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از دغدغههای بهداشتی،درمانی تا طر حهای تامین آب شهرها و روستاها

اولویتهای هرمزگان
درآستانه سفر رئیس جمهور
سقوط قیمت محصوالت کشاورزی در استان
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دکتر روحانی رئیس محترم جمهوری طی روزهای آینده
مهمان استان هرمزگان است ،صرفنظر از تمامی
پروژههایی که دولت در حوزه صنعت ،تجارت و ...
در استان طراحی و اجرا میکند ،به نظرم آمد آنچه
میتواند بهعنوان یک محور ارزشمند برای توسعه
هرمزگان باید موردتوجه قرار گیرد زمینه بیبدیل
گردشگری است که در فراسو و حواشی آن از آفتهای
کمتری به نسبت صنایع بزرگ در حوزه محیطزیست
برخوردار بوده و حجم گستردهتری از مردم را در رابطه با
تأمین معاش روزانه و ترویج خالق بودن درگیر میکند.

پرداخت تسهیالت
اشتغال به مددجویان
کمیته امداد هرمزگان

«  74نفر در طی یازدهم گذشته سال جاری به علت سوانح
رانندگی درون جاده ای جان خود را از دست دادند».
رييس پليس راهنمايی و رانندگی هرمزگان در نشستی با

از یک گفتوشنود تا
واقعیتهای هرمزگان

*

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خبر داد؛

پرداخت شد.علی الهیاری در سرعت بخشیدن به روند
پرداخت تسهیالت به مددجویان افزود :این میزان تسهیالت
صفحه 4
از محل اعتبارات تبصره تکلیفی ...

ح رانندگی
مرگ  74هموطن درسوان 
درون شهری در استان

یادداشت روز

*

دور برگشت مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های
کشور امروز در گروه های سه گانه برگزار می شود.در گروه سوم

این پیکارها تیم گامرون هرمزگان از ساعت  14:30دقیقه امروز
در شیراز به مصاف تیم شهید باقری گویم می رود .صفحه 6

رييس پليس راهنمايی و رانندگی هرمزگان خبر داد :

صفحه 4

روایت گفتوشنودی که در باال ذکر شد بهنوعی طرح
یک مصداق آنهم از زبان یک فرد خارجی است که
قطعا برای
دنیا را با ابزارهای تولید ثروت میسنجد و
ً
این بدان اشاره کردم که تلنگری دوباره برای بسط این
تفکر باشد که ما در استفاده ازآنچه داریم هم دچار
شعارزدگی مفرط شدهایم و هم دچار سختگیری
بیمنطق!
نگارنده شک ندارد که برای رفاه عمومی مردم
هرمزگان که از مسیر اشتغال پایدار میگذرد گرچه هزار
و یک پتانسیل ویژه وجود دارد ،اما ا گر همه را نادیده
بگیریم و تنها با برنامه و البته با ایجاد نقشه راه و رفع
دیوانساالری معیوب و گاه فاسد اداری و اجرایی گام
برداریم تنها توسعه «صنعت گردشگری» در این استان
میتواند انبوهی از خالقیت برای رفع بیکاری و کسب
درآمد از طریق اجرا کردن ایدههایی جذاب و سالم
پیش رویمان بگذارد ،فراموش نکنیم اعطای تسهیالت
و تزریق پول تمامکاری نیست که باید برای توسعه
گردشگری فراهم شود ،تولید ایده و حمایت از مبتکران
این عرصه گامی بهمراتب مهمتر است.

گامرون هرمزگان
در شیراز به میدان خواهد رفت

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان هرمزگان گفت:
 30میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی در  11ماه امسال از
سوی شعبههای بانک ملی استان به مددجویان این نهاد

30کیلیو بادمجان
20هزار ریال!

سالها قبل وقتی یک هیئت
تجاری و اقتصادی مربوط
به چند کشور بزرگ اروپایی
برای آشنایی با توانمندیها
و استعدادهای هرمزگان
به استان سفرکرده بودند
پسازاینکه چند روز مهمان
علیرضا خورشیدزاده
مدیریت استان بوده و در
سردبیر
این زمان محدود تنها موفق
به بازدید از بخشی از مناطق هرمزگان شده بودند در
هنگام بازگشت و در فرودگاه بندرعباس وقتی از رئیس
این هیات در مورد مهمترین ویژ گیهای استان در حوزه
صنعت ،تجارت و  ...پرسیدم درحالیکه چندین بار از
افعال تأ کید استفاده میکرد پاسخ داد :آقای خبرنگار!
خداوند برای آفریدن استان هرمزگان از تمام حسنات و
ابزار مادی و معنوی عالی استفاده کرده است ،انگار این
قسمت از دنیا تکهای مغفول مانده از بهشت است که
شما هنوز نه به ذات پرنعمت آن پی بردهاید و نه زمان و
همت کافی برای شکوفا کردنش گذاشتهاید.
(In Order To Creat Hormozgan
Province God has wed all of his Spritual
and Materials power as if it is part of
 ).heaven which has been neglectedاین
دکترای اقتصاد در ادامه و در مقابل اصرار من که یک
بخش از این ویژ گیهای منحصربهفرد هرمزگان که
بتواند بهسرعت تولید ثروت ملی و محلی کند و اشتغال
پایدار به وجود آورد را نام ببرید ،با لحن مطمئن و با
تکرار چندباره اظهار داشت ... :ا گر میخواهید این
معدن طال (اشاره به استان) با برنامه و دقیق خرج
شود و با کمترین آسیب اهالی آن هر صبح به سرکار
بروند و جیبهایشان بهاندازه توان و استعدادشان
پرپول شود فقط به «توریسم و گردشگری» توجه
کنید ،شما ا گر هیچ صنعت پرهزینه و هیچ تجارت پر
ریسکی هم که نداشته باشید با حذف همین طبیعت
موجود میتوانید پای آدمهای دنیا را به این منطقه
بکشید و از آنان پول درآورید ...این مهمان اروپایی
که از دیدن جنگلهای حرا شگفتزده شده بود قبل
از خداحافظی با لذت از حضورش در این ا کوسیستم
دریایی تعریف کرد ... :در آمریکا ،اروپا و شرق آسیا کلی
هزینه میکنند تا با ایجاد گلوالی جلبکی توریستهای
دنیا را به سمت خود بکشانند تا با غلتاندن خود در
آن به خواص پزشکی برسند و البته دالرهای تا نخورده
پس بدهند اما در کنار جنگلهای حرای شما جنس
اصلی (اورجینال) این موضوع استفاده میشود که
شنیدم حدا کثر استفاده از آن برای بومیان منتهی کردن
برای خورا ک دام است!

در آغاز نیم فصل دوم لیگ دسته سوم فوتبال کشور

خبرنگاران با بیان این مطلب گفت :این آمار در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته که  81نفر بوده است  ٩ ،درصد
کاهش داشته است.
صفحه 5

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان خبرداد:

تولید بیش از  6میلیون
مگاوات ساعت برق
در نیروگاه بندرعباس
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از تولید
حدا کثری انرژی مولدهای نیروگاه بندرعباس در سال جاری

خبر داد.حجت اسدی گفت  :این میزان تولید به بیش از شش
میلیون مگاوات ساعت در سال جاری رسید.
صفحه 3

از دغدغههای بهداشتی،درمانی تا طر حهای تامین آب شهرها و روستاها

اولویتهای هرمزگان درآستانه سفر رئیس جمهور

گروه سیاسی//
استاندار هرمزگان یکی از مهم ترین اولویت های سفر رئیس
جمهوری به این استان را آشنایی با دغدغه های مردم در بخش
بهداشت و درمان و رسیدگی جدی به این بخش عنوان کرد.

فریدون همتی در گفت و گو با ایرنا ،در خصوص اولویت های
سفر رئیس جمهوری اظهار داشت :برای رفع دغدغه مردم
در حوزه بهداشت و درمان درنشستی که در هفته گذشته
به اتفاق نمایندگان مجلس با وزیر بهداشت انجام گرفت،
چندین پیشنهاد تهیه شد که در سفر رئیس جمهوری مورد
تا کید قرار می گیرد.
وی با اشاره به اهمیت سفر رئیس جمهوری و دیدار اخیر
خود با وزیران برای ایجاد هماهنگی های الزم در بخش های
مختلف ،افزود :طرح تامین آب شرب شهری و روستایی
و زمین های کشاورزان از دیگر دغدغه های جدی مردم
هرمزگان بوده که حول این محورها چند پروژه مشخص برنامه
ریزی شده است.
استاندارهرمزگان ادامه داد :در بخش کشاورزی برای تامین

زیرساخت های پرورش میگو و ماهی در قفس و همچنین
توسعه باغ های خرما و نارنگی پیشنهادهایی خوبی تهیه
شده است.
همتی تصریح کرد :در بخش صنعت ،معدن و تجارت بحث
توسعه بندر شهید رجایی و تبدیل آن به بندرهای نسل
جدید مورد توجه قرار می گیرد.
وی اضافه کرد :آماده سازی بخشی از منطقه ویژه اقتصادی
خلیج فارس و لزوم شکل گیری صنایع جدید و منطقه ویژه
اقتصادی پارسیان در غرب هرمزگان و برنامه های توسعه ای
مکران و شرق استان نیز از دیگر اولویت های این سفر می
باشد.
به گفته استاندار هرمزگان ،در بحث راه آهن به عنوان کلیدی
ترین محور توسعه این استان چند پیشنهاد مهم با وزارت
راه و مسکن داریم که امیدواریم درسفر رئیس جمهوری به
هرمزگان این پیشنهادها به تصویب نهایی برسد.
همتی از دیگر محورها و مسائل جدی در این سفر به مساله
بافت فرسوده و ساخت و سازهای غیرمجاز و نا کارآمد در شهر

بندرعباس اشاره کرد و بیان داشت :مساله آموزش و پرورش
و نوسازی مدارس نیز از دیگر اولویت های مهم سفر رئیس
جمهوری به استان هرمزگان است.
وی در پایان وجود پسماندها ،فاضالب و خورها ،بافت های
فرسوده ،ساماندهی ساحل شهر بندرعباس و فضا سازی و
روشنایی شهری را از چالش های جدی در شهر بندرعباس
برشمرد و اظهار امیدواری کرد در این دوره از سفر رئیس
جمهوری بتوان با تصویب طرح ها و پیشنهادهای جدید،
شهر بندرعباس به عنوان یک بندر برجسته کشور به جایگاه
اصلی خود برسد و مردم با امکانات زیربنایی مناسب تری
زندگی کنند.
رئیس جمهوری به همراه جمعی از اعضای هیات دولت
چهارشنبه این هفته به استان هرمزگان سفر می کند.
دیدار با مردم ،دیدار با نخبگان و فرهیختگان هرمزگان،
بررسی مسایل و مشکالت این استان و حضور در نشست
شورای اداری هرمزگان در بندرعباس از جمله برنامه های سفر
رییس جمهوری به هرمزگان است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:

با دست خالی راههای ورود کاالی قاچاق بسته نمیشود
گروه سیاسی//
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت :اینکه ا گر
امنیت میخواهیم باید خرج کنیم در غیر اینصورت هم
نیرو های ما هرز میشوند و هم کار انجام نمیشود.

به گزارش ایسنا ،آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی در
دیدار با فرماندهی دریابانی استان هرمزگان ،افزود:
هیچ دزدی قدرتمند نیست زیرا در زمان و مکان
مناسب یک وسیله را برمیدارد و با خود میبرد،
دزد ها معموال کارشان پنهان کاری و ثروتشان ترس
است و نشانی از شجاعت در آنها دیده نمی شود.
وی تصریح کرد :همانطور که فرماندهی دریابانی
اعالم کردند ،کشف یک کیلو گرم مواد مخدر در دریا
برابر است با تقریبا کشف  ۱۰کیلو گرم مواد مخدر در خشکی،
پس قاعدتا باید دارای تجهیزات قوی و نیروی انسانی باالیی
باشند.آیت اهلل نعیم آبادی خاطرنشان کرد :آیا واقعا هر نیرو
توان محافظت از  ۱۰کیلومتر را داراست آن هم دریا که نهایت
سرعت در آن با تجهیزات ما  ۳۵تا  ۵۰کیلومتر بر ساعت است،
این موضوع باید در شورای اداری مطرح و پیگیری شود.امام
جمعه بندرعباس با اشاره به اینکه ا گر امنیت میخواهیم باید

خرج کنیم در غیر اینصورت هم نیرو های ما هرز میشوند و
هم کار انجام نمیشود ،اضافه کرد :آنچه تا کنون با این نیروی
کم انجام داده ایم ،عالی است اما ت یکی از دالیلی که قاچاق
برچیده نمیشود همین مسأله کمبود نیرو است.وی اضافه
کرد :اجناس قاچاق بر دو قسم است یک قسم آنهایی که
منع شرعی ندارد تا بعد از اینکه به جامعه آسیب رساند ،آنوقت
منع شرعی را قانونی پیدا میکنیم اما یک قسمی هم منع

شرعی دارد جامعه ای که مشروبات الکلی استفاده بکند
جامعه سالمی نیست و در نسل پنجمش اثر میگذارد،
الکل فرد را نابود میکند و همه چیز را ویران.
آیت اهلل نعیم آبادی با بیان اینکه میزان کاالی قاچاقی
که کشف شده است ،کم نیست ولی تکلیف کاالهایی که
کشف نشده ،چه می شود ،عنوان کرد :ا گر این کاالها به
خانه مردم راه پیدا کنند چه اتفاقی می افتد ،در مبارزه با
قاچاق باید به اولویت ها بیشتر توجه کرد.
وی ادامه داد :حرف نخست این است که دریابانی به
تجهیزات نیاز دارد و دولت باید در نبرد با قاچاق این نیرو
را مجهز کند و با این میزان امکانات و تجهیزات نمیتوان
با قاچاق مبازه کرد و موفق بود.نماینده ولی فقیه در
استان هرمزگان افزود :دولت باید واقعا مایع بگذارد و ا گر
نگذارد موفق نخواهد بود ،نبرد با قاچاق فراوان صورت می
گیرد اما در صورتی موفقیت آمیز است که راه های ورود کاالی
قاچاق بسته شود که با دست خالی هم نمیتوان بست.وی
در پایان اضافه کرد :من از تالش های همه شما که میدانم
تالش کردن در این فضا یعنی چه تشکر میکنم و صدای شما
را در هرکجا که بتوانم میرسانم.

وزیر آموزش و پرورش:

ارائه پیکهای نوروزی در ایام نوروز ممنوع است

گروه سیاسی//
وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد :ارائه هر نوع تکلیف مرسوم
سالهای قبل به ویژه پیکهای نوروزی یا تمرینهای درسی در
ایام نوروز ،ممنوع است.

به گزارش فارس ،سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش،
دستورالعملی ممنوعیت توزیع پیک نوروزی را به ادارات کل
آموزش و پرورش استانها ابالغ کرد.
در این دستورالعمل آمده است :جهان ،مدرسهای زیبا و وسیع
است و هر یک از فصلهای سال ،کالس درس و هر موقعیت،
فرصتی است برای آموختن؛ فصل بهار سرشار از لحظههای
ناب یادگیری و زمان بهار هر چند کوتاه ،مملو از صحنههای
پرشکوه و شگفتانگیز خلقت است .شایسته است به

فرزندانمان فرصت دهیم تا به تماشای جهان بنشینند و
به دیدار لبخند شکوفهها بروند؛ بهار فرصت آموختن است،
بنفشهها را میهمان دیدگان فرزندان این سرزمین کنیم و خود
نیز همراه آنان به تماشای رنگینکمان بنشینیم .در ادامه این
دستورالعمل آمده است :نیازی به تکالیف تکراری نیست؛ با
این نگاه ،در بهار طبیعت فرصتی فراهم میشود برای تقویت
خوب دیدن ،خوب شنیدن ،خوب سخن گفتن و خوب گوش
دادن و لذت بردن از آموزههای طبیعت؛ سعی کنیم با نگاهی
متفاوت ،یادگیری را برای فرزندان میهن عزیزمان در این بهار
باشکوه هستی لذتآفرین کنیم و به کودکان فرصت انتخاب
بدهیم.
در این بخشنامه نکاتی نیز ذکر شده است که تمام مدارس

ابتدایی باید مورد توجه قرار دهند و آمده است :فراهم آوردن
فرصت کنار خانواده بودن ،امکان انجام کار در سفر ،استفاده از
زیباییها و شگفتیهای طبیعت و توجه به آن در فعالیتهای
سهگانه داستانخوانی ،داستانگویی و داستاننویسی مورد
توجه قرار گیرد.
از قالبهای متنوع ،متناسب با توان و عالیق بچهها برای
لذت یادگیری استفاده شود و استانها گزارشی از فرایند اجرا
به همراه بازخوردهایی از احساس دانشآموزان و خانوادهها از
مناطق و مدارس جمعآوری و حدا کثر تا تاریخ  30فروردین ماه
 1397به معاونت آموزش ابتدایی ارسال کنند.
تأ کید مینماید ارائه هر نوع تکلیف مرسوم سالهای قبل به
ویژه پیکهای نوروزی یا تمرینهای درسی ممنوع است.
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