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اجرای پروژه لوله گذاری آب فضای 
سبز پارک بانوان و جدا سازی آب 
شرب از غیر شرب جهت آبیاری 

فضای سبز 
 رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری اراک، از اجرای پروژه لوله گذاری آب 
فضای سبز پارک بانوان و استفاده از آب غیرشرب 

جهت آبیاری این پارک خبر داد.
 بــه گــزارش اداره ارتباطات و امــور بین الملل 
شــهرداری اراک، احمد حسنی با بیان این مطلب 
اظهار داشــت: به منظور حفظ و توســعه فضای 
سبز شــهری و با هدف بهینه سازی مصرف آب و 
صرفه جویی در هزینه ها و با تالش شــبانه روزی 
عوامل اجرایی سازمان،  عملیات اجرایی پروژه لوله 
گذاری آب فضای ســبز پارک بانوان و جدا سازی 
آب شرب از غیر شــرب جهت آبیاری فضای سبز 

این پارک انجام گرفت.
وی با بیان اینکه اجرای ایــن پروژه گام بلندی 
در راستای توســعه شبکه آبیاری و بهره برداری 
موثر از ذخایر آب های موجود در شــهر اراک به 
ویژه منطقه یک اســت، گفــت: لوله گذاری آب 
فضای ســبز این پارک نتایج مثبتــی از جمله 
کاهش هدر رفت آب،  مدیریت بهینه منابع آبی 
و صرفه جویی در هزینه های جاری را به دنبال 

خواهد داشت.
 حســنی در ادامه بیان داشت: با توجه به کاهش 
بارندگی ها و خشکسالی های بوجود آنده و کمبود 
منابع آبی، آبیاری که در گذشته توسط آب شرب 
در این پارک انجام می گرفت، حذف و آبیاری این 
پارک توسط آب غیر شرب انجام می گیرد تا عالوه 
بر کاهش هزینه ها، صرفه جویی در منابع آبی نیز 

صورت گرفته باشد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری اراک در ادامه افزود: کاشت گل های 
زیبا جهت ایجاد محیطی با طراوت و شــاداب 
در کنــار اقداماتی همچون علــف زنی و حذف 
علف های هرز، هرس و فرم دهی شمشــادهای 
موجود در پارک، نظافت روزانه و مستمر پارک، 
آبیاری فضای سبز آن، اقدامات الزم جهت فعال 
بودن تمامی آب نماهای موجود در پارک، ســم 
پاشــی درختان و فضای ســبز و کلیه اقدامات 
الزم جهــت ایجاد محیط زیبا و سرســبز برای 
گذران اوقات فراغت بانوان گرامی در این پارک 
به صورت شــبانه روزی توســط سازمان سیما، 
منظر و فضای ســبز شهری در حال انجام است 
تا بانوان بزرگــوار روزی خاطره انگیز را در این 

پارک زیبا بگذرانند.
احمدحســنی گفت: فعالیت های سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری جهت زیبایی و طراوت 
بخشــیدن به محیط شــهری در تمام نقاط شهر 

اراک با جدیت در حال انجام می باشد. 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان فارس:
 صیانت از اراضی ملی در دستور کار 
دادستانی مرکز استان فارس است 

 دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان فارس 
گفت: صیانت جدی از اراضی ملی و منابع طبیعی 
در مقابل متصرفان و افراد ســودجو در دستور کار 

دادستانی مرکز استان قرار دارد. 
ســید مصطفی بحرینــی، در نشســت خبری با 
خبرنگاران در شــیراز افزود: در همین راســتا و با 
هدف جلوگیری از تغییــر کاربری اراضی باغی و 
آزاد سازی حریم رودخانه ها طی یک سال گذشته 

تاکنون اقدامات مطلوبی انجام شده است. 
وی ادامه داد: پارســال با ثبــت ۱۲ هزار هکتار از 
اراضی منطقه قــالت، کودیان و تنگ ســرخ در 
شمال غرب شیراز به عنوان مناطق حفاظت شده 
توانســتیم در مقابل تصــرف و تغییر کاربری این 

اراضی مانع ایجاد کنیم. 
او اظهار داشت: همچنین سال گذشته حدود ۳۰ 
هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، تاالب ها 
و اطراف ســدها در استان آزادسازی و رفع تصرف 

شد. 
دادســتان عمومی و انقالب مرکز فارس، با اشاره 
به اقدامات انجام شده در جهت صیانت از باغ های 
قصردشت شیراز در مقابل تخریب و تغییر کاربری 
افــزود: بــرای حفاظت از این باغ هــا یک قرارگاه 
پیشگیری تشکیل شده و پرونده هایی نیز در این 

زمینه تشکیل شده است. 
وی، پیگیری اجرای دقیق طرح کاداستر و ثبت 
اراضی ملی و کشــاورزی را از دیگــر اقدامات 
انجام شده در جهت حفاظت از اراضی برشمرد 
و گفــت.: در همین ارتباط بــا دالالن و افرادی 
که اقدام بــه تفکیک غیرمجاز زمین می کردند 

برخورد شد
او اضافه کرد: سال گذشته سه هزار و ۹۸۳ پرونده 
مرتبــط با رفع تصــرف اراضی ملی، کشــاورزی، 
محیط زیســت، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و 
آب منطقه ای تشکیل شد و در این ارتباط ۲ هزار 
و ۷۰۰ هکتــار از اراضی ملی بــه ارزش ۸۱ هزار 
میلیارد ریال آزادســازی شد و ۲ هزار و ۵۹۱ نفر 

نیز در این ارتباط دستگیر شدند. 
کنترل روزانه مجرمین سابقه دار

دادســتان عمومی و انقالب مرکــز فارس گفت: 
به منظور کنترل مجرمین حرفه ای و ســابقه دار 
اســتان، کمیته ای با حضور رئیس کل دادگستری 
استان تشکیل و مجرمین شناسایی شده به شکل 

روزانه کنترل و رصد می شوند.

خبر

 حضور شهردار نیامی
در اتاق بازرگانی اصفهان

اصفهان – مرادیان: نشست بررسی فرصت های همکاری 
با نیامی پایتخت نیجربا حضور اعضای هیئت نمایندگان 
اتــاق بازرگانی اصفهان و هیئت نیجری به سرپرســتی 
شــهردار نیامی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اتاق 
بازرگانی اصفهان  در نشست بررسی فرصت های همکاری 
با نیامی غالمرضا اخوان فرید عضو هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: شهر تاریخی و صنعتی اصفهان 
پس از تهران بزرگ ترین شــهر ایران بوده و دارای بیش 
از ۹هزار واحد صنعتی است. وی وجود آثار تاریخی فاخر 
و دانشــگاه های متعدد را از دیگر پتانســیل های استان 
برشمرد. رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب 
و کار اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه افزود: استان اصفهان 
در بسیاری از صنایع به ویژه در زمینه فوالد، صنایع غذایی 
و دامپروری دارای رتبه برتر اســت. اخوان فرید در ادامه 
از اعالم آمادگی شــرکت های دارویی استان برای تعامل 
در زمینه انتقال فناوری و تکنولوژی حوزه دارو و تامین 
نیازهای دارویی نیامی خبر داد. همچنین محمدصادقی 
رئیس کمیسیون کشاورزی، سالمت، آب و محیط زیست 
اتاق بازرگانی اصفهان ضمن اشاره به رتبه برتر اصفهان در 
تولید محصوالت کشــاورزی و دامی ابراز امیدواری کرد 
این سفر نتایج ارزنده ای برای تعامل اصفهان و نیجر در 
زمینه کشاورزی و دامپروری داشته باشد. شهردار و رئیس 
شورای شــهر نیامی نیز هدف از این سفر را هم اندیشی 
درخصوص بررســی راهکارهای تسهیل شرایط زندگی 
ســاکنین اصفهان و نیامی عنوان و تاکید کرد: تعامالت 
 Omarou .طرفین باید بر اساس نیاز مردم طراحی شود
Dogari Moumouni اومارو دوگارو موموني با اشاره 
به دیرینه بودن توافق همکاری ایران و نیجر افزود: از زمان 
امضاء این توافقنامه تاکنون تعامالتی میان اتاق بازرگانی 

ایران و نیجر شکل گرفته است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
رسانه ضرورت جوانی جمعیت را تبیین کند

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ضمن اشاره به 
کارآمدی رســانه در تبیین ضرورت های مختلف، لزوم 
تبیین ضرورت جوانی جمعیت کشــور توسط اصحاب 
رسانه را متذکر شد.سید وحید حسینی در دومین نشست 
قرارگاه تعالی ســالمت و جوانی جمعیت دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز، جوان سازی جمعیت را یک برنامه ملی 
خواند که برای تحقق آن مشارکت همه سازمان ها، نهادها 
و ارکان تاثیرگذار جامعه، به ویژه رســانه ضرورت دارد.او 
حرکت به سوی جوانی جمعیت را زمینه ساز افزایش بهره 
وری و توسعه ملی دانست و تاکید کرد: در این زمینه نیاز 
است هریک بکوشیم در جایگاه خود، رسالت هایی را که 
بر عهده داریم به انجام برسانیم، چرا که پیشرفت جامعه 
در گرو افزایش جمعیت است.حسینی، جوانی جمعیت را 
گامی موثر برای تعالی در مسیر توسعه آینده دانست و 
گفت: در کنار نقش موثر مجموعه سالمت در این بحث، 
همکاری و مشارکت دیگر سازمان ها و نهادها نیز ضرورت 
دارد تــا به همراهی یکدیگر و با تکیه بر توانمندی ها به 
گونه ای برنامه ریزی و اقدام کنیم که الگویی برای سایر 
نقاط کشور باشیم.رئیس علوم پزشکی شیراز با اشاره به 
لــزوم تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت برای اجرای هرچه بهتر اهداف برنامه جوان سازی 
جمعیت، بر نقش صدا و سیما و اصحاب رسانه در زمینه 
اطالع رســانی و معرفی اولویت های این امر در جامعه 
تاکید کرد.حسینی تبیین ابعاد مختلف موضوع جوانی 
جمعیت را از اولویت های مهم در پیشــبرد اهداف این 
حوزه برشــمرد که با مشارکت اصحاب رسانه و فرهنگ 

سازی در این زمینه قابل انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس اعالم کرد:
رفع تصرف ۳000 میلیارد ریالی اراضی 

در فارس
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس اعالم کرد که تنها 
در خردادماه امســال، از اراضی به ارزش بیش از ۳۰۰۰ 
میلیارد ریال در این اســتان رفع تصرف شــده اســت.

محمودرضــا طالبان گفت: در خرداد امســال، به همت 
یگان حفاظت راه و شهرســازی فــارس، قریب به ۳۰۹ 
هزار مترمرع از اراضی ملی اســتان رفع تصرف و به بیت 
المال بازگردانده شده اســت.به نقل از راه و شهرسازی، 
طالبان ادامه داد: مجموع اراضی رفع تصرف شده فارس 
در خرداد امســال، ۳۰۸ هــزار و ۸۴۰ مترمربع بوده که 
کارشناسان ارزش آن را بالغ بر ۳۱۶۷ میلیارد ریال برآورد 
کرده اند.طالبان گفت: این اقدام یگان حفاظت اداره کل 
راه و شهرسازی استان فارس، در قالب ۵۵ عملیات رفع 
تصرف فوری، اجرایی شده است.مدیرکل راه و شهرسازی 
فارس ضمن اشاره به نقش اثرگذار مردم در پیشگیری از 
تصرف و حفظ اراضی ملی و دولتی، گفت: شهروندان این 
امکان را دارند که موارد مربوط به تصرف، تعرض و داخلت 

در اراضی را با شماره تلفن گویای ۱۶۵۶، گزارش کنند.

خبر

مدیرکل راه و شهرسازی فارس، از آغاز ساخت 
و تجهیز کارگاه برای ۱۰ هزار و ۴۰۰ واحد در 
شــهر صدرا، یک هزار و ۷۰۰ واحد در جهرم، 
کازرون و مرودشــت و۶۸۴ واحد هم در شهر 
شــیراز )در مناطق میانرود، سلطان آباد و ...( 

خبر داد.
محمودرضا طالبان، امروز در نشست خبری با 
خبرنگاران، با اشــاره سهم ۲۴۰ هزار واحدی 
اســتان فارس در طرح نهضت ملی مسکن، 
گفت: ۴۱۷ هزار نفر در مجموع دو طرح اقدام 
و نهضت ملی ثبت نام کرده  بودند که با اتمام 
آخرین مرحله پاالیش متقاضیان، ۹۶ درصد 
پاالیش انجام شده است و از این تعداد حدود 
۱۳۰ هزار نفر برای ســاخت مسکن معرفی 

شده اند.
وی ادامــه داد: از این تعــداد ۳۰ هزار نفر در 
شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر هستند، ۳۰ هزار 
نفر در جهرم، فسا و مرودشت و ۷۰ هزار نفر 

هم در شهر شیراز هستند.
وی با تاکید بر اینکه مسوولیت ساخت مسکن 
برای شهرهای زیر صدهزار نفر برعهده بنیاد 
مسکن اســت، از بکارگیری تجربیات مسکن 
مهر در ساخت مسکن های جدید سخن گفت 
و افزود: در همین راستا و به منظور حفظ بافت 
شهری مناطق، در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر، 
مسکن دو طبقه و دو واحدی ساخته می شود 
تا با فرهنگ بومی مردم هم سنخیت داشته 

باشد و در شهرهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر 
هم دو طبقه ۴ واحدی و در شهرهای جهرم، 
فسا و مرودشت برنامه برای ساخت مسکن سه 

طبقه است.
طالبان با اشــاره به اینکه ۴۵۰ هکتار زمین 
برای ساخت مسکن در استان فارس، تامین 
شده اســت، گفت: در حال حاضر بیش از ۳ 

هزار هکتار زمین تامین شده است که از این 
تعداد یک هزار و ۳۰۰ هکتار آن مصوب شده 
و به کارگزاران ساخت از جمله بنیاد مسکن 

تحویل داده شده است.
وی از آغاز ســاخت و تجهیز کارگاه ۱۰ هزار 
و ۴۰۰ واحد در شــهر صدرا، یک هزار و ۷۰۰ 
واحــد در جهرم، کازرون و مرودشــت و۶۸۴ 

واحد هم در شهر شیراز )در مناطق میانرود، 
ســلطان آباد و...( خبر داد و افزود: پیشــرفت 
فیزیکی ایــن پروژه ها بین صفر تا ۱۵ درصد 

است.
مدیرکل راه و شهرســازی فــارس، با بیان 
اینکه هزینه مصوب ســاخت مســکن برای 
هر مترمربــع ۴ میلیون ۵۰۰ هــزار تومان 
تعیین شــده است که هر سه ماه با توجه به 
افزایش می یابد، گفت:  شاخص های تعدیل، 
متــراژ هر واحد بین ۹۰ تا ۱۰۰ متر اســت 
و قراردادهای ساخت در شهرهای زیر ۱۰۰ 
هزار نفر دو ســاله است و در شهرهای دیگر 

۳۰ ماهه است.
طالبان ادامه داد: نهضت ملی مسکن در تالش 
اســت تا هزینه زمین را برای متقاضیان صفر 
کند و با توجه به اینکه بهره وام مســکن ۱۸ 
درصد است، ســعی دارد تا بهره وام ها را نیز 
کاهش دهد تــا امکان بازپرداخت برای مردم 

تسهیل شود.
وی با اشــاره به اینکه ۳۰ درصد هدف طرح 
نهضت ملی مسکن برای بافت فرسوده است 
گفت: ۴ هزار هکتار بافت فرسوده در فارس، 
وجود دارد و احیای بافت فرسوده نیاز به دفاتر 
تســهیل گر و طرح کلی است و مالکین بافت 
فرسوده می توانند با استفاده از وام های نهصت 
مسکن ملی، اقدام به نوسازی و به روزرسانی 

واحدهای خود کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس خبر داد؛ 

آغاز ساخت بیش از ۱۳ هزار واحد مسکن نهضت ملی

اصفهــان – مرادیان: خبرنگاران حــوزه صنعت و معدن 
کشــور در راســتای افزایش تعامل و همــکاری ذوب آهن 
اصفهان و رســانه ها و آشــنایی نزدیک تر این خبرنگاران 
بــا خط تولید در قالب برنامه تور رســانه ای از این مجتمع 

عظیم صنعتی بازدید نمودند .
احمد اکبری معاون ســرمایه های انسانی و توسعه مدیریت 
ذوب آهن اصفهان در جمع این خبرنگاران گفت : ســرمایه 
های انسانی ذوب اصفهان که امروز در بخش های گوناگون 
خط تولید، شــاهد تالش و کوشــش آن ها بودید، اساسی 
ترین دارایی های کارخانه محســوب می شــوند زیرا بدون 
حضــور این عزیزان و دانش و اندیشــه پویــای آن ها، این 

ماشین آالت و تجهیزات کارایی نخواهند داشت.
وی افــزود: برای حفظ ســرمایه های انســانی و توســعه 
شایستگی ها و توانمندی های آن ها، سالمتی این عزیزان 
در اولویــت اول ما قرار دارد و این مهم رســالت اولیه ذوب 

آهن اصفهان از بدو تاسیس تاکنون است.
ذوب آهــن اصفهــان ۱۶ هزار و پانصد هکتار فضای ســبز 

منحصر به فرد و دست کاشت دارد

معاون ســرمایه های انســانی و توســعه مدیریت شرکت 
تصریــح کرد: این کارخانه ۱۶ هــزار و پانصد هکتار فضای 
سبز منحصر به فرد و دســت کاشت دارد که سرانه فضای 
سبز شرکت به ازای کارکنان، بیش از یک هکتار می باشد .

این مقام مســئول خاطر نشــان کرد: این کارخانه یکی از 
بزرگترین و مجهز ترین بیمارســتان های ســطح کشور را 
دارا اســت که در کنار خدمت رسانی به کارکنان شرکت و 
خانواده های آن ها به عموم هموطنان عزیز در امر سالمت 

یاری می رساند.
علیرضا امیری مدیــر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز 
در ابتدای نشســت با خبرنگاران گفت: تولید فوالد در ایران 
ثمره احداث ذوب آهن اصفهان اســت، این کارخانه عظیم 
صنعتی به عنوان یک آرمان ملی با حضور نیروهای مختلف 
از ســطح کشور و تالش شبانه روزی آن ها طی چهار سال 
ســاخته شد که این دستاورد بی نظیر به عنوان یک رکورد 

ثبت گردید. 
وی افزود: احداث شــهر فوالدشــهر از جمله دستاوردهای 
دیگر ذوب آهن اصفهان است که به عنوان یک شهر مدرن 

ساخته شد و یک مســئولیت اجتماعی بزرگ به شمار می 
رود.

مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: از زمان 
ساخت ذوب آهن تاکنون حدود ۱۴۰ هزار نفر در آموزشگاه 
این کارخانه آموزش دیدند و در صنایع مختلف کشور منشا 

خیر و برکت شدند و این رویکرد تاکنون ادامه دارد.
این مقام مســئول ادامــه داد: دوران دفاع مقدس نیز برای 
ذوب آهن اصفهان برگ زرین دیگری محســوب می شــود 
زیرا این کارخانه در کنار حفظ خط تولید، برای پشــتیبانی 
از جبهه های جنگ با اعزام ۱۴ هزار نفر رزمنده و ارســال 
قطعــات و تجهیزات نقش بی بدیلی را ایفا کرد که ســند 

افتخار آن تا همیشه جاودانه خواهد بود.
علیرضــا امیری بیــان کــرد: ذوب آهن اصفهــان با بهره 
منــدی از انواع گواهینامه های ملــی و بین المللی مطابق 
با اســتانداردهای روز دنیا، انــواع محصوالت فوالدی مانند 
ریــل، آرک معدن، انواع تیرآهن، میلگــرد و... را تولید می 
کنــد و در کنار تامین نیاز بازار داخل، نیمی از محصوالتش 

را صادر می کند.

بازدیدخبرنگاران صنعت و معدن  از خط اول جبهه صنعت

شــهردار بندرعباس گفت: ممیزی امالک ســطح شهر در 
راستای کســب درآمد پایدار شــهری و برنامه ریزی برای 

آینده شهر انجام می شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
بندرعباس، مراســم اجرای طرح ممیــزی امالک و اراضی 
شــهر بندرعباس با حضور شــهردار ، اعضای شورای شهر 
،معاونین شهردار و جمعی از مدیران شهرداری بندرعباس 

آغاز شد.
مهدی نوبانی در این نشســت با بیان اینکه ممیزی امالک 
و اراضی از دغدغه های مجموعه شــهرداری اســت، اظهار 
داشت: طبق ماده ۹ قانون نوسازی تمام مستحدثات، امالک 
و عرصه کل شهر با همکاری مجموعه شهرداری حدود ۸۰ 
نفر)۴۰ نفر ستادی و ۴۰ نفر میدانی( ممیزی می شوند که 
برای مدیریت شــهری یک مســئله مهمی است و این آمار 

مبنای تمامی برنامه ریزی ها محسوب می شود.
شــهردار بندرعباس گفت: با اجرایی شــدن پروژه ممیزی 
امالک و اراضی شــهر بندرعباس شناســنامه ای برای کل 
امالک شــهر صادر می شــود که به بحــث درآمد پایدار و 
مدیریــت شــهری کمک می کنــد و باعــث جلوگیری از 

تصرفات در شهر می شود.
نوبانی افزود: ارتقای کیفیت و بهبود خدمات به شــهروندان 
از چشــم اندازهای مهم مدیریت شــهری می باشــد که با 
اجــرای این طرح می توان گامهای موثری در تحقق اهداف 

توسعه ای برداریم.
شــهردار بندرعباس اضافه کرد: در ایــن طرح که ۶ الی ۸ 

ماه پیش بینی می شــود قریب به ۳۰۰ هزار ملک در شهر 
بندرعباس ممیزی و اطالعات آن بررسی می گردد.

شــهردار بندرعباس بیان کرد : به منظور بررســی دقیقتر 
و همچنین توســعه شــهری از کلیه شــهروندان، مالکین 
و صاحبان مشــاغل خواهشــمندیم در اجرای این طرح با 
ممیزین شــهرداری، همکاری الزم داشته باشند تا بتوانیم 
با اطالعات جامــع و کامل تصمیم گیری های بهتری برای 

اجرای امور داشته باشیم.
رئیس شــورای اسالمی شــهر بندرعباس در این جلسه با 
تقدیر و تشــکر از مجموعه شهرداری برای انجام این طرح 
بیان کرد: برای اینکه یکسری از موضوعات و کارها پیگیری 
شــوند نیاز بــه اطالعاتی دقیق و کامــل داریم و این طرح 
کمک بزرگی برای برنامه ریزی های متعدد در زمینه های 

مختلف در شهر است.
فاطمه جراره گفت: برنامه ریزی در جهت توســعه شهری و 

ارائه بودجه دقیق برای محالت از مزایای این طرح است.
جراره افزود: اجرای طرح ممیزی امالک و اراضی در شــهر 
بندرعباس و اطالعات دقیق ایــن طرح باعث ایجاد درآمد 

پایدار در شهرداری می شود.

شهردار بندرعباس: 

ممیزی امالک به درآمد پایدار شهری کمک می کند

 برگزاری جشن نجات بهبود یافتگان
 از اعتیاد در بندرعباس

همزمان با گرامیداشــت هفته مبارزه با مواد مخدر ، جشــن نجات ویژه بهبود یافتگان از 
اعتیاد در محل مرکز ماده ۱۶ برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بهزیســتی هرمزگان ؛ 
همزمــان با چهارمین روز از گرامیداشــت هفته مبارزه با مواد مخدر ، جشــن نجات ویژه 
بهبود یافتگان از اعتیاد با حضور احمد پویافر مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی اســتانداری 
هرمزگان، نرگس منتظری تختی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده اســتانداری، مصطفی 
برزگر دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان ، سامیه جهانشاهی سرپرست 
اداره کل بهزیستی استان هرمزگان ، دکتر مژگان صابری سرپرست معاونت امور پیشگیری 
بهزیســتی اســتان و جمعی از نمایندگان دســتگاههای اجرایی در محل مرکز نگهداری، 
درمان و کاهش آســیب معتادیــن موضوع ماده ۱۶ در بندرعباس برگزار شد.سرپرســت 
بهزیستی هرمزگان در جریان برگزاری این مراسم با گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر 
به ارائه گزارشــی از فعالیت ها و خدمات سازمان بهزیستی در حوزه درمان و پیشگیری از 
اعتیاد و کاهش آســیب های اجتماعی ناشی از ســوء مصرف مواد مخدر در سراسر استان 
پرداخت و اظهار داشت : باید از تمام ظرفیتها و منابع موجود در مسیر توانمندسازی افراد 
بهبود یافته اســتفاده کرد تا بتوانیم دوباره آنها را به آغــوش جامعه و خانواده بازگردانیم.

گفتنی اســت این مراسم با اجرای برنامه های شــاد و متنوع  فرهنگی و هنری  و اجرای 
موسیقی محلی توســط گروه هنری ستاره  توانبخش هرمزگان همراه بود .در پایان نیز از 
مسئولین صنف  اقامتی، مددیاران، کارکنان مرکز مدیریت مورد ،پزشکان همکار در مرکز 
ماده ۱۶ ، مددکاران اجتماعی و جمعی از  بهبودیافتگان با اهدای لوح  سپاس تجلیل شد.
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