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کاهش پیدا میکند

پذیرش دانشجو در رشتههای علوم پزشکی در
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هرمزگانیهاآمادهرقابتدربزرگترینرویدادورزشیکشور
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان ۴۰۰ :تیم از سراسر استان برای رقابت در بازیهای کشوری جام پرچم ثبت نام کرده که از این تعداد ۲۸۶
تیم آقایان و  ۱۱۴تیم بانوان هستند.
صفحه 4
عکس :احمد محمدی  -دریای اندیشه

پیشرفت هرمزگان در گرو تحقق طرحهای مصوب سفر رییس جمهور است
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه تحقق و اجرای طرحهای مصوب سفر رییس
جمهور به هرمزگان سبب پیشرفت توام با عدالت استان خواهدشد ،گفت :مدیران
دستگاههای دولتی تمام توان خود برای به نتیجه رسیدن طرحهای رشد استان
بهکار گیرند.
مهدی دوستی در نشست بررسی و پایش پیشرفت مصوبه های سفر رییس جمهور
به هرمزگان افزود :مطابق برنامه ریزی صورت گرفته بخشی از این مصوبه های
سفر قرار است در هفته دولت سالجاری و بخش دیگر در دهه مبارک فجر به
بهرهبرداری رسیده و به مردم استان تقدیم شود.
وی بر تسریع روند اجرای پروژههای رشد هرمزگان در حوزههای کشاورزی ،شیالت
و گازرسانی به شرق و غرب استان تاکید کرد و این پروژهها را مهمترین طرحهای
دولت برای توسعه متوازن استان برشمرد.
استاندار هرمزگان تصریح کرد :تمام مدیران دستگاههای اجرایی مکلفند از تمام
ظرفیت خود و مجموعه تحت نظرشان را برای تسریع در تکمیل و به نتیجه رسیدن
پروژههای مصوب سفر رییس جمهور به کار بگیرند.
وی با تاکید بر اهمیت همه پروژههای مصوب سفر اظهارداشت :یکی از مهمترین
مصوبه ها ،گازرسانی به شرق استان است که مبنای توسعه منطقه و سپس استقرار
صنایع سنگین در شرق خواهد بود.

در این نشست همچنین مدیران  ۱۱دستگاه اجرایی که در سفر رییس جمهور
بیشترین و مهمترین پروژههای مصوب را داشتند؛ به ارائه گزارش در خصوص
آخرین روند اجرای پروژهها و دریافت اعتبارات و تسهیالت پرداختند.
گفتنی است؛ در سفر دیماه سال  ۱۴۰۰آیت اهلل سید ابراهیم رییسی رییس جمهور
به هرمزگان در مجموع  ۱۶۴طرح مهم و  ۴۹هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیالت
برای توسعه استان به تصویب رسید.

فرمانده انتظامی هرمزگان اعالم کرد؛

دستگیری  ۲متهم به قتل در هرمزگان
به گزارش دریای اندیشه  ،سردار غالمرضا جعفری
بیان داشت :در پی اعالم یک فقره قتل در روستاهای
تابعه بخش روئیدر شهرستان خمیر بالفاصله
کاراگاهان زبده آگاهی این شهرستان در محل حاضر
شدند.
وی افزود :طی بازدید از جسد مقتول هویت وی بنام
محمد غ  ۳۰ساله مشخص و محرز شد قتل توسط
فرمانده انتظامی هرمزگان گفت :با تالش ضربتی
افراد نزدیک و آشنا انجام شده است ،ضمن هماهنگی
کارآگاهان پلیس آگاهی دو متهم به قتل در
با مرجع قضایی دو نفر از مظنونان اصلی شامل یک
شهرستان خمیر شناسایی و در یک عملیات ضربتی
آقا و خانم شناسایی و دستگیر و به پلیس آگاهی
دستگیر شدند.

شهرستان منتقل شدند و مورد تحقیق و بازجویی قرار
گرفتند.سردار غالمرضا جعفری اظهار کرد :متهمان
دستگیر شده در ابتدا سعی در گمراه کردن مأموران
و نسبت دادن قتل به افراد غریبه و خارج از منطقه
را داشتند که با بازجوییهای فنی و تخصصی و ارائه
مدارک مستدل نهایتاً لب به اعتراف گشوده و به جرم
ارتکابی و قتل مقتول اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد:
متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی
به مرجع قضایی معرفی شدند.

پوشش کامل بیمه سالمت برای دهکهای یک تا سه در هرمزگان
همه دهکهای یک تا سه در هرمزگان بصورت کامل تحت پوشش بیمه سالمت
قرار گرفتند.

به گزارش دریای اندیشه ،مدیرکل بیمه سالمت هرمزگان گفت :در کشور بیش از
 ۵میلیون و  ۴۰۰هزار و در هرمزگان نیز بیش از  ۸۵هزار نفر از دهکهای یک
تا سه به صورت رایگان زیر پوشش خدمات بیمه سالمت همگانی قرار گرفتند.
علی علیزاده افزود :افرادی که هیچ بیمه پایهای ندارند میتوانند از خدمات بیمه
سالمت بهرهمند شوند.
وی گفت :هرچند که به دلیل کاهش هزینهها اولویت ،مراجعه به مراکز درمانی
دولتی است ،اما این بیمه در مراکز خصوصی هم با تعیین پزشک خانواده معتبر

است
مدیرکل بیمه سالمت هرمزگان گفت :دارندگان بیمه سالمت در مراکز درمانی
دولتی و خصوصی  ۱۰درصد از هزینههای بستری و  ۳۰درصد از خدمات سرپایی
را پرداخت میکنند.
هرمزگانیها میتوانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری شهروندی بیمه
سالمت به نشانی اینترنتی  eservices.ihio.gov.irو یا دفاتر پیشخوان
دولت پس از نام نویسی از خدمات این بیمه استفاده کنند.
وی افزود :تا کنون بیش از یک میلیون و  ۲۹هزار نفر در هرمزگان زیرپوشش بیمه
سالمت همگانی قرار گرفتند.

خبری
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تصویب برنامه عملیاتی توسعه ،نصب و
راه اندازی ارتباطات سیار در کیش

سرپرست و عضو هیات امنای اپراتور تلفن همراه
سازمان منطقه آزاد کیش از تصویب برنامه عملیاتی
توسعه  ۵Gدر کیش و ابالغ آن در راستای پیاده
سازی بستر های الزم برای ایجاد شهر الکترونیک
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و
امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش ،سرپرست
و عضو هیات امنای اپراتور تلفن همراه سازمان
منطقه آزاد کیش با بیان این که توسعه و استفاده از
تکنولوژی های نوین ارتباطی که یکی از شاخص ها
و اهداف اصلی سازمان در راستای پیاده سازی بستر
های الزم برای ایجاد شهر الکترونیک است ،گفت :با
هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر و نقش آفرینی کیش در این رویداد
مهم ،میان سازمان تنظیم مقررات ،شرکت ارتباطات
زیرساخت و اپراتور های ارائه دهنده خدمات ارتباطی
در جزیره کیش همکاری و تعامل سازنده ای ایجاد
شده است.
عزیزی در ادامه افزود :با همکاری و تعامل ایجاد شده،
زیرساخت های الزم برای افزایش ظرفیت ارتباطی
مشترکین تلفن همراه جزیره کیش در حال تامین،
نصب و راه اندازی می باشد و تجهیزات مورد نیاز نیز
در حال ورود به جزیره است.
سرپرست و عضو هیات امنای اپراتور تلفن همراه کیش
خاطر نشان کرد:اختصاص پروانه موقت فرکانس ۵G
بر روی باند  ۳۵۰۰مگاهرتز برای نخستین بار در
کشور در راستای جام جهانی  ۲۰۲۲قطر به اپراتور
های ارائه دهنده خدمات ارتباطی در کیش توسط
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و احداث
سایت های  ۴۰گانه  ۵Gاز جمله اقدامات موثری
است که موجب افزایش ظرفیت و کیفیت ارتباطی
مشترکین اپراتورهای تلفن همراه در جزیره کیش
خواهد شد.
سرپرست و عضو هیات امنای اپراتور تلفن همراه
کیش اضافه کرد ،اتصال مستقیم کابل فیبرنوری
 ۴۸کور تله کیش به تجهیزات شرکت ارتباطات
زیرساخت واقع در مرکز مخابراتی شهدای گمنام،
ایجاد مرکز پشتیبان زیرساخت کشور در جزیره جهت
حفظ و پایداری ارتباطات با سرزمین اصلی ،تکمیل
اتصال سایت های تجمیعی به شبکه فیبرنوری ،نصب
و راه اندازی تجهیزات ارتباطی و تقویت کننده جدید
در هتل های منتخب و مراکز تجاری ویژه کیش ،راه
اندازی شبکه ارتباطی  ۵Gدر جزیره به تعداد ۴۰
عدد توسط اپراتور های تلفن همراه ،ارائه سیم کارت
گردشگری ،عقد قرارداد رومینگ دیتا برای مشترکین
اپراتورهای خارجی ورودی به کیش و تقویت پوشش
درون ساختمانی و برون ساختمانی نقاط منتخب از
جمله مصوبات شورای راهبردی می باشد که اپراتور
های ارائه دهنده خدمات هستند.
گفتنی است در راستای تامین نیازمندی های
ارتباطات ثابت و سیار گردشگران و کیشوندان در
زمان برگزاری جام جهانی  ۲۰۲۲قطر ،شورای
راهبری  ۵Gجزیره با حضور نمایندگانی از سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،شرکت ارتباطات
زیرساخت ،اپراتورهای همراه اول ،ایرانسل ،فناپ و
اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش "تله
کیش" برگزار شد.

شهردار بندرعباس مطرح کرد:

رسیدگی به تمام درخواستهای
شهروندان منطقه ۲

شهردار بندرعباس گفت :با حضور مدیر منطقه
دو شهرداری و جمعی از مدیران شهری بهصورت
میدانی از نقاط مختلف این منطقه بازدید کردیم
و درخواستهای شهروندان را شنیدیم؛ به آنها
اطمینان میدهیم به تمام درخواستها رسیدگی
شود ،.مهدی نوبانی در صفحه شخصی خود در
اینستاگرام نوشت«:بازدیدهای دورهای تابستان به
منطقه دو رسید .یک مسئله مهم در این بازدیدهای
دورهای ،ایجاد تعهد است و این کار باعث میشود
شهرداری این منطقه ،بیشتر پای کار خود باشد.
در تمام بازدیدها مصوبات را تا حاصل شدن نتیجه
نهایی دنبال میکنیم و بهصورت جدی به دنبال
تحقق تصمیماتی هستیم که در جریان بازدید،
گرفته شده است.
منطقه دو شهرداری بندرعباس از جمله مناطقی
است که عمر دو تا سه ساله دارد و کار خود را
زمانی شروع کرد که این کالنشهر به چهار منطقه
تقسیم شد؛ با حضور مدیر این منطقه و جمعی
از مدیران شهری بهصورت میدانی نقاط مختلف
این منطقه را بازدید و درخواستههای شهروندان
را شنیدیم و به آنها اطمینان میدهیم به تمام
درخواستها رسیدگی میشود.این نکته را نیز باید
متذکر شوم که در بحث تحول کالن بافت فرسوده
شهر بندرعباس ،هیچ راهی جز حرکت بزرگ ملی
نداریم و امیدواریم تحوالت مثبتی در این محدودهها
اتفاق بیفتد».
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ماموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری حاجی آباد از  ۸هکتار زمینهای ملی در محدوده پاشغ احمدی این شهرستان رفع تصرف کردند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری حاجی آباد گفت :ارزش زمینهای رفع تصرف شده  ۴۰میلیون تومان است.جمشید ساالری گفت :متصرفان
در این زمینها اقدام به ساخت و ساز کرده بودند.

رفع تصرف  ۸هکتار از
زمینهای ملی در حاجی
آباد

 2۷۷هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آبهای قشم کشف شد

خبــر

13محرم1443

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از اجرای طرح
ضربتی مقابله با قاچاق سوخت و کشف  ۲۷۷هزار لیتر
گازوئیل در آبهای جزیره قشم خبر داد.

به گزارش دریای اندیشه ،سردار حسین دهکی در
تشریح کشفیات قاچاق سوخت در آبهای هرمزگان
اظهار داشت :مرزبانان هرمزگان در مرزهای آبی قشم
در اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق فرآوردههای
نفتی با انجام کار اطالعاتی و گشت زنیهای هدفمند
از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال مقادیر قابل
توجهی سوخت به وسیله یک فروند موتور لنج مطلع
و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار
خود قرار دادند.وی ادامه داد :پس از بررسی و صحت
خبر ،مرزبانان به محل مورد نظر اعزام شدند.
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان توضیح داد:

قاچاقچیان به محض مشاهده مرزبانان اقدام به فرار
کردند که با سرعت عمل ماموران یک فروند شناور
توقیف ۱۲ ،نفر متهم دستگیر و  ۲۷۷هزار لیتر
گازوئیل قاچاق کشف شد.
سردار دهکی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش
سوختهای کشف شده با احتساب شناور توقیفی
را  ۲۹۰میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد:
سوختها به شرکت پخش فرآوردههای نفتی تحویل
شد.به گزارش ایرنا ،خلیج فارس با گستره نزدیک به
 ۲۳۷هزار و  ۴۷۳کیلومتر مربع بین  ۲۴تا  ۳۰درجه
و  ۳۰دقیقه عرض شمالی و  ۴۸تا  ۵۶درجه و ۲۵
دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده
است و جزیره زیبای قشم ،همچون نگینی بر پهنه آب
های نیلگون آن می درخشد.

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  ۱۴گانه خلیج
فارس ،یکی از مهم ترین و راهبردی ترین استان های
ایران است که از جاذبه های منحصر به فردی چون
جنگل های بی همتای حرا و مرغوب ترین مروارید
جهان و ده ها اثر تاریخی و طبیعی برخوردار است.
جزیره قشم با وسعت یک هزار و  ۵۰۰کیلومتر مربع
از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول
 ۱۳۵کیلومتر و عرض میانگین  ۱۱کیلومتر از توابع
موازات ساحل استان هرمزگان به طول  ۱۵۰و عرض
هرمزگان است و  ۳۰۰کیلومتر خط ساحلی دارد.
شهرستان قشم شامل جزیرههای قشم ،هنگام و میانگین  ۱۱کیلومتر در میان آبهای خلیج فارس
الرک با حدود  ۱۵۰هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به گسترده شده است.

مدیریت شعب بانک مسکن هرمزگان :تمرکزمان بر روی تولید مسکن در هرمزگان است

مدیریت شعب بانک مسکن هرمزگان گفت :تمرکز ما
در سال گذشته و امسال در حوزه ساخت مسکن بوده
و نگاه ما به تولید مسکن است.
علی کمالی افزود :مدیریت شعب بانک مسکن
هرمزگان در سال گذشته رتبه نخست بین بانک های
مسکن سراسر کشور در اکثر شاخص ها بدست آورد
که نشان دهنده عملکرد موثر همکارانم بود.وی با
بیان اینکه در حوزه مسئولیت های اجتماعی هیچ
دستگاه اجرایی مانند بانک مسکن با کمک خیرین و
همکارانم در بخش های مختلف همچون سیل ،زلزله،

کمک به دانش آموزان و آزادی زندانیان عمل نکرده
است ،تصریح کرد :در زلزله اخیر روستای سایه خوش
 ۱میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان شامل خرید اقالمی
همچون کولر گازی ،آبسردکن ،بسته معیشتی و
کارت هدیه کمک صورت گرفته و کمک ها همچنان
ادامه دارد.
کمالی ادامه داد :در حوزه پرداخت تسهیالت در
سال گذشته  ۲۵هزار و  ۸۷۶میلیارد ریال در استان
هرمزگان به  ۱۵هزار و  ۸۲۶نفر صورت گرفته است
در حالی که منابعی که سال گذشته جذب شده ۱۰
هزار و  ۲۸۲میلیارد ریال است و در این حیث رتبه
نخست در استان هرمزگان را به خود اختصاص داده
ایم.وی با اشاره به اینکه در سال  ۹۹میزان پرداختی
ما  ۷هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال بوده است که در سال
 ۱۴۰۰به رسید باالتر از  ۳.۵برابر رسیده است ،اضافه
کرد :در سال  ۱۴۰۱تا پایان تیرماه  ۷هزار و ۷۰۰
میلیارد ریال پرداختی تسهیالت صورت گرفته است .
کمالی با بیان اینکه تمرکز ما در سال گذشته و امسال
در حوزه ساخت مسکن بوده و نگاه ما به تولید مسکن

معاون نظارت ،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان گفت:
معاون نظارت ،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف
کنندگان هرمزگان گفت :در تیر ماه ۱۳پرونده تخلف
برای متخلفان عرضه سیمان در استان تشکیل شده
است.
به گزارش دریای اندیشه ،عبدالرضا پیروی منش
امروز با تاکید بر تداوم نظارت بر توزیع سیمان در
استان ،بیان کرد :واحدهایی که تخلفهایی مانند
گرانفروشی یا عرضه خارج از شبکه داشته باشند
برخورد و به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.
معاون نظارت ،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف

است ،خاطرنشان کرد :در طرح نهضت ملی مسکن تا
امروز به لحاظ تعداد واحد  ۴هزار و  ۵۶۷واحد نیز
تامین مالی از سوی بانک صورت گرفته است که در
شهر بندرعباس  ۳۵۰میلیون تومان و در شهرستان
ها نیز  ۳۰۰میلیون تومان تعلق می گیرد که تا امروز
یک هزار و  ۶۴۵واحد خودمالک بوده است که جمعا
 ۱۵هزار و  ۷۴۱میلیارد ریال تامین مالی صورت رفته
است.وی بیان کرد :برای انبوه سازان نیز بسته های
تشویقی در نظر گرفته ایم که سقف تسهیالت برای
هر واحد  ۶۰۰میلیون تومان است که نیاز به شروطی
همچون کسی که  ۱۵واحد در گذشته ساخته باشد
نیز برای ما انبوه ساز محسوب می شود و از فناوری
نوین بهره بگیرد اگر این شرایط نداشته باشد تا سقف
 ۴۵۰میلیون تومان تسهیالت تعلق می گیرد که
امسال در این بخش  ۴هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال در
این بخش تسهیالت پرداخت شده است.
مدیریت شعب بانک مسکن هرمزگان با اشاره به
اینکه برای احیای بافت فرسوده نیز تسهیالت ۳۵۰
میلیون تومان نیز پرداخت می کنیم که  ۲۰۴واحد

نیز از این تسهیالت بهره برده اند و  ۳۰۰میلیون
تومان از این تسهیالت دارای بهره درصدی است،
اظهار کرد :برای اتمام پروژه مسکن مهر نیز برنامه
ویژه ای در نظر گرفته ایم که  ۶۳هزار و  ۷۴۸فقره
وام ساخت تاکنون پرداخت شده است که  ۶۱هزار
و  ۶۴۷فقره به اتمام رسیده و  ۲هزار  ۱۰۱واحد
باقیمانده و تکمیل نشده است.وی با بیان اینکه به
طور کلی زیر  ۸پروژه را شامل می شود که پیشنهاد
شد از محل نهضت ملی کمکی به این پروژه ها شود
و اکنون در حال عملیاتی شدن است و ما به التفاوت
از تسهیالت نهضت ملی را از بانکمسکن دریافت
کنند ،عنوان کرد :تاکنون دو تعاونی تاکسیرانی
بندرعباس و جهاد کشاورزی رودان با  ۲۳۴واحد
در مرحله پرداخت هستند و سایر تعاونی ها هم با
تکمیل مراحل قانونی می توانند از این تسهیالت بهره
ببرند.کمالی در پایان اضافه کرد ۹۴۵ :فقره تسهیالت
ازدواج معادل  ۸۳۱میلیارد ریال در سال گذشته و
برای فرزند آوری  ۹۲فقره تسهیالت برای فرزند آوری
در سالجاری پرداخت شده است.

تشکیل  13پرونده تخلف در بازار سیمان هرمزگان

کنندگان هرمزگان افزود ۲۸۶:مورد بازرسی درتیرماه
سالجاری از واحدهای عرضه و توزیع سیمان در
استان بعمل آمده که این بازرسی ها منجر به
تشکیل ۱۳پرونده تخلف شده است.
وی عنوان کرد :پروندههای تشکیل شده به ارزش
ریالی بیش از  ۲میلیارد و  ۲۳۸میلیون ریال جهت
صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی
ارسال شدند.
پیروی منش با تاکید بر اینکه اقدامات نظارتی
سازمان صمت استان در راستای صیانت از حقوق

مصرف کنندگان همچنان با جدیت تداوم خواهد
داشت ،گفت :با استفاده از توان و ظرفیت کلیه
دستگاههای نظارتی استانی رصد و پایش بازار
استمرار داشته و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات
به شدت برخورد خواهد شد.
معاون نظارت ،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف
کنندگان در پایان گفت :ستاد خبری سازمان صنعت،
معدن و تجارت هرمزگان با شماره تلفن گویای
 ۱۲۴آماده دریافت هرگونه نظر ،پیشنهاد ،انتقاد و
شکایتهای مردمی از واحدهای صنفی متخلف است.

آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی
هرمزگان با حضور عضو هیات عامل و معاون امور
بندری سازمان بنادر و دریانوردی ،معاون سیاسی
استاندار هرمزگان ،مدیران عضو شورای حمل و نقل
و اعضای جامعه دریایی و بندری این استان در بندر
شهید رجایی برگزار شد.
به گزارش دریای اندیه" ،دکتر احسان کامرانی"
معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان طی
اظهاراتی از مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی
هرمزگان به عنوان مدیری با اخالق و توانمند یاد کرد
و گفت :در راستای جامعه بندری و دریایی ،تالشهای
زیادی از خود به یادگار گذاشته است.
وی با اشاره به نقش سازمان بنادر و دریانوردی در
حوزه اقتصادی داخلی و بینالمللی گفت :نقشی که
این سازمان توسعه گر در مجامع بینالمللی دارد،
برکسی پوشیده نیست.
کامرانی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی نقش

از اول شهریور متوقف می شود

رییس پلیس راهور کیش گفت :با اجرای مصوبات
شورای ترافیک ،طرح پالک گذاری موتورهای شارژی
از اول شهریور به پایان می رسد.
به گزارش ایرنا از اعالم روابط عمومی شرکت عمران،
آب و خدمات ،سرهنگ مهدی توانگر با اشاره به
ضرورت حفظ شاخص های مهم فضای ترافیکی
کیش با هدف ایجاد فضایی امن برای تردد ساکنان و
گردشگران اظهار داشت :طبق مصوبه شورای ترافیک
کیش طرح پالک گذاری موتورهای شارژی تا پایان
مرداد امسال به اتمام می رسد.
وی افزود :مالکان موتورهای شارژی تنها تا پایان
مرداد فرصت دارند برای دریافت پالک به مرکز ویژه
پالک گذاری شرکت عمران ،آب و خدمات واقع در
فرهنگسرای مرکزی کیش مراجعه کنند.
به گفته توانگر پس از پایان مهلت مقرر امکان پالک
گذاری نبوده و طبق ضوابط از تردد موتورهای فاقد
پالک در معابر کیش نیز جلوگیری خواهد شد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شرکت عمران،
آب و خدمات نیز با بیان اینکه طرح پالک گذاری
موتورهای شارژی با هدف ساماندهی و ایجاد نظم
و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای راکبان
موتورهای شارژی از آذر سال گذشته در واحد پالک
گذاری این شرکت آغاز شد و تا پایان مرداد ادامه دارد،
اظهار داشت :از ابتدای این طرح تا کنون پنج هزار و
 ۵۰۰موتور پالک گذاری شده است .
غفار اقا زاره افزود :پس از آغاز این طرح نیز در راستای
تکریم ارباب رجوع و پیشگیری از ازدحام جمعیت و
شیوع کرونا سامانه ثبت نام برای دریافت پالک ایجاد
شد و متقاضیان با مراجعه به این سامانه ،نام نویسی
کرده و پس از ارسال مدارک مورد نیاز برای همکاران
ما و دریافت پیامک ،در تاریخ مقرر برای دریافت پالک
و تایید کارشناس پلیس راهور به مرکز پالک گذاری
مراجعه می کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان خبرداد

ثبت دومین روز پیاپی بدون فوتی کرونا در هرمزگان
ثبت دومین روز پیاپی بدون فوتی کرونا در هرمزگان
ایسنا/هرمزگان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان
هرمزگان گفت :اکنون دو هزار و  ۵۱۲بیمار مبتال به
کرونا نیز در قرنطینه خانگی هستند.
دکتر فاطمه نوروزیان افزود :در  ۲۴ساعت گذشته با
بستری شدن  ۵نفر بر اثر کرونا در هرمزگان ،شمار
بستریهای این بیماری در استان به ۳۸نفر رسید.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد:
امروز فوتی بر اثر کرونا در هرمزگان ثبت نشد و
جمع فوتیهای این بیماری در استان همان دو هزار
و  ۶۳۷نفر باقی ماند.وی با اشاره به اینکه در بخش
مراقبتهای ویژه (آی سی یو)  ۲۱بیمار مبتال به کرونا
و بدحال وجود دارد ،تصریح کرد :اکنون دو هزار و
 ۵۱۲بیمار مبتال به کرونا نیز در قرنطینه خانگی
هستند.

ثبت  ۱۲کشته و زخمی در تعطیالت

مدیرکل سابق در جامعه بندری و دریایی تالش های زیادی از خود به یادگار گذاشته است
مهمی در تمامی حوزهها اعم از بازرگانی و اقتصاد
در یاپایه ،حمل و نقل ،تجارت دریا ،حقوق دریایی،
امنیت اقتصاد و دیپلماسی داخلی دارد ،تصریح کرد:
اگر به مسائل دریایی خوب توجه شود ،می توان
درآمدی چندین برابر وضعیت کنونی برای کشور
حاصل شود؛ تحقق این امر مهم ،مستلزم توسعه
ساختار سازمانی ،ارتقاء جایگاه بنادر استان هرمزگان،
همگرایی بین بخشی تمامی ارگانهای مرتبط دریایی
و استفاده از توان بخش خصوصی است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان خواستار
تعامل و هم افزایی ادارات و ارگان های دریایی استان
و همچنین تسریع در عملیاتی شدن طرح های بزرگ
و مهم بنادر و دریانوردی استان شد.بسترسازی برای
گسترش زیربناهای بندرگاهی و پسکرانهای
"حسین عباس نژاد" مدیرکل جدید بنادر و
دریانوردی استان هرمزگان اظهار داشت :در راستای
تاکید مقام معظم رهبری ،بهبود شرایط معیشتی
مردم و ساحل نشینان با همگرایی حداکثری با جامعه
محلی هرمزگان و توسعه بنادر کوچک و کمتر توسعه
یافته یکی از برنامههای مهم بنادر و دریانوردی در
استان هرمزگان عنوان کرد.
وی ادامه داد :این کار باید به شکلی دنبال شود که
اثرات آن در زندگی مردم استان به صورت مشخص در
استان و همچنین در سطح ملی کامال مشهود باشد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :به رغم
کاستی ها ،سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع
ملی دریایی و بندری کشور ،در سالهای اخیر به

پالک گذاری موتور شارژی در کیش

رئیس پلیس راه هرمزگان خبرداد:

در آیین تکریم ومعارفه مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان عنوان شد:

خصوص تمام تالش خود را به کار گرفته که نقش
حاکمیتی خود را در حوزه قانونی و نظارتی به نحو
احسن انجام دهد.
عباسنژاد افزود :استان هرمزگان به دلیل برخورداری
از بیشترین سواحل و بنادر ،مسائل زیست محیطی،
توسعه اقتصادی و بنادر آن برای سازمان بنادر و
دریانوردی بسیار مهم و حائز اهمیت است.
وی از دیگر برنامههای خود به بسترسازی برای
گسترش زیربناهای بندرگاهی و پسکرانهای و تکمیل
زیرساختها برای ایجاد اشتغال پایدار را از دیگر
برنامههای جدی در اداره کل بنادر و دریانوردی،
آموزش و تامین نیروی انسانی متخصص از جمله
دریانوردان بومی و بهرهگیری از تجربه و تخصص
جوانان بومی هرمزگان ،توسعه بنادر هرمز ،حقانی و
نخل ناخدا در راستای تاکید مقام معظم رهبری در
حوزه اقتصاد دریامحور را به عنوان بخشی دیگری از
برنامه های خود برشمرد.
مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی هرمزگان ،آمایش
تجهیرات دریایی و به روزرسانی تجهیزات دریایی و
بندری را در توسعه اقتصادی را ضروری دانست و
خواستار همراهی و مشارکت تمامی مدیران ارگان ها
و نهادهای مرتبط در این بخش دریایی استان شد.
تامین معیشت ساحل نشینان در گروی فعالسازی
بنادر کوچک
" علیرضا محمدی کرجی ران" مدیرکل سابق بنادر
و دریانوردی هرمزگان نیز در ابتدای این مراسم با
اشاره به سهم  ۴۶درصدی بنادر این استان در حوزه

خبـر

تخلیه و بارگیری کاالها و همچنین سهم  ۵۶درصدی
هرمزگان در تجارت نفتی کشور گفت :بیش از ۸۰
درصد ترانزیت کاال نیز در استان هرمزگان صورت
میگیرد.
وی با اشاره به نقش منطقهای سازمان بنادر در
ترانزیت ،توسعه فعالیتها و اقتصاد دریا محور ،ایجاد
اشتغال و تامین معیشت مردم استان به ویژه ساحل
نشینان را در گروی فعالسازی بنادرکوچک به عنوان
تکیهگاه اقتصادی در این استان دانست.
کرجی ران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اشتغال
در سواحل و رونق اقتصادی این مناطق از طریق
بنادر کوچک محقق میشود ،گفت :برای تقویت بنادر
کوچک نیز نیازمند طرحهای جامع هستیم.
محمدی کرجیران در این رابطه به طرح جامع بنادر
بازرگانی در راستای توسعه آتی بنادر و پیشبینی
رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود :مطالعات طرح جامع
بنادر شهید رجایی ،بندرلنگه ،شهید باهنر ،کندالو و
هنگام ،جاسک ،سیریک ،شیوء و هرمز نمونههایی از
این طرح جامع هستند.
علیرضا محمدی کرجی ران ،مدیرکل سابق بنادر و
دریانوردی هرمزگان  ،انجام انبارگردانی  ۵۶محوطه
عملیاتی کانتینری ،افزایش مشارکت بخش خصوصی
در سرمایه گذاری ،امضای شش تفاهم نامه سرمایه
گذاری ،اتمام نوسازی پنج باب انبار ،تکمیل ساختمان
مرجع دریایی بندرشهید رجایی و احداث برج کنترل
ترافیک دریایی این بندر را بخشی از طرحهای انجام
شده طی دوساله اخیر عنوان کرد.

مردادماه هرمزگان

رئیس پلیس راه هرمزگان گفت :در تعطیالت
روزهای گذشته  ۹فقره تصادف فوتی و جرحی در
جادههای استان رخ داد و  ۱۲نفر کشته و زخمی
شدند.سرهنگ مهدی نیکبخت در تشریح این خبر،
افزود :در تعطیالت روزهای گذشته ( ۱۳تا  ۱۷مرداد)
 ۹فقره تصادف فوتی و جرحی در جادههای استان
رخ داد که متاسفانه  ۲نفر جان باختند و  ۱۰نفر نیز
زخمی شدند.وی علت اصلی این تصادفات را سرعت
غیرمجاز دانست.

کمک  ۳۰۰میلیون تومانی خیر جوان
به درمانگاه بندر گروگ

گروکی برای تجهیز و بازسازی مرکز بهداشتی و
درمانی شهر بندر گروگ  ۳۰۰میلیون تومان کمک
کرد.
کمک  ۳۰۰میلیون تومانی خیر جوان به درمانگاه
بندر گروگبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز
خلیج فارس؛ شهردار بندر گروگ گفت :این مبلغ برای
خرید تجهیزات پزشکی ،سرمایشی و تعمیر و بهسازی
بخشهای درمانگاه شهر گروگ هزینه شده است.
عبدالحمید سعدینی افزود :از ابتدای سال تاکنون
خیران گروگی بیش از یک میلیارد تومان در
بخشهای مختلف بهداشت و درمان ،ساخت منزل
مددجویی ،رفاه اجتماعی ،آموزشی و ساخت مسجد
کمک کردند.
شهر بندر گروگ با جمعیت حدود  ۵هزار نفری در
فاصله  ۷کیلومتری شمال شهر بندر سیریک قرار دارد.
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به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بندرخمیر؛ مدیر آموزش و پرورش خمیر گفت :این اقدام با توجه به اهمیت افزایش پوشش تحصیلی در گروه
دختران و رفع مشکالت رفتوآمد دانش آموزان متوسطه دوم به دلیل پراکندگی جغرافیایی مناطق رویدر صورت گرفته است.
دکتر علی یگانه تصریح نمود :بیش از  ۱۸۰دانشآموز در حال حاضر در دبیرستان نجمیه شهر رویدر در رشتههای علوم انسانی ،علوم تجربی و ریاضی
و فیزیک مشغول تحصیل هستند که با شبانهروزی شدن و کاهش مشکالت ایاب و ذهاب این آمار رو به افزایش پیشبینی میشود.

خبـــر

دبیرستان نجمیه شهر

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت :بر اساس آمار
اولیه در دهه نخست محرم ۴۱۹ ،هزار و  ۴۹۰پرس
غذای گرم در قالب اطعام و احسان حسینی بین
مددجویان و خانواده های نیازمند در استان توزیع
شد.
جلیل تراهی با اعالم این خبر به رسانه ها افزود :ارزش
غذای های توزیع شده افزون بر  ۲۱۷میلیارد و ۵۰۰
میلیون ریال بوده است.
وی با اشاره به اینکه این طرح تا پایان ماه صفر ادامه
دارد ،بیان داشت :هر ساله کمیته امداد با همکاری
مراکز نیکوکاری ،هیات های مذهبی و کمک های
مردمی و خیران در قالب طرح اطعام و احسان حسینی
اقدام به توزیع غذای گرم بین نیازمندان می کند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان اظهارداشت :مردم نوع
دوست می توانند با کد دستوری *۸۸۷۷*۰۷۶*۱#
و شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۶۴۸
مشارکت داشته باشند.
درخشش دانش آموزان بندرخمیری در
جشنواره علمي-پژوهشي پژوهش سراهاي
به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از شهرستان
بندرخمیر؛ اسامی برگزیدگان استانی سومین
جشنواره علمی پژوهشی:
مسابقات آزمایشگاه

گرایش نرمافزار کاربردی :عرفان خدمتی ،صالح
بازماندگان ،رتبه اول از مدرسه امام رضا (ع)
گرایش تولید انیمیشن :ریحانه اورنگی ،مرضیه باالر،
فاطمه بازماندگان مالیی ،رتبه سوم از آموزشگاه
حضرت معصومه (س)

مسابقات کد نویسی

گرایش برنامهنویسی ویندوز با تفکر الگوریتمی:
صالح بازمانده گان خمیر ،عرفان خدمتی ،رتبه دوم
از آموزشگاه امام رضا (ع) و مسلم اسودی بالستانی،
امیرمحمد باستی ،رتبه سوم از آموزشگاه شادروان
عبدالمجید آزمایش

گرایش ساخت بازیهای رایانهای در محیط اسکرچ:
عصام روئین اهلی رتبه دوم از آموزشگاه شاهد
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رویدر شبانه روزی شد

نماینده مردم غرب هرمزگان :پذیرش دانشجو در رشتههای علوم پزشکی در بستک محقق شد

توزیع بیش از  ۴۱۹هزار پرس غذای گرم در
دهه محرم بین مددجویان هرمزگان

فرهنگ و هنر

خبـــر
پیام قدردانی امسئولین بندرخمیر از

نماینده مردم غرب هرمزگان گفت :در اقدامی
ماندگار ،مجتمع آموزش عالی سالمت بستک در
بهمن ماه سال جاری دانشجو میپذیرد.
به گزارش دریای اندیشه؛ احمد جباری نماینده مردم
غرب هرمزگان امروز با اشاره به پیگیریهای مجدانه
در ارتباط با تقویت زیرساختهای حوزه بهداشت و
درمان غرب هرمزگان ،اظهار کرد :پس از نشستهای
متعدد با وزیر بهداشت و معاونان ایشان ،تحصیل در
رشته های علوم پزشکی در سطح شهرستان های

غرب هرمزگان محقق شد.
جباری طی ماههای اخیر در دیدارهای مختلف با وزیر
بهداشت و دعوت از معاون وی برای حضور در غرب
هرمزگان ،تحصیل در رشتههای علوم پزشکی با ایجاد
مجتمع آموزش عالی سالمت در شهرستان بستک
و دانشکده علوم پزشکی در شهرستان بندرلنگه را
خواستار شده بود.
به گفته احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان،
اینک با مقدمات فراهم گردیده ،مجتمع آموزش عالی

سوگواران حسینی

سالمت بستک در بهمن ماه سال جاری در رشتههای
کاردانی مامایی ،بهداشت خانواده و بهداشت مبارزه
با بیماریها به صورت استانی و بدون آزمون ،بر
اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) و از
همه گروههای تحصیلی (ریاضی ،تجربی و انسانی)،
از طریق مراجعه به سایت سازمان سنجش و انتخاب
رشته مورد نظر ،دانشجو می پذیرد.
درپایان گفتنی است که این داشنجوها انشاهلل بتوانند
برای جامعه خدمت خوبی ارائه کنند.

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان :تعداد مدارس غیراستاندارد هرمزگان تا مهرماه امسال کاهش پیدا میکند
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان
با بیان اینکه برای استانداردسازی مدارس ۲۰هزار
میلیارد ریال نیاز گفت :در حال حاضر  ۳۵۳مدرسه
غیراستاندارد و ناایمن در قالب  ۲هزار کالس درس
در استان وجود دارد که بخش قابل توجهی از این
مدارس تا مهرماه امسال به کمتر از  ۳۰۰فضا کاهش
پیدا خواهد کرد.
سید فخرالدین هاشمی با اشاره به اینکه مدارس
غیراستاندارد شامل مدارس تخریبی و نیازمند مقام
سازی است ،افزود :مدرسههای غیراستاندارد هرمزگان
بیشتر مربوط به شهرهای میناب ،بندرعباس ،قشم و
رودان است.
وی بیان داشت :طبق اعالم رسمی وزارت آموزش و
پرورش  ۱۹و نیم درصد مدرسههای کشور را مدارس
غیراستاندارد تشکیل میدهند؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰
مدرسه به طور میانگین  ۱۹مدرسه غیراستاندارد است
که خوشبختانه مدرسه های غیراستاندارد هرمزگان
حدود  ۱۰درصد کل مدرسههای ما را نشان میدهد
که از این جهت نسبت به میانگین کشوری شرایط
بسیار بهتری داریم.مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس هرمزگان اظهار داشت :در واقع شرایط ما
نسبت به کشور خوب است ولی تا آخرین کالس درس
غیراستاندارد در استان برچیده نشده؛ دست از تالش
برنمیداریم و برنامهریزی میکنیم تا این مدرسهها

ردیا هب سبک شعر

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

از شمس می نویسی و با ماه می پری
در مشت سیب سرخی و بر پشت خنجری
موی طالیی تو کجا روی من کجا
هندوی سبزه را چه به بازار زرگری
من در کدام پرده فراخوانده می شوم
خود پرده می کشانی و خود پرده می دری
تا راه می زنم که ببینم ،مخالفی
تا آه می کشم که بگویم ،مکدری
تو ،لذت مکاشفه در باغ های مست
من قفل زنگ خورده ی جا مانده بر دری
هم در غزل غزال تو را جست رودکی
هم در قصیده قصد تو را داشت انوری
کابوس رد پای تو را خواب دیده ام
از هرچه بگذریم … مبادا که بگذری !

زودتر برچیده شوند.هاشمی با اشاره به اینکه مجمع
خیران هرمزگان در بحث مدرسه سازی و استاندارد
سازی فضاهای آموزشی در استان کمک فراوانی
کردند ،ابراز داشت :هم اکنون ساخت بیش از ۷۰
درصد پروژههای آموزشی در استان با مشارکت  ۳۰تا
 ۱۰۰درصدی خیران مدرسه ساز است.
وی خاطرنشان کرد :باتوجه به سیاست گذاری انجام
شده از سوی سازمان نوسازی مدارس کشور ،تمامی
خیران را به سمت ساخت و مقام سازی مدرسههای
غیراستاندارد در استان هدایت می کنیم.
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان تصریح کرد:
مدرسههای استاندارد جدید دراستان باتوجه به رشد
جمعیتی دانش آموزان ساخته می شود و عمده

روزی از خاک من
گلدان زیبایی خواهند ساخت
و از خاک تو
آن را پر خواهند کرد
ما بار دیگر بی تابانه
همدیگر را
لمس خواهیم کرد
و از شوق این میل
قلبمان به تپش
خواهد افتاد
عاشق هم می شویم
و با معجزه ی عشق
جهانی تازه خواهیم ساخت
جهانی پر از آدمهای عاشق
می بینم ات
زمین
پایکوبی می کند
از اندوه
جهان کم می شود...
دریا
زنی ست شاعر
که
از درون غوغاست
جزر و مد
بهانه است!

شاعر  :احسان افشاری
شاعر  :لیال عاشوری

مدارسی که نگران خطر ریزش سقف داشته را تخریب
و بازسازی کرده ایم و تنها تعداد اندکی از اینها فضاها
باقیمانده که در اولویت ساخت است.
وی یادآورشد :در سال  ۹۶تعداد مدرسهها تخریبی
غیراستاندارد در هرمزگان  ۸۸۲مدرسه بوده که باتوجه
به ساخت و سازهای بسیار خوبی که در این سالها
صورت گرفته تا قبل از مهرماه امسال به  ۳۵۳مدرسه
می رسد و بیش از  ۵۰۰مدرسه استاندارد سازی شده
است.
هاشمی گفت :امیدواریم که تا پایان دولت سیزدهم
بحث استانداردسازی فضاهای آموزشی هرمزگان به
سرانجام برسد و دیگر شاهد مدرسههای غیراستاندارد
در استان نباشیم و یا تعداد آنها حداقل  ۲رقمی و به

زیر  ۱۰۰مدرسه برسد.
وی ادامه داد :این امر مستلزم مشارکت مردم و
خیران مدرسه ساز و هم ابالغ اعتبارات خوب دولتی
است که با کمک یکدیگر بتوانیم پرونده مدرسههای
غیراستاندارد در هرمزگان را ببندیم.
 ۲۰هزار میلیارد ریال اعتبار برای استانداردسازی
مدرسه های هرمزگان نیاز است
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان
گفت :برای استاندارد سازی فضاهای آموزشی ناایمن
در استان نیازمند  ۲۰هزار میلیارد ریال اعتبار هستیم.
هاشمی یادآورشد :هرمزگان دارای  ۱۵هزار کالس
درس است که حدود  ۲هزار کالس درس آن
غیراستاندارد بوده که باتوجه به ساخت و سازهای انجام
شده از مهرماه امسال این کالسهای درس به یکهزار و
 ۵۰۰کالس برسد.وی با اشاره به اینکه در سال گذشته
با افزایش اعتبار در بحث مشارکت خیران و اعتبارات
دولتی مواجه شده ایم ،ابرازداشت :سال گذشته بیش
از سه هزار میلیارد ریال مشارکت خیران مدرسه ساز و
چهار هزار میلیارد ریال اعتبارات دولتی بوده است که
اگر روند ابالغ اعتبارات و مشارکت خیران به همین
صورت ادامه داشته باشد امیدواریم تا پایان دولت
بتوانیم بحث مدرسه های غیراستاندارد را جمع کنیم.
این مسوول حضور و مشارکت خیران مدرسه ساز در
امر مدرسه سازی را بسیار ویژه دانست.

اداره تبلیغات اسالمی ،دفتر امام جمعه و شورای
هیئت های مذهبی شهرستان بندرخمیر با صدور
پیامی از سوگواران حسینی که در دهه اول محرم با
برپایی شعائر و سنتهای دیرینه شهرستان ،پویایی و
اثربخشی حماسه بی بدیل حضرت سیدالشهدا علیه
السالم و یاران وفادارش را بار دیگر اثبات نمودند،
تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از شهرستان
بندرخمیر؛ متن پیام مذکور به شرح زیر است...
بسم اهلل الرحمن الرحیم
السالم علی الحسین و علی بن الحسین و علی اوالد
الحسین و علی اصحاب الحسین
خداوند را شاکریم که فرصتی دیگر برای درک مکتب
عاشورایی و همراهی با مردمی والیت شناس که
فرهنگ عاشورا را همچون گوهری تابناک محافظت
کرده و باز نشر میدهند به ما عطا فرمود.
شهرستان بندرخمیر به خود می بالد که محل سکونت
مردمانی مومن ،مخلص و دوستدار خانواده نبوت و
امامت است که سنتهایی گرانقدر از بزرگداشت قیام
حضرت امام حسین (ع) و همزیستی سالئق درون
خود را پرورده دارد.
آنچه از تعظیم و تکریم مکتب ایثار و شهادت از سوی
مسلمانان و کالم عالمان و فرهیختگان اعم از شیعه و
پیرامون فضیلت فرزند پیامبر (ص) در این دهه
سنی
ِ
ی سرنوشت ساز بازتابانده شد ،پرتوی از چراغ هدایت
از سوی سرنشینان کشتی هدایت است.
برای بانیان ،بانوان ،خیرین ،علما ،روحانیون ،هیئت
ها ،مساجد ،حسینیهها و مسؤوالن که تسهیل گر
زمینه برپایی مراسم بزرگداشت دهه اول محرم در
جای جای شهرستان بندرخمیر از سوی مردم بودند
و سالمتی و دوام خدمت صادقانه را از پیشگاه خدای
سبحان به حرمت سید شهدا مسئلت میکنیم و شعائر
اسالمی و خدمتگزاری در درگاه ائمه اطهار(ع) و زیر
سایه توجهات حضرت بقیه اهلل االعظم(عج) صاحب
عزای مجالس حسینی و در راستای رهنمودهای مقام
معظم رهبری در طول سال توفیق برگزاری مجالس
اهل بیت را پیدا کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان:

جهاد دانشگاهی با تمام ظرفیت حل مسئله خود در کنار نخبگان و صنعتگران هرمزگان است

رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان گفت :ما در
هرمزگان تمام هموغم و ظرفیتهای حل مسئله خود
را به کار خواهیم بست تا به عنوان یک دستگاه متولی
در حوزه نوآوری در کنار نخبگان و صنعتگران استان
باشیم.

محمد دلپسند ، ،ضمن گرامیداشت  ۱۶مردادماه،
سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی ،اظهار کرد:
گرامیداشت سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی هرساله
برای جهادگران این نهاد فرصتی است تا نسبت به
فعالیتها و عملکرد سال گذشته خود ارزیابی دقیقی
صورت داده و برای سال پیش رو نیز برنامهریزیها،
تدابیر و پیشبینیهای الزم را انجام دهند.
وی به تشریح عملکرد جهاد دانشگاهی هرمزگان
در سال  ۱۴۰۰پرداخت و افزود :در سال گذاشته
علیرغم همه موانع و مشکالت موجود ،اعم از
پیکهای متعدد کرونا ،شدت گرمای هوا و بحرانهای
مربوط به منابع زیرساختی همچون آب و برق در
هرمزگان ،خوشبختانه با همت جهادگران این استان
دستاوردهای خوبی در عرصههای پژوهشی ،آموزشی،
فرهنگی و مرکز رشد واحدهای فناور داشتیم.
فعالیتهای آموزشی جهاد دانشگاهی هرمزگان
رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان عنوان کرد :در حوزه
فعالیتهای آموزشی ،در راستای رفع چالشهای
صنعت و اشتغال استان ،با بازنگری رشتههای موجود
در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان،
ایجاد رشتههای متناسب با ظرفیت اقتصادی استان
در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت که در این
راستا توفیقاتی به دست آمد.
دلپسند افزود :خوشبختانه رشتههایی همچون
مدیریت خدمات بندری ،انبارداری ،مدیریت گمرک،
هتلداری ،اتوماسیون صنعتی ،کسب و کارهای
دیجیتالی ،مهندسی فناوری شهرسازی ،مدیریت
امور اداری ،روابط عمومی و مدیریت امور فرهنگی
به مجموعه رشتههای موجود اضافه شد که در
صورت همراهی مدیریت عالی دانشگاه در تهران و

دفتر استانی دانشگاه میتوان رشتههای بیشتری را
متناسب با نیازهای استان اضافه کرد.
وی اضافه کرد :تأسیس دو مرکز آموزش کوتاهمدت
در مناطق یکم و دوم نیروی دریایی ارتش در
بندرعباس و جاسک ،اجرای طرح حمایت از کسب
و کارهای آسیبدیده از کرونا با همکاری دبیرخانه
سازمان ملل در کشور ،اجرای طرح توسعه مانجام
شده است.
دلپسند ادامه داد :اجرای دو طرح آموزش دهیاران
و شهرداریهای استان با همکاری دفتر امور شهری
و دفتر همیاری دهیاریهای استانداری هرمزگان،
اختصاص یک قطعه زمین در منطقه ویژه اقتصادی
خلیجفارس و برنامهریزی برای تأسیس یک مرکز
آموزش تخصصی صنعت در این منطقه ،برگزاری
دورههای آموزش تخصصی و مهارتی شرکتهای
تحت پوشش ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان
از دیگر فعالیتهای آموزشی ما در سال گذشته بوده
است.
فعالیتهای پژوهشی جهاد دانشگاهی هرمزگان
وی بیان کرد :در حوزه فعالیتهای پژوهشی نیز
گروه مدیریت بهرهوری معاونت پژوهشی ما در سال
گذشته با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان استان
قرارداد تهیه سند توسعه ورزش استان را منعقد
کرد و اکنون در حال طی کردن مراحل پیشنویس
و تحقیق و پژوهش هستیم .کسب موافقت با ایجاد
یک زمینه پژوهشی در راستای اصالح فرموالسیون
تولید خوراک آبزیان در استان هرمزگان و همچنین
کسب موافقت راهاندازی مرکز مشاوره مدیریت
بهرهوری آبزیپروری در استان با همکاری سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و شیالت هرمزگان ازجمله
فعالیتهای ما در حوزه پژوهشی بوده است.
رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان ادامه داد :همانگونه
که مستحضرید یکی از عوامل بروز بیماریها و آفات
در مزارع پرورش میگو در استان ،استفاده از غذاهای
غیراستاندارد است که بر این اساس و در راستای
تکمیل زنجیره تولید و فناوری در این صنعت ،حوزه
پژوهش جهاد دانشگاهی استان با دریافت مأموریت
از طرف دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ،بناست در
زمینه مدیریت بهرهوری مزارع پرورش میگو به ویژه
در موضوع استانداردسازی تولید خوراک آبزیان با
مطالعه موردی اصالح فرموالسیون خوراک میگو،
فعالیت تحقیقاتی خود را آغاز کند که امیدواریم در
بازه تعیین شده  ۲۴ماهه طرح بتوانیم این پروژه مهم
را به پایان رسانده و نمونه اولیه را ارائه کنیم.
دلپسند ادامه داد :گفتوگوهایی نیز با شرکت توسعه

و تأمین زیرساخت خلیجفارس که مسئولیت تصفیه
فاضالب بندرعباس را بر عهده دارد ،صورت گرفته
تا جهاد دانشگاهی استان راهکارهای الزم برای
رفع چالش انباشت پسماند خشک تصفیه فاضالب
شهری را اراِئه دهد که این واحد آمادگی خود را
برای در اختیار گذاشتن نتایج تحقیقات خود در بازه
چندماهه ،برای نحوه بازیافت این پسماند را اعالم
کرده است که البته عملیاتی شدن تفاهم اولیه ظاهرا ً
با موانعی روبروست که امیدواریم مسئوالن شرکت
و سایر دستگاههای ذیربط در این خصوص هرچه
زودتر به جمعبندی الزم برسند.
فعالیتهای فرهنگی جهاد دانشگاهی هرمزگان
وی اضافه کرد :در حوزه فعالیتهای فرهنگی ،مرکز
افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در سال گذشته
موفق شد فعالیتهای خود را برای همکاری با بخش
صنعت در صنایع غرب استان توسعه دهد و دو
قرارداد مهم را با منطقه ویژه اقتصادی خلیجفارس
و شرکت فوالد هرمزگان منعقد کرده و در این راستا
رضایت سنجی مخاطبان و بهرهمندان هر دو مجموعه
را به پایان رساند.
وی اظهار کرد :سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
هرمزگان نیز در سال گذشته از لحاظ رویکرد و تعدد
برنامهها به عنوان یکی از  ۵شعبه برتر کشور انتخاب
شد .شعبه سازمان دانشجویان هرمزگان همچنین به
عنوان پایلوت فعالیتهای زیستمحیطی معرفی شد
و در این زمینه مجموعهای از فعالیتهای شاخص
را ارائه داد.
رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان افزود :خبرگزاری
ایسنا شعبه هرمزگان به لحاظ تعدد بازدید و
اثرگذاری اخبار به عنوان یکی از  ۸شعبه برتر کشور
انتخاب شد و رشدی  ۳۷درصدی نیز در تعداد اخبار
تولیدی نسبت به سال گذشته داشته است .همچنین
آمارها حاکی از حضور خبرگزاری قرآنی ایکنا شعبه
هرمزگان در بین رتبههای میانی در بین  ۳۰استان
بوده و این شعبه رشدی  ۱۰۰درصدی در تعداد اخبار
تولیدی نسبت به سال گذشته داشته است.
چشماندازهای جهاد دانشگاهی در دوره جدید
دلپسند در پاسخ به سؤال که «در دوره ریاست جدید
جهاد دانشگاهی چه چشماندازهایی را در سطح کالن
شاهد خواهیم بود؟» ،از زحمات دکتر طیبی بابت
بیش از یک دهه فعالیت مخلصانه در نقش ریاست
جهاد دانشگاهی کشور قدردانی کرد و افزود :انتصاب
دکتر دهقانی فیروزآبادی به عنوان رئیس جدید جهاد
دانشگاهی کشور نوید تحوالت خوبی در مجموعه
جهاد دانشگاهی در سراسر کشور است.

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
شـمـاره 1540سال بیستم پنجشنبه  20مردادماه یک هزارو چهارصد ویک

خبــــر
برگزاری جلسه هماهنگی

موکبهای پارسیان با حضور
فرماندار شهرستان

برگزاری جلسه هماهنگی موکبهای شهرستان
پارسیان با حضور فرماندار شهرستان
به گزارش دریای اندیشه؛ جلسه هماهنگی موکبهای
شهرستان با حضور مهندس فرهنگ سالمی فرماندار
شهرستان پارسیان ،حجه االسالم و المسلمین حاج آقا
بارانی امام جمعه محترم و معزز شهرستان ،سرهنگ
رنجبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پارسیان و
جمعی از مسئولین در محل دفتر امام جمعه محترم
شهرستان پارسیان برگزار شد.
فرماندار پارسیان ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری
سرور و ساالر شهیدان گفت :خدا را شکر که ما لیاقت
یافتیم برای برگزاری موکب قدمی ناچیز برداریم و
هرکس تا اندازه توان خودش باید سنگ تمام بگذارد
تا سهم بیشتری از این سفره معنوی بهرمند گردد.
مهندس فرهنگ سالمی با اشاره بر اینکه تمامی
دستگاهها با جان و دل آماده خدمترسانی هستند
افزود :هر دستگاهی که میتواند ،خدمات بیشتر و
بهتری با توجه به ظرفیتهای در اختیار ارائه نماید.
فرماندار شهرستان پارسیان با تاکید بر مهمان نواز
بودن خادمین بیان داشت :کسانی که میخواهند به
زایرین خدماترسانی انجام دهند باید کامال توجیه
و خستگی باعث نشود که خدای نکرده در لحن و
ادبیات آنان نامالیمتی دیده شود.
در ادامه امام جمعه شهرستان پارسیان ضمن عرض
تسلیت ایام و تشکر از مسئولین بابت حضور در جلسه
نکاتی را یادآور شد و گفت :این اجتماع ،بزرگترین
اجتماع در کل تاریخ بشریت است تا جایی که در توان
داریم باید با جان و دل پای کار بیایم.
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هرمزگانیها آماده رقابت در بزرگترین رویداد ورزشی کشور
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان 400 :تیم از سراسر استان برای رقابت در بازیهای کشوری جام پرچم ثبت نام کرده که از این
تعداد  2۸۶تیم آقایان و  114تیم بانوان هستند.
به گزارش دریای اندیشه ؛ مظفر خادمی نسب
با تسلیت ایام عزای سیدالشهداو گرامیداشت
روزخبرنگار اظهار کرد:مسابقات مینی فوتبال جام
پرچم از برنامههای مهم در توسعه ورزش روستایی
به شمار میرود که باید نسبت به شکوفایی
استعدادها توجه داشت.
وی ادامه داد :جام پرچم در سراسر کشور با حضور
 ۳۰هزار تیم به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی
کشورکه در هرمزگان از ۲۷مردادشروع می شود.
خادمی با اشاره به اینکه در هرمزگان نیز جام پرچم
را در قالب مسابقات مینی فوتبال روستایی کشور
با حضور  ۴۰۰تیم برگزار می شود بیان داشت:این
تیمها متشکل از ۲۸۶تیم آقایان و ۱۱۴تیم بانوان در
زمینهای چمن مصنوعی است که یک رویداد بزرگ
ورزشی در روستاهای استان بشمار میرود.
وی اظهار کرد :طبق طرح اعالم شده و تعهد
دبیرخانه طرح ((جام پرچم)) به هر بازیکن یک
دست لباس ورزشی رایگان اهدا خواهد شدوبرگزاری
این مسابقات بدون هزینه ورودی خواهد بود.
متولی ورزش و جوانان هرمزگان  ،شرط اصلی
ثبتنام را ساکن بودن ورزشکاران در روستاها
ذکرکردواین مسابقات ۴ماه در استان به طول می
انجامد که ابتدا درون بخشی و سپس بصورت رقابت

برگزیده هر کدام از بخشها با یکدیگر و سپس
برگزیده هر کدام از شهرستانها با یکدیگر برگزار
میشود و تیم برگزیده به مسابقات کشوری اعزام
میشود
خادمی با بیان این که عالقمندی روستاییان به
ورزش سبب استقبال گستردهای از این رقابتها
شده است ،خاطرنشان کرد :این مسابقات در روستای
کووهای قشم آغازخواهدشد که ایجادزمینهای چمن
روستایی نیز سبب رونق گرفتن این جام شده و در

تمامی بخشهای استان با وجود زمینهای چمن
مصنوعی ،شاهد زیرساخت مناسب برای برگزاری
این رقابتها هستیم.
خادمی تأکید کرد :عمل به منویات رهبر معظم
انقالب در تحقق عدالت اجتماعی ،هویت بخشی
به جوانان روستایی و پر کردن اوقات فراغت برای
آقایان و بانوان روستایی از دستاوردهای این رقابتها
است که توزیع خدمات و امکانات ورزشی در دوره
جدید وزارت ورزش مورد تأکید قرار دارد.

به گفته وی ،فدراسیون ورزشهای همگانی و
فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری در انجام
این رویداد بسیار بزرگ ورزشی همکاری دارند.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان یکی از
دستاوردهای مهم این جام را استعداد یابی در سراسر
کشور برشمرد و بیان داشت :برگزاری این جام در
هرمزگان با حمایت استاندار محترم هرمزگان و
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی
از این رویداد بزرگ ورزشی امکان پذیر شده است.
در پایان این جلسه،باحضور دکتر خادمی مدیرکل
ورزش و جوانان ،زابلی پور سرپرست معاونت
ورزشی ،متقی رییس هیات ورزشهای روستایی و
بازیهای بومی محلی استان از لباس ورزشی جام
پرچم رونمایی شد.
الزم بذکراست،اولین دوره از این مسابقات با
مساعدت و حمایتهای معاونت توسعه ورزش
همگانی و امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان،
فدراسیون ورزشهای روستایی و بازیهای بومی
محلی ،فدراسیون ورزشهای همگانی ،دفتر توسعه
ورزش روستایی و عشایری وزارت ورزش و جوانان
و انجمن مینی فوتبال،استانداری و فرمانداریهای
هرمزگان ،در  ۲بخش بانوان و آقایان باالی  ۱۵سال
برگزار میشود.

رفع تصرف  ۸هکتار از اراضی ملی
بخش احمدی شهرستان حاجی

آغاز عملیات ساماندهی کانال

هدایت آب سد بردول پارسیان
مدیر عامل منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان با
استقرار ماشین آالت سنگین کار ساماندهی رودخانه
پایین دست سد بردول را آغاز کرد.
به گزارش دریای اندیشه؛ علی اصغر عالمه ،مدیر
عامل صنایع انرژی بر پارسیان گفت :کار ساماندهی
رودخانه پایین دست سد بردول و احداث کانال
هدایت آب این سد با استقرار ماشین آالت سنگین
و  ۶۵۰میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.
عالمه مدیر عامل منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان
گفت :این طرح در مدت زمان سه سال توسط منطقه
ویژه صنایع انرژی بر پارسیان اجرا میشود.
او گفت :با توجه به عبور خط لوله گاز سراسری و
قرار گرفتن منازل مسکونی در پایین دست سد ،روند
اجرایی کار به کندی پیش میرود.
سد خاکی بردول با گنجایش بیش از  ۳میلیون متر
مکعب در شمال شهر پارسیان واقع شده که هر سال
در فصل بارندگی ،سیالب ناشی از آن وارد شهر و
زمینهای کشاورزی شده و خسارات زیادی نیز به
همراه دارد.

خبــــر
تعامل برای بهره گیری از ظرفیت
ها در خدمت رسانی به جامعه
هدف
تعامل بهزیستی و گمرکات هرمزگان برای بهره گیری
از ظرفیت ها در خدمت رسانی به جامعه هدف
تعامل بهزیستی و گمرکات هرمزگان برای بهره گیری
از ظرفیت ها در خدمت رسانی به جامعه هدف
مدیرکل بهزیستی هرمزگان ابراز امیدواری کرد  :با
شکل گیری تعامل دوسویه میان بهزیستی و گمرکات
هرمزگان  ،از ظرفیتهای موجود برای خدمت رسانی
بهینه به جامعه هدف استفاده شود.
به گزارش دریای اندیشه ؛ سامیه جهانشاهی مدیرکل
بهزیستی هرمزگان با همراهی مریم علیمرادی رییس
اداره هماهنگی موسسات غیردولتی  ،اشتغال و
مشارکتهای مردمی بهزیستی استان ضمن حضور در
اداره کل گمرک شهید رجایی با حسین سعیدی ناظر
گمرکات هرمزگان و مدیر کل گمرک شهید رجایی
بندرعباس دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار در حوزه جلب و جذب خیرین حوزه
گمرک گفتگوهای موثری صورت پذیرفت.
سامیه جهانشاهی در این نشست  ،با بیان محدودیت
اعتبارات جهت گروه هدف بهزیستی به نقش شرکای
اجتماعی و خیرین اشاره و نسبت به ارائه خدمات
صورت گرفته از سوی بهزیستی و فرآیند های ارائه
خدمات موارد را اعالم و خواستار همکاری بیشتر
طرفین در موارد مربوط به مددجویان بهزیستی شد .
مدیرکل بهزیستی هرمزگان ابراز امیدواری کرد  :با
شکل گیری تعامل دوسویه میان بهزیستی و گمرک
هرمزگان  ،از ظرفیتهای موجود برای خدمت رسانی
بهینه به جامعه هدف استفاده شود.
در ادامه ناظر گمرکات هرمزگان و مدیر کل گمرک
شهید رجایی بندرعباس نیز ضمن استقبال از موارد
مطرح شده  ،در زمینه های مورد بحث قول مساعدت
و همکاری دادند.

 ۱۸موسسه و خانه قرآنی شهری و

آباد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری حاجی آباد
از رفع تصرف  ۸هکتار اراضی ملی به ارزش ریالی
۴۰۰میلیون ریال در محدوده پاشغ احمدی با حضور
مامورین پاسگاه ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان حاجی آباد خبرداد.
جمشید ساالری گفت :متصرف با اقدام به تسطیح و
احداث بنا اقدام به تصرف اراضی ملی نموده بود که
باحضور ماموران یگان حفاظت این اداره با همکاری
مامورین انتظامی و شهرداری بخش احمدی باستناد
حکم قضایی اراضی رفع تصرف و از ید متصرف خارج
گردید.
ساالری ادامه داد :حفاظت از اراضی ملی با رویکرد
پیشگیرانه اولویت مهم و اصلی ماست که در این
راستا تیمهای گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع
طبیعی به صورت مستمر عرصههای منابع طبیعی را
مورد رصد و پایش قرار میدهند و به محض مشاهده
هرگونه تخلف بر روی اراضی ملی با متخلفان برخورد
قانونی صورت می گیرد.
جنگلدار حاجی آباد از بهره برداران و دوستداران
طبیعت در خواست کرد در صورت مشاهده هر گونه
تخریب ،دخل و تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز در
اراضی ملی مراتب را از طریق شماره تلفن شبانه روزی
 ۱۵۰۴یگان حفاظت جنگل و مرتع اطالع دهند.

@ darya.andishe@yahoo.com
daryae_andishe

روستایی در قشم فعال است

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان:

تقارن روز خبرنگار و عاشورای حسینی اهمیت فرهنگسازی «جهاد تبیین» را روشن تر می کند
فرمانده سپاه امام سجاد علیه السالم استان هرمزگان:
تقارن روز خبرنگار و عاشورای حسینی اهمیت
فرهنگسازی «جهاد تبیین» را روشن تر می کند
سردار ساالری به مناسبت۱۷مرداد روز خبرنگار
پیام تبریک صادرکرد و گفت :تقارن روز خبرنگار
و عاشورای حسینی اهمیت فرهنگسازی «جهاد
تبیین» را روشن تر می کند.
به گزارش دریای اندیشه ،در پیام سردار « اباذر
ساالری » فرمانده سپاه امام سجاد علیه السالم
استان هرمزگان آمده است :از مهمترین ویژگیهای

یک خبرنگار ،داشتن تعهدکاری  ،عالقه  ،ذوق و
سرعت عمل برای فعالیت در این حرفه است تا
بتواند سختی ها و مشقت های این حرفه را با جان
و دل بپذیرد و ثابت و محکم در راه اعتالی جامعه و
عدالت قدم بردارد.
سردارساالری در این پیام گفت :در جامعه ایرانی
اسالمی به تاسی از راه و منش سرور عالمیان امام
حسین علیه السالم که با شجاعت و درایت در راه
حق قیام کردند ،ضرورت دارد حق محوری ،حق
طلبی و حق گویی از مهمترین ویژگیهای یک

خبرنگار باشد.
وی در این پیام به تقارن روز خبرنگار با عاشورای
حسینی اشاره کرد و ادامه داد :فرمایشات راهبردی
رهبرمعظم انقالب در ارتباط با «جهاد تبیین» به
تاسی از امام زین العابدین علیه السالم مسئولیتی
بیش از گذشته را در این برهه متوجه خبرنگاران می
کند.فرمانده سپاه استان هرمزگان ،در پایان این پیام
از تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه استان به جهت
توجه و حضور در برنامه های مختلف سپاه و بسیج
تشکر و قدردانی کرد و این روز بزرگ را به طالیه داران جبهه آگاهی و زبان گویای مردم تبریک گفت.

اختصاص  22درصد از اعتبارات عمرانی استان به شهرستان بندرعباس
فرماندار بندرعباس از تخصیص  ۲۲درصد اعتبارات
عمرانی استان به این شهرستان خبر داد.
به گزارش دریای اندیشه ،محمد مرودی در جلسه
کمیته برنامهریزی شهرستان ضمن تشکر از
استاندار هرمزگان بابت تخصیص اعتبار ویژه به
شهرستان بندرعباس اظهار کرد :برای سال جاری،

 ۲۸۰پروژه عمرانی در سطح شهرستان بندرعباس
تعریف و به تصویب شده است.
وی با اشاره به اینکه این پروژه ها با اعتباری بالغ بر
سه هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال اجرا خواهد شد ،افزود:
بر اساس پیشبینی صورت گرفته ،اعتبار مورد نیاز
این پروژهها از محل تملک داراییهای سرمایهای

استان و قانون متوازن تامین خواهد شد.
فرماندار بندرعباس با اشاره به اختصاص  ۲۲درصد
از اعتبارات به پروژههای عمرانی این شهرستان،
عنوان کرد :اعتبارات عمرانی شهرستان بندرعباس
 ۳۳درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته
است.مرودی در بخش دیگری از سخنانش ضمن

کیفیت فعالیت های قرآنی توجه شود و نه کمیت
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان در
دیدار مشترک با محمد انجم شجاع مدیر عامل
اتحادیه موسسات و تشکل های فرهنگی قرآنی و
عترت کشور گفت  :در فعالیت های قرآنی به کیفیت
توجه شود نه کمیت.
به گزارش دریای اندیشه ،اسمعیل جهانگیری قرار
گرفتن همه ی تشکل های قرآنی زیر نظر یک
اتحادیه ای قرآنی را یک اتفاق خوب دانست و افزود :
این اقدام مبارک باعث هم افزایی  ،مشارکت  ،تعامل
 ،شناخت ظرفیت ها  ،بهبود آموزش و کیفیت قرآن
آموزی و  ...شده است.
وی بیان کرد  :بیشتر دغدغه های موسسات قرآن و
عترت و مشکالت مکانی و مالی و اعتباری است که
برای آن باید راه حل های الزم در نظر گرفته شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان اظهار

داشت  :وضیعت اتحادیه ی قرآن و عترت بهتر
از قبل شده است اما مطلوب نیست و الزم است
موسسات و در راس آن اتحادیه ارتباط بیشتری با
ادارات متولی داشته باشد تا رویکردهای قرآنی در
اولویت قرار گیرد.
جهانگیری اضافه کرد  :وضعیت قرآنی در شان
جامعه ایران اسالمی نیست و توقع می رود این
حوزه به مهمترین اولویت جامعه تبدیل شود و در
این صورت است که بسیاری از مشکالت جامعه
مرتفع می شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان به
مشارکت ادارات در فعالیت های قرآنی پرداخت و
گفت  :همه ادارات سازمان ها می باید گسترش
قرآن و مفاهیم آن را در راس امور قرار دهند و مسیر
خادمان قرانی را در ترویج آن هموار سازند.

وی اضافه کرد  :از سویی دیگر بسیاری از موسسات
از لحاظ مدیریتی و کارآمدی چندان وضعیت
مطلوبی ندارند و چهار موسسه قرآنی عامل و کارآمد
بهتر از تعداد بیشمار موسسه ناکارآمد می باشد.
جهانگیری در پایان به برگزاری تورهای قرآن و
عترت اشاره کرد و افزود  :ضرورت دارد تورهای
تخصصی قران و عترت برای بازدید و تبادل تجربه از
موسسات فعال و پیشروی کشور صورت گیرد.
در ادامه مدیر عامل اتحادیه موسسات و تشکل های
فرهنگی قرآن و عترت کشور به ارائه مقدماتی از
نحوه ادغام اتحادیه های قرانی پرداخت و گفت  :هم
اکنون سه هزار موسسه قرآن و  ۴۵۰مهد کودک
قرآنی و  ۱۶مرکز شبانه روزی قرانی در کشور
فعالیت دارند که در مجموع  ۲۷هزار و  ۲۴۰مربی
قرانی مشغول آموزش در سراسر کشور هستند.

تاکید بر نظارت در اجرای پروژههای عمرانی،
خاطرنشان کرد :توجه ویژه به پروژه های نیمه تمام
با پیشرفت فیزیکی باال از اولویت های کمیته برنامه
ریزی شهرستان است.وی همچنین گفت :توجه ویژه
به پروژه های اشتغالزا و محرک توسعه و دانش بنیان
در سطح این شهرستان ،از سیاست های دولت است.
محمد انجم شعاع افزود  :اقدامات بسیار خوبی در
جهت گسترش فرهنگ قرآنی صورت گرفته است
که می توان به انعقاد تفاهم نامه آموزش قرآن به
معلمان  ،دستگاه های نظامی  ،نیروهای مسلح و
ناجا اشاره کرد که این تفاهم نامه در سایر حوزه ها
نیز در حال انجام است.
وی به بیمه های قرآنی اشاره کرد و بیان داشت :
چهار هزار و  ۷۰۰فعال قرآنی تحت پوشش بیمه
قرآنی قرار گرفته اند و تا سال آینده به بیش از شش
هزار و  ۷۰۰نفر خواهد رسید.
انجم شعاع نقش ادارات و سازمان هایی همچون
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،اوقاف و امور
خیریه و سازمان تبلیغات را در حمایت از موسسات
قرآن و عزت و گسترش فرهنگ قرانی در جامعه
بسیار موثر دانست.
گفتنی است  :در این نشست  .مدیر کل اوقاف و امور
خیریه هرمزگان و مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی
استان نیز حضور داشتند.

رییس اداره تبلیغات اسالمی قشم از فعالیت ۱۸
موسسه و خانه قرآنی در این شهرستان خبر داد و
گفت :از این تعداد  ۱۴مرکز به صورت خانه های
قرآن در مناطق شهری و روستایی راه اندازی شده اند.
حجت االسالم احمد غالمی افزود :این مراکز با هدف
ارتقا و توسعه فعالیت های قرآنی و برگزاری کالس
های آموزشی در مناطق شهری و روستایی این جزیره
راه اندازی شده است.وی توسعه و ترویج فرهنگ
قرآنی در شهرها و روستاهای سرزمین آب و آفتاب
و آشنایی جوانان این مناطق با آخرین دستاوردهای
حوزه علوم دینی و قرآنی را از دیگر اهداف راه اندازی
این  ۱۸موسسه و خانه قرآنی شهری و روستایی
عنوان کرد.
رییس اداره تبلیغات اسالمی قشم با اشاره به اینکه
رویکرد آموزش های قرآنی در این شهرستان کیفی
سازی است ،گفت :از ابتدای سال جاری این ۱۸
موسسه و خانه قرآنی شهری و روستایی تالش
کرده اند با محدود کردن کالس های قرآنی ،کیفیت
آموزش ها را در این کالس ها ارتقا دهند.
حجت االسالم غالمی قرائت سطح یک و دو در قالب
طرح نهضت قرآن آموزی و مفاهیم سطح یک را از
دیگر آموزش های ارایه شده در این کالس ها عنوان
کرد.وی با اشاره به جایگاه قرآن در جامعه اسالمی و
شهرستان قشم افزود :باید با شیوه های نوین آموزه
های قرآنی در بین قشرهای مختلف جامعه به ویژه
جوانان و نوجوانان ترویج شود.
رییس اداره تبلیغات اسالمی قشم تصریح کرد :وقتی
ُرآن َعلی
به فرموده رسول خدا (ص) َ « -فضْ ُل الق ِ
سائ ِ ِر ال ْ َکال ِم َکفَضْ ِل ّ
اهّلل ِ َعلی خَ لْ ِقهِ»  -برتری قرآن
بر سایر سخنها همانند برتری خدا بر مخلوق های
اوست ،ما بایستی تالش کنیم مردم را بیش از پیش
با قرآن مانوس کنیم.وی بر ضرورت آشنایی جوانان و
نوجوانان قشمی با معارف قرآنی تاکید و اظهار داشت:
باید برای تشویق جوانان و نوجوانان نگین خلیج فارس
جشنواره های قرآنی با هدف ارتقا سطح آگاهی آنان
از آموزه های قرآنی ،ایجاد انگیزه و تقویت روحیه
خودباوری برای این قشر در این جزیره برگزار شود.
جزیره قشم با وسعت یک هزار و  ۵۰۰کیلومتر مربع
از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول
 ۱۳۵کیلومتر و عرض میانگین  ۱۱کیلومتر از توابع
هرمزگان است و  ۳۰۰کیلومتر خط ساحلی دارد.
شهرستان قشم شامل جزیرههای قشم ،هنگام و
الرک با حدود  ۱۵۰هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به
موازات ساحل استان هرمزگان به طول  ۱۵۰و عرض
میانگین  ۱۱کیلومتر در میان آبهای خلیج فارس
گسترده شده است.

