برای تحقق اهداف ؛

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان؛

واگذاری انشعاب آب دائم
منوط به ارائه تائیدیه از سوی

حرکت پرشتاب فوالد هرمزگان بهسوی
فتح قلههای تولید

سازمان نظام مهندسی است

همین صفحه

روزنامه سیاسی  -فرهنگی  -ورزشی
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معاون سازمان بنادر و دریانوردی:

هرمزگان رتبه دوم توسعه
گلخانهها در کشور

اهتمام برنامهریزان و دولتمردان به توسعه
اقتصاد دریامحور
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هیچ متقاضی بی خانه نمی ماند
مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان :تمام هرمزگانی های متقاضی مسکن که در سامانه نهضت ملی مسکن
ثبت نام کرده اند وشرایط الزم را دارند بی خانه نمی مانند.
صفحه4
عکس :احمد بارانی  -دریای اندیشه

برای تحقق اهداف ؛

حرکت پرشتاب فوالد هرمزگان بهسوی فتح قلههای تولید
شرکت فوالد هرمزگان در سال  ۱۴۰۱حرکت شتابان
خود را بهسوی فتح قله ظرفیت اسمی یک میلیون
و  ۵۰۰هزار تنی آغاز کرده و ادامه میدهد و عزم
و برنامهریزی اصولی مدیران و تالش کارکنان این
شرکت محدودیتها و موانع موجود در این مسیر را از
پیش رو برداشته است.
به گزارش دریای اندیشه ،صنعتگران ایرانی در سال
 ۱۴۰۱مسیر پرچالشی برای تداوم و توسعه فعالیتها
و اجرای برنامهها و تحقق اهداف خود پیش رو
داشتهاند .صنایع فوالدی کشور نیز در سال جاری
از این چالشها برکنار نبودهاند و فعاالن این عرصه
با موانع و محدودیتهای گوناگونی در مسیر توسعه
صنعت فوالد ،دستوپنجه نرم کردهاند.
بررسی عملکرد شرکتهای فعال در زنجیره صنعت
فوالد ایران حکایت از آن دارد که برخی از شرکتهای
فوالدی کشور عملکرد موفقتری در سال ۱۴۰۱
نسبت به رقبای خود داشتهاند و در کنار زدن
موانع تولید و اجرای برنامههای توسعه ،عزم و اراده
جدیتری به نمایش گذاشتهاند.
یکی از فوالدسازان موفق کشور در سال جاری شرکت
فوالد هرمزگان است که هرچند در کارنامه هفتماهه
خود در سال  ۱۴۰۱فرازوفرودهایی داشته و به
محدودیتها و موانعی در مسیر توسعه و شکوفایی
خود برخورده ،با عزمی مثالزدنی موانع را پشت سر
گذاشته و حرکت پرشتاب خود را بهسوی قلههای
تولید تداوم بخشیده است.
نگاهی کوتاه به ظرفیتهای فوالد هرمزگان؛
نگین فوالدسازان جنوب کشور
شرکت فوالد هرمزگان را باید بهحق نگین صنایع
فوالدسازی جنوب کشور نامید .این شرکت در کنار
شرکت فوالد جنوب ،مجتمع فوالد کاوه جنوب کیش
و شرکت صبافوالد خلیجفارس ،استان هرمزگان را به
قطب سوم فوالدسازی کشور تبدیل کرده است.
فوالد هرمزگان در ابتدای تأسیس در بیش از یک
دهه قبل ،ظرفیت اسمی  ۱.۵میلیون تنی تولید را
هدفگذاری کرده و اطالعات و آمارهای منتشرشده
از روند تولید این شرکت حکایت از آن دارد که
این هدف در سال جاری محقق میشود .بر اساس
آمارهای موجود ،فوالد هرمزگان در هفتماهه نخست
سال  ۱۴۰۱بیش از  ۸۱۷هزار تن تختال فوالدی
تولید کرده که این میزان تولید در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته ،رشد بیش از  ۷درصدی داشته
است.

فوالد هرمزگان در  ۴ماه سال نخست جاری ،بهدلیل
کمبود برق با افت تولید مواجه شد و از رسیدن به قله
ظرفیت اسمی تولید فاصله گرفت؛ اما اکنون آمارهای
تولید این شرکت نشان میدهد در شهریورماه و
همزمان با رفع مشکل کمبود برق ،تولید فوالد
هرمزگان از  ۱۵۰هزار تن فراتر رفته و این شرکت
موفق به تولید  ۱۵۱هزار و  ۷۴۲تن محصول شده
است.
رکوردشکنی نگین فوالدسازی جنوب کشور در تولید
ماهانه در اولین ماه پاییز نیز ادامه یافت و فوالد
هرمزگان در مهرماه  ۱۴۰۱با تولید  ۱۵۳هزار و ۲۳۳
تن محصول ،گام بلندی در جهت تحقق ظرفیت
اسمی برداشته است .با این روند به نظر میرسد در
پایان سال  ۱۴۰۱شاهد فتح قله  ۱میلیون و ۵۰۰
هزار تنی تولید در فوالد هرمزگان خواهیم بود.
نکته جالبتوجه اینکه تداوم بخشیدن به روند
روبهرشد تولید در فوالد هرمزگان ،این شرکت را از
توجه به طرحهای توسعهای عظیم خود بازنداشته و
طرحهای توسعهای چهارگانه این شرکت با مشارکت
فوالد مبارکه ،پرچمدار فوالدسازان ایران و خاورمیانه،
با سرمایهگذاری بالغبر  ۱۰هزار میلیارد تومان با
سرعت در حال پیشرفت است و در سال  ۱۴۰۴به
بهرهبرداری خواهد رسید.
تولید سفارشمحور و مبتنی بر فناوری نوین
استراتژی تولید فوالد هرمزگان اکنون بر تولید
سفارشمحور و تولید محصوالت دارای ارزشافزوده
باال متمرکز شده است تا توان رقابتی این شرکت در
بازارهای داخلی و بینالمللی افزایش یابد .فناوری
پیشرفته تولید در فوالد هرمزگان تکیهگاه مهم این
شرکت برای تولید محصوالت ویژه فوالدی است که
در بازارهای داخلی و خارجی متقاضیان فراوانی دارد.

غلبه بر نوسانات بازارهای جهانی فوالد و
کمبودهای داخلی
صنایع فوالدسازی ایران در سالهای اخیر با برخی
کمبودهای مقطعی و فصلی ،همچون کمبود برق
و گاز در فصول تابستان و زمستان دستبهگریبان
بودهاند و فوالد هرمزگان نیز این کمبودها را در بعضی
سالهای گذشته تجربه کرده است .در سال جاری نیز
کمبود برق یکی از موانعی بود که در مسیر اهداف این
شرکت قرار گرفت؛ بااینحال فوالد هرمزگان توانست
برنامههای خود را با توجه به محدودیت مصرف برق
در تابستان عملیاتی کند .بخشی از اهداف تولید این
شرکت در تابستان امسال بهدلیل کمبود برق محقق
نشد ،اما مدیران فوالد هرمزگان با برنامهریزی بهموقع،
بهویژه اجرای تعمیرات موفقیتآمیز در واحدهای احیا
مستقیم و فوالدسازی و ریختهگری مداوم ،شرایط را
برای تولید مداوم و رکوردشکنی مهیا کردند.
معضل مهم دیگری که فوالد هرمزگان بهعنوان یکی
از صادرکنندگان مهم فوالد کشور با آن روبهرو بود،
نوسان و بیثباتی بازار جهانی فوالد بود .جنگ اوکراین
و در پی آن سرازیر شدن فوالد ارزان روسیه به بازار
به همراه محدودیتهای تحریمی ازجمله موانع این
شرکت در اهداف صادراتی بود ،اما تالش مدیران این
شرکت موانع را از پیش رو کنار زد.
فوالد هرمزگان توانست از ابتدای سال جاری تا پایان
مهرماه ۳۸۹ ،هزار تن فوالد در بازارهای داخلی و
 ۳۳۰هزار تن فوالد در بازارهای صادراتی و مجموعا
 ۷۱۹هزار تن محصول در بازارهای داخلی و خارجی
به فروش برساند .حجم صادرات فوالد هرمزگان در
این بازه زمانی حدود  ۱۱درصد افزایش داشته و این
در حالی است که بازار جهانی با دامپینگ سنگین
برخی رقبای خارجی مواجه بوده است.

خبری
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شهردار بندرعباس با بیان اینکه اکنون پروژه ساحلی شرق بندرعباس حدود  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد ،گفت :این پروژه در  ۳فاز بهعنوان
بزرگترین بلوار ساحلی و توریستی غرب آسیا در حال اجرا است .به گزارش دریای اندیشه ،مهدی نوبانی در حاشیه بازدید از پروژه احداث این بلوار
ساحلی ،در تشریح این خبر ،افزود :پروژه مذکور به منظور دسترسی آسان شهروندان به سواحل مکران بلوار ساحلی شرقی ساخته میشود .وی
افزود :توسعه سواحل برای فراهم کردن زمینه بیشتر استفاده شهروندان یکی از اولویتهای شهرداری بندرعباس است.

بزرگترین بلوار ساحلی و
توریستی غرب آسیا در حال
اجرا است

معاون سازمان بنادر و دریانوردی:

خبـــر

ارائه بیش از  ۴۵میلیارد ریال
خدمات رایگان  ،به بیماران
دیالیزی در میناب

همزمان با هفته حمایت از بیماران کلیوی رئیس

بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب بیماران

کلیوی دیالیزاین بیمارستان را مورد تفقد و دلجویی
قرار داد.

به گزارش دریای اندیشه ،یداهلل رئیسی ماکیانی گفت
 :به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی مراسمی
جهت دلجویی از بیماران با حضور مدنی مدیر شبکه
بهداشت و درمان شهرستان میناب در محل بخش
دیالیز با همکاری حمیده بازیار مسئول بخش دیالیز و
پرستاران بخش مذکور انجام شد.
حمیده بازیار با توصیه هایی جهت پیشگیری از
بیماریهای کلیوی و آگاهی بخشی به بیماران عنوان
داشت  :مصرف مایعات و آب به میزان کافی  ،ادرار
کردن به موقع وتخلیه کامل مثانه  ،رعایت بهداشت به
خصوص در ناحیه ادراری و تناسلی  ،محافظت از کلیه
ها در برابر سرما و ضربه  ،تنظیم میزان قندخون و
فشار خون در حد طبیعی از راهکارهای کاهش آسیب
به کلیه ها است.
در این مراسم مدنی ,رئیسی به همراه مدیر بیمارستان
 ,مترون و مسئول بهبود کیفیت با اهداء گل و شیرینی
از بیماران دلجویی و عیادت کردند و از آنها مشکالت
و موانع درمانی را جویا شدند  ،همچنین در جهت
تسریع و تامین تخت های دیالیز با همکاری دانشگاه
علوم پزشکی به بیماران قول پیگیری و مساعدت داد.
بخش دیالیز بیمارستان میناب  1۲۰بیمار دیالیز دارد
که هر بیمار بطور میانگین در ماه بین  1۳تا 15
جلسه خدمات دیالیز رایگان دریافت می کنند لذا با
توجه به میانگین  1۳۰۰جلسه در ماه  1۳۰۰برای
این بیماران و احتساب هزینه انجام هر نوبت دیالیز
 6میلیون ریال می توان اظهار داشت که در شش ماه
ابتدایی سال جاری  ۴5میلیارد ریال خدمات رایگان
برای بیماران دیالیزی انجام شده است .

انتصاب رؤسای کمیته های ستاد
تسهیالت سفرهای نوروزی کیش
مهدی کشاورز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس ستاد نوروزی ،در
احکام جداگانه ای دبیر و روسای کمیته های دوازده
گانه ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی  1402کیش را
منصوب کرد.

به گزارش دریای اندیشه ،مهدی کشاورز رئیس ستاد
تسهیالت سفرهای نوروزی کیش در حکمی مرتضی
رمضانی گالشی معاون گردشگری را به عنوان دبیر
ستاد نوروزی کیش منصوب کرد.
در بخشی از این حکم خطاب به مرتضی رمضانی
گالشی دبیر کمیته ستاد نوروزی آمده است:
امید است ضمن تبیین برنامه های عملیاتی و
هماهنگی بین کمیته های ذی ربط ستاد در
راستای نیل به اهداف عالیه سازمان و ارتقاء سطح
رضایتمندی میهمانان و گردشگران نوروزی اقدام الزم
معمول نمائید.
همچنین در احکام دیگری احمد رجب پور عضو
هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت به عنوان رئیس
کمیته پشتیبانی ،آمار و اطالعات ستاد نوروزی،
سعید پورزادی عضو هیئت مدیره و معاون عمرانی
و زیربنایی به عنوان رئیس کمیته بحران ،محمد
چالویی سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
به عنوان رئیس کمیته نظارت بر نرخ خدمات ،یاسر
شاه پیری معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان رئیس
کمیته فرهنگی و اجتماعی و میثم سام بند رئیس
اداره تشریفات به عنوان رئیس کمیته تشریفات ستاد
نوروزی منصوب شدند.
امیر ترکاشوند سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور
بین الملل به عنوان رئیس کمیته تبلیغات و اطالع
رسانی ستاد نوروزی ،محسن نظر پور رئیس هیئت
مدیره و مدیر عامل شرکت عمران ،آب و خدمات
کیش به عنوان رئیس کمیته اسکان و خدمات رفاهی
ستاد نوروزی ،عزت اله محمدی رئیس هیئت مدیره
و سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه
های کیش به عنوان رئیس کمیته حمل و نقل
هوایی و دریایی ستاد نوروزی ,فرامرز صحرایی مشاور
مدیرعامل و مدیرکل حراست به عنوان رئیس کمیته
امنیتی و انتظامی ستاد نوروزی ،ابراهیم میرزایی
گودرزی مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات به
عنوان رئیس کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد ستاد
نوروزی و همچنین فرج اله عفیفی سرپرست مدیریت
حقوقی ،امور قراردادها و امالک به عنوان رئیس
کمیته حقوقی ستاد نوروزی و ایرج شرف زاده مدیر
جزایر اقماری به عنوان رئیس کمیته هندورابی ستاد
نوروزی سال 1۴۰۲کیش منصوب شدند.
مهدی کشاورز رئیس ستاد نوروزی کیش در
احکام انتصاب رؤسای کمیته های ستاد نوروزی
کیش بر ضرورت تشریک مساعی دیگر کمیته های
ذی ربط ستاد در راستای نیل به اهداف عالیه سازمان
برای تأمین و ارائه خدمات با کیفیت گردشگری به
میهمانان نوروزی در منطقه آزاد کیش تاکید کردند.

اهتمام برنامهریزان و دولتمردان به توسعه اقتصاد دریامحور
عضو هیات عامل و معاون برنامهریزی ،توسعه مدیریت

و منابع سازمان بنادر و دریانوردی ،گفت :انتخاب افراد

صالح متخصص و اشراف به مسائل روز در پذیرش
مسئولیتها از سوی گزینشگران در وزارت راه و
شهرسازی و سازمانهای تابعه مورد توجه باشد.

به گزارش دریای اندیشه،حسن بیک محمدلو در
همایش گزینشگران وزارت راه و شهرسازی و
سازمانهای تابعه با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه
هسته های گزینش و مسئولیت آن در انتخاب مدیران
و مسئوالن برای پذیرش مسئولیت در سازمانهای
زیر مجموعه این وزارتخانه تاکید کرد :تعهد به مبانی
دینی ،انتخاب افراد صالح ،متخصص و اشراف به مسائل
روز در پذیرش مسئولیتها از سوی گزینشگران باید
مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در پذیرش مسوولیت در سازمانها و
دستگاههای اداری افرادی که اهلیت کاری دارند باید
عهدهدار مدیریت شوند ،ادامه داد :یکی از دغدغههای
جدی در حوزه منابع انسانی انتخاب افراد مسئولیت
پذیر صالح و متخصص برای در پذیرش مسئولیت
است.
معاون برنامهریزی ،توسعه مدیریت و منابع سازمان
بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از صحبتهای
خود به اهمیت اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از
مطالبات جدی مقام معظم رهبری در ادوار مختلف
اشاره کرد و افزود :کشور ما از ظرفیتهای متعدد

اقتصاد دریامحور در ادوار مختلف بیبهره بوده و
پژوهشهای انجام شده در طول این سالها گواه بر
این ادعاست.
بیک محمدلو اضافه کرد :براساس مطالعات صورت
گرفته ،سهم ایران در حوزه اقتصاد دریا از تولید
ناخالص داخلی فقط  ۲درصد است درحالی که این
سهم در برخی از کشورهای ساحلی تا  5۰درصد نیز
میرسد.
وی خاطرنشان کرد :یکی از مطالبات جدی مقام
معظم رهبری در توسعه و پیشرفت کشور ،اهتمام
برنامهریزان و دولتمردان کشور به امر توسعه دریا،

ساحل و پسکرانهها است.
تعهد به اصول و سالمت اداری در پذیرش مسئولیت
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز با بیان
اینکه وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارتخانههای
پرمسئولیت است گفت :زیرمجموعههای آن از جمله
سازمان بنادر و دریانوردی که صنعت حمل و نقل
مرجع دریایی و بندری کشور و مسئولیت اصلی نظام
حمل و نقل دریایی کشور را برعهده دارد ،به تبع
گزینش مدیران و کارکنان در مسئولیتهای مختلف
آن در چرخه اقتصادی و پیشبرد اهداف نظام و دولت
بسیار حائزاهمیت خواهد بود.

«حسین عباسنژاد» ضمن تاکید بر تعهد به اصول و
سالمت اداری ،پیشرفت و خدمت رسانی در پذیرش
مسئولیتهای اداری بیان کرد :بخش عمدهای از
مسئولیت نظارت ،صیانت از نظام اداری کشور و
مدیران بخشهای مختلف اداری و همچنین و کنترل
بین مدیران ارشد در انتخاب نیروهای متعهد بر عهده
گزینشگران است.
گزینشگران چشم و گوش مردم در گزینش هستند
مدیرکل هیات مرکزی گزینش وزارت راه شهرسازی
نیز در این جلسه ،مخاطب و هدف اصلی گزینشها
را کارگزاران دانست و گفت :هستههای گزینش در
سازمانها و شرکتهای تابع وزارت راه و شهرسازی
در انتخاب منابع انسانی مورد نیاز خود باید دو رویکرد
تعهد و مهارت را مدنظر داشته باشند.
«مهدی شهبازی» با بیان اینکه گزینشگران باید
چشم و گوش مردم در گزینش برای بررسی و
انتخاب مسئوالن در مسئولیتهای اداری و سازمانی
باشند ،داشتن یک برنامه راهبردی مشخص برای
هیاتهای گزینش را الزمه دستیابی به گزینش دقیق
و هوشمندانه و دقیق دانست.
شایان ذکر است؛ همایش گزینش گران وزارت راه
و شهرسازی و سازمانهای تابعه با هدف ارتقا سطح
علمی مدیران و کارشناسان شاغل در این حوزه طی
روزهای یکم و دوم آذر ماه به میزبانی بندر شهید
رجایی درحال برگزاری است.

جانشین مرزبانی هرمزگان ۱20 :هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس کشف شد
جانشین مرزبانی استان هرمزگان از موفقیت مرزبانان و کشف  120هزار
لیتر سوخت قاچاق با انجام عملیاتی در آبهای خلیج فارس خبر داد.

به گزارش دریای اندیشه ،سردار عبداهلل لشکری اظهار داشت :مرزبانان
مستقر در شهرستانهای قشم ،میناب و بندرعباس پس از کسب خبری
مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه استحفاظی به وسیله مشک
های پالستیکی ،بالفاصله برای بررسی موضوع با تشکیل چند اکیپ به
محل اعزام شدند.
وی با اشاره به جزئیات این عملیات ،توضیح داد :قاچاقچیان که با مشاهده

مرزبانان توان مقابله با ماموران را نداشتند از محل متواری شدند و
دریابانان پس از بررسی مناطق ،سه عدد محفظه پالستیکی معروف به
مشک و یک شناور بدون موتور جامانده از قاچاقچیان حاوی  1۲۰هزار
لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.
جانشین مرزبانی استان هرمزگان با بیان اینکه تالش مرزبانان برای
دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد ،تصریح کرد :کارشناسان ارزش سوخت
کشف شده را  ۳۳میلیارد و  6۰۰میلیون ریال برآورد کرده اند.
به گزارش ایرنا ،خلیج فارس با گستره نزدیک به  ۲۳۷هزار و  ۴۷۳کیلومتر

مربع بین  ۲۴تا  ۳۰درجه و  ۳۰دقیقه عرض شمالی و  ۴۸تا  56درجه و
 ۲5دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده است.
استان هرمزگان با دارا بودن بیش از  ۹۰۰کیلومتر مرز دریایی از سواحل
شرق استان (جاسک) در دریای عمان تا سواحل نیلگون خلیج فارس در
شرق استان (پارسیان) و برخورداری از جزایر  1۴گانه خلیج فارس ،یکی
از مهم ترین و راهبردی ترین استان های ایران است.
جزیره قشم با مساحتی معادل هزار و  ۴۹1کیلومتر مربع به عنوان
بزرگترین جزیره خلیج فارس شناخته می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان؛

واگذاری انشعاب آب دائم منوط به ارائه تائیدیه از سوی سازمان نظام مهندسی است
در مراسمی با حضور عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب هرمزگان و محمدرضا عظیمی
رئیس سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان ،تفاهم
نامه همکاری با هدف استاندارد سازی تاسیسات آب و
فاضالب ساختمان ها به امضا رسید.

به گزارش دریای اندیشه ،عبدالحمید حمزه پور
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در
این مراسم با بیان اینکه رعایت دستورالعمل ها و
استانداردها در اجرای تاسیسات آب و فاضالب ضروری
است ،افزود :تمامی افرادی که از امروز اقدام به اخذ
پروانه ساخت می کنند باید نسبت به تشکیل پرونده
آب و فاضالب ساختمان در سازمان نظام مهندسی
ساختمان و تعیین بازرس آبفا اقدام کنند.
به گفته وی ،این الزام شامل متقاضیان انشعاب آب

و فاضالب اعم از مسکونی و غیر مسکونی در شهر
بندرعباس بوده و افراد بایستی "تائیدیه بهره برداری از
تاسیسات بهداشتی" صادره از سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان را به شرکت آب و فاضالب ارائه کنند.
حمزه پور تصریح کرد :وصل انشعاب آب دائم توسط
شرکت آب و فاضالب نیز منوط به ارائه تائیدیه از طرف
نظام مهندسی ساختمان استان است.
مدیرعامل آبفا گفت :اجرای تاسیسات داخلی بایستی
توسط مجریان ذیصالح دارای کارت مهارت فنی و
حرفه ای و گواهینامه تائید کمیسیون تخصصی صورت
گیرد .محمدرضا عظیمی رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان هرمزگان نیز در این مراسم با قدردانی
از مشارکت آب و فاضالب هرمزگان در استاندارد سازی بتواند کمک زیادی به اجرای تاسیسات آب و فاضالب وی افزود :نظام مهندسی ساختمان نیز تالش خواهد
کرد تا این تفاهم نامه به نحو مطلوب عملیاتی شود.
ساختمان ها ابراز امیدواری کرد :امضای این تفاهم نامه در ساختمان های جدید کند.

پرندگان مهاجر به سواحل زیبای قشم و جنگل های حرا روی آوردند
پرندگان مهاجر در روزهای اخیر ،همزمان با آغاز فصل
سرما در عرض های شمالی کره زمین و زیستگاه های
سردسیر سیبری ،دسته دسته به سواحل زیبای قشم و
جنگل های شگفت انگیز حرا در این جزیره روی آورده
اند.

به گزارش دریای اندیشه به نقل از ایرنا ،این پرندگان
مهاجر برای زمستان گذرانی از نواحی سردسیر سیبری
و آسیای میانه در نیمکره شمالی به سوی نواحی
گرمسیری جنوب وارد جزیره قشم سرزمین آب و
آفتاب شده اند.
با ورود این پرندگان مهاجر ،پرواز آنها در دسته های
بزرگ و کوچک هنگام غروب آفتاب بر فراز سواحل
زیبای قشم و جنگل های حرا زیبایی های چشم
اندازهای طبیعی این مناطق را دو چندان کرده است.
جنگل های مانگرو جزیره قشم ،بیشتر از گونه حرا
با نام علمی ( )Avicennia marinaتشکیل شده
و این نام به افتخار ابوعلی سینا دانشمند ایرانی به آن
اختصاص یافته است.
این جنگل ها در منطقه تنگه خوران بین سواحل
شمالی جزیره قشم و سواحل بندر خمیر استان
هرمزگان در اراضی گِلی و خیس تاالب های گسترده
جزر و مدی روییده اند.
جنگل های حرا اکوسیستمی ماندابی از اجتماعات
ساحلی مناطق حاره هستند که در هنگام َمد تنها تاج
درختان باالتر از سطح آب شور دریا دیده می شود و
بقیه اندام های درختان در زیر آب هستند.

مانگروها در آب شور رشد می کنند ولی ریشه های
گیاه مانگرو به صورت فیلتری هدفمند عمل می کند
و فقط آب خالص را از خود عبور داده و از ورود نمک
جلوگیری می کند و فقط مقدار کمی نمک وارد گیاه
شده و در سلول های برگ ذخیره می شود.
این روزها جنگل های حرا(مانگرو) در جزیره قشم
میزبان شمار زیادی از پرندگان آبزی است که منابع
غذایی خود را در فاصله پیشروی و عقب نشینی آب
دریا در اثر جزر و َمد در سواحل گِلی جستجو می
کنند .اهمیت اکوسیستم جنگل های حرا در ژئوپارک
جهانی قشم تا جایی است که این جنگل تحت حفاظت
 ۲سیستم حفاظتی بین المللی برنامه انسان و زیست
ُکره تحت نظارت یونسکو و همچنین کنوانسیون
جهانی تاالب های رامسر قرار دارد .عالوه بر آن حرا
به عنوان منطقه تحت حفاظت نیز شناخته شده است.
وسعت جنگل های حرا در قشم بیش از یکصد هزار

هکتار است .وسعت جزایر مرجانی در آب های پیرامون
قشم به طور دقیق مشخص نشده ولی بر اساس
برآوردهای مقدماتی در اطراف قشم و تنگه هرمز تراکم
مرجان ها و تنوع جانوری وابسته به آن در خلیج فارس
بسیار زیاد است.
پرنده نگری یکی از انواع فعالیت های اکوتوریستی
است که بر اساس آن گردشگران برای دیدن گونه های
مختلف پرندگان به نقاط مختلف دنیا سفر می کنند.
جنگل های حرا در ژئوپارک قشم یکی از مناسب ترین
مکان های پرنده نگری در ایران است ،چرا که تنوع
گونه های پرنده در آن قابل توجه است و هر  ۲گروه
پرندگان بومی و مهاجر در آن به آسانی یافت می شوند.
با شروع فصل سرما در عرض های شمالی کره زمین،
بسیاری از گونه های مختلف پرندگان در جستجوی
زیستگاه های گرمتر به جنگل های حرا مهاجرت می
کنند که فالمینگوها از گونه های جالب توجه حرا
هستند.
جالب توجه است که جغرافیا و همچنین فرهنگ مردم
محلی در طول زمان زیستگاهی مناسب و امن برای
پرندگان ایجاد کرده به طوری که دسته های پرندگان
مهاجر هر ساله دوباره به قشم بر می گردند.
نزدیک به  ۲۰درصد پرندگان ایران به تناسب فصل در
جزیره قشم حضور دارند و تاکنون بیش از  1۰۰گونه
پرنده مهاجر و بومی در چهار فصل در زیستگاه های
گوناگون جزیره قشم شناسایی شده اند که در فصول
پاییز و زمستان عده و گونه پرندگان مهاجر بیشتر از

نیمه گرم سال است .زاد و ولد گونه های پرندگان
زمینی قشم مورد استثنایی است و از  ۳5گونه تشکیل
شده است.
برخی گونه ها مثل جغد خالدار ،چکاوک کویری و
شهدخوار نیز به علت تعداد محدود آنها در ایران و
خاورمیانه حائز توجه هستند.
در منطقه ژئو پارک قشم شاهین کبود برای نخستین
بار در قشم و (ایران) در سال  ۲۰۰۲دیده و ثبت شده
است .وجود بسترهای بسیار مناسب شنی و گِلی و
درختان حرا از لحاظ تغذیه تعداد زیادی از پرندگان
مثل پلیکان پا خاکستری ،کورمورانت بزرگ ،هفت
گونه از حواصیل ها و نوک پارویی ،فالمینگوی بزرگ،
 ۲5گونه از پرندگان ساحلی ،هفت گونه از کاکایی ها
و  1۰گونه از پرستوهای دریایی اهمیت فراوانی دارد.
بهترین زمان پرنده نگری در ژئوپارک قشم فصل های
پاییز و زمستان است که پرنده شناسان و گردشگران
داخلی و خارجی می توانند انواع پرندگان شاخص از
جمله سسک گلو سفید بیابانی ،شهد خوار ،کمر کولی
بزرگ ،سسک بیابانی ،نوک خنجری ابلق ،سنگ چشم
دم سرخ ترکستان ،باکالن ،کورکورسیاه ،تیهو ،اگرت
ساحلی و پرستوی دریایی کاکلی بزرگ را از نزدیک
مشاهده کنند.
ماهیخورک سینه سفید ،سلیم خرچنگ خوار ،کفچه
نوک ،پیغوی کوچک ،تلیله سفید ،سنگ گردان ،زنبور
خوار گلو خرمایی ،فالمینگو ،کاکایی هیوگلینی ،سلیم
خاکستری ،ماهی خورک معمولی ،حواصیل هندی،
پلیکان پاخاکستری ،چکچک ابلق خاوری ،سبزه قبای
هندی ،چالق لق هندی ،سنقر تاالبی ماده ،عقاب
خالدار بزرگ ،عقاب ماهی و عقاب شاهی از دیگر
پرندگان شاخص ژئوپارک جزیره قشم برای پرنده
نگری هستند.

29ربیع الثانی ۱۴۴۴
شماره ۱623

خبـــر

دشمن دست به دامن جنگ
شناختی شده است

فرمانده گروه پدافند هوایی شهید پوردست
بندرعباس در دیدار با کارکنان این گروه پدافندی

گفت :دشمن از اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ایران
آگاه است ،پس دست به دامن جنگ شناختی شده و
به هر نحو ممکن میخواهد که اقتدار و استقالل ایران
را از بین ببرد.

به گزارش دریای اندیشه ،امیر سرتیپ دوم رضا
خواجه ،فرمانده گروه پدافند هوایی شهید پوردست
بندرعباس ،در دیدار با کارکنان این گروه پدافندی
با اشاره به هجمه رسانهای دشمن در حوادث اخیر
کشور گفت :امروز دشمن در همه ابعاد به سمت ما
حمله کرده و ما نباید راه را گم کنیم .ماموریت ارتش
جمهوری اسالمی ایران مشخص شده و این ماموریت
حفظ و صیانت از حدود مرزی ایران است.
امیر سرتیپ دوم خواجه درخصوص اقتدار نیروی
پدافند هوایی ارتش عنوان کرد :نیروی پدافند هوایی
 ۲۴ساعته مرزهای صدها کیلومتری کشور عزیز را
رصد و محافظت میکند و این اقتدار و هوشیاری
نیروی پدافند هوایی ارتش است.
فرمانده گروه پدافند هوایی شهید پوردست
بندرعباس ضمن تاکید بر انجام وظایف خود تصریح
کرد :ما همیشه در میدان حضور داریم و تا پای جان
ماموریتهای محوله را انجام میدهیم و با جان
و دل در هر زمان و در هر مکان گوش به فرمان
فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی) هستیم تا طومار
متخاصمان و دشمنان را درهم بپیچیم.
وی افزود :دشمن از اقتدار نظامی جمهوری اسالمی
ایران آگاه است ،پس دست به دامن جنگ شناختی
شده و به هر نحو ممکن میخواهد که اقتدار و
استقالل ایران را از بین ببرد

تقدیر از رابطان برتر بازرسی سازمان
منطقه آزاد قشم
مدیر بازرسی ،نظارت و پاسخگویی به شکایات
سازمان منطقه آزاد قشم از برگزاری مراسم تقدیر از
رابطان برتر بازرسی این سازمان خبر داد.

به گزارش دریای اندیشه ،در این مراسم که با حضور
کوروش قاسمی ،مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر
مرکزی حراست و جمعی از رابطان بازرسی برگزار
شد ،سیدنبی اهلل موسوی با اشاره به وظیفه خطیر
کارمندان در خدمترسانی بیمنت به اربابرجوع
و همکاری با نهادهای نظارتی گفت :برای رفع
مشکالت سازمانی و افزایش رضایتهای مردمی،
یکی از مهمترین وظایف رابطان بازرسی ،تعامل با
دستگاههای نظارتی و سریعاالنتقال بودن است.
وی ادامه داد :انجام وظایف باصداقت و دلسوزی توسط
یک رابط ،ضمن گرهگشایی از مسایل و نارضایتیها،
به ایجاد آرامش در سازمان و جامعه پیرامون کمک
میکند .کوروش قاسمی ،مشاور مدیرعامل و مدیرکل
دفتر مرکزی حراست سازمان منطقه آزاد قشم نیز در
بخشی از این مراسم گفت :اخالقمداری و پایبندی به
قانون و تالش شبانهروزی شما در راستای جلوگیری
از بروز مشکالت جای تقدیر دارد.
مدیر بازرسی ،نظارت و پاسخگویی به شکایات
سازمان منطقه آزاد قشم در پایان با اهدای لوحهای
تقدیر از  ۷رابط برتر بازرسی در مدیریتهای مختلف
سازمان به دلیل همکاری مستمر با واحد بازرسی
برای پاسخگویی به شکایات و تعامل با دستگاههای
نظارتی ،تجلیل کرد.

برگزاری آیین افتتاح رقابتهای

بدمینتون نونهاالن قهرمانی کشور در
بندرعباس

آیین افتتاح رقابتهای بدمینتون نونهاالن (دختر)
قهرمانی کشور باحضور فریبا مددی نائب رئیس
فدراسیون  ،امیر سرتیپ  ۲خلبان حیدریان فرمانده
پایگاه هوایی نهم شکاری  ،فاطمه مرادی معاون
ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان  ،خادم
رئیس هیات بدمینتون استان در محل سالن عقاب
پایگاه نهم شکاری بندرعباس برگزار شد.
به گزارش دریای اندیشه،رقابتهای بدمینتون قهرمانی
کشور خردساالن دختر در دو رده سنی زیر  11سال
و زیر  1۳سال از  1لغایت  ۴آذر ماه در بندرعباس
در حال برگزاری است .همچنین این مسابقات در
دو رده ی سنی زیر  11و زیر  1۳سال در جداول
تیمی  ،یک نفره و دو نفره با حضور  ۲۲تیم و
نزدیک به  1۴۰بازیکن از سراسر کشور برگزار می
شود .همچنین  ،کالس ارتقاء داوری درجه  ۳به ۲
نیز هم در بندرعباس و در جریان این مسابقات برگزار
خواهد شد.

پذیرش تلفنی آگهی
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فرهنگ و هنر

29ربیع الثانی ۱۴۴۴
شماره ۱623
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 6۱۵0جلد کتاب از انتشارات
کانون در هفته کتاب و
کتابخوانی اهدا شد

مدیر کل کانون هرمزگان گفت :در هفته کتاب و کتابخوانی  ۶۱۵۰جلد کتاب از انتشارات کانون به مدارس کم برخوردار ،نهادهای فرهنگی،
بهزیستی و اعضای مراکز اهدا شد .به گزارش دریای اندیشه،پروین پشتکوهی مدیرکل کانون هرمزگان گفت :در هفته کتاب و کتابخوانی با هدف
ترویج مطالعه دربین کودکان و نوجوانان ،اهدای کتاب از مراکز کانون ،واحدهای فرهنگی ،ادبی و پستی کانون صورت پذیرفت .پشتکوهی اعالم
نمود :کانون هرمزگان حدود  ۶۱۵۰جلد کتاب را به نهادهای فرهنگی ،بهزیستی و مدارس کم برخوردار اهدا نموده است.

اجتماع باشکوه دانشجویان بسیجی هرمزگان برگزار شد

خبـــر

خبـــر
شوبندرویژه فصل پاییز در قاب شبکه

برگزاری دورههای طرح آموزش

استانی سیمای خلیج فارس

رایگان هنر در جزیره قشم

شبکه استانی سیمای خلیج فارس در فصل پاییز
برنامه شوبندر را بارویکردی جدید و نو بر روی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم
از برگزاری دورههای طرح آموزش رایگان هنر در

راستای شعار تحول و عدالت محوری دولت سیزدهم

در جزیره قشم خبر داد.

به گزارش دریای اندیشه ،مهدی سالمتی هرمزی
بابیان این مطلب اظهار کرد :در راستای شعار تحول
و عدالت محوری دولت سیزدهم و برنامههای وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستیابی به هدف توسعه
اقتصاد هنر و کسبوکارهای فرهنگی و هنری و
صیانت از هنرهای ملی ،بومی و محلی ،طرح آموزش
رایگان مهارتهای مختلف هنری در جزیره قشم
اجرا میشود.
وی ادامه داد :ثبتنام دوره آموزشی رشتههای
مختلف هنری در راستای اجرای طرح آموزش
رایگان هنر در مناطق محروم ،کمتر توسعهیافته و
مرزی در جزیره قشم از مدتی قبل آغازشده و در
آینده نزدیک کالسهای آن برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم
افزود :کلیه برنامههای مرتبط با این طرح بدون
دریافت هزینه و کامال رایگان بوده و عالقهمندان
برای شرکت در این دورهها میتوانند یکی از 3۴
رشته مهارتی از جدول دورههای آموزشی موجود در
سامانه را انتخاب و ثبتنام نمایند.
سالمتی هرمزی در پایان گفت :از نوجوانان و جوانان
عالقهمند به رشتههای فرهنگی و هنری دعوت
میشود که از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و
با مهارتآموزی برای ایجاد کسبوکارهای فرهنگی
و هنری نهایت تالش خود را بکنند.
گفتنی است ،تاکنون  ۴۰۰هنرجو در گروه های
سنی  ۱۵تا  ۵۵سال ،از نقاط مختلف جزیره در این
طرح ثبت نام کرده اند.
الزم به ذکر است ،به هنرجویان پس از گذراندن
دوره مورد نظر ،مدرک مهارتی از وزارت فرهنگ و
ارشاد اعطا خواهد شد.

صدها دانشجوی بسیجی دانشگاههای هرمزگان امشب
در مراسمی با گرامیداشت  2آذر سالروز تشکیل بسیج
دانشجو و طلبه ،از پدر شهید مجتبی امیری دوماری
بسیجی مدافع امنیت قشم تجلیل کردند.

به گزارش دریای اندیشه ،صدها دانشجوی بسیجی
دانشگاههای هرمزگان در برنامه ویژهای با عنوان
«پیشگامان رهایی» در مسجد جامع بندرعباس با
گرامیداشت دو آذرماه سالروز تشکیل بسیج دانشجو
و طلبه از سوی امام خمینی (ره) ،یاد و خاطره شهید
مجتبی امیری دوماری بسیجی مدافع امنیت در جزیره
قشم را که  3۰شهریورماه زخمی و  9مهرماه آسمانی
شد را گرامی داشتند.
در این مراسم حجت االسالم عبادی زاده نماینده ولی
فقیه در هرمزگان ،مهدی دوستی استاندار هرمزگان،

سردار اباذر ساالری فرمانده سپاه امام سجاد (ع)
هرمزگان و سردار هاشمی از فرماندهان نیروی دریایی
سپاه ،روسای دانشگاههای پیام نور و فرهنگیان
هرمزگان حضور یافته و سخنرانی کردند.
هر جا رنجی باشد ،بسیج فریاد رس مردم است
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این مراسم گفت:
هیچ رویدادی را از ابتدای انقالب ،بدون نقش آفرینی
بسیج پشت سر نگذاشتهایم و از شلمچه تا خرمشهر و
عبور از روزهای ناامنی و ترور و تهدید و تحریم با تفکر
بسیجی ممکن شده است و امروز نیز تفکر بسیجی به
ایران چنان قدرتی داده که با تمام توان بدنبال مهار آن
هستند .وی تأکید کرد :هر جا رنجی باشد ،بسیج فریاد
رس مردم است و اکنون صحنه خیلی مبهم نیست و
با نگاهی به تاریخ میتوانیم نمونههای مشابهی از آنچه

هرمزگان هم در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه
بسیج دانشجویی در میان بسیج اقشار ،عنوان کرد:
هرجایی گرهای به کار نظام بیفتد ،بسیج شاه کلید
همه قفلهای بسته است و بسیجی بن بستی ندارد.
وی تصریح کرد :ایستادگی تا پای جان ،دوری از منیت
و تکبر ،اطاعت از رهبری و هوش سیاسی سبب شده
تا اقشار مختلف بسیج ،خاری در چشم دشمنان این
سرزمین باشند.
در بخشی از این مراسم از پدر شهید بزرگوار مجتبی
امیری دوماری تجلیل و مستندی مرتبط با این شهید
امنیت در جزیره قشم پخش شد.
دانشجویان بسیاری پس از پایان مراسم با بوسیدن
دست و صورت این پدر شهید ،ضمن تفقد از وی ،یاد
و خاطره فرزندان او را نیز گرامی داشتند.

با ایران اسالمی به راه انداختهاند را برای مهار دیگر
ملتها و کشورها ببینیم.
بسیج ریشه در تاریخ ملت ایران دارد
حجت االسالم عبادی زاده نماینده ولی فقیه در
هرمزگان نیز در اظهاراتی عنوان کرد :بسیج ریشه
در تاریخ ملت ایران و اسالم دارد و آنان که خودشان
بی ریشهاند ،سخنانی را خطاب به بسیج میگویند که
خودشان شایسته آن هستند.
وی تأکید کرد :بسیجی مرد میدانهای بزرگ و سخت
است و ایران قوی امروز حاصل تفکر بسیجی است و
همین تفکر است که سبب شده تا دشمن با تمامی
فشارها نتواند انقالب اسالمی را متوقف کند.
بسیج شاه کلید همه قفلهای بسته است
سردار اباذر ساالری فرمانده سپاه امام سجاد (ع)

هرمزگان میزبان سومین جشنواره پژوهش سرای دانش آموزی کشور
اختتامیه سومین دوره جشنواره پژوهش سرای دانش
آموزی کشور در بندرعباس برگزار می شود.

به گزارش دریای اندیشه ،محمد قویدل مدیر کل
آموزش و پرورش هرمزگان ،اظهار کرد :اختتامیه
سومین دوره جشنواره علمی و پژوهشی پژوهش
سراهای دانش آموزی کشور در بندرعباس برگزار می
شود .وی افزود :این همایش در سوم آذر ماه با حضور

ردیا هب سبک شعر

گزینش اشعار :یعقوب سهوزاده  /کارشناس ادبیات
اشعار اختصاصی دریای اندیشه

تنم تابوت غمگینی که جانم را نمی فهمد

دلم برایت تنگ می شود

حوزه علمیه خواهران هرمزگان همایش بین المللی
تمدن نوین اسالمی»
«مادران فاطمی ،تربیت حسینیّ ،
را همراه با گرامیداشت بانوی شهیده فاطمه نیک را
برگزار می کند.
همایش بین المللی «مادران فاطمی ،تربیت حسینی،
تمدن نوین اسالمی» همراه با گرامیداشت بانوی شهیده
ّ
فاطمه نیک با همکاری تعدادی از دانشگاه ها و مراکز
علمی و با اخذ امتیاز از پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم  ISCتوسط حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان
برگزار می شود.
نسل تمدنسازحسینی ،اصول و
شاخص های تربیت
ِ
روشهای تربیت دینی نسل تمدنساز حسینی ،الگوهای
فاطمی و تربیت نسل تمدنساز حسینی ،راهکارهای
تکریم نسل تمدنساز حسینی ،مادران فاطمی و
راهبردهای تربیت نسل تمدنساز حسینی ،آثار تکریم

وقتی قرار است جنگ
به خاور میانه کشیده شود

به موهای عاشقم

شبیه بغض نوزادی که ساعت هاست
می گرید

و قرارگاه کوچکی

پر از حرفم کسی اما زبانم را نمی فهمد

که چهارشنبه است...

انارم دانه دانه دانه دانه دانه غم دارم
کسی تا نشکنم راز نهانم را نمی فهمد

ناهید عرجونی

دلم تنگ است و می گریم  ،دلم تنگ است و می خندم
کسی که نیست دیوانه جهانم را
نمی فهمد
چنان درآتش غم سوخته جانم که
می دانم
پس ازمرگم کسی نام و نشانم را نمیفهمد
شاعر  :حسین منزوی

درخشش هنرمند مینابی در بیست
و چهارمین جشنواره بینالمللی
قصهگویی کشور
یاسمن عباسی مدیر باشگاه کتابخوانی کلودنگ
و از قصه گویان برتر استان و شهرستان میناب در
بخش  2۰دقیقه ای در بیست و چهارمین جشنواره
بینالمللی قصهگویی که دراستان خراسان رضوی
برگزار شد به عنوان نفر برتر این جشنواره برگزیده
و معرفی شد.یاسمن عباسی مدرس و مدیر باشگاه
کتابخوانی کلودنگ شهرستان میناب از روستای
دمشهر این شهرستان توانست از بین  8۶نفر قصه
گو کشور با قصه گویی (روباه غریبکی )  2۰دقیقه
ای خود در این جشنواره به عنوان نفر اول انتخاب
شد.

برگزاری همایش مادران فاطمی ،تربیت حسینی ،تم ّدن نوین اسالمی

کشیده شود به انگشت های تو

دل تنگم حصار استخوانم را نمی فهمد

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش،
مسئوالن و میهمانان کشوری و استانی برگزار می شود.
به گفته مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان ،در دوره
های اول و دوم این جشنواره ،استان هرمزگان با کسب
رتبه ششم و هفتم کشوری در بین ده رتبه برتر قرار
گرفت و برای دوره سوم میزبان این جشنواره انتخاب
شد .قویدل ادامه داد :برنامه با هدف تقویت و تعمیق

فرهنگ مطالعه ،انجام تحقیق و پژوهش فردی ،گروهی
و ایجاد زمینه مشارکت و تقویت مهارت کار گروهی در
بین دانش آموزان در سه مرحله منطقه ای ،استانی و
کشوری با  ۱۰عنوان مسابقه (ادبیات و علوم انسانی،
نجوم ،نانوفناوری ،زیست فناوری ،سلولهای بنیادی و
پزشکی بازساختی،آزمایشگاه علوم تجربی ،انرژی های
نوین ،کدنویسی ،طب ایرانی و رباتیک) برگزار می شود.

آنتن برده است.برنامه شبانه در قالب دو بخش زنده
و تولیدی در هفته پنج شب از شبکه خلیج فارس
پخش می شود .این برنامه با پخش موسیقی و معرفی
مشاغل دریایی و درکنار آن با ناخدایان قدیمی به
گفتگو می نشیند و نگاهی هم به رویدادها و مراسم
مناسبتی روز دارد.
در کنار این بخش ها  ،زیباییهای استان و مکانهای
گردشگری و تاریخی آن به مخاطب معرفی می شوند.
با توجه به شروع فصل پائیز و آب و هوای بهاری استان
 ،برنامه شبانه شوبندر در فضای باز مجموعه مرکز
تقدیم مخاطبان استان می شود .برنامه شامل بخش
های مختلف و متنوع از جمله  :مجری – کیکنگ
(موسیقی ) – سخن بزرگان ایران – گردشگری –
معرفی مکانهای تاریخی – لو تیو (کنار ساحل ) –
معرفی مشاغل دریایی – ماچله (معرفی کتاب) – لهر
ما (معرفی روستا ) – روزون رفته و لوپندی ( انتخاب
یک ترانه ودرخواست از مخاطب برای لب خوانی و
ارسال به برنامه و قضاوت مخاطبان ) است .

مادران فاطمی بر تحقق تمدن نوین اسالمی ،نقش
حجاب و عفاف مادر فاطمی بر تربیت نسل تمدنساز،
تحوالت جمعیت و نسل تمدنساز حسینی از محورهای
این همایش است که در دو قالب پژوهشی و فرهنگی
برگزار می شود.
قالبهای آثار فرهنگی شامل نمایشی :فیلم کوتاه،
نماهنگ ،مستند ،انیمیشن ،موشن گرافیک ،استوری
موشن ،پادکست ،کتاب صوتی .تجسمی :عکس ،نقاشی،
پوستر ،کاریکاتور .موسیقی :تولید و اجرای سرود.
ادبیات :شعر ،داستان کوتاه ،خاطره نویسی .رسانه :تبلیغ
نوین ،سایت .صنایع دستی :طراحی مد لباس حجاب و
عفاف(بخش ویژه پوشش بومی) و طرح فرهنگی می
باشد .قالب های آثار پژوهشی نیز شامل مقاله ،کتاب،
تمدن نوین اسالمی» روز
فاطمی ،تربیت حسینیّ ،
پابان نامه و طرح پژوهشی است.
براساس این گزارش ،همایش بین المللی «مادران چهارشنبه  9آذر ماه برگزار می شود.

رودی هک ردیا شد

ختصاصی:
ا

سردار شهید حاج علی حاجبی

بی عیب و نقص
به شیوه ی انجام کارهایش اطمینان داشتیم ؛ چون این شهید بزرگوار هر کاری را که
می خواست انجام بدهد  ،توانایی اش را داشت و یقین داشتیم که همه ی کارهایش
محکم و بی نقص است  ،هر کاری را که می خواستیم به او واگذار کنیم  ،مطمئن
بودیم از عهده اش بر می آید.
گام های استوار
به هر زحمتی که بود به اهدافش می رسید  .اصال چهره ی شهید حاجبی چهره ی
پرکاری بود  ،یک آدم به تمام معنا سخت کوش .
وقتی به حاج علی نگاه می کردی می شد گفت ؛ اسوه ی تالش  ،کار  ،مجاهدت
 ،تفکر  ،تواضع و تدین و تمام خصوصیاتی را که ما در کتاب ها خوانده یا در رفتار
بزرگان مشاهده کرده بودیم  ،یا در دوستان شهیدمان دیده و شنیده بودیم  ،همه ی
این ها را می توانستی در شهید حاجبی به روشنی ببینی .
خبر تلخ
قبل از عملیات کربالی یک  ،عراق به مهران حمله کرد و مهران را پس گرفت  .من
مجروح شدم .
رای عملیات کربالی یک بهبودی نسبی پیدا کرده بودم  .با رزمنده ها به جبهه
برگشتیم تا در عملیات شرکت کنیم  ،در بین راه که می رفتیم از رادیو شنیدیم
عملیات انجام شده ؛روز دوم یا سوم عملیات بود که ما به ایالم رسیدیم .

وارد قرارگاه عملیاتی که شدیم بالفاصله سراغ علی حاجبی را گرفتیم  ،از رزمنده
ها سؤال کردیم که یک اطالعات کلی دستمان بیاید تا در مورد منطقه و وضعیت
عملیات توجیه شویم ! اما در کمال نا باوری یکی از رزمنده ها خبر شهادت علی
حاجبی را به ما داد و ما را بسیار متأثر کرد .
خاطرات غالم رنجبر  ،همرزم شهید
سرباز مطیع والیت
از سال  ۵9با شهید علی حاجبی آشنا شدم  ،او از نیرو های جدیدی که تازه وارد
تشکیالت سپاه شده بود به حساب می آمد .
از بدو ورود در مسئولیت های متعددی مشغول انجام وظیفه شد ؛ از همان ابتدا
فردی متدین و اهل نماز بود ؛ نماز شبش ترک نمی شد  ،اهل عبادت و مناجات و
گوش به فرمان والیت فقیه و مسئولین نظام بود .
عاشق خدمت
عالقه زیادی به خدمت داشت و هیچ گاه خسته نمی شد ؛ خوشبختانه هر کاری که
به او واگذار می شد  ،با کمال میل می پذیرفت ؛ حتی در یک زمان دو مسئولیت
داشت  ،مسئولیت مخابرات لشکر و جانشینی ستاد  .از کم کاری و افرادی که نسبت
به جنگ نق می زدند  ،خیلی بدش می آمد .
او انسانی شجاع  ،مهربان و متواضع بود .
ادامه دارد...

سردبیر :ملیحه قاسمی
نشاني :بندرعباس،حدفاصل چهارراه فاطمیه و چهارراه پلنگ صورتی(روبروی پاساژ
طباطبائی) کوچه شهید سام پور داخل کوچه ساختمان بهاء ،طبقه اول ،واحد یک
روزنامه سیاسی ،فرهنگی ،ورزشی
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خبـــر
شرکت گاز ایران  30زمین چمن
در میناب میسازد

شرکت گاز ایران با ساخت  30زمین چمن مصنوعی
در جزیره میناب موافقت کرد.

در نشست ویژهای که امروز با حضور حسین رییسی
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس و سلیمی
نماینده شرکت گاز کشور و خادمی مدیرکل ورزش
و جوانان هرمزگان در دفتر فرماندار میناب برگزار
شد ،مسائل و مشکالت مرتبط با شرکت گاز در شرق
استان و شهرستان میناب بررسی شد.
حسین رییسی نماینده شرق استان ضمن تأکید بر
ضرورت شتاب دهی در اجرای پروژههای گازرسانی
در شهرستانهای مختلف استان ،خواستار ایفای
مسؤولیتهای اجتماعی شرکت گاز در شرق
هرمزگان شد.
در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکالت در
اجرای پروژه ملی انتقال گاز ،از سرفصل مسئولیت
های اجتماعی پروژه مذکور نصب تعداد  ۳٠چمن
مصنوعی ورزشی در شهرستان میناب مورد موافقت
قرار گرفت.
مقرر شد تا این زمینهای چمن مصنوعی با کیفیت
مناسب و با محوریت روستاهای کمتربرخوردار
ساخته شود.

خبـــر

هیچمتقاضی
بی خانه نمی ماند

با حکم مشاور رئیس جمهور؛

مشاور و سرپرست اداره کل حوزه

دبیر شورایعالی مناطق آزاد منصوب
شد

مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان :تمام هرمزگانی های متقاضی مسکن که
در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند وشرایط الزم را دارند بی خانه
نمی مانند.
عباس کمالی مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان اظهار داشت :از ۱٠4
هزار نفری که تاکنون در سامانه نهضت ملی مسکن در استان ثبت نام
کرده اند ،در پاالیش اولیه ۲5هزار نفر و در نهایت ۱۳هزار و 5٠٠نفر
تایید نهایی شدند.
به گزارش دریای اندیشه؛کمالی با بیان اینکه تعهد دولت برای ساخت
مسکن در این طرح برای هرمزگان  49هزار و  95٠واحد در چهارسال
است ،اظهار داشت :در حال حاضر ازاین تعداد ۲5 ،هزار واحد در حال
ساخت آپارتمان و یا واگذاری زمین جهت ساخت مسکن ویالیی به
متراژ  ۲٠٠تا  ۲5٠متر مربع در شهرهای زیر۲5هزار نفر است.
وی افزود :تالش می کنیم تا حد امکان زمین مورد نیاز را تامین و پروژه
در شهرهای مختلف بصورت ویالیی باتوجه به تاکید وزیر و استاندار

واگذار کنیم که در بندرعباس بدلیل کمبود زمین ،درحال حاضر این
امکان وجود ندارد .کمالی همچنین تأکید کرد :تا پایان سال جاری کل
سهمیه استان وارد فاز اجرا یا واگذاری زمین می شود.
مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان خاطرنشان کرد :زمین در رودان،
سیریک و حاجی آباد تحویل داده شده است ومابقی شهرها نیز بزودی
زمین جهت ساخت مسکن ویالیی واگذار می شود.
مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان تصریح کرد :درحال حاضر به بیش از
 5٠درصد تعهدات مان عمل کرده ایم و به تازگی برای ۳هزار متقاضی
مسکن در رودان5 ،هزار متقاضی در میناب و دوهزار متقاضی در حاجی
آباد نیز زمین جهت ساخت مسکن ویالیی در حال واگذاری است.
وی با اشاره با انجام مراحل الحاق ۲٠٠هکتار زمین در پنجه علی به

شهر بندرعباس جهت ساخت ۱5هزار واحد آپارتمانی برای متقاضیان
طرح نهضت ملی مسکن گفت :بزودی عملیات اجرایی این واحدها نیز
شروع می شود.
کمالی درخصوص گالیه بندرعباسی ها نسبت به عدم اجرای طرح
نهضت ملی مسکن بصورت ویالیی در بندرعباس علی رغم وجود زمین
در مناطق مختلف شهر از جمله شمال و جنوب بلوار شهید رجایی،
شمال وشرق میدان میوه وتره بار ،اطراف راه آهن و ...اظهار داشت
 :زمین ها به شهر الحاق نشده است و پیگیر الحالق آنها هستیم که
زمانبر است ودر حال حاضر نمی توانیم این طرح را بصورت ویالیی
در بندرعباس اجرا کنیم و واحدها باسرعت بصورت آپارتمانی احداث
می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

به دنبال ارتقاء ایمنی گردشگران
در غار نمکدان هستیم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد

قشم در بازدید از ژئوسایت غار نمکدان بر لزوم
ارتقاء ایمنی گردشگران تأکید کرد.

به گزارش دریای اندیشه ،افشار فتحاللهی در این
بازدید که با حضور جمعی از معاونان و مدیران
سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد ،بر ضرورت
اجرای اقداماتی با هدف افزایش ایمنی و ایجاد
شرایط برای خدماترسانی بهتر به گردشگران
تأکید کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این
بازدید انجام اقدامات اجرایی همچون نورپردازی و
تقویت تجهیزات ایمنی ،بهسازی مسیر دسترسی
گردشگران به ژئوسایت غار نمکدان را از موارد
ضروری دانست که باید ضمن رعایت استانداردهای
موردنظر ژئوپارک و محیطزیست با سرعت اجرایی
شود.
فتحاللهی خاطرنشان کرد :غار نمکدان جزیره
قشم بهواسطه ویژگیهای خاص خود عالوه بر
جاذبه گردشگری طبیعی ،میتواند با برنامهریزی
هدفمند جهت جذب گردشگران سالمت نیز مورد
بهرهبرداری قرار گیرد.
اواخر مهرماه سال جاری ژئوسایت غار نمکدان قشم
بهعنوان یکی از  ۱٠٠سایت برتر زمینشناسی جهان
در سال  ۲٠۲۲به انتخاب اتحادیه بینالمللی علوم
زمین انتخاب شد.

توقیف لنج متخلف با سوخت
قاچاق در بوموسی
فرمانده پایگاه دریابانی بوموسی از توقیف یک لنج با
محموله سوخت قاچاق خبر داد.

به گزارش دریای اندیشه ،سرهنگ حمید حاتمی
فرمانده پایگاه دریابانی بوموسی در تشریح این خبر
اظهار داشت :مرزبانان پایگاه دریابانی بوموسی با تسلط
اطالعاتی بر آب های منطقه ،مطلع شدند قاچاقچیان
قصد دارند به وسیله یک لنج ،محموله سوخت قاچاق
را به خارج از مرزهای کشور انتقال دهند.
وی افزود :براساس این خبر بالفاصله واحدهای
عملیاتی به موقعیت شناسایی شده در حوالی جزیره
اعزام و پس از جست و جو موفق شدند لنج مورد نظر
را شناسایی و توقیف کنند.
فرمانده پایگاه دریابانی بوموسی با اشاره به دستگیری
 4متهم در این رابطه ،تصریح کرد :مرزبانان موفق
شدند در بازرسی از لنج توقیفی ۲5 ،هزار لیتر
گازوئیل قاچاق به ارزش  6میلیارد و  75٠میلیون
ریال را کشف کنند.

SMS
09395811629
در انتظار شما هستیم

ترخیص فوری مواد اولیه تولید آنتی بیوتیک و اسپری تنفسی از بندر شهید رجایی با دستور ویژه قضایی

رئیس کل دادگستری هرمزگان از ترخیص فوری
محموله  ۱6تنی مواد اولیه تولید انواع آنتی بیوتیک
و بیش از یک میلیون و  ۲٠٠هزار عدد اسپری تنفسی
از بندر شهید رجایی بندرعباس با دستور ویژه قضایی
و برای تأمین نیاز کشور خبر داد.
مجتبی قهرمانی در چهل و ششمین بازدید خود از
گمرک شهید رجایی بندرعباس ،ضمن نظارت بر
فرآیند امور در بزرگترین گمرک کشور ،با حضور در
سالن مراجعات عمومی با مسئولین گمرکات استان
و تعدادی از فعالین حوزه تجارت به دیدار و گفتگو
پرداخت.
همچنین نهمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست
های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان ،به ریاست
رئیس کل دادگستری استان و با حضور دادستان مرکز

کمبود دارو و کمک و مساعدت مسئوالن قضایی به
دولت در امر کنترل بازار در این حوزه ،امروز جلسه
ای تخصصی با موضوع دارو و با حضور مسئولین
گمرک ،اداره بندر و فعالین حوزه دارو در محل گمرک
شهیدرجایی بندرعباس برگزار شد که در جریان
آن ضمن بررسی گزارشات واصله ،جهت رفع موانع
موجود ،تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
وی با تأکید بر اینکه عملکرد بنادر و گمرکات استان
هرمزگان در حوزه دارو عملکرد مطلوبی است ،تصریح
کرد :امسال حدود  4هزار تن دارو به گمرکات اظهار
شده و همین حدود هم ترخیص شده است و امورات
به صورت مطلوب در جریان است.
قهرمانی ادامه داد :بعضی از این محموله ها با مشکالت
جزئی مواجه بودند که طی جلسه ای که با حضور
مسئولین قضایی ،مدیران گمرک و تعدادی از صاحبان
کاال در محل گمرک برگزار شد ،مشکالت این محموله
ها نیز حل شد.
مجتبی قهرمانی همچنین با اشاره به اخبار مربوط
به کمبود برخی اقالم دارویی و آنتی بیوتیک ها
در داروخانه ها و مراکز درمانی کشور و درخواست
واردکنندگان و صنایع تولید دارو برای ترخیص
محموله بزرگ مواد اولیه موجود در بندر شهید
رجایی بندرعباس ،اعالم کرد :دستور ویژه قضایی برای
ترخیص فوری محموله  ۱6هزار تنی مواد اولیه آنتی

فرماندار خمیر:

عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان مورد ارزیابی قرار می گیرد
فرماندار خمیر گفت:عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان در
پایان سال جاری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی افزود :دستگاه هایی که در ارزیابی بهترین عملکرد را داشته
باشند تشویق و به دستگاه های ضعیف تذکر داده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از شهرستان بندرخمیر؛ میر
هاشم خواستار در جلسه شورای اداری شهرستان خمیر همچنین
تأکید کرد :عملکرد بانک ها نیز بر اساس وظایفی که برعهده دارند
مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی عنوان کرد :بعضاً از جانب برخی شهروندان گالیههایی در
خصوص تاخیر یا سختگیریهایی در پرداخت تسهیالت در حوزه
های مختلف همچون ازدواج ،مسکن ،تسهیالت خوداشتغالی و
غیره مطرح میشود که در این راستا به برخی از بانکها تذکر و از
آنها خواسته شده در روند پرداخت ها تسهیل گری کنند.
فرماندار در ادامه بر تکمیل پروژههای نیمه تمام دستگاه های
اجرایی تاکید کرد و از مدیران این دستگاه ها خواست در تکمیل

پروژه ها تسریع کنند .وی همچنین از آنان خواست ماهانه میزان
پیشرفت پروژه های عمرانی را به فرمانداری گزارش کنند.
رئیس شورای اداری شهرستان خمیر همچنین در این جلسه
عنوان کرد :با توجه به ظرفیت هایی که در حوزه های کشاورزی،
معادن ،شیالت و غیره در سطح شهرستان وجود دارد مدیران
ادارات مربوطه در راستای منتفع شدن بیشتر مردم از این حوزه ها
تالش بیشتری داشته باشند.
تسریع در روند توسعه شبکه آب و برق در برخی محالت شهر بندر
خمیر و دیگر نقاط شهرستان از جمله موضوعاتی بود که فرماندار
بر آن تأکید کرد.
وی همچنین از اداره راهداری خواست برای نوسازی ناوگان
خودرویی با استفاده از تسهیالت برای شرکت اشخاص حقیقی
و حقوقی همکاری و پیگیری کند.
قابل ذکر است در این جلسه ادارات آب ،برق و راهداری گزارشی
از اقدامات  ۸ماهه خود را بیان کردند.

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی،
«سید علی حسینی» به عنوان «مشاور و سرپرست
اداره کل حوزه دبیر» این دبیرخانه منصوب شد.
به گزارش دریای اندیشه،حجت اهلل عبدالملکی در
حکمی «سید علی حسینی» را به عنوان «مشاور و
سرپرست اداره کل حوزه دبیر شورایعالی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
جناب آقای سید علی حسینی
با توجه به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به
موجب این ابالغ به عنوان «مشاور و سرپرست
اداره کل حوزه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی» منصوب میشوید.
هماهنگی ،تعامل ،اخالق مداری و رعایت تقوی
الهی در انجام امور محوله و وظایف تعیین شده
از جمله تنظیم برنامهها و جلسات با مسئولین
امر ،پیگیری و نظارت در امور جاری و تالش وافر
برای خدمتگزاری اسالمی با رویکرد فسادستیزی
در چارچوب قوانین و مقررات به طور اخص مورد
انتظار است.
امید است با اتکال به خدای متعال در انجام سیاست
ها و برنامه های دولت مردمی و دبیرخانه با رعایت
مفاد «عهدنامه مدیران» ،همکاری با معاونین،
مدیران ،مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و
کارکنان محترم ،تحت توجهات حضرت ولیعصر
(عج) و با تأسی از منویات مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) موفق و موید باشید.

هوا در هرمزگان خنک تر
می شود

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

استان ،ناظر گمرکات ،مدیر گمرک شهید رجایی
بندرعباس ،رئیس اداره استاندار هرمزگان ،نماینده
سازمان غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشکی استان،
جمعی از مسئولین بنادر و گمرکات و نمایندگان برخی
از شرکت های فعال در زمینه داروسازی (وارد کننده
دارو و مواد اولیه دارویی) در محل سالن کنفرانس
گمرک شهید رجایی بندرعباس برگزار شد.
در این جلسه؛ ضمن بررسی میزان اقالم دارویی موجود
در گمرک شهید رجایی بندرعباس و ارزیابی اقدامات
بندر و گمرک در این خصوص ،بر لزوم ثبت اطالعات
دقیق محموله های دارویی در سامانه های موجود ،به
منظور تسریع و تسهیل دسترسی به اطالعات این
حوزه ،تأکید شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در حاشیه
این نشست ،اظهار کرد :در راستای تأکیدات ریاست
محترم قوه قضاییه در موضوع تسهیل تجارت ،به اتفاق
دادستان مرکز استان و تعدادی از مسئولین قضایی
و اجرایی ،بازدیدی  ۲ساعته از گمرک شهید رجایی
بندرعباس داشتیم و ضمن حضور در جمع فعاالن
حوزه تجارت و صادرات و واردات ،نقطه نظرات و درد
دلها و انتقادات آنها را شنیدیم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین گفت:
در راستای اجرای دستور هفته گذشته ریاست محترم
قوه قضاییه مبنی بر ورود دستگاه قضایی به مسأله
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بیوتیک و انتقال آن به صنایع تولید دارو ،صادر شده
است و در نتیجه آن ،این محموله در حال انتقال به
کارخانه است.
وی خاطرنشان کرد :بنابر نظر کارشناسان ،حدود دو
تا سه میلیون واحد انواع آنتی بیوتیک که شامل ۱5
محصول آنتی بیوتیک (کپسول ،شربت ،سوسپانسیون
ها و …) است از این محموله تولید خواهد شد.
قهرمانی از ترخیص محموله یک میلیون و  ۳٠٠هزار
عددی افشانه های تنفسی نیز خبر داد و گفت :با
توجه به اهمیت موضوع ،مأموریت ویژهای به دادستان
عمومی و انقالب بندرعباس داده شد تا ضمن نظارت
بر مراحل ترخیص ،با همکاری مسئوالن بندر شهید
رجایی بندرعباس ،این محموله بزرگ ،قبل از غروب
امروز ،از بندر شهید رجایی بارگیری و برای توزیع در
بازار ارسال شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه در
نتیجه ترخیص این محموله های بزرگ مواد اولیه آنتی
بیوتیک و افشانه های تنفسی ،بخش قابل توجهی از
نیاز کشور برطرف خواهد شد ،ضمن تشکر از همکاری
خوب دولت در این خصوص گفت :دستگاه قضایی در
راستای مأموریت های محوله برای کمک به دولت و
همچنین با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت
بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامه ،از هیچ
کوششی فروگذار نخواهد کرد.

هرمزگان رتبه دوم توسعه گلخانهها در کشور
معاون بهبودتولیداتگیاهی سازمان
جهادکشاورزی هرمزگان از ارتقا سطح
توسعه گلخانههای استان هرمزگان به رتبه
دوم کشوری خبر داد .
به گزارش دریای اندیشه ،مسعود گرگیج
معاون بهبودتولیداتگیاهی سازمان
جهادکشاورزی هرمزگان اظهار کرد :بر
اساس گزارش هفت ماهه معاونت امور
باغبانی وزرات جهادکشاورزی ،استان هرمزگان در جایگاه دوم توسعه گلخانههای
کشور قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه سطح زیر کشت فعلی استان  76۲هکتار با تولید  ۱7۳هزار تن
محصول در سال است افزود :پیشبینی میشود در سال  ۱4٠۲-۱4٠۱سطح زیر
کشت گلخانه های استان به  ۸5٠هکتار برسد .
معاون بهبودتولیداتگیاهی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بیان کرد :محصوالت
گلخانهای که در استان هرمزگان تولید میشود شامل گوجهفرنگی ،خیار ،فلفل
دلمهای ،بادمجان است الزم به ذکر است که این محصوالت به کشور های روسیه،
قطر ،امارات متحده عربی صادر میشود.

از چهارشنبه تا آخر هفته هوای هرمزگان تا  4درجه
کاهش می یابد.

به گزارش دریای اندیشه ،کارشناس هواشناسی
هرمزگان گفت:از لحاظ دمایی از روز چهارشنبه تا
پایان هفته جاری ،کاهش  ۲تا  4درجهای دما به ویژه
در مناطق شرقی و شمالی استان مورد انتظار است.
با تاثیر زبانههای سامانه پرفشار ،در مناطق شرقی و
مرکزی استان وزش باد نسبتا شدید شمال شرقی
پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت:
احتمال گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا دور
از انتظار نیست.
مرضیه سی سی پور گفت :با گذر موجی ناپایدار در
برخی نقاط استان از جمله جزایر خلیج فارس به ویژه
در ساعات بعدازظهر و شب ،رگبار پراکنده باران و
رعد وبرق و افزایش لحظهای سرعت باد پیش بینی
میشود .وی گفت :از ساعات بعدازظهر از سرعت باد
و تالطم دریا در تنگهی هرمز کاسته میشود.

پیشرفت ایران قوی با ایجاد موج

همدلی هر روز طوفانیتر از دیروز
میشود

شیخ راهبر گفت :بی شک با وحدت ،ما ایران قوی
در دنیا خواهیم بود و با ایجاد موج همدلی می توانیم
پیشرفت دریای ایران قوی را هر روز طوفانی تر از
دیروز کنیم.

به گزارش دریای اندیشه ،شیخ مسعود راهبر ،عالم
اهل سنت جنوب کشور در گفتوگوی اختصاصی با
خبرنگار هرمز ضمن گرامی داشت هفته بسیج اظهار
کرد :در این برهه از زمان حفظ وحدت و امنیت
مهمترین مقوله ای به شمار می رود که همه ما باید
بدان توجه ویژه ای داشته باشیم.
امام جمعه اهل سنت شهرستان بندر لنگه تصریح
کرد :حفظ وحدت میتواند دستاوردهای بسیار مهمی
را برای ایران اسالمی و همه ملت داشته باشد بی
شک با وحدت ،ما ایران قوی در دنیا خواهیم بود و با
ایجاد موج همدلی می توانیم پیشرفت دریای ایران
قوی را هر روز طوفانی تر از دیروز کنیم.
راهبر تاکید کرد :امنیت است که می تواند پیشرفت
های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ....ایجاد نماید و
ما با امنیتی پایدار می توانیم در دنیا حرف برای
گفتن داشته باشیم همه ما آگاه و بصیر به مسائل
جهان باشیم .وی با بیان اینکه با حفظ آرامش و
امنیت و با همدلی می توانیم توفیقات روز افزون را
در عرصه ایران اسالمی رقم بزنیم ،مطرح کرد :یقینا
کاستی ها و کمبود ها وجود دارد اما آنچه که میتواند
ما را به سر مقصد منظور برای رفع کاستی ها برساند
حفظ امنیت ،آرامش ،وحدت و برادری است که همه
این ها در گرو همدلی و ایران قوی و یکدل است.

