان سایه افکنده 
اقتصادی  استقالل  ترین رکن  به عنوان مهم  امنیت غذایی  از آنجایی که  است و 
کشور به شمار می رود لذا این استان باتوجه به شرایط اقلیمی وآب وهوایی آن 
تحول گسترده و اثربخش در حوزه هایی همچون توسعه و احیای باغ ها و مزرعه 

های کشاورزی، توسعه گلخانه ها، بهره وری آب داشته اما کافی نبوده است.
البته در این سال ها باتوجه به اینکه تامین آب کشاورزی هرمزگان از آب سفره 
های زیرزمینی و احداث چاه های عمیق بوده لذا فشار از این طریق زیاد بوده است 
کاهش  به شدت  و  رفته  پایین  متر   ۲00 اعماق  تا  زیرزمینی  های  اکنون آب  که 

یافته و یا شور و لب شور بوده و قابل استفاده نیست.
در استان هرمزگان مانند سایر نقاط کشور بانوان پا به پای مردان در کاشت، داشت 
و برداشت محصوالت کشاورزی نقش بسزایی دارند؛ به طوری که اگر زنان در 
وجین کردن، گرفتن علف های هرز و برداشت محصول به صورت ظریف و با 

دقت رعایت نکنند، زنجیره تولید محصول کشاورزی تکمیل نمی شود.
از شوری آب تا گرانی نهاده ها و ابزارهای کشاورزی در هرمزگان

شدید  بحرانی  شرایط  در  و  بوده  پایان  به  رو  آن  آب  ذخیره  اخیر  سال   ۲ در 
قرارداشت اما در حال حاضر درجریان بارندگی ۱۲ و۱3 دیماه جاری سد جگین 
در جاسک، سدهای استقالل و سرنی میناب و سد شمیل و نیان بندرعباس پر شده 

ولی هنوز مشکل خشکسالی در استان حل نشده است.
میزان مجاز  ای  منطقه  از کشاورزان هرمزگانی گفت: شرکت سهامی آب  یکی 
آب در پروانه  بهره برداری کشاورزان را براساس یک تصمیم خود اتخاذی بدون 
یک مبنای قانونی به طور مرتب غیرمتعارف کاهش داده و باعث سردرگمی شدید 

کشاورزان در تامین آب مورد نیاز مزرعه ها و مرکبات آن ها شده است .
آب  شوری  مشکل  کشاورزان  شمالی،  میناب  منطقه  در  افزود:  پیدایش  موسی   
اظهار می  به کشاورزان داده است  ای  منطقه  امسال شرکت آب  دارند؛ آبی که 
دارند )باالی چهارهزار EC ( دارد که این درجه شوری برای کاشت محصوالت 

جالیزی کشاورزان غیرقابل تحمل است.
)EC  مخفف کلمه  electrical conductivity به معنای هدایت الکتریکی 
برق است.  انتقال جریان  برای  یونی یک محلول  این معرف قدرت  و  آب است 
هرچه میزان جریان برق بیشتری از آب عبور کند ، هدایت الکتریکی آب باالتر 

است و نشان میدهد که آب دارای یون های بیشتری است. آب خالص به دلیل 
نداشتن یون ، جریان برق را از خود عبور نمی دهد( . 

 وی ادامه داد: کشاورزان امسال مشکل کمبود تراکتور و مکانیزاسیون مورد لزوم 
بخش هم دارند و از طرفی هم تراکتورهای مشغول در بخش بیشتر از عمر مفید 
مشغول کار هستند که به جهت تامین نشدن و تولید کافی تراکتور تعویض نشده 
اند، بنابراین این ماشین آالتف فرسوده به حساب می آیند و کشاورزان از بابت 
سوخت تراکتورهای خود نیز گله مند هستند که هم کم بوده و هم دیر تامین می 

شود.
 این کشاورز هرمزگانی یادآورشد: یکی از مشکالت امروزی کشاورزان، کرایه 
سال  از  و  داشته  افزایشی  روندی  پیوسته  که  هست  کشاورزی  محصوالت  حمل 
هزینه  شدن  نابرابر  باعث  و  است  شده  غیرمعمول  جهشی  دچار  یکباره  گذشته 
سطح دسترسی کشاورزان هرمزگانی به بازارهای مرکزی کشور شد؛  پیشنهاد ما 
برای برابر ساختن سطوح دسترسی آن هست همان طوری که دولت برای هزینه 
سوخت کشاورزی و گلخانه ها در مناطق مرکزی یارانه می دهد تا هزینه کشت 
آن کشاورزان را کاهش دهد برای حمل و نقل کشاورزی در رمزگان نیز یارانه 

قائل شود .
به مرحله فروش  بیشترین مشکل مربوط  قبل  وی  خاطرنشان کرد: در سال های 
محصوالت کشاورزی بوده است؛ اگر بازارهای فرامرزی در بعضی از ِکشت ها 
قبل  است مشکل سال  امسال هم ممکن  نشود  پیاز گشوده  و  فرنگی  نظیر گوجه 
تکرار شود و یک مشکل دیگر این است که در بخش کشاورزی هر کس اراده 
و  اجاره کند  را  زمینی  فردا صبح  تواند  بتواند جور کند می  ای هم  کند سرمایه 

هرچه قدر دلش خواست و هر ِکشتی دوست داشت، بکارد.
سراب  با   ۹۹ سال  سرگردان  های  سرمایه  که  بود  اینگونه  داد:  توضیح   پیدایش 
قیمت پیاز در سال ۹۸ در منطقه جنوب کرمان به صحنه آمد و ۱۱ هزار هکتار بیش 
از آنچه الزم بود پیاز کشت شد که ضمن ضایع شدن سرمایه و تلف شدن منابع 
پیاز کار در چهار  بیهوده شد و کشاورزان  از حاصل کارش  انسانی  نیروی  آبی، 
استان های جنوبی نیز به خاک سیاه نشستند؛ چرا که در قانون پروانه فعالیت صنفی 

کشاورزی هیچ الزامی برای گرفتن پروانه نیست.
 وی افزود: گرچه استان هرمزگان یکی از بهترین استان ها در زمینه کارکرد نظام 
صنفی کشاورزی هست ولی در همین استان هم فقط 30درصد کشاورزان پروانه 

فعالیت نظام صنفی دریافت کرده اند.
درصد   ٧0 همچنان  هرمزگان  کشاورزی  برداران  بهره  بنابراین  کرد:  اضافه  وی   
زیرپوشش نظام صنفی کشاورزی که  یک تشکل صاحب صالحیت کشور برای 
دفاع از حقوق کشاورزان هست، نیستند چون اگر بیش از ۹0 درصد از  ۱۱0 هزار 
بهره بردار بخش کشاورزی پروانه فعالیت نظام صنفی را دریافت کرده بودند به این 
ترتیب هم به کار و شغل خودشان حرمت و اعتباری بهتر و بیشتری قائل شده بودند 
و هم ظرفیت تشکیالتی نظام صنفی امکان انجام  فعالیت های بیشتر برای دفاع از 

حقوق کشاورزان فراهم می ساخت.
کشاورزی هرمزگان با معیشت مردم روستاها گره خورده است

استان  این  نظام صنفی کشاورزی هرمزگان بخش کشاورزی  اعتقاد مسووالن  به 
ساحلی در جنوب کشور با توجه به جایگاه راهبردی آن و همچنین ظرفیت های 
ویژه این بخش به خصوص در توسعه کشت گلخانه ای در صورت گره گشایی 
از مسائل، می تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصاد و بهبود معیشت مردم این منطقه 
باره  این  در  هرمزگان  باشد.رییس مجمع صنفی کشاورزان  داشته  و حتی کشور 
گفت: درحال حاضر بخش کشاورزی کارکردهای خوب و منحصر به  خود در 

اقتصاد و اشتغالزایی استان هرمزگان را دارد و امیدواریم برنامه های بهتر و بیشتری 
برای توسعه  کیفی این حوزه درنظرگرفته شود.

به  نسبت  بخش کشاورزی  در  اشتغالزایی  است  مسلم  آنچه  افزود:  حسین خالده 
قابل  تر  هزینه  تر و کم  بسیار سریع  اداری  بخش های صنعت، خدمات و حتی  
انجام است و از همین رو نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت جمعیت 
در شهرهای زیر۲0 هزار نفر  و روستاها دارد؛ این عامل از آن جهت قابلیت اعتنا 
خود  که  کالنشهرها  شتابان  افزایش  کشور  در  امروزه  که  کند  می  پیدا  بیشتری 
نبود  دلیل  به  روستاییان  مهاجرت  از  هست  دیگری  اجتماعی  مشکالت  موجب 

اشتغال می تواند جلوگیری کند و مانع افزایش نامتوازن رشد شهری باشد.
وی ادامه داد: حاصل نشست های فراوان چاره اندیشانه نظام صنفی کشاورزی و 
منابع طبیعی درسطح استان هرمزگان این راهکار را پیش روی ما قرار داده است 
که نشان می دهد توسعه بخش کشاورزی استان در ابعاد کیفی آن یکی از مهم 
ترین گام ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر نظام جمهوری اسالمی ایران در 
جهت رشد و توسعه اقتصادی می باشد؛ گرچه در طول سال های اخیر به این حوزه 
نگاه اندکی شده است ولی آنچنان که الزم بوده است بر روی آن تمرکز نشده و 

مورد توجه ویژه قرار نگرفته است.
بیشتری  عنایت  مورد  اگر  یادآورشد:  هرمزگان  کشاورزان  صنفی  مجمع  رییس 
بود می توانست موفقیت های بسیاری از جمله خودکفایی در تولید محصوالت 
استراتژیک بخصوص گندم را به سهم خود در این جغرافیای کشور داشته باشد 
تا  شود  سعی  مهم، الزم هست  راهبرد  این  بیشتر  هرچه  توسعه  و  تقویت  برای  و 
توانمندی های کشاورزان ارتقا یابد؛ چرا که با این کار عالوه بر رونق تولیدات 

بخش کشاورزی، سهم این بخش در اقتصاد و اشتغال زایی نیز افزایش می یابد.
ظرفیت های هرمزگان در بخش کشاورزی

استان هرمزگان ظرفیت های استفاده نشده ای در بخش  کشاورزی دارد که اگر 
تواند سهم  می  واقع شود  بخش خصوصی  و  دولتی  سرمایه گذاران  توجه  مورد 
ترین  از مهم  به خود تخصیص دهد. یکی  را  منطقه  تولیدات کشور و  از  زیادی 
راهبردهای حوزه کشاورزی، توسعه کشت گلخانه ای باتوجه به شرایط منابع آبی 

و کمبودهای موجود در این بخش است.
با توجه به کاهش نزوالت آسمانی و نبود آب، برداشت دائمی محصول در طول 
بدون  کشت  روش های  از  استفاده  با  کشت  غیرقابل  زمین های  از  استفاده  سال، 
خاک )هیدروپونیک(، نبود وابستگی تولید محصول با فصل و امکان تطبیق زمان 

تولید با تقاضای بازار از مزایای کشت گلخانه ای به شمار می رود.
 همه استان های کشور همواره از ظرفیت های بندری، تجاری و بازرگانی هرمزگان 
بهره می برند و بدلیل سهل و آسان بودن و همچنین ارزانی هزینه ها برای صادرات 
محصوالت خود به دنیا، راه های این استان را بهترین مسیر می دانند که این روند 

ادامه داشته است.
هندوانه،  مثل  تازه  برای صادرات محصوالت  های صادراتی خاص  پایانه  وجود 
و  باغی سردسیری  و محصوالت  فلفل  بادمجان،  پیاز،  سبز، گوچه،  خربزه، خیار 
و  محلی  شناورهای  با  روزانه  صورت  به  باهنر  شهید  بندر  طریق  از  گردمسیری 

تجاری از دیگر توانمندی های هرمزگان است.
توسعه  اکنون  هم  گفت:  زمینه  دراین  هرمزگان  کشاورزان  صنفی  مجمع  عضو 
کشت های  گلخانه ای این استان از یک روند معمولی برخوردار است که باتوجه 
به عقب ماندگی هرمزگان در این نوع  کشت نسبت به روند رشد یافته کشوری 
و هدف تعیین شده  پنج هزار هکتاری برای کشت های بعدی، این استان نیازمند 

عزم بیشتری برای حمایت و تخصیص سرمایه و اعتبار دارد.

هرمزگان به پیاده سازی اصول حرفه ای کشاورزی نیازدارد


