
  

شهرستان 6
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس:

عملکرد موفق تیم شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
در بحران سیل استان خوزستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: وقوع سیل 
موجب خسارت  به تاسیسات برق استان خوزستان شد و این شرکت با 
هدف همکاری وکمک در بازسازی شبکه برق نسبت به اعزام نیروهای 
عملیاتی اقدام کرد. احمدرضا خسروی، ادامه داد: تیم اعزامی این شرکت  
به منطقه سیل زده استان خوزستان درجهت کمک رسانی به برقراری 
برق و جلوگیری از به وجود آمدن خسارات به شبکه برق در آن استان 
توانست عملکرد موفقی از خود نشان دهد و نقش مهمی در پایداری و 
کمک به حفظ تاسیسات مهم شبکه برق داشته باشد. وی اظهار داشت: 
از آنجا که شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به عنوان استان معین در 
خدمت رسانی به استان خوزستان انتخاب شد، نیروهای عملیاتی شرکت  
به همراه خودروهای سبک و سنگین برای همکاری در اصالح شبکه های 
یادآور شد: در  اعزام شدند.خسروی،  این استان  به  توزیع نیروی برق 
ادامه این همکاری، مهندس قدیری، رییس گروه مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس نیز به منطقه اعزام و 
جلسات متعددی در خصوص مشکالت برق شهرستان شوشتر و شوش 
و برآورد خسارت های وارده و همچنین بررسی روند وصل برق مناطق 
خاموش و برق رسانی به محل اسکان های موقت  صورت گرفت. این مقام 
مسئول اظهارداشت: براساس ارزیابی های انجام شده و همچنین با توجه 
به بررسی ها و جلسات هماهنگی و بازدید های میدانی تالش شد تا کمک 
ها ، تجهيزات و امکانات به سرعت تامين و ارسال گردد که این موضوع 
، دراسرع وقت انجام و نسبت به ارسال ادوات و تجهیزات مورد لزوم به 
این مناطق، اقدام شد. الزم به ذکر است، تعداد 100 دستگاه پروژکتور 100 
وات، 2456 مترکابل خودنگهدارروشنایی ، 2005 کیلوگرم سیم آلومینیوم 
، یک دستگاه خودرو کمکدار پیکاپ، یک دستگاه خودرو کمکدار سرانزا، 
یک دستگاه جراثقال کفی دار، یک دستگاه بیل مکانیکی ،یک دستگاه 
لودر، سه دستگاه کمپرسی، یک دستگاه خودرو شاسی بلند و همچنین 
ارسال کمک های نقدی جمع آوری شده  از طریق کسر از حقوق پرسنل 
جهت کمک به سیل زدگان از جمله مواردی بودند که از سوی شرکت 
توزیع نیروی برق استان فارس در جهت امدادرسانی به استان خوزستان 

در نظر گرفته شدند.

رورش آزمایشی علوفه با روش هیدروپونیک در قشم

آغاز  از  آزاد قشم  تجارت سازمان منطقه  و  مدیرکل صنعت، معدن 
مرحله آزمایشی پرورش علوفه دام به روش هیدروپونیک در این جزیره و 

به صورت آزمایشی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، محمد مهدی برنجی 
اعالم کرد: شرکت بهین گستر پالیز قشم به عنوان یکی از فعاالن صنعتی 
تحت حمایت سازمان مطنقه آزاد قشم با دو میلیارد ریال سرمایه گذاری 

موفق به تولید علوفه با روش علمی هیدروپونیک شده است.
وی ادامه داد: پرورش هیدرو پونیک علوفه با هدف استفاده در پرواربندی 
دام و به صورت آزمایشی در روستای دفاری جزیره قشم راه اندازی شده 

است.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد قشم، 
استان  ساخت  هیدروپونیک  روش  به  علوفه  پرورش  دستگاه  ظرفیت 
اصفهان 100 کیلوگرم در روز می باشد که علوفه تولیدی آن برای خوراک 

40 راس بز یا گوسفند مورد استفاده خواهد بود.
بنا به این گزارش، حمایت از طرح های کشاورزی و دامداری به روش 

نوین از سیاست های سازمان منطقه آزاد قشم می باشد.
جزیره قشم با یک هزار و 500 کیلومتر مربع وسعت در جنوب ایران 

واقع شده است.

نماینده بویراحمد و دنا در مجالس نهم و دهم:
مارگون شهرستان می شود

از  اسالمی  شورای  دهم  و  نهم  مجالس  در  دنا  و  بویراحمد  نماینده 
شهرستان شدن مارگون در ماه های آینده خبرداد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، "غالم محمد زارعی" در جشن تجلیل از مقام 
معلم که در مارگون برگزار شد، اظهار داشت: به برکت نظام جمهوری 
اسالمی و پیگیری های انجام شده استان کهگیلویه و بویراحمد مسیر 

توسعه را پیدا کرده و به سرعت در حال انجام است.
وی افزود: خوشبختانه در طی پنج الی شش سال گذشته از ردیف آخر 
استان های توسعه یافته اکنون به رده بیست و چهارم رسیده ایم و در 
سال ۹۸ با وجود همه مشکالت اقتصادی موجود در کشور رشد اعتبارات 
عمرانی باالی 20 درصد بوده است. زارعی گفت: در حالی که در سال ۹1 
مجموع اعتبارات عمرانی استان 150 میلیارد تومان بود اما در سال ۹۷ 
بالغ بر 600 میلیارد تومان پروژه های عمرانی یا به بهره برداری رسید یا در 
حال اجرا است. نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی افزود: 
موضوع شهرستان شدن مارگون مراحل پایانی خود را می گذراند و در 

آینده ای نزدیک این بخش به شهرستان تغییر خواهد کرد.
زارعی گفت: آن کسی که کار را تمام کرد موفق بوده است و چند سال 
بودن آن مهم نیست، مهم پیگیری و تالش تا برداشتن موانع و به نتیجه 
رسیدن نهایی است و خارج از گود بودن و قضاوت کردن کار سختی 

نیست باید وسط میدان بود و ادعا کرد.

اخبار
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متهمان اصلی سیل

ودخانه پیکه کوبی تنها راه کنترل تجاوز به ر

ابتکار متفاوت یزدی ها برای جذب گردشگر در تابستان

در فاصله زمانی ابتدای سال تا انتهای فروردین ماه سال 
جاری تمام اخبار معطوف سیل و خسارات آن بود، اما آنچه 
بر حجم اندوه و حزن بینندگان و شنوندگان اخبار اضافه 
می کرد تخریب ها و ویرانی هایی بود که تماما متوجه مردم 

شد و اکثر آنان را مستاصل کرد.
کارشناسان متعددی در پی این رخداد طبیعی به واکاوی 
و ریشه یابی سیل پرداختند و دالیل متنوعی برای بروز آن 
مطرح کردند اما سوال مهم اینجاست که در این حوادث 

مقصر اصلی چه کسی است؟
باید اذعان کرد که بدون شک در تمامی اتفاقات و حوادث 

منجر به خسارت رد پای انسان دیده می شود.
و  ساخت  رودها،  حریم  به  تجاوز  معتقدند  محققان 
سازهای غیر اصولی، از بین رفتن مراتع و جنگل ها، تبدیل 
بستر جریانی رود به اراضی و راه ها، اعطای مجوزهای غیر 
قانونی، عدم الیروبی و چندین و چند دلیل دیگر بخشی 
از عواملی هستند که منجر به خسارات شدید این بالی 
طبیعی شدند و جالب اینجاست که اگر به هر یک از عوامل 
باال دقت کنیم نقش انسان در تمامی رخدادها غیرقابل 

انکار است.
یک استاد جامعه شناس معتقد است تمام رفتارهای غیر 

اصولی انسان ریشه در فرهنگ دارد.
منوچهر پهلوان در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه چه ارتباطی بین نواقص فرهنگی کشور و 
خطاهای انسانی وجود دارد، اظهار کرد: مشکل ریشه ای در 
بسیاری از رفتارهای نادرست، فقر فرهنگی است و فرهنگ 
سازی امری بلند مدت بوده که لزوم آگاهی و اطالع رسانی 

در این زمینه از سوی رسانه ها الزامی است.
این جامعه شناس به بررسی نحوه پیاده کردن فرهنگ 
سازی در جامعه پرداخت و گفت: مباحثه و بررسی جوانب 
مثبت و منفی، شنیدن سخنان موافقان و مخالفان، مناظره 
و گفت و گو های چند طرفه در رسانه های دیداری و یا 
مجالس که مردم شاهد آن باشند سبب شده تا قضاوت 
درست آن موضوع با بهترین برداشت از یک گفتمان علمی 
به مردم القا شده و در نتیجه مفاهمه ملی و سپس وفاق 
ملی بر سر آن مسئله شکل گرفته که سرانجام آن خلق 

فرهنگ است.
پهلوان با اشاره به اینکه سیل و پیامدهای آن یک پدیده 
دو سویه است، گفت: سیل یک رخداد جغرافیایی، طبیعی 
و زمین شناختی است، اما می تواند آثار و نتایج اجتماعی و 

اقتصادی بسیاری به مناطق هدف وارد کند.
مقصر فقط عوام نیستند

شدید  خسارات  سبب  که  اخیر  سیل  بروز  دلیل  وی، 
به برخی استان های کشور شد را عدم توجه به مباحث 
کارشناسی اعالم کرد و افزود: جنگل خواری، از بین رفتن 
مراتع، تبدیل مسیل ها به مسیر، عدم الیروبی انهار و حریم 
رودها از دالیل وقوع این اتفاق تلخ بود و در این باره تنها 
عوام مقصر نیستند، چراکه جز منازل مسکونی، ادارات، 
مدارس و تأسیسات دیگری هم در حریم رودخانه ها ساخته 

و تخریب شدند.
پهلوان یکی دیگر از دالیل بروز خسارت سنگین سیل را 
عدم توجه به سابقه و ظرفیت رودخانه ها دانست و تأکید 

کرد: خسارات وارده بیشتر ناشی از خطاهای انسانی بود که 
نهادهای مسئول در این زمینه باید جدیت و توجه بیشتری 

کنند.
این محقق، پژوهشگر و مدرس جامعه شناسی با اشاره 
به اینکه در استان مازندران حدود ۸0 رودخانه وجود دارد 
که هر یک دارای حریم و مسیر مشخصی هستند، گفت: 
این رودخانه ها به مسیر اصلی و خانه خودشان بازگشتند 
این در شرایطی است  باز پس گرفتند،  اراضی خود را  و 
را  رودها  این  از  بسیاری  حتی  مازندران  مردم  شاید  که 
نمی شناسند و این نقص اطالعات در جامعه است، بنابراین 
به  نسبت  کمتری  آسیب  و  مطلع صدمات  جامعه  یک 

جامعه نا آگاه خواهد دید.
اطالع  بابل،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
رسانی صحیح و مناسب از طریق رسانه ها و آگاهی مردم 
را در کاهش تلفات و خسارات سیل مؤثر دانست و اظهار 
کرد: برخی اقدامات باید از سوی مردم صورت گیرد و برخی 
از راهکارها و فعالیت ها نیز باید توسط مسئوالن انجام شود 

که تشریح و تبیین این مسئله بر عهدۀ رسانه ها است.
رستم زرودی، کارشناس مدیریت بحران نیز در گفت و 
گو با ایسنا، حوادث غیرمترقبه را شامل دو دسته انسان ساز 
و طبیعی دانست و تصریح کرد: حوادث انسان ساز، ناشی 
از اقدامات ناآگاهانه بشر و ساخته دست او بوده و بر اثر 
دخالت بشر به وقوع می پیوندند که نمونۀ آن قطع اشجار، 
تجاوز به حریم و بستر رود، استحصال از رودخانه، ساخت 
و ساز اماکن تفریحی و توریستی توسط افراد، شرکت ها و 

نهادهای دولتی یا خصوصی در حریم رودها است.

از  رویه  بی  برداشت  سنگین  تبعات  بر  تأکید  با  وی 
بستر رودخانه و الیروبی بیش از حد انهار گفت: آورده 
رودخانه ها حجم مشخصی دارند که برداشت بیش از آن 
از بستر جریانی، سطح رودخانه را کاهش داده و این باعث 
فرسایش دیواره و اطراف رود می شود که در محدوده پل ها 

مشکل ساز و خطرآفرین خواهد بود.
خسارت عوامل انسانی

رودی بخش اعظم خسارات و تبعات ناشی از سیل را 
و خاطرنشان  دانست  مردمی  و  انسانی  عوامل  از  ناشی 
کرد: تجاوز به حریم رود و تبدیل آن به اراضی کشاورزی 
و مناطق مسکونی، سبب کاهش عرض رود شده و این 
در دوره بازگشت سبب بروز خسارات بسیاری می شود که 
نمونه بارز آن در شهرستان »زیرآب« بوده که عرض ۳0 

متری یک رودخانه تا 15 تا 20 متر کاهش یافته است.
این کارشناس مدیریت بحران، صدور پروانه و مجوزهای 
غیرقانونی در حریم رودها را سبب تشدید خسارات دانست 
و افزود: یکی دیگر از مشکالت در حوزه مدیریت، عدم 
دقت و توجه به مسائل کارشناسی احداث پل ها است؛ به 
طور مثال پلی که قرار بود بر اساس عرض بستر رودخانه 
با طول ۳0 متر احداث شود، جهت کاهش هزینه با طول 
20 متر احداث شده که آنچه امروز مشهود است نتیجه 
اشتباه های انسانی است که سبب شد پل هایی از این دست 

به شدت آسیب ببینند.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از اقدامات نادرست مدیریتی، 
آگاهانه بوده و برخی ناآگاهانه صورت گرفته، از عدم جبران 
اقدامات آگاهانه سخن گفت و تصریح کرد: در برخی موارد 

پارک،  چون  متفاوتی  کاربری های  به  رود  حریم  اراضی 
فضای سبز، زمین ورزشی و غیره تغییر یافته که بازگشت 
رود به مسیر و حریم اصلی خود، سبب خسارت به این 
اماکن شده است، اما آیا حفظ یک رودخانه مهم تر بوده یا 

ساخت تاسیساتی نظیر پارک یا فضای سبز اولویت دارد؟
لزوم افزایش سطح فرهنگی جامعه

زرودی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در این زمینه، با 
اشاره به اینکه مردم از عواقب تعدی در طبیعت اطالع ندارند 
از تخریب تدریجی بستر رودخانه ها به دلیل برداشت ها بی 
رویه در طول سالیان متمادی خبر داد و خاطرنشان کرد: 
امروز شاهدیم اکثر تاسیساتی نظیر انشعابات آب و گاز و 
غیره که سال های گذشته در بستر رودخانه ها دفن شده بود 
به دلیل برداشت های غیر اصولی و بیش از حد، در ارتفاع 

بیش از 10 متری از سطح آب رودخانه قرار دارند.
وی ضمن بیان این مطلب که با برداشت و کَف کنی 
رودخانه و افزایش عمق بستر، سرعت جریان آب افزایش 
یافته و باعث تشدید خسارت می شود، گفت: این اقدام 
در  و  اطراف رودخانه  زیرزمینی  سبب کاهش سطح آب 
نتیجه خشک شدن چاه های اطراف آن می شود، اما عالوه 
بر این اتفاق، فرسایش خاک و تخریب بستر تأسیسات 
مهم مجاور رودها که مشمول هزینه های گزاف برای احداث 

شده اند را در معرض آسیب قرار خواهد داد.
پیکه کوبی تنها راه کنترل تجاوز به رودخانه

کارشناس مدیریت بحران با اشاره به تهیه کتابچه طرح 
بر  تأکید  و  سال ۹2  در  استان  رودخانه های  ساماندهی 
لزوم شناسایی حریم رودخانه های استان تاکید کرد: حریم 
رودخانه های استان باید شناسایی و سپس »پیکه کوبی« 
شوند تا عالوه بر آگاهی مردم و سازمان ها، کسی به این 
حریم تجاوز نکند که این طرح مشابه شناسایی و تعیین 
حریم 60 متری دریا است و باید در مورد رودخانه ها نیز با 

رعایت محدوده 15 تا ۳0 متری صورت گیرد.
زرودی، پیکه گذاری را مانع برداشت بی رویه دانست 
و در ادامه به مشکالت پیمانکاری در برداشت از بستر 
رودخانه ها اشاره و اعالم کرد: عالوه بر اینکه میزان این 
برداشت و حجم آن باید به صورت دقیق برآورد شود، 
عملیات برداشت با مجوز نیز، باید با نظارت مسئوالن 
امور آب و کارشناسان صورت گیرد، چرا که پیمانکاران 
بارها با وجود مشخص شدن میزان برداشت در قرارداد، 
بستر  به  آسیب  سبب  و  کرده  برداشت  آن  از  بیش 

رودخانه شدند.
آموزش زمینه ساز فرهنگ سازی

وی با تأکید مجدد بر فرهنگسازی در این زمینه و لزوم 
آشنایی و آگاهی مردم از شرایط رودها و حریم آنها افزود: 
بحث آموزش در این زمینه به ویژه در رسانه های دیداری 
و شنیداری و فضای مجازی از مواردی است که باید به 
صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا مردم ضمن آگاهی از 
شرایط و نحوه برخورد با چنین پدیده هایی، در مواردی چون 
بروز تخلفات، شن خواری و تجاوز به حریم و در موارد عدم 
رعایت قوانین، با متخلفان برخورد یا مراتب را به مسئوالن 
اعالم کنند و در مسئولیت حراست از حریم انهار مشارکت 

فعال داشته باشند.

از  بیش  تدارک  به  اشاره  با  یزد  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
20 جشنواره تابستانه برای امسال در این استان، از کاهش 
هزینه های سفر به یزد از نیمه خردادماه تا نیمه شهریورماه 

خبر داد.
ایسنا  با خبرنگار  در گفت وگو  فاطمی«  »سید مصطفی 
از 20  بیش  امسال  تابستان  برای  یزد  استان  کرد:  تصریح 
جشنواره فرهنگی، گردشگری و هنری در نظر گرفته که هر 
هفته با تخفیف های ویژه ای از سوی هتل ها، مراکز خرید و 

کمپ های کویر نوردی، شاهد برگزاری آنها خواهیم بود.
تخفیف های  طریق  از  یزد  به  سفر  هزینه  کاهش  وی 
مراکز اقامتی و گردشگری در قالب این جشنواره را یادآور 
شد و گفت: این جشنواره ها که به همت شهرداری ها، اتاق 
بازرگانی، اصناف و جامعه هتلداران برگزار خواهد شد، به 

کاهش حتی تا نصف هزینه های سفر به یزد منتج می شود.
فاطمی در مورد جشنواره های تابستانه امسال یزد که از 
داشت،  خواهد  ادامه  شهریورماه  نیمه  تا  خردادماه  نیمه 
خاطرنشان کرد: خرداد ماه امسال جشنواره های »گل انار« 
فراغه«  »زردآلو  ندوشن،  در  لبنی«  تفت، »محصوالت  در 
یزد«،  و  بم  فرهنگی  »رویدادهای  همچنین  و  ابرکوه  در 
»رویدادهای فرهنگی ایران و مجارستان« و جشنواره »پارچه 
و دست بافت های سنتی فجر در مرکز استان برگزار می شوند.

از برنامه ریزی برای برگزاری پنج جشنواره دیگر در  وی 
تیرماه خبر داد و یادآور شد: این جشنواره ها شامل »جشنواره 

گونه های نادر جانوری«، »جشن ثبت جهانی«، »موسیقی 
کویرنشینان«، »پایتخت کتاب« و »نصرآباد بهشت میوه ها« 
است که در شهرستان های مهریز، تفت و یزد برگزار می شود.

این مسئول در مورد جشنواره های مرداد ماه نیز بیان کرد: 
پرندگان  و  »کبوتر  مهریز«، جشنواره  جشنواره »شب های 
هفته  و  بافت  »باز  طزرجان«،  »آلبالو  اردکان«،  زینتی 
گردشگری میبد« نیز به ترتیب در شهرستان های مهریز، 

اردکان، تفت، یزد و میبد برگزار می شود.
وی برگزاری جشنواره های بین المللی آئینی تاتر ایران در 
شهرستان یزد را مختص شهریور ماه خواند و تصریح کرد: 
مسابقات موتور کراس، مجسمه های شنی، لوک برتر و خرما 
به میزبانی شهرستان بافق و جشنواره های صنعت چاپ و 
رالی کویر نیز به میزبانی شهرستان یزد در شهریور ماه امسال 
برگزار می شود. فاطمی از تأثیر برگزاری این جشنواره ها در 
رشد گردشگری استان به ویژه گردشگری داخلی یاد کرد و 
گفت: سال گذشته رشد چشمگیر گردشگران داخلی یزد را به 
دنبال برگزاری این جشنواره ها شاهد بودیم که امیدواریم این 
رویدادها تداوم رونق گردشگری سال جاری را نیز به همراه 
داشته باشند. برخالف باور برخی که وقوع سیل را تنها عامل 
افزایش قابل توجه گردشگران نوروزی امسال به یزد مطرح 
می کنند، عوامل مختلف دیگری نیز در این امر دخیل بوده 
که یکی از آنها اقدامات و فعالیت های تبلیغاتی صورت گرفته 
در این حوزه بوده است. بارندگی های نوروز امسال و وقوع 

حوادثی مانند سیل در برخی از اغلب نقاط کشور منجر به 
رکود سفرهای نوروزی و صنعت گردشگری داخلی کشورمان 
در نوروز ۹۸ شد ولی در حین حال، شهر جهانی یزد با سیلی 

از گردشگران نوروزی مواجه بود.
البته این رویداد، حرف و حدیث های زیادی را در برخی 
محافل به دنبال داشت به طوری که برخی معتقد بودند 
که شرایط نامساعد جوی و وقوع سیل در برخی نقاط کشور 
عامل این رشد چشمگیر گردشگر به یزد که یکی از رئوس 
مثلث طالیی گردشگری ایران به شمار می رود، بوده است. 
»سید مصطفی فاطمی« مدیر کل میراث فرهنگی، صایع 
دستی و گردشگری یزد، واقعیت امر را چیزی فراتر از این 
عامل ذکر می کند و در گفت وگو با خبرنگار ایسنا به افزایش 
2.5 برابری جمعیت گردشگران نوروزی سال ۹۸ یزد اشاره و 
اظهار می کند: بازدید بیش از یک میلیون و 200 هزار گردشگر 
از شهر یزد، رشد چشمگیری در آمارهای گردشگری کشور 
دنبال  به  نیز  را  تحلیل های مختلفی  لذا  محسوب می شد 
داشت. وی، عوامل متعددی را در این استقبال چشمگیر 
گردشگران از یک شهر تاریخی مانند یزد برمی شمارد و تصریح 
می کند: عمده این عوامل شامل تبلیغات و جریان سازی های 
بعد از جهانی شدن یزد و البته وضعیت آب و هوایی کشور، 
کاهش سفرهای خارجی و تغییر سلیقه مسافرت در ایران 
از شهرهای شمالی و ییالقی به سمت شهرهایی با تاریخ و 
تمدن غنی بود. این مسئول با بیان این که تمام این عوامل 

عنوان  داشتند،  نقش  یزد  استان  به  گردشگران  جذب  در 
و  تبلیغات  پررنگ  نقش  نمی توان  وجود  این  با  می کند: 
فعالیت های صورت گرفته در این رابطه را نیز نادیده گرفت 
چرا که بیشترین تبلیغات داخلی و خارجی شامل تبلیغات 
ظرفیت  از  استفاده  و  مجازی  شبکه های  مجازی،  فضای 
خبرنگاران داخلی و خارجی، از سوی استان یزد انجام شده 
بود. فاطمی، شکل گیری هسته کشورهای هدف گردشگری 
یزد را نیز از دیگر اقدامات مؤثر در رونق گردشگری این استان 
می داند و می گوید: این هسته ها با عضویت اعضایی از این 
کشورهای هدف گردشگری یزد شامل آژانس های گردشگری، 
خبرنگاران، راهنمایان گردشگری و دیگر مبلغان این کشورها، 
فعالیت داشتند. وی، بازخورد اخبار مربوط به گردشگری یزد 
در دنیا را از نکات قابل توجه شکل گیری این هسته ها عنوان 
می کند و می گوید: اخبار مربوط به یزد در روزنامه های معتبر 
دنیا و شبکه های تلویزیونی کشورهای مختلف منتشر شد که 

در نهایت به تبلیغات وسیعی برای یزد انجامید.
و  آشناسازی  تورهای  برگزاری  درباره  مسئول  این 
گذشته  سال  می کند:  تصریح  نیز  فصلی  جشنواره های 
جشنواره های متعددی در استان و به میزبانی شهرستان های 
مختلف برگزار شد به طوری که یزد، جایگاه اول رویدادهای 
گردشگری را در سال ۹۷ به خود اختصاص داد که ضریب 
اشغال هتل ها را نیز افزایش داد و در نهایت معرفی استان 

یزد را به دنبال داشت.

شهردار بندرعباس:
استفاده از اندیشه و بازوی هنرمند کارگران موجب توسعه و پیشرفت می شود

بازوی  و  اندیشه  فرصت  از  كه  جامعه ای  هر  گفت:  بندرعباس  شهردار 
هنرمند كارگران استفاده بهتری کند، به توسعه و پیشرفت بیشتری دست 

خواهد یافت.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عباس 
کارگران  تمامی  به  روز  این  تبریک  و  کارگر  روز  گرامیداشت  با  امینی زاده 
زحمتکش و پرتالش مجموعه شهرداری، اظهار کرد: کارگران بازوان حركت 

جامعه به سوی رشد، تعالی و شكوفایی هستند.
وی با اشاره به اینکه بی شک بخش عظیمی از پیشرفت های حاصل شده در 
مسیر اقتصادی کشور به برکت ایثار و مجاهدت این قشر جامعه بدست آمده 
است، افزود: جایگاه کار و کارگر در دین مبین اسالم چنان است که پیامبر 

عظیم الشأن اسالم دستان یک کارگر را می بوسد.
شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: هر جامعه ای كه از فرصت اندیشه و 
بازوی هنرمند كارگران استفاده بهتری کند، به توسعه و پیشرفت بیشتری 

دست خواهد یافت.
امینی زاده بیان کرد: کارگران در طول مبارزات ستم شاهی ملت ایران، دوران 
به سزایی  هشت سال دفاع مقدس و عرصه های مختلف سازندگی نقش 

داشته اند و در دست یابی به اهداف واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی نیز 
سهم عمده ای ایفا کرده اند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: باید اذعان داشت که سهم عمده ای از 
اشتهار و اعتبار ملی و بین المللی این دیار مرهون تالش ها و کارهای خالق و 
شگفت انگیز کارگران، این نیروهای بالنده و مولدی بوده است که طی سالیان 
متمادی با دستان توانمند خویش آثاری شگفت پدید آورده و اینک نیز در 

عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی افتخار می آفرینند.
و  تکریم  برای  مغتنمی  فرصت  کارگر  هفته  گفت:  بندرعباس  شهردار 
نکوداشت مقام رفیع کار و کارگر و قدردانی از خدمات صادقانه و بی دریغ 
مجموعه  کارگران  ویژه  به  اسالمی  ایران  صبور  و  مؤمن  شریف،  کارگران 
شهرداری بندرعباس است و اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از کارگران متعهد 
و پرتالش و با ارج نهادن به زحمات تالشگران عرصه جهاد اقتصادی کشور، 
فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر را به جامعه بزرگ و عزیز کار و تولید 
تبریک عرض نموده و امیدوارم در سال رونق تولید با حرکت جهادگونه این 
قشر تالشگر و با خالقیت و نوآوری، شاهد پیشرفت روزافزون ایران سرافراز 

اسالمی باشیم.

روزنامه صبح ایران


