
  

شهرستان 6
مساجد و اماكن مذهبی می تواند مرجعی جهت ترویج 

مدیریت مصرف برق باشد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : مساجد و اماكن 
مذهبی می تواند مرجعی جهت ترویج مدیریت مصرف برق باشد .

 علی اکبر نصیری افزود : با توجه به فرارسیدن ماه مبارك و پرفیض رمضان 
و افزایش فعالیت های مذهبی و فرهنگی اماكن مذهبی، لزوم فرهنگ سازی 
درخصوص صرفه جویی در مصرف انرژی برق امری ضروری است.  وی اظهار 
داشت: اماکن مذهبی می تواند بعنوان مرجعی جهت ترویج رعایت مدیریت 
مصرف برق و در واقع آگاه سازی مردم باشد تا از خاموشی های ناخواسته 
راهكارهای  بر  هم  گذری  نصیری،  کند.  جلوگیری  انرژی  کمبود  از  ناشی 
مدیریت مصرف برق زد و گفت: توصیه می شود از روشن کردن دائم سیستم 
های سرمایشی پرهیز کنند و تا جایی که امکان دارد ۱ الی ۲ ساعت قبل از 
فعالیت در مساجد کولرها را روشن و هنگام خروج خاموش کنند. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: امیدواریم بتوانیم با همكاری تمامی 

مشتركین ، تابستان پیش رو را با کمترین مشكل سپری نماییم.

مدیر مخابرات منطقه گلستان :
بازنشستگان آیینه تمام نمای شاغلین هستند

دومین جلسه کانون بازنشستگان استان در مخابرات منطقه گلستان برگزار 
شد .در این نشست که با مدیر مخابرات منطقه گلستان و جعفری مدیر 
کل کانون بازنشستگان استان گلستان ورؤسا واعضا کانون بازنشستگان کل 
استان برگزار گردید ابتدا رئیس کانون بازنشستگان مخابرات منطقه گلستان 
ضمن خیرمقدم نحوه تشکیل کانون بازنشستگان مخابرات را عنوان کرد .وی 
گفت : بازنشستگان با تشکیل کانون هایی پویا در راستای خدمات رسانی 
به همنوعانشان یک کار ماندگار و جاودان  انجام می دهند واین تحرکات 
وتحوالت بعد از بازنشستگی نشان دهنده امید وعدم کارافتادگی آنان است. 
وی مخابرات گلستان را از لحاظ  وضعیت ارتباطی در سطح کشور جزو رتبه 
های برتر عنوان کرد و گفت :در انتخابات پیشین مخابرات گلستان جزو 
معدود استانهایی بود که اکثریت شعب اخذ رای  آن برخوردار از انتخابات  
الکترونیکی بوده اند.مهندس شهمرادی تصریح کرد: با توجه به اینکه مخابرات 
و ارتباطات عامل زیر بنایی  توسعه در کشور می باشد. در زمینه اشتغال نیز 
مخابرات سهم قابل توجهی در استان داشته  و اهمیت آن بر کسی امروز 
پوشیده نیست .شهمرادی در ادامه خاطر نشان کرد:مخابرات بعنوان تامین 
کننده زیر سازی در توسعه پایدار  قدمهای مهمی را برداشته که محصول 
همین بازنشستگان می باشد. و نتایج کار آنان  ظرفیت های  بوجود آورده  که 
شاغلین از آن بهره برداری می کنند.وی موج های بوجود آمده در بحث فن 
آوری وتکنولوژی در سطح جهان را شامل مراحل :اختراع اینترنت خانگی در 
سال۲000  ، موبایل در سال  ۱۳۷۲ در کشور و اینترنت موبایل  و اینترنت اشیا 
در سال ۲0۱6  و هوش مصنوعی که در سال ۲0۲۵ تحول عظیمی را  در دنیا 

بوجود می آورد دانست.

روابط عمومي فوالد هرمزگان:
حضور همیشگی و فعال فوالدهرمزگان در مسئولیت های 

اجتماعی

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب اظهار کرد: این شرکت 
برنامه استراتژیک روابط عمومی و نظام مسئولیت اجتماعی را در دستور 

کار خود قرار داده است.
فوالد  در  افزود: ۷کمیته  ادامه  در  مطلب  این  بیان  با  رضا صفریان 
هرمزگان تعریف شده که یکی از آنها به نام کمیته مسئولیت اجتماعی 
است و استراتژی خاصی برای آن تعریف و برنامه ریزی یک ساله تدوین 
هنری،  و  ادبی  ورزشی،  فرهنگی،  زمینه  در  مختلفی  اقدامات  و  شده 

همچنین حمایت از رسانه ها را در دستور کار قرار داده است.
منطقه ای همچون  های  بحث  در  فوالد هرمزگان  وی گفت: شرکت 
جشنواره های ادبی حضور فعال داشته و به دنبال ارتباط موثر با جوامع 
اعم از منطقه ای که در آن حضور دارد و دیگر مناطق کشور است. از این 
رو یکسری اقدامات در زمینه محیط زیست نیز انجام گرفته که می توان به 
سیستم پاالیش آنالین اشاره کرد. به این شکل که این سیستم روی فیلترها 
نصب شده و تالش برای رعایت استانداردها در فوالد هرمزگان وجود دارد 
و محیط زیست آن را رصد می کند. در واقع این یک شفافیت وجود دارد 
و کارشناسان و بازرسان محیط زیست هر زمانی که بخواهند می توانند 
آن را آنالین رصد کنند. وی ادامه داد: در زمینه اقتصادی نیز اقداماتی 
همچون کمک به خیریه و سازمان های مردم نهاد انجام گرفته است. اخیرا 
نیز کمکی بالغ بر ۱0میلیارد ریال به سیل زدگان کشور داشتیم و در ماه 
رمضان نیز در ستاد دیه و آزادسازی زندانیان کمک خواهیم کرد. درواقع 
فوالد هرمزگان در استان بیشترین رقم را پرداخت می کند و از سال 90 که 
در این برنامه حضور داشته توانسته 84 زندانی جرایم غیرعمد را آزاد کند.

به گفته وی، فوالدهرمزگان حضور همیشگی و فعال در تمامی برنامه 
های استان داشته و امید می رود که این رویکرد ادامه دار شود.

صفریان گفت: شناخت مدیران ارشد از روابط عمومی ها و فعالیت های 
آنها در عملکرد روابط عمومی ها بسیار تاثیر گذار است. این موضوع در 
فوالد هرمزگان بسیار مهم و همواره مدیرعامل محترم از روابط عمومی 
حمایت های الزم را داشته اند و جا دارد از تالش های ایشان از همین 

تریبون تشکر کنم.
گفتنی است هفته گذشته در ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی، 

فوالد هرمزگان تندیس ستاره روابط عمومی را دریافت کرد.

اخبار
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 بررسی تاثیر مدیریت آب بر کشاورزی و معیشت مرزنشینان

از آب تا آبادانی و اشتغال

رئیس شورای هیئات مذهبی کشور:

۹۰ هزار هیئت مذهبی کشور در برنامه لیالی قدر مشارکت دارند

ترانزیتی،  موقعیت  بر  عالوه  مرزی  استان های 
دارند.  کشاورزی  حوزه  در  گسترده ای  ظرفیت های 
خوزستان، آذربایجان غربی و کردستان جزء استان هایی 
هستند که بیشترین تولیدات کشاورزی را دارند و در 
نیز  بلوچستان  و  سیستان  مثل  دیگری  استان های 
توسعه کشاورزی می تواند معیشت مرزنشینان را بهبود 
بخشد. ساکنان این مناطق به شدت محتاج آب هستند 

و به همین دلیل مدیریت آب های مرزی مهم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هر چند بارندگی های ماه های 
ابتدایی سال جاری تا حدی خیال مان را از نظر کم آبی 
بگوییم  می شود  باعث  ایران  اقلیم  اما  کرد،  راحت 
اتفاق.  ترسالی  و  است  معمول  ایران  در  خشکسالی 
به همین دلیل مدیریت منابع آبی حتی در سالی که 
است،  یافته  افزایش  درصد   ۱8۱ کشور  در  بارندگی ها 

ضروری به نظر می رسد.
بریده  را  مردم  امان  کم آبی  که  اخیر  سال های  در   
تبلیغ  فکر  به  را  اجتماعی  گروه های  و  مسئوالن  و 
صرفه جویی در مصرف آب انداخته است، همواره این 
موضوع نیز مطرح بوده که بیشترین میزان مصرف آب 
در ایران در حوزه کشاورزی است. از مباحث مربوط به 
افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی که بگذریم، کنترل 
آب های روان و مدیریت خروج آب کشاورزی از ایران، 
بدانیم کشور های  اینکه  به ویژه  موضوع مهمی است، 
همسایه که در حوزه آب با ما منافع مشترک دارند از 
سال ها پیش به فکر مدیریت خروج آب از کشور شان 
 ۲0 از  بیش  ایجاد  با  ترکیه  مانند  کشوری  و  افتاده اند 
سد روی سرشاخه های دجله و فرات، بر مسائل آبی و 
زیست محیطی در ایران، عراق و سوریه تاثیر گذاشته 

است.
مهار آب های مرزی

»دولت با مهار آب های مرزی در پی ایجاد اشتغال 
اخیرا  نیرو  را وزیر  اظهارنظر  این  تولید است«  و رونق 
طرح های  همزمان  افتتاح  کنفرانس  ویدئو  مراسم  در 

آب وخاک آذربایجان غربی انجام داده است.
 در حالی رضا اردکانیان از توجه ویژه به کشاورزی 
مرزی  استان های  که  می دهد  خبر  مرزی  مناطق  در 
کردستان  و  غربی  آذربایجان  خوزستان،  جمله  از 
دارند. سهم  ایران  کشاورزی  تولیدات  در  زیادی  سهم 
کشاورزی در اقتصاد ایران ۳۱ درصد است و  آنطور که 
وزیر کشاورزی می گوید ۱8 درصد اشتغال کشور مربوط 
صنایع  جز  به  رقم  این  که  است  کشاورزی  بخش  به 
تبدیلی است. اگر صنایع تبدیلی را هم در نظر بگیریم، 
کشاورزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر مهمی 
بر اشتغال کشور دارد و میلیون ها ایرانی شاغل در این 
نفر  با آن فعال اند و میلیون ها  یا صنایع مرتبط  حوزه 
دیگر نیز می توانند در این زمینه مشغول به کار شوند. 
به ویژه  از مرز نشینان،  آنجا که معیشت بسیاری  از 
آن دسته ای که کنار دریا زندگی نمی کنند و از مواهب 
ترانزیت بی بهره اند، به  یا  ساحل نشینی مانند صیادی 
مرزی  آب های  کنترل  دارد،  بستگی  کشاورزی  حوزه 
بسیار  موضوع  این  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از 
چالشی است و اجرای هر پروژه یا توقف هر پروژه در 
و  زده  دامن  مختلفی  مباحث  به  می تواند  زمینه  این 

موافقان و مخالفان را در مقابل هم قرار دهد.
مرزنشینان و چالش آب

تامین آب به ویژه در مناطقی که به تناوب دوره های 
خشکسالی را تجربه می کنند، آنقدر مساله مهمی است 
در  و  کرده  باز  موضوع  به  هم  را  حقوق  دانان  پای  که 
بین  آب های مشترک  مورد  در  ویژه  به  اخیر  سال های 
کشور ها شاهد تدوین قوانین جدید و تعریف یک نظام 
حقوقی کامل بوده ایم. با این همه، در منطقه ما این 
و   نشده  رعایت  شاید  و  باید  که  آنطور  حقوقی  نظام 
ایران در شرایطی که خشکسالی  نکردن حقابه  تامین 
است.  زده  دامن  عدیده ای  مشکالت  به  شده  تشدید 

را شامل می شوند.کم آبی  این مشکالت طیف وسیعی 
مشکالت  هم  کرده،  مشکل  را  شرب  آب  تامین  هم 
زیست محیطی به وجود آورده و هم تولیدات کشاورزی 
را تحت تاثیر قرار داده است. در سال های اخیر بار ها 
سیستان  در  ایران  مرزی  روستاهای  از   گزارش هایی 
شرب  آب  که  جایی  است؛  شده  منتشر  بلوچستان  و 
زیادی  سختی های  آن  تامین  برای  مردم  و  طالست 
مانند  محیطی  زیست  بحران های  می کشند. همچنین 
خشکی تاالب ها و دریاچه ها که خود به ایجاد ریزگرد ها 
اخیر  در سال های  منجر شده، مشکلی شناخته شده 

بوده است؛ مشکلی که باز هم به آب برمی گردد.
کاشت کلزا در پلدشت

کنترل  برای  ویژه ای  طرح های  اخیر  سال های  در 
بزرگ  اخیرا سه طرح   است.  اجرا شده  مرزی  آب های 
آب وخاک آذربایجان غربی با حضور رئیس جمهور افتتاح 
آب های  کنترل  به  مربوط  آن  از  مهمی  بخش  که  شد 
مرزی است. وزیر نیرو درباره این طرح توضیح داد: سه 
سد  با سه ایستگاه پمپاژ در آذربایجان غربی افتتاح شد 
که در این میان سد کرم آباد نقش مهمی در انتقال آب 
از رودخانه ارس به خارج از آن و به بستر سد کرم آباد 

پلدشت دارد.
اردکانیان افزود: انتقال آب از این رودخانه در آبیاری 
۱۵ هزار و ۷00 هکتار از اراضی تحت کشت این مناطق 
نقش مهمی ایفا می کند که در آینده به 46 هزار و ۵00 

هکتار خواهد رسید.
رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی آذربایجان 
غربی عنوان می کند که کشاورزی در این استان اهمیت 
ویژه ای دارد و کشت و کار تامین کننده بخش مهمی از 

معیشت مردم این منطقه است.
ادامه می دهد: در  ایلنا  با  سلیمان قدرتی در گفتگو 
سال های اخیر خشکسالی و بروز برخی اختالفات باعث 
در  کشاورزی  برای  که  طرح هایی  نتوانیم  ما  که  شد 

پلدشت در نظر گرفته شده بود را اجرا کنیم.
او توضیح می دهد: با کاشت کلزا در پلدشت می توان 
تا حد زیادی نیاز کشور به این محصول استراتژیک را 
برطرف کرد. کلزا برای تهیه روغن اهمیت زیادی دارد و 

روغن محصولی مهم در سبد غذایی شهروندان است.
به گفته رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی 
آذربایجان غربی، کاشت کلزا در پلدشت به دلیل عدم 

تامین آب به مشکل برخورد، اما آنطور که وعده داده 
شده و به دنبال اقداماتی که اخیرا صورت گرفته است 

به زودی کاشت کلزا در پلدشت امکان پذیر می شود.
استقبال  طرح  این  از  کشاورزان  می کند:  عنوان  او 
کرده اند و اگر موانع برطرف شود و بتوانیم طرح کاشت 
کلزا را اجرا کنیم، کمک شایانی به معیشت کشاورزان 

استان آذربایجان غربی شده است.
تامین اعتبار برای مدیریت آب های مرزی

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه 
آذربایجان  استان  در  و  کشور  کل  در  آب  بهره وری 
غربی پایین است، عنوان می کند: در آذربایجان غربی 
حدود ۷0 درصد آب هدر می رود و دلیل آن استفاده 
همینطور  و  کشاورزی  در حوزه  نادرست  از شیوه های 

مدیریت آب است.
می دهد:  ادامه  ایلنا  با  گفتگو  در  محمود زاده  جالل 
از  آب  خارج شدن  دلیل  به  رفت  هدر  این  از  بخشی 
مرز های کشور است، حال آنکه در بخش کشاورزی، 
شرب و همچنین احیای دریاچه ارومیه به شدت نیازمند 

استفاده از این آب هستیم.
او عنوان می کند که اقتصاد آذربایجان غربی وابسته 
به حوزه کشاورزی است و ۳۵ درصد ساکنان این استان 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این بخش فعالیت 

می کنند.
اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  در  مهاباد  مردم  نماینده 
صنعتی  استانی  غربی  آذربایجان  آنکه  از  بیش 
باشد، در حوزه تولیدات کشاورزی شناخته می شود، 
بسیاری  تولید  در  غربی  آذربایجان  می کند:  تصریح 
قند  از جمله سیب، چغندر  از محصوالت کشاورزی 
مهم  این  و  دارد  را  کشور  نخست  رتبه های  انگور  و 
لزوم توجه بیشتر به اقتصاد کشاورزی این استان را 

اثبات می کند.
    به گفته او، افزایش تولید در حوزه کشاورزی منجر 
به افزایش اشتغال در این استان می شود و این افزایش 

تولید نیازمند توجه به حوزه آب است.
اینکه طی شش ماه اخیر رئیس  با بیان  محمود زاده 
جمهور دو بار به استان آذربایجان غربی سفر کرده و 
بیشتر تمرکز در این سفر ها روی حوزه آب بوده است، 
به  غربی  آذربایجان  استان  در  آب  مدیریت  می گوید: 
دریاچه  احیای  است.  اعتبارات  تامین  نیازمند  شدت 

ارومیه با تامین حقابه آن و تامین آب برای کشاورزی 
بیشتر  را  آب  به حوزه  توجه  استان حاصلخیز  این  در 
کرده است، اما برای اینکه طرح های اجرا شده و پروژه ها 

محقق شوند، نیاز به تخصیص اعتبارات ویژه هستیم.
او عنوان می کند که با مدیریت درست می توان جلوی 
خروج بخش مهمی از آب استان که اکنون به کشور های 
دیگر می رود را گرفت و در برنامه های کالن نیز چنین 

هدفی تعریف شده است.
تولید محصوالت استراتژیک

با  که  است  استراتژیک  و  مهم  حوزه ای  آب  حوزه 
را  مهمی  مناقشات  و  یافته  ارتباط  مختلف  حوزه های 
پدید می آورد. وقتی درباره تامین، انتقال یا مدیریت آب 
حرف می زنیم از یک طرف مباحث اقتصادی برجسته اند 
و  اجتماعی  مسائل  زیست،  محیط  دیگر  طرف  از  و 
بین الملل  حقوق  به  مربوط  مسائل  حتی  و  سیاسی 

اهمیت می یابند.
 با افزایش جمعیت جهان تامین مواد غذایی یکی از 
دغدغه های دولت ها و نهاد های بین المللی است و به 
بسیار  آن  به  وابسته  و صنایع  کشاورزی  دلیل  همین 
سختگیری ها  شده  باعث  آب  کمبود  هستند.  مهم 
افزایش  کشاورزی  حوزه  در  آب  از  استفاده  درباره 
یابد و از طرف دیگر دولت ها می کوشند تا حد ممکن 
منابع آبی خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. در دو  
اینکه  جای  بی سابقه  خشکسالی  وجود  با  اخیر  دهه 
به فکر حفظ منابع آبی باشیم یا آب های روان را برای 
استفاده کنترل کنیم، با حفر چاه منابع آب زیر زمینی 
و محیطی زیستی  آبی  به مشکالت  و  را خشک کردیم 
در  محدودیت هایی  اخیر  سال  چند  در  زدیم.  دامن 
و در  اعمال شده  زیرزمینی  از آب های  استفاده  زمینه 
این شرایط به نظر می رسد گزینه مناسب برای تامین 
از  که  است  روانی  آب هایی  از  استفاده  آب کشاورزی 
مرز ها خارج می شوند. مرزنشینان کشاورز به شدت به 
از استان های  این آب احتیاج دارند، چنانکه در برخی 
کشاورزی نظیر آذربایجان غربی اگر منابع آبی تامین 
شود و برنامه ریزی های درستی صورت گیرد، عالوه بر 
افزایش تولید محصوالت سنتی این استان مانند سیب، 
می توان به تولید محصوالت مهم و استراتژیک نظیر کلزا 
به صادرات  می تواند  حتی  تولیدات  این  پرداخت.  هم 

بینجامد.

با  کشور  مذهبی  هیئت های  شورای  رئیس   - بوشهر 
اشاره به برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان، گفت: 90 
هزار هیئت مذهبی کشور در برنامه لیالی قدر مشارکت 

دارند.
اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نوشادی  نوشاد 
لیالی قدر در همه نقاط کشور در  داشت: مراسم ویژه 
میزبانی  به  رمضان  مبارک  ماه  و ۲۳  شب های ۱9، ۲۱ 

مساجد، تکایا، حسینیه ها و مصلی ها برگزار می شود.
هیئت های  روزه دار،  مردم  حضور  به  اشاره  با  وی 
مذهبی و عزاداران در نقاط شهری و روستایی بیان کرد: 
دعاخوانی، مناجات خوانی، تالوت و تفسیر قرآن کریم، 

از  لیالی قدر  مداحی، سخنرانی، عزاداری و اعمال ویژه 
مهمترین برنامه های این شب ها است.

با  افطاری  ساده  سفره های  اینکه  بیان  با  نوشادی 
هیئت های  سطح  در  نیکوکار  افراد  و  خیرین  مشارکت 
مذهبی گسترانیده می شود، افزود: در شب شهادت مولی 
علی علیه السالم نیز هیئت های مذهبی با برگزاری مراسم 
سینه زنی و عزاداری در سوگ مولی متقیان به عزاداری 

می پردازند.
رئیس شورای هیئت های مذهبی کشور تصریح کرد: به 
منظور پیشگیری از ورود بدعت ها و خرافات در برنامه ها و 

مراسم عزاداری باید هوشیارانه عمل شود.

اعتکاف در دهه آخر ماه  تاکید بر لزوم ترویج  با  وی 
مبارک رمضان، بیان کرد: امسال حداقل در سه روز این 
دهه سنت حسنه اعتکاف با حضور برخی از معتکفین 
برگزار  کشور  سراسر  در  جوان  نسل  به ویژه  مؤمنین  و 

می شود.
جهانی  روز  راهپیمایی  برپایی  به  اشاره  با  نوشادی 
قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و با توجه به 
از هیئت های مذهبی سراسر  این روز مهم،  حساسیت 
کشور خواست تا با حضور باشکوه خود علیه مستکبران و 
ظالمان و غاصبان صهیونیست فریاد بزنند و حمایت خود 

را از ملت مظلوم فلسطین اعالم کنند.

زمینه های پیوستن بندرعباس به شبکه شهرهای خالق، بررسی شد
در نشستی با حضور شهردار بندرعباس و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، 
زمینه های پیوستن شهر بندرعباس به شبکه شهرهای خالق، مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت. 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عباس 
امینی زاده در این نشست که بهمن نامور مطلق معاون دبیرکل کمیسیون 
ملی یونسکو، امیر روشن بخش مدیر ارتباطات و امور بین الملل کمیسیون 
ملی یونسکو و احمد پایدار مدیر مرکز خالقیت و فنآوری های نوین شهرداری 
به فرد و  به ظرفیت های منحصر  اشاره  با  نیز حضور داشتند،  بندرعباس 
توانمندی های شهر بندرعباس در زمینه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، 
هنری و اقتصادی، بر همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی، سازمان های 
مردم نهاد، صاحب نظران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و شهروندان، برای 

توسعه هر چه بیشتر این شهر، تأکید کرد.
ایران،  وی افزود: شهر بندرعباس، به عنوان پایتخت اقتصادی و تجاری 
بیشترین ظرفیت را برای جذب گردشگران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
دارد و وجود خلیج فارس و جزایر ایرانی، این ظرفیت ها را دوچندان کرده است.

سرعت  در  شهروندان  بی بدیل  و  محوری  نقش  به  بندرعباس  شهردار 

بخشیدن به توسعه همه جانبه و پایدار این بندر راهبردی اشاره کرد و گفت: 
سنتی،  هنرهای  و  دستی  صنایع  عرصه  در  نام  صاحب  هنرمندان  وجود 

بندرعباس را به قطب گردشگری تبدیل کرده است.
به گفته امینی زاده، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر نهاد مردمی و غیر 
دولتی شهرداری بندرعباس با کمیسیون ملی یونسکو می تواند روند پیوستن 

بندرعباس به شبکه شهرهای خالق را شتاب دهد.
حجت ا... ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو نیز در ادامه این نشست 
با اشاره به مزیت های مناسب و قابل مالحظه شهر بندرعباس در زمینه های 
مختلف فرهنگی، هنری، اقتصادی، گردشگری و اجتماعی، مشترکت فرهنگی 
میان شهرها را حائز اهمیت دانست و خواستار گسترش مناسبات فرهنگی و 
رویدادهای هنری شد. وی ابراز امیدواری کرد؛ فعالیت های فرهنگی، هنری، 
اجتماعی و اقتصادی در بندرعباس، زمینه ساز پیشرفت، آبادانی و توسعه هر 

چه بیشتر این شهر بندری شود.
اضافه می شود، شهردار بندرعباس چندی پیش نیز عنوان کرده که به دنبال 
پیوستن شهر بندرعباس به شبکه جهانی شهرهای خالق یونسکو بوده و روند 

آن در حال طی شدن است.

روزنامه صبح ایران


