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برنامه ریزى براى جذب 10 میلیون گردشگر به هرمزگان در سالجارى

ا��ما�ی ���ن�ی،  �یا�ی،  روز�� 

دیدبان

مدیرکل میراث فرهنگى صنایع دســتى و گردشگرى هرمزگان گفت: امســال براى جذب 10 میلیون گردشگر به هرمزگان 
برنامه ریزى و هدف گذارى شده است.

به گزارش ایسنا، رضا برومند با اعالم این مطلب افزود: آمادگى و ایجاد زیرساخت هاى گردشگرى مهمترین برنامه در دست 
انجام براى رسیدن به این هدف گذارى است. مدیرکل میراث فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى هرمزگان خاطرنشان کرد: 
امکانات براى پذیرایى از گردشگران در استان فراهم است. برومند با اشاره به اهمیت تبلیغات در جذب گردشگر تصریح کرد: 

امسال پرتال جامع گردشگرى و اپلیکیشین ویژه هرمزگان راه اندازى مى شود.
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون بسیارى از گردشگران 

از سراسر کشور براى گذراندن تعطیالت عید فطر مهمان هرمزگان هستند.

حرف و حدیث هاى یک پروژه در غرب هرمزگان

فعالیت معدن گنبد نمکى بستک متوقف شد
نظر نهایى پس از بازدید تیم کارشناسى اعالم مى شود

نداى هرمزگان از عالقه مندان    به حرفه خبرنگارى،
 روزنامه نگارى و گزارش نویسى دعوت به همکارى 

مى نماید.
مراجعه حضورى 

ساعت مراجعه 9 لغایت 13

دعوت به همکارى

1

حیدرى زاده استعفا داد؛

عضو جدید شوراى شهر بندرعباس:
به احترام رأى مردم حضور یافتم

اســتعفا رئیس سازمان ســیما، منظر و فضاى سبز 
موردپذیرش شهردار  بندرعباس  شهرى شهردارى 

بندرعباس قرار گرفت.
رضــا حیــدرى زاده در گفت وگو با ایســنا، افزود: 
به واســطه احترام به رأى مردم از ریاست سازمان 
ســیما، منظر و فضاى ســبز شــهرى شهردارى 
بندرعباس کناره گیرى کردم و آماده ورود به صحن 
شوراى اسالمى شهر بندرعباس جهت خدمتگزارى 

بیشتر هستم.
وى با بیان اینکه اســتعفایم موردپذیرش شهردار 
بندرعبــاس قرار گرفــت، تصریح کــرد: امیدوارم 
بتوانم با حضور در دوره پنجم شوراى اسالمى شهر 
بندرعباس بتوانیم بیش از پى در خدمت رســانى به 

مردم گام بردارم.
حیدرى زاده که داراى کارشناسى مدیریت آموزشى 
و کارشناسى ارشد مدیریت مالى است، در کارنامه 
خود عضو چهارمین دوره شوراى شهر بندرعباس، 
رئیس شوراى اسالمى شهرستان بندرعباس، عضو 
شوراى اسالمى اســتان هرمزگان، مشاور عمرانى 
و زیربنایــى مدیرکل آموزش وپــرورش هرمزگان، 
معاون امــور ادارى آموزش وپــرورش هرمزگان و 
شــهردار منطقه دو بندرعباس و مشاور هماهنگى 
و راهبرى کارگروه مشــاوران شهردار بندرعباس را 

مى بیند.
الزم به ذکر اســت، پس از اســتعفا پرویز ساالرى 
از عضویت در شــوراى اسالمى شهر بندرعباس با 
اعالم انصراف هومن رفیعى بندرى از عضویت در 
این پارلمان شــهرى، حیدرى زاده به عنوان عضو 

البدل دوم نیز مجوز حضور یافت.

4

قیمت کتاب هاى درسى براى 

سال تحصیلى جدید اعالم شد

آیین کلنگ زنى عملیات گازرســانى به روستاهاى برآفتاب 
و الى بیشه شهرستان حاجى آباد، با حضور فرماندار حاجى 
آباد، مسووالن شرکت گاز استان، دهیارى و شوراى اسالمى 

روستاهاى همجوار برگزار شد.
به گــزارش دریافتى، فواد حمزوى مدیرعامل شــرکت گاز 

استان اظهار داشــت: این پروژه به طول 15 کیلومتر شبکه 
و نصب 125 انشعاب پلى اتیلن، با اعتبار 47 میلیارد ریال و 
مــدت زمان 205 روز تقویمى اجرا و به بهره بردارى خواهد 
رســید. مدیرعامل شــرکت گاز هرمزگان با اشاره به اینکه 
شهرستان حاجى آباد به عنوان شهر سبز استان نامیده شده 

ابراز داشت: هم اکنون 99 درصد شهر حاجى آباد، با بیش از  
8 هزار خانوار از نعمت گاز طبیعى برخوردارند.

حمزوى همچنین یادآور شــد: گازرســانى به روســتاهاى 
دهســتان باال، دهستان پایین، باینوج و دشتوییه حاجى آباد 

در حال انجام است.

صفحــه    1

مبارزه با ملخ ها با جدیت 
در حال انجام است

فرمانــدار بندرعباس با بیان اینکه مبــارزه با ملخ ها با 
جدیت در حال انجام اســت، گفت: دسته هاى کوچک 
و پراکنده ملخ در برخى از مناطق دهســتان ســیاهو 
مشاهده شــده اند که مبارزه توسط گروه هاى روستایى 
تشکیل شده، با همکارى کشــاورزان، جهاد کشاورزى 

و فرماندارى به صورت شبانه روز  ادامه خواهد داشت.
عزیزاله کنارى در گفت وگو با ایسنا،  اظهار کرد: مبارزه 
با ملخ ها همیشــه بوده و هست و امســال با افزایش 

هجوم ملخ ها با جدیت بیشترى در حال انجام است.
وى افزود: مبارزه با ملخ ها به روش هاى گوناگونى چون 
سم پاشى، فرار دهى و زنده گیرى در حال انجام است و 
فعًال آمار دقیقى از میزان خرید ملخ زنده از روســتاییان 

در دست نیست.
فرماندار بندرعباس تصریح کــرد: از بهمن ماه بنا را بر 
مبارزه شیمیایى با ملخ ها قرار دادیم و میلیاردها تومان 
براى مبارزه هزینه شد و متأسفانه سم پاشى سبب وجود 
سم در محیط، مقاوم سازى سایر آفات برابر سموم و از 
بین رفتن تمامى حشــرات و آسیب هاى دیگر مى شود. 
کنــارى با بیان اینکــه براى ایجاد انگیــزه در تمامى 
روســتاییان و جلوگیرى از آسیب هاى مبارزه شیمیایى، 
طرح خرید تضمینى ملــخ زنده نیز ارائه کردیم، افزود: 
هر روســتایى کــه بتواند به این موضــوع ورود کند و 
ملخ هاى گرفته شده را به دهیاران تحویل دهد به ازاى 
هــر کیلوگرم ملخ زنده دریافتى هشــت هزار تومان از 
محــل صرفه جویى در هزینه هاى ســموم شــیمیایى 
پرداخت مى شود. وى با بیان اینکه در کنار این موضوع 
به دنبال آن هســتیم تا از ملخ ها بــراى خوراك اولیه 
دام ها بهره ببریم، اضافه کرد: در حال رایزنى و بررسى 
عملى شــدن این موضوع با کارخانه ها هســتیم تا این 
موضوع را عملیاتى کنیم و بدون پشــتوانه علمى این 

موضوع را انجام نخواهیم داد.
فرماندار بندرعباس با اشاره به اینکه باید بررسى کنیم 
تــا این طرح چه میزان موفق خواهد شــد، اظهار کرد: 

تبعات خرید ملخ بسیار پایین تر از سم پاشى است.
وى اضافــه کرد: تصور مســئول مربوطه وزارت جهاد 
کشاورزى در پاسخ به اظهاراتم مبنى بر خرید ملخ مرده 
یا سم پاشى شده بوده است درحالى که طرح فرماندارى 
بندرعبــاس تنها خرید ملخ زنده آن هــم با هماهنگى 
سازمان جهاد کشاورزى استان هرمزگان بود. فرماندار 
بندرعباس از مشاهده دسته هاى کوچک و پراکنده ملخ 
در برخى از مناطق دهستان سیاهو خبر داد و افزود: این 
دسته ها باقیمانده ملخ هایى هســتند که پس از مبارزه 
با دســته هاى بزرگ توسط جهاد کشاورزى هنوز وجود 
دارند. کنارى عنوان کرد: این دســته هاى ملخ به دلیل 
کوهســتانى بودن منطقه قادر عبور نبوده و در منطقه 
ســرگردان و  به دنبال راهى براى خروج هستند و  به 
علت پراکندگى و صعب العبور بــودن مناطق مذکور و 
حجــم کم آن ها، مبارزه توســط گروه هاى روســتایى 
تشکیل شــده، با همکارى کشاورزان، جهاد کشاورزى 

و فرماندارى به صورت شبانه روز  ادامه خواهد داشت.

قیمت کتاب هاى درسى براى 
سال تحصیلى جدید اعالم شد

معاون توســعه مدیریت و پشتیبانى اداره کل آموزش و 
پرورش هرمزگان گفت: قیمت کتاب هاى درســى پایه 
هاى مختلف براى سال تحصیلى 98-99 در این استان 

اعالم شد.

مرتضى رییسى حسن لنگى روز شنبه درجمع خبرنگاران 
افزود: قیمت کتاب هاى درسى دوره ابتدایى پایه اول تا 
ششم از 161 هزار ریال تا 270 هزار ریال متغیر است.

وى بیــان داشــت: قیمت کتاب درســى پایــه هفتم 
450 هزار ریال، پایه هشــتم 374 هزار ریال، پایه نهم 

396 هزار ریال و پایه دهم 470 هزار ریال است.
این مسوول اظهار داشــت: میانگین قیمت کتاب هاى 
درسى متوســطه دوم نیز به انضمام کتاب هاى فنى و 
حرفه اى و کار و دانش حدود 500 هزار ریال اســت که 
باید در ســامانه فروش و توزیع مواد درسى نام نویسى 

کنند.
رییســى حســن لنگى گفت: کتاب هاى رشته تجربى 
495 هزار ریال، رشــته ریاضى 491 هزار ریال و رشته 

انسانى 448 هزار ریال است.
وى یادآور شــد: میانگین قیمت کتاب هاى دوره فنى 
و کار و دانــش نیز براى هر رشــته با توجــه به تعداد 

کتاب ها متفاوت است.

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان خبر داد؛

آغاز عملیات گازرسانى به روستاهاى برآفتاب و الى  بیشه شهرستان حاجى آباد

معاون فنى حفاظت محیط زیست هرمزگان با 
بیان اینکه در حال حاضر فعالیت معدن گنبد 
نمکى بستک نیز متوقف شده است، گفت: در 
هفته جارى بازدید از گنبدهاى نمکى بستک 
نیــز صورت خواهد گرفت و نتیجه آن اعالم 

خواهد شد.
به گزارش ایســنا، میثم قاسمى در نشستى 
خبرى در خصوص آخرین وضعیت برداشت از 
گنبد نمکى شهرستان بستک و واکنش هاى 

صورت گرفته بــه آن، افزود: ماده 24 قانون 
معادن اعالم مى کند، صدور معادن توســط 
اداره کل صنعت، معــدن و تجارت خارج از 
مناطق حفاظت شده نیازى به استعالم از اداره 

کل حفاظت محیط زیست ندارد.

وى ادامه داد: با پیگیرى هاى صورت گرفته 
مشــخص شــد که تصاویر منتشرشــده در 
فضــاى مجازى متعلق به ایــن گنبد نمکى 

نبوده است.
این مقام مســئول با اشاره به اینکه یکسرى 
از گنبدهاى نمکى همچون خرســین جاذبه 
گردشــگرى و حتى به ثبت رســیده است، 
اضافه کــرد: در حال حاضــر فعالیت معدن 
گنبد نمکى بســتک نیز متوقف شــده و قرار 
است بازدیدى در این خصوص بگیرد تا نظر 

نهایى صورت بگیرد.
قاســمى با بیان اینکه اگر اصحاب رســانه 

تصاویرى از آن منطقه هم داشــته باشــند 
به طور حتم اســتقبال مى کنیم، تصریح کرد: 
هرمــزگان داراى 70 گنبد نمکى اســت که 

به تمامى آن ها اشراف کامل نداریم.
وى با اشــاره به اینکه تا جایــى که بتوانیم 
به دنبال حفظ جاذبه هاى گردشگرى ازجمله 
گنبدهاى نمکى هستیم، اظهار کرد: مصرف 
نمک و درصد خلوص آن در صنعت نیز خود 
تخصــص دارد و ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت مشــخص مى کند که این گونه نمک 

در کجا وجود دارد.
هرمزگان  محیط زیست  حفاظت  فنى  معاون 
در پایان گفــت: در هفته جــارى بازدید از 
گنبدهاى نمکى بســتک نیز صورت خواهد 

گرفت و نتیجه آن اعالم خواهد شد.

حرف و حدیث هاى یک پروژه در غرب هرمزگان

فعالیت معدن گنبد نمکى بستک متوقف شد
نظر نهایى پس از بازدید تیم کارشناسى اعالم مى شود

 رییس پژوهشــکده اکولــوژى خلیج فارس و دریــاى عمان گفت: 
یافته ها نشــان مى دهد، درخلیج فارس و دریاى عمان 2 هزار و920 
گونه متعلق به یک هزار و911 جنس از 925 خانواده از آبزیان دریایى 

وجود دارد که 41 گونه آن جدید هستند.
محمد صدیق مرتضوى در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه این مرکز 
ماهیت تحقیقاتى خود را بر حفظ گونه هاى آبزى قرار داده، افزود: تا 
کنــون یک هزار و20 گونه از این تعداد، طبقه بندى و در قالب چهار 

اطلس منتشر شده است.
وى خاطر نشــان کرد: اطلس اول بــا معرفى 400 گونه ماهى، 150 
گونه نرم تنــان، 120 گونه ماهیان زینتى و150 گونه جلبک دریایى 
به چاپ رســید که نتایج شناســایى گونه هاى آبزى در اکوسیســتم 
خلیج فارس و دریاى عمان اســت. این مقام مســوول بیان داشت: 
از گونه هــاى آبزیان بانک ژن زنده تهیه و طرح هایى نیز در شــمال 
و جنوب کشور اجرا شــده که به حفظ گونه ها به خصوص در استان 

هرمزگان کمک بســیارى مى کند. وى با اشــاره بــه اهمیت نقش 
مدیــران، بهره برداران و مردم در حفظ اکوسیســتم اظهار داشــت: 
مدیران باید در تصمیمات خود از مشــارکت تعاونى ها و سازمان هاى 
مردم نهاد اســتفاده کنند، بهره برداران آگاهى الزم را از برداشــت 
بــى رویــه در طبیعــت و به خطر انداختن محیط زیســت کســب 
کنند و به مــردم آموزش هاى الزم براى حفاظت از زیســت گاه ها 
داده شــود. رییس پژوهشــکده اکولــوژى خلیج فــارس و دریاى 
عمان، عوامل کاهش تنوع زیســتى در خلیج فارس و دریاى عمان 
را، تنش هــاى محیطى و ســاخت و ســازهاى نوار ســاحلى، ورود 
آالینده ها به اکوسیســتم، افزایش جمعیت انسان ها و افزایش سرانه 
مصرف آنها عنوان کرد. مرتضوى ادامه داد: تنوع زیســتى، سالمت 
و تغذیه مردم با یکدیگر در ارتباط هســتند و اگر زیســت گاه ها در 
حوزه شــیالت تخریب شــود بر معیشت ساحل نشــینان اثر خواهد
 گذاشت. وى در ادامه خاطر نشــان کرد: در صورتى که اکوسیستم 

به خطر بیافتد، ســاکنان نوارساحلى درمناطق استان به سمت حاشیه 
شــهرها مهاجرت مى کنند. به گفته وى، طرح تحقیقاتى شناســایى 
مناطق حســاس شیالت در کنار مناطق حفاظتى از سال گذشته آغاز 
شــده اســت که نتایج آن به مدیریت بهتر زیست بوم کمک خواهد

 کرد.

رییس پژوهشکده اکولوژى خلیج فارس و دریاى عمان:

2 هزار و 920 گونه آبزى درخلیج فارس و دریاى عمان وجود دارد

امام جمعه اهل ســنت بندرعباس گفت: باید با هوشــیارى و 
بصیرت، وحدت اجتماعى خود را تقویت کنیم و به دشــمنان 

اجازه ندهیم که در این وحدت، خللى ایجاد کنند.
به گزارش فارس، ســیدعبدالباعث قتالى در خطبه هاى این 
هفته اهل ســنت اظهار داشــت: ماه رمضان به پایان رسید. 
ایــن ماه درس هاى فراوانى از قبیل تزکیه نفس و نزدیکى به 
خداوند متعال را به روزه داران آموخت و باید ســعى کنیم در 

دیگر ایام ســال نیز بهره هاى ماه مبارك رمضان را فراموش 
نکنیم.

وى ادامــه داد: باید در زندگى، قــرآن را مالك قرار دهیم و 
ســعى کنیم آداب و رفتارمان قرآنى باشد همان گونه که رفتار 
و کردار پیامبر اســالم(ص)، یاران و اصحاب و نزدیکان آن 

حضرت ترجمه اى زنده از قرآن بود.
امام جمعه اهل ســنت بندرعباس بیان داشــت: در جامعه اى 

زندگى مى کنیم که از امنیــت و وحدت برخورداریم و باید با 
هوشــیارى و بصیرت، وحدت اجتماعى خود را تقویت کنیم و 
به دشمنان اجازه ندهیم که در این وحدت، خللى ایجاد کنند.
قتالى به اقامه باشــکوه نماز عید فطر در سراسر کشور اشاره 
داشــت و گفت: نماز عیــد فطر نماز شــکرگزارى رحمت و 
نعمت هاى الهى در ماه مبارك رمضان است و نمادى از اتحاد 

و برابرى و برادرى در بین مسلمین است.

وحدت اجتماعى را با هوشیارى و بصیرت تقویت کنیم

بخشــدار بخش مرکزى میناب گفت: بعلت گرماى هوا 
طى روزهاى گذشــته بیش از 10 مورد آتش سوزى در 

شهرستان رخ داده است.
به گزارش ایســنا، منطقه خلیج فــارس، على مهرانى 
با اعــالم این خبر افزود: طى دو روز گذشــته تاکنون 
در روســتاهاى حکمى، حاجى خادمــى، کلیبى، طیبى 
شاهى، چاه اســماعیل و محله 95 دستگاه شهر میناب 
جنــگل  و یک باغ هــم در روســتاى نصیرایى آتش 

گرفت.
وى اظهار کرد: دو منزل مســکونى هم در شهر میناب 
و روســتاى اســپنگون آتش گرفت که پس از ساعاتى 

مهار شد.
بخشــدار بخش مرکــزى میناب با بیــان اینکه علت 
آتش سوزى منازل دردســت بررسى است، خاطرنشان 
کرد: این آتش ســوزى ها با پنج دستگاه ماشین آتش 

نشانى از شهر میناب، دهو، تیرور و کریان مهار شد.

بر اثر گرماى هوا طى 48 ساعت گذشته؛

بیش از 10 مورد آتش سوزى 
در شهرستان میناب رخ داد

ستاره خلیج فارس، میزبان مراسم 

روز جهانى محیط زیست


