 //شنبه  27خرداد // 1396

 //سال سی ودوم //

 //صبح ساحل را از هر جای جهان که خواستید بخوانید //SOBHESAHEL.COM //

 //شماره //3238

4
میــــــــز خبـ ــر

کارگاههای تولید وتهیه مصالح بومی درپروژه
های مرمتی هرمزگان دایرشد

معاون میراث فرهنگی هرمزگان از ایجاد کارگاههای تولید و
تهیه مصالح بومی در پروژه های مرمتی هرمزگان خبر داد.
به گزارش مهر ،اشکان مختاری بیان داشت :در راستای
سیاست های کلی سازمان میراث فرهنگی کشور از سوی
اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان ترتیبی اتخاذ شد که در
کنار تمامی پروژه های مرمتی سطح استان کارگاههای تولید
مصالح بومی دایر شود.مختاری عنوان کرد :ایجاد کارگاههای
مرمت در جهت حفظ اصالت ،انسجام و یکپارچگی مرمت
آثار تاریخی و صیانت از سنت های معماری و دانش های
بومی ـ محلی در زمینه میراث تاریخی و فرهنگی کشور و
استان هرمزگان است.وی افزود :با انجام این کار ،نظارت
دقیق بر روند تهیه مصالح جهت انجام پروژه های مرمتی،
بازشناسی و باز زنده سازی دانش معماری سنتی هرمزگان و
آموزش مجدد استادکاران و معماران بومی انجام می گیرد.
مختاری تا کید کرد :هم ا کنون در بیش از  ۱۵پروژه مرمتی
استان هرمزگان کارگاههای تولید و تهیه مصالح مورد نیاز در
جهت مرمت آثار و ابنیه های تاریخی دایر است.

برگزاری مراسم شبهای قدر در گلزار شهدا و
حسینیه عاشقان ثاراهلل
با همکاری سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس،
مراسم شبهای قدر در گلزار شهدای شهر بندرعباس و
حسینیه عاشقان ثاراهلل برگزار شد.
در جهت بهرهمندی شهروندان از فیض شبهای قدر
مراسم احیا شبهای قدر در گلزار شهدای شهر بندرعباس و
حسینیه عاشقان ثاراهلل برگزارشد.احیا شبهای قدر در گلزار
شهدای بندرعباس از ساعت  22در شب  19رمضان با حضور
حجتاالسالم مروی از مسئولین دفتر مقام معظم رهبری
برگزار شد و در شبهای  21و  23رمضان حضرت آیتاهلل
نعیمآبادی نماینده ولیفقیه و امامجمعه بندرعباس در
این مراسم به سخنرانی پرداخت.در این مراسم مداحان
اهلبیت به مداحی پرداختند و با حضور قاریان مطرح
استان ادعیه این شبها تالوت شد.همچنین مراسم احیاء
شبهای قدر از ساعت  22:30در حسینیه عاشقان ثاراهلل
بندرعباس با سخنرانی حججاالسالم ماندگاری ،عبادی زاده
و لبخندان برگزار شد.

توزیع  800سبد غذایی بین ایتام و نیازمندان
میناب
مدیر کمیته امداد امام (ره) میناب گفت :به مناسبت
ماه مبارک رمضان وبا مشارکت خیرخواهانه خیران
800سبد غذایی بین ایتام و نیازمندان این شهرستان
توزیع شد.محمود جاودان درگفت وگوبا ایرنا ،ارزش این
سبدهای غذایی شامل برنج ،مرغ ،زولبیا و بامیه ،روغن،
رب گوجه ،ما کارونی و حبوبات رایک میلیارد و  400میلیون
ریال عنوان کرد .وی ادامه داد:ازابتدای ماه مبارک رمضان
تا کنون 200نفرازمددجویان با مشارکت مرا کز نیکوکاری با
اعتبارهشت میلیون ریال اطعام شدند وهمچنین 91یتیم در
ماه مبارک رمضان توسط  6حامی مورد حمایت و کفالت قرار
گرفتند .هم ا کنون 4هزار نفر یتیم درقالب طرح محسنین
و ا کرام زیر پوشش کمیته امداد میناب می باشند .کمیته
امداد میناب  24هزار نفر در قالب ده هزار و  800مددجوی
زیر پوشش دارد.

تجهیز ۱۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی هرمزگان
به سیستم آبیاری نوین

مدیر آب و خا ک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی
هرمزگان گفت :امسال ۱۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی
استان هرمزگان به سیستم آبیاری نوین مجهز می شوند.
به گزارش مهر ،علی باقرزاده بیان داشت :برای اجرای این
طرح ها قریب به ۱۲۵میلیارد تومان اعتبار نیاز است.وی
عنوان کرد :تسطیح اراضی در سطح ۵۰۰هکتار ،خط انتقال
آب به طول ۱۴کیلو متر و احداث ۲۸کیلو متر جاده بین مزار ع
با اعتباری بالغ بر ۳۵میلیارد ریال در استان از اقدامات انجام
شده است.باقرزاده گفت :سد زرد شمع با حجم مخزن ۱.۲
میلیون متر مکعب با هزینه ۳۵میلیارد ریال از دیگر طرح
های به اتمام رسیده است .همچنین ۸رشته قنات با هزینه
دو هزار و ۹۰۰میلیون ریال مرمت واحیاء شده اند.

حراست از زیستگاه خرس سیاه با همکاری
دهیاران و شوراها
رئیس اداره محیط زیست شهرستان رودان گفت :با
همکاری دهیاران و شوراها از زیستگاه خرس سیاه در رودان
حراست بیشتری خواهد شد.ناظر دهقانی در گفتوگو با
فارس ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست و یاد و خاطره
شهدای محیطبانان ،شهیدان شکرالهی ،هرمزی و دهقانی
به ارائه گزارش عملکرد در این هفته پرداخت و اظهار
داشت :بهمناسبت هفته محیط زیست جلساتی را با حضور
بخشداران ،دهیاران ،اعضای شورای اسالمی ،شهردار و
جمعی از معتمدان محل ،پیرامون مسائل زیستمحیطی
برگزار شد.وی افزود :در این جلسات در خصوص مدیریت
کردن جدی زبالههای خانگی و بیمارستانی و عفونی از نحوه
جمعآوری ،انتقال و دفن در محل مربوطه جهت حفظ
سالمت و بهداشت مردم که مهمترین موضوع است در
دستور کار دستگاههای حاضر در جلسه قرار گرفت و مقرر
شد در این خصوص دهیاران همکاری الزم با اداره محیط
زیست رودان داشته باشند.
رئیس محیط زیست شهرستان رودان تصریح کرد:
همچنین در بخش طبیعی مقرر شد شوراهای اسالمی
و دهیاران محترم در خصوص حفظ و حراست از حیات
وحش منطقه ،جنگل و مرتع ،همکاری تنگاتنگی را با این
اداره داشته باشند و حراست از زیستگاههای خرس سیاه که
تنها نوع خرس در این شهرستان هست مورد توجه ویژهای
قرار گیرد که با استقبال ویژه این عزیزان مواجه شدیم.
دهقانی به سایر کارهای انجام شده در هفته محیط زیست
اشاره و عنوان داشت :ارسال پیامک زیستمحیطی از طریق
سامانه به جمع کثیری از مردم عزیز شهرستان رودان،
نصب بنر با شعارهای زیستمحیطی جهت اطالعرسانی و
فرهنگسازی در چندین نقطه در سطح شهر رودان ،بازدید
از چند کارگاه و سنگشکن و سفارشهای الزم جهت رعایت
مسائل زیستمحیطی در حوزه این شهرستان و همکاری
با اداره دامپزشکی در خصوص بیماری تب کریمه کنگو با
توزیع بروشور توسط پرسنل این اداره ازجمله اقدامات
انجام شده بهشمار میرود.

معاون منابع طبیعی و آبخیزداری استان
هرمزگان:
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مديركل اوقاف و امور خيريه خبر داد:

بقاع متبركه هرمزگان میزبان شب زندهداران

اعتبارات
بیابانزدایی
استان هرمزگان
افزایش یابد
گروه اجتماعی:
معاون منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با بیان اینکه  ۲۱درصد
مساحت استان هرمزگان را بیابان تشکیل داده است گفت:
اعتبارات بیابانزدایی استان هرمزگان افزایش یابد.

به گزارش تسنیم،مجیدپوربلیغی در حاشیه بازدید
ن هرمزگان شعار روز
خبرنگاران از بیابانهای غرب استا 
جهانی بیابانزدایی امسال را «سرزمین ما ،خانه ما ،آینده
ما» اعالمکرد و اظهار داشت :ایران جزو دومین کشور عضو
معاهده بینالمللی کنوانسیون بیابانزدایی است در نتیجه
بیابانزدایی جزو وظایف دولت است که اقداماتی در این
بخش انجام شده و میشود.وی کل مساحت بیابانهای
ن کرد و افزود:
استان را یک میلیون و  565هزار هکتار عنوا 
این میزان  21درصد مساحت استان را شامل میشود.معاون
فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان بیان
داشت 318 :هزار هکتار از بیابانهای استان را کانونهای
بحران فرسایش بادی تشکیل میدهند این میزان  28کانون
بحران فرسایش بادی است که باید بیابانزدایی به عنوان
مهمترین کار زیربنایی در آن انجام شود ،اجرای طر حهای
بیابانزدایی باعث افزایش پوشش گیاهی و مصونیت

گروه اجتماعی:

مديركل اوقاف و امور خيريه
استان هرمزگان گفت33 :
بقعه متبركه در شب قدر
پذيراي شب زندهداران در
سراسر استان است.

تاسیسات از جمله برق و جادهها و غیره میشود.پوربلیغی
با اشاره به هزینههای باالیی که برای شستشوی تاسیسات
برق اهواز در سال گذشته بهدلیل هجوم ریزگردها به دولت
وارد شد افزود :این موضوع توجه به عملیات بیابانزدایی را
در سایر مناطق بیابانی نشان میدهد.
وی ادامه داد :با اجرای بیابانزدایی در واقع به سالمت مردم
هم کمک شده و از فرسایش خا ک نیز جلوگیری میشود.
به گفته معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
هرمزگان با اجرای طر حهای بیابانزدایی در جاسک بیش
از  10کیلومتر از جادههای بین جاسک و کنارک از خطر
ماسههای روان در امان ماند.وی گفت :با مالچپاشی و
درختکاری ماسههای روان تثبیت شده و خسارت به
جادههای مواصالتی نیز کاهش مییابد.پوربلیغی ادامه داد:
در دوسال گذشته نیز بیش از صد هکتار از اراضی بیابانی
روستاهای «کیدر» و»گشمی» که در معرض هجوم ماسههای
روان بودند را مهار و کنترل کردیم تا خانههای سا کنان در
امان بماند .در این مناطق از روش درختکاری و بادشکن
غیرزنده استفاده کردیم تا عملیات بیابانزدایی را اجرا
کنیم.وی بیان داشت :در بندرلنگه نیز بیش از صد هکتار

بیابانزدایی در مناطق «ارمک» و «چاه مسلم» در دوسال
گذشته انجام شده است.به گفته پوربلیغی عملیات مکانیکی
مدیریت روانآبها در شش هزار هکتار از اراضی بیابانی
استان اجرا شد.وی گفت :در سال گذشته  400میلیون
تومان اعتبار استانی و یک میلیارد و پانصد میلیون تومان
اعتبارات ملی مصوب شد و امسال  15میلیارد تومان اعتبار
ملی و  500میلیون تومان اعتبار استانی مصوب شده است
که با توجه به سیاست دولت یازدهم در بخش مهار کانون
ریزگردها و بیابانزدایی نیاز است که نگاه ملی به استان در
تخصیص اعتبارات شود البته انتطار است که میزان اعتبارات
استانی هم افزایش یابد.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری هرمزگان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در
بیابانزدایی اظهار داشت :سال گذشته صد هکتار از اراضی
بیابانی برای نهالکاری و احیای اراضی در قالب ماده  3به
مردم وا گذار شد.پور بلیغی افزود :درصورت تامین اعتبار،
امسال بیش از دو هزار هکتار در سطح استان بیابانزدایی
میشود .معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
هرمزگان گفت :بندرلنگه با داراب ودن  180هزار کتار اراضی
بیابانی ،دومین شهرستان بیابانی استان محسوب میشود.

مدیرکل حفاظت محیطزیست هرمزگان در بازدید از مجتمع پتروصنعت گامرون:

صنایع باید در تمامی میادین حضور داشته باشند
گروه اجتماعی:

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان هرمزگان با بیان
اینکه صنایع باید در تمامی میادین حضور داشته
باشند ،گفت :ا گر صنایع تمامی برنامههای مدیریت
زیستمحیطی را پیاده و تنها به گرفتن مدارک آنها
ا کتفا نکنند هم در حفاظت از محیطزیست گام مؤثری
بر خواهند داشت و هم کار اداره کل محیطزیست را
راحتتر خواهند کرد.

مجید وفادار در پی بازدید از مجتمع پتروصنعت
گامرون با اشاره به هفته محیطزیست و اهمیت آن،
اظهار کرد :طبق اصل  50قانون اساسی جمهوری
ل امروز
ت ك ه نس 
ت محیطزیس 
اسالمی ايران حفاظ 
ی رو ب ه
ت اجتماع 
ن حیا 
ی بعد باید در آ 
و نسلها 
ن رو
ی میشود ،از ای 
ی تلق 
ی داشت ه باشند ،وظیف ه عموم 
رشد 
ت یا
ی محیطزیس 
ی و غیر آن ،ک ه با آلودگ 
ی اقتصاد 
فعالیتها 
ن مالزم ه پیدا كند ،ممنو ع است.
نآ 
ل جبرا 
ب غیر قاب 
تخری 
وی با بیان اینکه هرمزگان در سالهای اخیر با دسترسی به
منابع نفتی ،گازی و صنعتی در مسیر توسعه قرار گرفته است،
افزود :پتروشیمی از صنایعی است که دغدغه محیطزیست
را دارد و با توجه به اینکه تحریمها در محیطزیست نیز
آثار مخرب بسیاری داشته باید صنایع روی کار آمده و با
آزمایشگاههای معتمد همکاری کنند.
وفادار با بیان اینکه صنایع باید در تمامی میادین حضور
داشته باشند ،تصریح کرد :ا گر صنایع تمامی برنامههای
مدیریت زیستمحیطی را پیاده و تنها به گرفتن مدارک آنها
ا کتفا نکنند هم در حفاظت از محیطزیست گام مؤثری بر
خواهند داشت و هم کار اداره کل محیطزیست را راحتتر
خواهند کرد.وی با اشاره به اینکه لیست صنایع آالینده
استان باید هر سال کمتر شود و قدم در مسیر پیشرفت بردارد،
عنوان کرد :بیشتر سعی و تأ کیدمان بر روی ایجاد صنعت سبز
است و امیدواریم این صنعت بتواند به صورت پایلوت این

طرح را اجرا کند.مدیر مجتمع پتروصنعت گامرون نیز در این
بازدید با بیان اینکه این مجتمع در سال  1391به بهرهبرداری
رسیده است ،ابراز کرد :محصوالت فعلی مجتمع پتروصنعت
گامرون شامل فرمالین ،هگزامین و رزین اوره فرمالدهید
است.سید یحیی واحدی با اشاره به اینکه تالش کردهایم تا
با راهنمایی کارشناسان حفاظت محیطزیست رنج آلودگی
مجتمع را تحت کنترل در آوریم ،بیان کرد :یکی از مسائل
حیاتی دنیا آب است و ما توانستهایم با کنترل پسابها،
آلودگی آبها را برطرف کرده و آن را به چرخه مصرف
بهخصوص در آبیاری فضای سبز خود برگردانیم.
وی با بیان اینکه با رعایت استانداردها ،قوانین و مقررات
زیستمحیطی خا ک ،پایش و کنترل مستمر عدم نشتیهای
فرآیندی ،مدیریت پسماندهای عادی و ویژه با جمعآوری
و تفکیک از مبدأ و بهکارگیری فناوری روز در جهت کاهش
آلودگی سعی در کنترل آلودگی پا ک این مجتمع داشتیم،
خاطرنشان کرد :همچنین با بررسی و پایش میزان صدا در
راستای تعهد به طرح خود اظهاری ،اقدامات اصالحی از
جمله تغییر جانمایی تجهیزات و یا افراد و توزیع تجهیزات

حفاظت فردی و اجرای آموزشهای تئوری و کارگاهی
سی در کاهش و رفع آلودگیهای صوتی داشتهایم.
مدیر مجتمع پتروصنعت گامرون اظهار کرد :با رعایت
ضوابط و قوانین مرتبط با صنعت اعم از ضوابط
و مقررات آییننامههای حفاظت و بهداشت کار،
حدود مجاز مواجهه شغلی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و مجموعه قوانین و مقررات حفاظت
محیطزیست ایران سعی در بهبود روز افزون وضعیت
زیستمحیطی این مجتمع داشتهایم.
واحدی با اشاره به عملکرد ایمنی ،بهداشت و
محیطزیست مجتمع پتروصنعت گامرون ،افزود :این
درزمینه استقرار،
مجتمع از جمله شرکتهای پیشرو
ٔ
توسعه و بهروزرسانی نظامهای مدیریتی به شمار
میرود و گواهینامههای استقرار سیستم یکپارچه ( ) IMS
خود را از شرکت  IMQایتالیا و استانداردهای صنعتی دریافت
کرده است.وی با بیان اینکه مجتمع پتروصنعت گامرون در
دو سال گذشته موفق به کسب  27عنوان منطقهای و ملی
شده است ،اضافه کرد :این مجتمع عالوه بر عملکرد فنی و
تولیدی خود ،با مشارکت مستمر در مسائل اجتماعی و علی
الخصوص موارد زیست محیطی توانسته در منظقه نقش
موثری داشته باشد.واحدی اضافه کرد :همچنین امیدواریم
به واسطه طرح ها و فعالیت های واحد تحقیق و توسعه که
از سویی منجر به صدور پروانه تحقیق و توسعه وزیر صنعت،
معدن و تجارت و از سوی دیگر منتج به استقرار دفتر این
واحد در پارک علم و فناوری استان شد ،بتوانیم اهداف از
پیش نعیین برای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی و
افزایش مشتریان بین المللی را به منصه ظهور برسانیم.
با توجه به عملکرد موفق در زمینه های زیست محیطی و
مدیریت پسماندهای مختلف ،مدیرکل حفاظت محیط
زیست؛معاونین و هیئت همراه از مجتمع صنعتی پترو
صنعت گامرون بازدید کردند.

روستای گردشگر پذیر سیاهو فاقد جاده ای ایمن
گروه اجتماعی:

جاده سیاهو به احمدی دارای پیچ های خطرنا ک و تند می
باشد که گاها حوادث نا گواری را برای مسافران و گردشگران
سیخوران رقم زده است.
به گزارش شبکه اطالع رسانی هرمز؛ منطقه سیاهو احمدی در
شهرستان حاجی آباد یکی از مناطق خوش آب و هوا با طبیعتی بکر
و دست نخورده است که روزانه میزبان گردشگران بسیاری از اقصی
نقاط استان است.
محور سیاهو -احمدی اصلی ترین محور برای رفت وآمد بخش
احمدی است که تردد سا کنان  ۵۰روستای منطقه کوهشاه را به
مرکز استان را رقم می زند.

جاده محور سیاهو احمدی توسط جهاد سازندگی سابق
در دهه هفتاد احداث شد و ا کنون با گذشت ۲۶سال اصال
ایمنی الزم را نداردو مردم با هزاران دلهره ونگرانی از این مسیر
تردد می کنند چنانچه ا گر مشکل جاده برطرف شود سیاهو
به یکی از مناطق مورد نظرگردشگری استان تبدیل خواهد
شد.درحال حاضر جاده منطقه سیاهو به احمدی دارای
پیچ های خطرنا ک ،چاله های فراوان وشیب های تند است
که برای رانندگان خطرآفرین می باشد؛ با وجود مطالبات

مردمی از مسئوالن و نمایندگان این مشکل همچنان به قوت
خود باقی است.زیبایی طبیعت سیخوران گردشگران زیادی
را به خود جذب می کند و روزانه بیش از هزاران وسیله نقلیه
از این محور رفت و آمد می کند.محور سیاهو اصلی ترین راه
ارتباطی بندرعباس به منطقه احمدی و کوهشاه است که
بی توجهی مسئوالن مردم منطقه و گردشگران را کالفه کرده
است.حجت االسالم منصوری ،امام جمعه شهر احمدی
شهرستان حاجی آباد گفت :محور سیاهو -احمدی حدود
۳۰کیلومتر صعب العبور و تخریبی است که نیاز به باسازی و
تعمیردارد .امام جمعه احمدی افزود:رانندگان در این جاده
خسارت زیادی متحمل می شوند و مسئوالن نیز بارها از این
راه بارها به احمدی سفرکردند ولی تا کنون اقدامی صورت
نگرفته است.منصوری ادامه داد :این جاده فاقد استاندارد و
دارای پیچ های خطرنا ک ،کم عرض و تند می باشد که گاها
حوادث نا گواری را برای رانندگان و مسافران رقم زده است.
محمد دایری پور ،یکی از رانندگان شهر احمدی ضمن گالیه
از خرابی محور سیاهو احمدی حاجی آباد گفت :محور سیاهو
اصلی ترین مسیر تردد مردم بخش احمدی به مرکز استان
است که خطرات فروان در پی دارد.وی افزود:این جاده از

زمان احداث تا کنون حوادث تلخی را شاهد بوده و خسارت
جانی و مالی فراوانی را رقم زده است.دایری پور ادامه داد :در
زمان بارندگی ،این محور دچار ریزش و آبرفت می شود و با
وجود اطالع رسانی به مسئوالن راه و شهرسازی هیچ اقدام
سازنده ای صورت نگرفته است.دایری پور تصریح کرد :ا گر
محور سیاهو احمدی بازسازی ،مرمت و اصالح شود مردم
و گردشگران با آرامش بیشتر از طبیعت بکر و زیبای منطقه
بهره خواهند برد.

شهرستان جاسک دفتر پلیس ۱۰+ندارد
گروه اجتماعی:

علی رغم پیشرفت علم و فناوری در کشور اما هنوز شهرها و
روستاهایی هستند که از برخورداری و استقرار برخی از امکانات
اداری محروم بوده و این محرومیت سبب سلب آسایش
شهروندان شده است.

به گزارش هرمز،یکی از کمبود هایی که نیاز آن کامال ملموس
است ،عدم استقرار دفاتر پلیس ۱۰+است که فعالیت هایی از
قبیل تجدید و تعویض گواهی نامه های رانندگی  ،دفترچه
ثبت نام نظام وظیفه ،دریافت پاسپورت ،صدور و تعویض
کارت های پایان خدمت سربازی و استعالم جرائم خودرو در
این دفاتر صورت می گیرد.
استفاده آسان شهروندان از خدمات الکترونیک پلیس
مستلزم ایجاد دفاتر پلیس ۱۰+است که متاسفانه شهرستان
جاسک فاقد این گونه خدمات است و شهروندان آن با
مشکالت زیادی مواجه هستند.نبود دفتر پلیس  ،۱۰ +مردم
این شهرستان را مجبور به طی مسافت  ۱۶۰کیلومتری تا
شهرستان سیریک و  ۲۲۰کیلومتر به میناب می سازد تا امورات
شخصی خود را انجام دهند.
تنها دفتر پلیس  ۱۰+شهرستان بدالیل نامعلومی
خدمات ارائه نمی دهد
مردم روستاهای تابعه شهرجاسک نیز به علت نبود دفتر
پلیس ۱۰+در مرکز بخش ،با مشکالت زیادی روبرو هستند و
مجبورند برای گرفتن خدمات مسافت  ۲۸۰تا  ۳۰۰کیلومتر را
طی کنند.
علی زارعی ،یکی از شهروندان جاسک گفت :تنها دفتر پلیس
 ۱۰+شهرستان بدالیل نامعلومی دیگر خدمات ارائه نمی دهد

از این رو مراجعات زیادی با داشته ایم که تا کنون پاسخ قانع
کننده ای کسب نکرده اینم.زارعی افزود :وجود این دفتر یکی
از نیازهای اساسی شهرستان است و مردم جاسک برای انجام
کارهایشان مسیر ۱۶۰کیلومتری سیریک را می پیمایند.
وی ادامه داد :انجام کارهای روزمره مانند تعویض گوهینامه،
کارت ملی  ،روادید و دیگر کارها که همه مردم دچار آن
هستند ،تاسیس این دفتر را ضروری می کند.
گالیه از اتالف وقت و بار ریالی سفرهای اجباری
ارجمند،دیگر شهروند جاسکی گفت :شهرستان جاسک
فاقد دفتر پلیس ۱۰+بوده و شهروندان برای انجام کار های
اداری خود باید به شهرستان های همجوار و یا مرکز استان
سفر کنند.این شهروند اظهار کرد :با توجه به هزینه ها و خطر
های جاده ای ،استقرار یک دفتر برای رفع فعالیت های اداری
ضروری است.
وی ادامه داد :بسیاری از خانواده ها برای فعالیت های خود
به شهر سیریک و یا میناب مراجعه کرده اما انبوه جمعیت و
حجم باالی کار در این گونه دفاتر سبب می شود که اغلب
کارهای اداری این افراد ناتمام مانده و یا اینکه به روزهای آتی
موکول شود که این خود زمینه اتالف وقت شده و بار ریالی را
برای شهروندان متحمل می شود .
مراجعین دفاتر پلیس  ۱۰ +در سیریک ،جاسکی هستند
یکی از بازاریان شهر جاسک با بیان اینکه بسیاری از مراجعه
کنندگان دفاتر پلیس  ۱۰ +در شهرستان سیریک ،اهالی
جاسک هستند،گفت :مردم جاسک مجبورند برای گرفتن
خدمات به شهر سیریک بروند و کارهای خود را در دفاتر این
شهر پیگیر شوند.

احمدی ادامه داد:مسئولین در خصوص راه اندازی دفتر
خدماتی پلیس  ۱۰+در شهر جاسک توجه ویژه ای داشته
باشند و اقدامات الزم را در این خصوص انجام دهند.
حسن حیدری که به شغل صیادی اشتغال دارد با گالیه از
نبود دفتر خدمات پلیس گفت :برای خدماتی ابتدایی باید
مسیر جاسک تا سیریک را طی کنیم و چند روز پیگیر باشیم تا
کارمان انجام شود که در ایام گرم سال خستگی و کمبود وسیله
نقلیه بر آن اضاف میشود و مشکالت فراوانی را بهمراه دارد.
وی ادامه داد :چه کسی جوابگوی جان همشهریانی است که
برای دریافت خدمات حدود ۱۶۰کیلومتر باید مسافرت کنند
چنانچه ا گز در طول راه تصادفی حادث شود واقعا چه کسی
جوابگوی جان آنهاست ؟
حیدری افزود :تا کنون در حق این شهر اجحاف زیادی شده و
امیدواریم شاهد بی عدالتی دیگری در حق این مردم نباشیم.
بنابر گزارشات مردمی ،تعدادی از شهروندان جاسکی
متقاضی ایجاد دفتر پلیس ۱۰+در این شهرستان هستند که
تا کنون موفق به گرفتن مجوز نشده اند.
شهرستان جاسک با وجود تمامی ظرفیت ها و پتانسیل
هایش بعنوان پایتخت اقتصادی مکران شناخته شده و هم
ا کنون از دفتر خدمات الکترونیک پلیس محرم است.
اینکه به کدام دلیل مردم شهرستان جاسک حق استفاده از
ابتدائی ترین خدمات الکترونیکی را ندارند ،سوالی است که
مسئولین این شهرستان و استان باید جواب دهند؟
تاسیس دفتر پلیس  ۱۰ +نیاز مهم و مبرم شهرستان جاسک
می باشد ،لذا از مسئوالن خواستار استقرار یک دفتر برای رفع
فعالیت های اداری مربوط به این دفاتر هستیم .

حجتاالسالم والمسلمین
محمدطاهر گرایلی در
گفتوگو با فارس با اشاره به
اهمیت و فضیلت شبهای
لیالی قدر اظهار داشت:
شب قدر شب عاقبت به
خیری است و فضیلتهای
بینظیری را خداوند متعال در آن قرار داده که در اهمیت
آن همین بس که برابر با هزار ماه است.وی تصریح کرد :در
شبهای قدر همه مقدرات انسان رقم میخورد و عظمت
و منزلت این ماه به حدی است که خداوند متعال قرآن
کریم را در این شبهای باعظمت بر قلب پیامبر نازل کرد.
حجتاالسالم گرایلی با بیان اینکه در این ایام  33بقعه
متبرکه در سراسر استان پذیرای شب زندهداران است،
عنوان داشت :در این بقاع متبرکه اعمال مخصوص شب

قدر همانند قرائت
دعای جوشن کبیر،
خواندن ادعیه
وارده و قرآن بسر
و غیره از سوی
جماعت
امام
بقعه و مداحان
بیت(ع)
اهل
قرائت میشود
و در این ایام از
ظرفیت مداحان و
سخنرانان استانی و
کشوری نیز استفاده

شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان به برگزاری
محافل انس با قرآن در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و
افزود :تا کنون دو محفل قرآنی با حضور قاریان برجسته
مصری در مسجد جامع اهل سنت و در امامزاده سید
مظفر بندرعباس برگزار شده است که این برنامه معنوی
مورد توجه دوستداران قرآن کریم و مردم شریف قرار گرفته
است.

اجرای طرح نسیم همدلی( )۳در شب های قدر
به اوج خود رسید

گروه اجتماعی:
در روز پانزدهم ،شانزدهم  ،هفدهم
و هیجدهم از ماه مبارک رمضان
اجرای طرح نسیم همدلی( )۳توسط
سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری
بندرعباس ،ویژهبرنامههای قرآنی
سی شب ،سی مسجد ،سی جز،
تالوت جز شانزدهم قرآن کریم با
حضور قاریان بینالمللی  ،استانی
و شهروندان در مسجد امام حسن
مجتبی (ع) واقع در محله سنگ کن
شرقی بندرعباس،در مسجد امام
محمد باقر (ع) واقع در کوی نیایش
بندرعباس و مسجد پنج تن آل عبا
(ع) واقع در محله کمربندی بندرعباس این مراسم رنگ
خاصی به خود گرفت.

محمدمهدی جهانبخش مدیر عامل سازمان فرهنگی و
ورزشی شهرداری بندرعباس افزود :مساجد خانه اصلی
فعالیتهای قرآنی به شمار میروند و مناسب است
والدین برای بهره بردن بیشتر فرزندان خویش از آثار و
برکات ماه مبارک رمضان آنها را به مساجد رهنمون
کنند.وی با اشاره به فعالیتهای ویژه قرآنی سازمان
فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در ماه مبارک
رمضان تصریح کرد :برگزاری جلسات روزانه جز خوانی
توسط اساتید برتر استان با هدف افزایش تالوت نور،
برگزاری مسابقات قرآنی با اهداف آموزشی ویژه کودکان
و نوجوانان ،تجلیل از خادمین مساجد و برگزاری مراسم
افطاری بعد از پایان هر جلسه از جمله فعالیتهای قرآنی
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در ماه

مبارک رمضان است.جهانبخش ادامه داد :در ادامه این
طرح در ماه مبارک رمضان تصمیم به آن گرفتیم با دعوت
از قاریان بینالمللی و استانی در هرچه باشکوه برگزار
کردن و عطرآ گینتر کردن مساجد به کالم الهی در این
ایام تالش کنیم.وی بیان کرد :در همین راستا در شب
هفدهم ماه مبارک رمضان با همکاری مناطق سهگانه
شهرداری بندرعباس و بانک مهر اقتصاد با دعوت از قاری
بینالمللی کشور و قاریان استان هرمزگان این مراسم
باشکوه در مسجد علی ابن ابیطالب در محله داماهی
برگزار شد که با استقبال خوب شهروندان مواجه شد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس
در پایان ابراز کرد :همچنین با حضور قاریان بینالمللی و
استانی ،سهشنبه  ۳۰خردادماه در مکتب الزهرا واقع در
کوی ملت و پنجشنبه  ۱تیرماه در حسینیه جهرمیهای
مقیم بندرعباس طرح نسیم همدلی( )۳ادامه مییابد.

قشم آماده بهره برداری از مجهزترین آمبوالنس دریایی کشور
گروه اجتماعی:

مجهزترین آمبوالنس دریایی
سطح کشور که با مشارکت
خیرین در حال ساخت
است در هفته دولت مورد
بهرهبرداری قرار خواهد
گرفت.

مدیر شبکه بهداشت و
درمان شهرستان قشم در
گفتوگو با ایسنا ،ضمن اعالم این خبر افزود :با توجه به
وجود یک شناور در قشم ،دانشگاه علوم پزشکی ساخت
یک شناور مجهز را در اولویت کار خود قرارداد.
دکتر حمیدرضا بهزادی از خصوصیات این آمبوالنس
دریایی جدید میتوان به امکان ارائه خدمات به چند
بیمار و مصدوم بهطور همزمان ،سرعتباالی شناور
و قابلیت مانور آن در شرایط جوی نامساعد تا گرید 4
اشاره کرد.وی همچنین از دو موتور بنزینی  350یاماها
و قابلیت بیرون آمدن این شناور از زیرآب براثر امواج باال
و ادامه حرکت در مسیر پیشبینیشده از دیگر امتیازات
آمبوالنس دریایی قشم نام برد .دکتر بهزادی با اشاره به
اهمیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب به عموم
شهروندان قشمی ،عنوان کرد :در حال حاضر یک دستگاه
شناور آمبوالنس دریایی کوچک با امکان ارائه خدمات به
دو بیمار بهطور همزمان در این مرکز فعالیت میکند که
بهطور متوسط  30بیمار هرماه با آمبوالنس دریایی از

قشم به بندرعباس برای
درمان اعزام میشوند که
با افزوده شدن آمبوالنس
دریایی مذکور ضمن ارتقا
خدماترسانی به بیماران،
در مواقع اضطراری میتوان
از شناور جایگزین استفاده
کرد.
دکتر بهزادی ادامه داد:
ساخت شناور آمبوالنس دریایی مذکور از شش ماه پیش
با امضا تفاهمنامه منعقدشده مابین شبکه بهداشت و
مدیریت محترم شرکت شناورسازی مدکندآلوی قشم ،با
هزینه بیش از  ۷۰۰هزار دالر ،حدود(سه میلیارد تومان) در
شرکت مدکندآلوی قشم آغازشده است که تمامی هزینه
ساخت آن توسط آقای پا کوهی مدیریت محترم شرکت
مدکندآلو از خیرین شهرستان قشم ،تقبل شده است.
وی با اشاره به اینکه این شناور آمبوالنس در شهریورماه
سال جاری و همزمان با هفته دولت مورد بهرهبرداری قرار
خواهد گرفت ،افزود :تأمین تجهیزات پیشرفته پزشکی
با کیفیت از جمله دی سی شوک قلبی ،مانیتورینگ قلبی،
ونتیالتور ،پالس ا کسی متر ،سا کشن ،کیف احیا ،النگ
بکبورد ،اسکوپ ،کپسول ا کسیژن ،تخت بیمار و سایر
داروها و امکانات موردنیاز اورژانسی به همراه کادر درمانی
و ناوبری توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم
تأمین خواهد شد.

اهتمام مدیران مدارس در اجرای دقیق دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان
گروه اجتماعی:

یکی از دغدغه های خانواده ها در این ایام ،نام نویسی
دانش آموزان در مدارس است که دبیر ستاد ثبت نام
آموزش وپرورش قشم از پیگیری اجرای دقیق شیوه نامه
ثبت نام توسط مدیران خبرداد.
به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش قشم ،در اوایل
خردادماه  96بود که با ثبت نام دانش آموزان مقطع
ابتدایی جزیره قشم ،روند ثبت نام سال تحصیلی 96-97
رسما آغاز شد و تمامی دانش آموزان به جز مقطع متوسطه
ً
دوره دوم،می توانند نسبت به ثبت نام در مدارس دلخواه
با توجه به در نظر گرفتن ظرفیت مدارس اقدام نمایند.
برخی مدارس دوره ابتدایی و متوسطه دوره اول باتوجه
به عملکرد آنها در فعالیت های آموزشی و پرورشی ،والدین
بیشتری را ترغیب به ثبت نام دانش آموزان خود در این
مدارس می کنند و با توجه به ظرفیت های این مدارس،
مسائلی در روند ثبت نام بوجود می آورد.
حسین بارانی نیا دبیر ستاد ثبت نام آموزش وپرورش قشم
در رابطه با این موضوع و مقوله ثبت نام دانش آموزان،

اظهار کرد :برای کیفیت بخشی به آموزش دانش آموزان
خصوصا مقاطع ابتدایی که با دشواری بیشتری همراه
است ،کالس درس را مطابق استاندار دهای آموزشی،با
ظرفیت خاصی تعریف کرده اند و نام نویسی بیشتر از
ظرفیت کالس های مدارس جایز نمی باشد.
وی به بازدید های مستمر از نحوه ثبت نام مدارس
اشاره کرد و گفت :تا کنون  13بازدید از روند ثبت نام در
مدارس صورت گرفته است و مشکالت و مسائل احتمالی
تذکر داده شده است.بارانی نیا ،اجرای دقیق شیوه نامه
ثبت نام دانش آموزان توسط مدیران را مهمترین اهداف
این بازدید ها عنوان کرد و بیان داشت :نحوه ثبت نام،
بیمه ،روند پرونده سازی ،ثبت نام اتباع خارجه و شهریه
از مهمترین عناوین بازدید شده در روند ثبت نام مدارس
است.این مسئول از ثبت نام صدرصدی کتب پایه های
دوم تا ششم مقطع ابتدایی این جزیره خبر داد و خاطر
نشان کرد :خرید کتب پایه اول ابتدایی به صورت اینترنتی
توسط خانواده ها صورت می گیرد و کتب هنرستان ها نیز
در خود آموزشگاه ها توزیع می گردد.

وزیربهداشت خواستار کاهش هزینه ها در دانشگاه ها و بیمارستان ها شد
گروه اجتماعی:

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان این که برنامه
های کنترل هزینه ها به سرعت اجرایی شده و به دانشگاه
ها و بیمارستان های کشور ابالغ شود تا کید کرد :باید کمیته
کاهش هزینه ها در دانشگاه ها  ،بیمارستان ها به سرعت
تشکیل شود.

به گزارش ایرنا ،سیدحسن هاشمی درجلسه شورای
راهبردی طرح تحول سالمت با تا کید بر کاهش و کنترل
هزینه ها در حوزه های مختلف اظهارکرد :طرح تحول
سالمت توانسته موفقیت های زیادی داشته باشد و
مورد اقبال رهبر معظم انقالب ،مسئوالن و مردم قرار گیرد
بنابراین ادامه آن ضروری است.
وی افزود :به منظور شناسایی و رفع ایرادات طرح تحول

سالمت ،برگزاری منظم جلسات شورای راهبردی تحول
سالمت ضرورت دارد.
سیدحسن هاشمی دراین جلسه که با تا کید برکاهش و
کنترل هزینه ها در حوزه های مختلف برگزار شد ،گزارشی
از اهداف ،تاریخ های اجرا و مسئوالن اقدام این برنامه ها
در حوزه بیمه ،درمان ،بهداشت ،دارو ،منابع و آی تی ارائه
شد.
همچنین درادامه این جلسه دکترحریرچی قائم مقام و
معاون کل وزارت بهداشت ،دکتر صدرالسادات معاون
توسعه مدیریت و منابع و دکتر آقاجانی معاون درمان
وزارت بهداشت ،دکتر کبیر مدیرعامل سازمان بیمه
سالمت ایران و تعدادی از مدیران ارشد وزارت بهداشت
و سازمان بیمه سالمت ایران حضور داشتند.

