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    جلسه مالاقت عمومی

 مدری عامل شرکت ربق منطقه ای هرمزگان با مردم

روزهای سه شنبه هر هفته ساعت  10 صبح در دفتر روابط عمومی

 این شرکت برگزار می شود

روابط عمومی شرکت  برق منطقه ای هرمزگان

به قلم: ایرج اعتمادی 
بودیم  اداری  تلخ کرد. در جلسه ای  استان هرمزگان را  آبان 1400کام خبرنگاران  اولین روز هفته 22  تلخ در  خبری 
که ناگهان خبر درگذشت سیدعلی علوی تیتر فضای مجازی شد. بالفاصله جلسه را ترک کردم، آمدم بیرون و زنگ 

زدم به مهدی ده دار؛ دوست صمیمی سید. 
متاسفانه واقعیت داشت؛ هرمزگان یکی از 
خبرنگاران خوبش را از دست داد، چقدر 
زود و نابهنگام. سید علوی را سال هاست 

از دور و نزدیک می شناسم. 
چه آن وقت هایی که در هرمزگان نیوز و 
ارمغان بندر تند و بی باک می نوشت و چه 
بعدها که در مجموعه سازمان منطقه آزاد 

رودرروی هم قرار گرفتیم.
خبرنگار  عنوان  به  که  سال هایی 
فعالیت  بندرعباس  در  حرفه ای 
می کرد، به نوعی همکار یک مجموعه 
ده دار،  مهدی  و  او  کنار  در  بودیم؛ 
تا  می زدم.  قلم  بی باک تر  هم  من 
آمد؛  کار  روی  روحانی  دولت  اینکه 
تغییرات گسترده ی مدیریتی در قشم 

و استان اتفاق افتاد. بومیان هرمزگان سکان منطقه آزاد قشم را برای اولین بار )در تاریخ( به دست گرفتند، 
شهریار مشیری شد مدیرعامل سازمان؛ و متعاقبا بسیاری از تغییرات مدیریتی دیگر. زهرا غفوری همکارمان 
بارها این را در محافل مختلف گفته است و باز می گوید که وقتی به اعتمادی گفتم علوی می خواهد مدیرکل 

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد بشود، با تعجب پرسیده بود علوی؟ سید؟ منطقه آزاد؟!

در دیدار با سرپرست شهرداری منطقه یک بندرعباس مطرح شد:

همکاری دو جانبه شهرداری منطقه یک بندرعباس و حوزه بسیج شهید رضایی

رضایی  شهید  بسیج  حوزه  فرمانده  رمضانی 
قرارگاه   مسئول  و  جماعت  امام  پور  خادمی  و 
تحول محالت شهرک توحید  با حضور در دفتر  
و  دیدار  وی  با  شهرداری  یک  منطقه  سرپرست 

گفتگو کردند.
یک  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  نشست  این  در  براه  چشم  جواد  بندرعباس، 
بیان اینکه شهرداری منطقه یک، تاکنون در حوزه 
فرهنگی و رفع  از جمله در حوزه  های مختلف 
داده  انجام  را  خوبی  اقدامات  محالت  مشکالت 
است؛ گفت: این آمادگی را داریم که این همکاری 

و تعامالت به صورت گسترده تر ادامه یابد.
وی خاطر نشان کرد: حرکت در راستای توسعه 
فرهنگی  های  برنامه  اجرای  با  منطقه  فرهنگی 
این  آینده  مهم  های  برنامه  از  بسیج  با  مشارکتی 

منطقه خواهد بود.
چشم براه تعامالت فرهنگی و اجتماعی با بسیج 
را یکی از ضروریات مهم همه دستگاه ها برشمرد 
معضالت  شدن  کمتر  به  کمک  برای  گفت:  و 
اجتماعی و توسعه فرهنگ اسالمی و حمایت از 

بسیج از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

جمع آوری 48 هزار تن زباله و نخاله در منطقه یک شهرداری بندرعباس

در ۶ ماه نخست سال جاری اتفاق افتاد: 4۸000 تن زباله و نخاله ساختمانی در منطقه یک جمع آوری شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک شهرداری بندرعباس؛ جواد چشم براه با بیان اینکه نخاله هاي ساختمانی باعث آلودگی های زیست محیطی 
و زشت شدن منظر شهری می گردد، گفت: در همین راستا طی ۶ ماه أخیر  14000 تن زباله و ۳4000  تن نخاله ساختمانی از سطح محدوده منطقه یک  

جمع آوری و به سایت پسماند شهر بندرعباس منتقل شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه حفاظت از محیط زیست نیازمند عزم همگانی  و عمومي است، عنوان کرد: اگر شهروندان عالوه بر قرار دادن زباله ها، راس 
ساعت ۹ در مخازن زباله؛ به نقش خود در تفکیک پسماند از مبدا به خوبی عمل کنند و به دفع اصولی زباله توجه داشته باشند، شاهد اتفاقات خوبی در 

حوزه هوا و زمین پاک  و پاکیزگي منظر شهري خواهیم بود.

اان لله و اان الیه راجعون

حسین فریدونی - ایرج اعتمادی- حامد مالزاده صادقیون - علی عربی 

ضایعه درگذشت همکاران پرتالش رسانه ای 

آقایان سید علی علوی و حسن آتش زبان را به 

خانواده های محترم آنان و جامعه رسانه ای 

استان هرمزگان تسلیت عرض می نماییم.


