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آغاز به کار اداره تصفیه امور 
ورشکستگی در استان هرمزگان

اداره تصفیه امور ورشکستگی در استان هرمزگان از 
امروز شنبه یازدهم مردادماه طی مراسمی آغاز به کار 
کرد و محمد شنبه زاده با حکم حجت االسالم ابراهیم 
رییسی ریاست قوه قضاییه به سمت رییس این اداره 

منصوب شد.
این  داشت:  اظهار  هرمزگان  دادگستری  کل  رییس 
کشور  اقتصادی  قطب  و  تجاری  استان  یک  استان 
می باشد و اداره تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد 
های  شرکت  ورشکستگی  از  پیشگیری  و  حمایتی 

تجاری راه اندازی شده است.
 علی صالحی بیان داشت: امیدواریم با مطالعه دقیق 
امور  تصفیه  اداره  توسط  مستمر  های  پیگیری  و 
سامان  و  سر  موجود  مسائل  هرمزگان،  ورشکستگی 
عموم  برای  برکت  و  منشاء خیر  موضوع  این  و  یابد 

مردم و زمینه ساز توسعه همه جانبه استان گردد.
در جریان آغاز به کار اداره تصفیه امور ورشکستگی 
های  دادگاه  کل  رییس  دهقانی  صمد  هرمزگان  در 
به  سمت  حفظ  با  نیز  بندرعباس  انقالب  و  عمومی 
امور  در  قضات  انتظامی  دادسرای  نماینده  عنوان 

نظارت و ارزشیابی معرفی شد.

دانشگاه آزاد اسالمی از فرار مغزها 
جلوگیری کرد

نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: دانشگاه آزاد اسالمی به کمک 
مغزها  فرار  از  جلوگیری  باعث  و  آمد  علمی  جامعه 

شد.
دانشگاه های  رؤسای  با  دیدار  در  جباری  احمد 
غرب استان هرمزگان که با حضور احسان کامرانی 
بود،  همراه  هرمزگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
فاجعه  نبود،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اگر  کرد:   اظهار 
از  شد  باعث  دانشگاه  این  و  داشتیم  را  مغزها  فرار 
بندرلنگه،  مردم  شود.نماینده  جلوگیری  مغزها  فرار 
بستک و پارسیان در مجلس شورای اسالمی با بیان 
و  مردمی  دانشگاهی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اینکه 
الگویی موفق در مدیریت خصوصی است، افزود: اگر 
دانشگاه ها تقویت شوند، جامعه تقویت خواهد شد و 
شاهد رشد و پیشرفت در همه زمینه ها خواهیم بود.

اعالم آمادگی مجلس برای ایجاد 
زمینه قانونی برای رشد صنعت بیمه

رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی از نشست 
و  رئیس  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای  تخصصی 

اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی ایران خبر داد. 
به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری تصریح کرد: در این 
مختلف  بخشهای  در  بیمه  صنعت  وضعیت  نشست 
مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص نحوه همکاری 
مجلس با صنعت بیمه در حوزه هایی نظیر صندوق 
بازنشستگی، بیمه تکمیلی، بیمه زندگی و نظایر آن 

بحث و تبادل نظر شد.
بیمه  که  معتقدند  قالیباف  دکتر  افزود:  نگاهداری  
می تواند یک صنعت اجتماعی و مردمی باشد. ایشان 
ضمن تاکید بر لزوم عدم تحمیل بار مالی جدید به 
بودجه های  ردیف  از  جا  به  و  بهینه  استفاده  دولت، 
دولتی مرتبط با جبران خسارت های مختلف و سوق 
دادن این بودجه ها به سمت بیمه ها را مسیر درست و 

بهینه برای هزینه کرد این بودجه ها برشمردند.

خبــــر

سیاست

محرومیت های اجتماعی برای 
مشموالن غایب

استان  انتظامی  فرماندهی  عمومی  وظیفه  معاون 
تعیین  برای  که  غایبی  مشموالن  گفت:  هرمزگان 
تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکنند برابر ماده 
۱۰ قانون با محرومیت های اجتماعی مواجه می شوند.

خصوص  در  زاده  دستوری  حسن  سرهنگ 
گفت:  غایب  مشموالن  اجتماعی  محرومیت های 
مشموالن خدمت وظیفه عمومی که مدت غیبت اولیه 
آنان تا ۳ ماه باشد، ۳ ماه اضافه خدمت و چنانچه غیبت 
اولیه آنان بیش از ۳ ماه باشد به ۶ ماه اضافه خدمت 
یک  از  بیش  اولیه  غیبت  همچنین  می شوند،  تنبیه 
فراری  به عنوان  اضافه خدمت  ماه   ۶ بر  عالوه  سال، 

محسوب شده و به مراجع قضائی معرفی می شوند.
وی افزود: برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، 
را  خود  خدمتی  ،وضعیت  به موقع  که  مشموالنی 

مشخص نکنند، غایب محسوب می شوند.
غایبی که  زاده خاطرنشان کرد: مشموالن  دستوری 
خود  خدمتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  برای  تاکنون 
اقدام نکرده اند برابر ماده ۱۰ قانون با محرومیت های 
اجتماعی از جمله عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع 
عدم  کفالت،  معافیت  از  برخورداری  دانشگاهی،عدم 
دریافت تسهیالت بانکی،ممنوعیت خروج از کشور و 

... مواجه می شوند.
قانونی  محدودیت  به  اشاره  با  انتظامی  مسئول  این 
بخش های  توسط  غایب  مشموالن  به کارگیری 
به کارگیری  صورت  در  گفت:  دولتی،  و  خصوصی 
کارخانه ها،  کارفرمایان،  توسط  غایب  مشموالن 
مغازه ها،  بنگاه ها،  آموزشگاه ها،  شرکت ها،  کارگاه ها، 
تعمیرگاه های دولتی و خصوصی، برابر ماده ۶۳ و ۶۳ 
مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان برخورد و 
قضائی  دستگاه  به  تعیین شده  مجازات  اعمال  برای 

معرفی می شوند.
استان  انتظامی  فرماندهی  عمومی  وظیفه  معاون 
هرمزگان گفت: مشموالن غایبی که به خدمت اعزام 
می شوند با حسن خلق، جدیت در وظایف محوله و 
اضافه خدمت  سوم  دو  بخشش  از  فرماندهان،  تائید 

برخوردار می شوند.

بررسی آیین نامه نحوه کسر نیم 
درصد سهم کتابخانه ها از درآمد 

شهرداری ها در دولت

وزارت کشور به استناد ماده )۶( قانون نحوه تأسیس 
کتابخانه های عمومی - مصوب ۱۳۸۲ - آیین نامه 
های  کتابخانه  سهم  درصد  نیم  کسر  نحوه  اجرایی 
عمومی از درآمد شهرداری ها را جهت سیر مراحل 
بررسی و تصویب، به کمیسیون خاص امور کالنشهر 

تهران و سایر کالنشهرهای دولت ارایه کرده است. 
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
و  راستای ساماندهی  در  وزارت کشور  هیات دولت، 
 )۱۳۸( اصل  استناد  به  و  قانون  بهتر  هرچه  اجرای 
قانون اساسی، پیشنهاد آیین نامه اجرایی نحوه کسر 
درآمد  از  عمومی  های  کتابخانه  سهم  درصد  نیم 
هیئت  به  تصویب،  و  بررسی  را جهت  ها  شهرداری 

وزیران ارایه داده است. 
 شهرداری ها موظفند حداکثر تا پایان روز پانزدهم 
از  درصد  نیم  الحساب  علی  صورت  به  بعد  ماه 
اعتبار  تسهیالت،  و  وام  استثناء  به  خود  درآمدهای 
و تملک دارایی های سرمایه ای که دولت در اختیار 

شهرداری ها قرار می دهد.

خبــــر

امام جمعه میناب پس از ابتال به کرونا و علی رغم بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه نیز جان به جان آفرین تسلیم کرد.
حجت االسالم والمسلمین علیرضا صفایی حائری امام جمعه شهرستان میناب در پی ابتال به بیماری کرونا دعوت حق را لبیک گفت.

 وی از حدود سه هفته قبل و در پی ابتال به بیماری کرونا در شهرستان قم بستری بود.  درگیری ریه وی با بیماری کرونا و مشکالت حاد 
تنفسی عامل فوت وی اعالم شده است.

امام جمعه میناب بر اثر 
ابتال به کرونا درگذشت
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نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس گفت: بخش 
واضح  و  است  اقتصادی  پیشران های  از  یکی  مسکن 
دولت  عمر  آخر  سال  در  ملی  مسکن  طرح  که  است 

شعاری بیش نیست.
حسین رئیسی در نطق میان دستور خود در نشست 
که  شده  واقع  حساسی  شرایط  در  ما  کشور  گفت: 
این شرایط فرصت هرگونه خطا را از ما سلب و ما را 

محکوم به موفقیت کرده است. 
شورای  مجلس  در  هرمزگان  شرق  مردم  نماینده 
اسالمی اظهار داشت: همه آحاد مردم و مسئوالن در 

همه بخش ها باید با درک شرایط و هم افزایی و نگاه 
مسئوالنه و عقالنی به دور از هیجانات و جوزدگی در 
جهت برون رفت از شرایط موجود و خلق فرصت های 
داشته  جدیت  و  تالش  پیش رو  چالش های  از  ارزنده 

باشند. 
شرایط  در  مردم  حق  به  و  جدی  مطالبه  افزود:  وی 
حاضر از قوای حاکم و به خصوص از برگزیدگان خود 
در خانه ملت، حل مشکالت و بهبود شرایط معیشتی 
آنان است. باید بپذیریم مردم در سخت ترین شرایط با 
فشار گرانی و تورم غیرقابل تحمل به سر می برند و باید 
همه توان و امکان و نبوغ و استعداد را به مدد طلبیده 

تا شرایط موجود به نفع مردم تغییر یابد. 
تدوین  اقتصادی  بسته  باید  کرد:  خاطرنشان  رئیسی 
شده توسط رئیس مجلس در قالب برنامه های عملیاتی 
تنظیم، به صورت قانون تدوین و با نظارت جدی به 

مرحله اجرا گذاشته شود. 
به  داشت:  اظهار  مجلس  در  میناب  مردم  نماینده 
دولتمردان و دستگاه دیپلماسی کشور توصیه می کنم 
سوابق و رفتار آمریکا و اروپای غربی حداقل در یک 
قرن اخیر توجه و برای حل مشکالت کشور به آنان که 

کمر به هضم نظام اسالمی بستند امید نداشته باشند و 
بدانند به جای عمل در سیاست دفع الوقت دولت های 
داخل  اقتصادی  فرصت های  به  اروپایی  عهدشکن 
کشور و کشورهای منطقه بیندیشند و از ظرفیت های 
نظیر  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  خدادادی 
کشاورزی،  معادن، شیالت و آبزی پروری و تجارت آزاد 

با منطقه بهره ببرند. 
جوانی  بر  همواره  انقالب  معظم  رهبر  افزود:  وی 
این  تحقق  اما  دارند  تأکید  فرزندآوری  و  جمعیت 
مطلوب لوازمی دارد که مهمترین آن اشتغال، تسهیل 

ازدواج و مسکن جوانان است. 
از  یکی  مسکن  بخش  کرد:  خاطرنشان  رئیسی 
پیشران های اقتصادی است در دوران روحانی به حالت 
باقی  گفتار  اجتماعی در حد  و مسکن  رکود درآمده 
ماند و پرواضح است که طرح مسکن ملی در سال آخر 

عمر دولت شعاری بیش نیست. 
ادامه داد: آنچه جای گالیه دارد کندی عملکرد  وی 
دستگاه های مربوطه  در استان هرمزگان است. کندی 
عملکرد دستگاه مربوطه در هرمزگان به حدی است 
که انجام بعضی از مأموریت های این نهاد در نگاه مردم 

غیرممکن جلوه می کند. 
نماینده مردم میناب در مجلس اظهار داشت: سیل زده 
در روستاهای حوزه انتخابی من ماه ها در کمپ اسکان 
گرمای  با  بعضا  و  مانده اند  معطل  و  بالتکلیف  موقت 
باالی ۵۰ درجه در روز و شب ها با تهدید مار و عقرب 

مواجهند. 
در  هرمزگان  شرق  در  ما  شاغالن  عمده  افزود:  وی 
اقتصادی  بخش  این  و  مشغولند  کشاورزی  بخش 
سرسام آور  قیمت  همچون  مشکالتی  با  استان  در 
نهاده های کشاورزی و دامی و نایاب بودن آن مواجهند 
که باید انحصار در واردات این اقالم ضروری شکسته 

شود. 
آب  بهای  دیگر  سوی  از  کرد:  خاطرنشان  رئیسی 
اندازه ای  به  هرمزگان  شرق  در  کشاورزی  بخش  در 
افزایش یافته که برای برخی کشاورزان این فعالیت را 
غیراقتصادی کرده و احتمال ترک مزرعه و اضافه شدن 

به جمع بیکاران این کشاورزان دور از انتظار نیست. 
وی در پایان با اشاره به مشکالت حوزه انتخابی خود 
از مسئوالن خواستار رسیدگی به این مشکالت و حل 

آنها شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان:

بکارگیری تمامی ظرفیت ها در راستای اشتغال ایثارگران الزم است

99/252 م الف

شناسنامه:  شماره   6080006677 ملی:  شماره   1370/06/07 تولد:  تاریخ  نورمحمد  پدر:  نام  بناوند  عارف  به  وسیله  بدین 
6080006677 به نشانی: بندرعباس ـ دامایی ـ کوچه گوهران پانزده منزل شخصی ابالغ می شود که خانم فاطمه بناوند جهت 
وصول مبلغ 6/432/942/500 ریال به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 20661، تاریخ سند: 1391/6/19 علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900346 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1399/4/18 مامور 
ابالغ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 

محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس ـ مریم چمنی 

آگهی ابالغ اجرائیه     

     99/253 م الف

بدین وسیله به آقای جاسم داوری نام پدر: حسین تاریخ تولد 1364/09/18 شماره ملی 4699867561 شماره  شناسنامه 1154 به 
نشانی:بندرعباس دو راهی ایسینی 20 متری شاهد کوچه شهید علی دانش باالتر از مدرسه شهید دهقانی منزل مسکونی ابالغ می شود 
که خانم  فاطمه عامری سیاهوئی جهت وصول 2/961/720/000 ریال به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 2379،تاریخ 
سند: 1387/06/10 دفترخانه ازدواج شماره 38 شهربندرعباس استان هرمزگان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به 
کالسه 9600733 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 96/10/23 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند  شناخته 
نشده ،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد  اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی  
آگهی می شود  و چنانچه ظرف مدت  ده روز  از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید ؛عملیات اجرایی جریان خواهد  یافت.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس- مریم چمنی

آگهی ابالغ اجرائیه     

        مزایده عمومی شماره 99/54  اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان 
اسناد مزایده فروش 6  قطعه زمین با كاربری تجاری در شهر بندرعباس

اینکه کلیه مراحل  به  عنایت  با 
انجام مزایدات )اعم از دریافت 
ارسال  تضمین،  ارائه  اسناد، 
پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات 
و اعالم برنده( در اداره کل راه 
هرمزگان  استان  شهرسازی  و 
در  الکترونیکی  صورت  به 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
دولت )ستاد( برگزار می گردد، 
بایستی جهت  متقاضیان محترم 
و  مذکور  سامانه  در  نام  ثبت 
دریافت نام کاربری و رمز عبور 
  www.setadiran.ir به سایت

مراجعه فرمایند.
طریق  از  مزایده  روند  کلیه 
می  انجام  ایران  ستاد  سایت 
اسناد  دریافت  مهلت  گیرد، 
مهلت   ،13 ساعت   99/5/28
تحویل اسناد 99/5/28 ساعت 
مورخ  پاکات  بازگشایی   ،13

99/5/25 ساعت 10

 فروش زمین تجاری نوع واگذاری
 زمین مزایدهمورد 

 21و19جنب کوچه دلیران -بلوار شهدای محیط بان-هکتاری 146طرح   آدرس –شهر بندرعباس نشانی

 

پالک  قطعه ردیف
 ثبتی

قیمت  %5 قیمت utmمختصات  کاربری مساحت
 قیمت کل  هرمترمربع Y X کل

 000/050/332/1 000/000/641/26 000/000/100 432624.7204 3011127.5059 تجاری 41/266 514/3 یک 1
 000/780/453 000/600/075/9 000/000/120 432601.2171 3011115.5059 تجاری 63/75 514/3 دو 2
 000/540/444 000/800/890/8 000/000/120 432592.882 3011115.5059 تجاری 09/74 514/3 سه 3
 000/420/441 000/400/828/8 000/000/120 432584.6171 3011115.5059 تجاری 57/73 514/3 چهار 4
 000/980/442 000/600/859/8 000/000/120 432576.3171 3011115.5059 تجاری 83/73 514/3 پنج 5
 000/150/567/1 000/000/343/31 000/000/100 432561.3171 3011127.5059 تجاری 43/313 514/3 شش 6

 دارد وضعیت سند
 صفا،فریبرز جباری، هوبه تحویلداریمهندس  اننام کارشناس

 28/04/99تاریخ  تاریخ کارشناسی
نامه تعیین قیمت توسط کانون کارشناسان 

  28/04/99 تاریخ 99/312   شماره رسمی دادگستری استان هرمزگان

اداره کل راه و  رأی هیأت نمایندگی
 02/05/99 تاریخ 0000268/991523  شماره شهرسازی

 وضعیت زمین
 

 تخلیه
 شش دانگ

 روز پس از اعالم به برنده 15 مهلت زمانی واریز وجه ) عقد قرارداد(
 نقد شرایط فروش

 - توضیحات
 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه وشهرسازي استان هرمزگان شناسه: 927048

نماینده میناب در مجلس:

طرح مسکن ملی در سال آخر عمر دولت شعاری بیش نیست

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان 
جامعه  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد  راستای  در  گفت: 
هدف، باید از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های استان 

استفاده بهینه کرد.
اشتغال  کارگروه  جلسه  در  مردادماه  ناوکی  عطا 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  محل  در  که  مسکن  و 
شهرستان بندرعباس با حضور یوسف زرنگاریان معاون 
فتح  غالم  استان،  کل  اداره  اجتماعی  امور  و  تعاون 
آبادی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بندرعباس و 
جمعی از کارکنان این نهاد برگزار شد، افزود: با همت، 
همکاری، مشارکت، تعهد و اقدامات دلسوزانه می توان 
گره مشکالت را باز کرد. مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان هرمزگان با تأکید بر اینکه آمار بیکاران 
جامعه هدف در سامانه جامع اطالعات ایثارگران، باید 

با دقت و جدیت بیشتری ثبت و پیگیری شود، تصریح 
کرد: رسیدگی به مسائل و مشکالت خانواده شهدا و 
مشکالت  رفع  پیگیری  و  است  واجبات  از  ایثارگران 

اشتغال این عزیزان باید دغدغه اصلی همه ما باشد.
ناوکی ادامه داد: بهترین اشخاصي که مي توانند خادمان 
واقعی جامعه باشند خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان 
شجاعت،  لیاقت،  پرافتخار  مدال  آنان  زیرا  هستند، 

صداقت، فداکاری و صبر دارند.
وی ضمن اشاره به اینکه برنامه هاي کشور باید منطبق 
سند  سمت  به  اسالمی  انقالب  رهبر  فرمایش هاي  با 
چشم انداز حرکت کند، اضافه کرد: در راستای ایجاد 
اشتغال پایدار برای جامعه هدف، باید از تمامی ظرفیت 

ها و پتانسیل های استان استفاده بهینه کرد.
جمهوری اسالمی ایران کرده است.هزار و ۸۰۰ جانباز و یک صد و 7۵ آزاده تقدیم نظام گفتنی است؛ شهرستان بندرعباس ۶4۵ شهید، یک 

بنظر می رسد  رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا و 
خنک تر شدن هوا که امکان استفاده از ماسک بمدت 

چند ساعت را میسر کند، ضروری باشد.
به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی 
سعید  عید  تبریک  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس 
کلمه،  واقعی  معنای  به  عید سعید  این  قربان گفت: 
عید امتحان الهی است. هر گاه بتوانیم با ایمان کامل 
به وعده ها و سنت های خداوند از این دشواری ها عبور 
کنیم، ایمان و قدرت جدیدی به دست خواهیم آورد. 
ملت ما پس از ابتالئات منجر به وقوع اسالمی، قدرت 
شگفتی پیدا کرد تا از انقالب محافظت کند و پس از 
عبور از فتنه های سال های اول انقالب، توان پیدا کرد 

تا در دفاع مقدس دلیرانه مقاومت کنیم.
وی افزود: با ایستادگی مردم در برابر انواع فتنه های 
داخلی دهه های دوم و سوم انقالب، در مدت زمانی 
کوتاه به چنان قدرتی دست یافتیم که پیچیده ترین 
نقشه های دشمنان را خنثی کنیم و نظم جدیدی را 
در منطقه غرب آسیا برقرار کنیم. در زمان فعلی هم 
مردم  به  اقتصادی  برای آسیب  ایران  مردم  دشمنان 
طراحی پیچیده ای انجام داده اند. از همین رو اکنون 

و حل مشکالت  کارآمدی  بزرگ  امتحان  معرض  در 
به  قربان  عید  آموزه  داریم.  قرار  جامعه  معیشتی 
همه ی ما مسئوالن کشور این است که اگر به وعده 
های تخلف ناپذیر خداوند اعتماد کنیم، بدون نیرنگ 
الهی  ارادۀ  کلمه  واقعی  معنای  به  و  ظاهرسازی  و 
خودأیی،  و  خودمحوری  جای  به  و  کنیم  محقق  را 
ایثار را سرلوحه اعمال و رفتار خود قرار  فداکاری و 
دهیم و خود را یکسره وقف خدمت به مردم، یعنی 
وظیفۀ شرعی خود کنیم، پیروزی ما حتمی است و 
قدرتی  ایران  مردم  ان شاءاهلل  مرحله،  این  از  عبور  با 
کاسته  کشور  مشکالت  از  و  یافت  خواهند  مضاعف 

می شود.
رییس مجلس ادامه داد: نقش مجلس شورای اسالمی 
و نمایندگان شریف مردم عزیز ایران برای عبور از این 
مرحلۀ دشوار، اساسی و حیاتی است. اگر مجلس را 
متحول کنیم و پیگیر مشکالت معیشتی مردم باشیم، 

موتور تحول و مدیریت مشکالت در کشور به حرکت 
در می آید و اگر مجلسی ضعیف داشته باشیم، موتور 
پیشرفت کشور متوقف خواهد شد. از همین رو تحول 
مجلس و شکل گرفتن مجلس قوی و فعال شرط الزم 

برای تحول اقتصاد کشور است.
بر  مردم  نظارت  که  شاکریم  را  خدا  گفت:  قالیباف 
تمامی رفتارها و تصمیم های مجلس بسیار بیشتر از 
دوره های گذشته است و این را نعمت الهی می دانیم. 
نظارت مردمی را گامی اساسی در راستای پیشرفت 
فرد  یک  از  انتظار  وقتی  می کنیم.  قلمداد  کشور 
او  برابر  در  دارید،  امید  او  اقدامات  به  و  است  زیاد 
تمامی  به  مردم  توجه  می کنید؛  عمل  سختگیرانه 
همین  دهندۀ  نشان  مجلس  از  دوره  این  تصمیمات 
انتظار عمومی است و همۀ ما نمایندگان در  امید و 

قبال این انتظار وظیفۀ شرعی داریم.
را  مردم  مطالبات  رو  همین  از  اینکه  بیان  با  وی 

قدردان  گفت:  می دانیم،  مجلس  این  واقعی  سرمایۀ 
سر  از  فریادهای  و  نگرانی ها  مطالبات،  نظرها،  دقت 
دلسوزی مردم هستیم و از تمامی مردم عزیز تقاضا 

می کنیم تا در ادامه نیز همین طور
مطالبه گرانه بر مجلس نظارت کنند و به کوچکترین 
رسا  و  بلند  صدای  با  را  آن  و  باشند  نکاتی حساس 
مردم،  خود  کمک  با  مجلس  قطار  تا  کنند  مطالبه 
درجه ای از ریل اصلی و قانونی خود زاویه پیدا نکند.

قالیباف تصریح کرد: رهبر معظم انقالب در سخنرانی 
دو  خصوص  در  مهمی  بسیار  نکات  قربان  عید  روز 
جریان موازی تحریم و تحریف اشاره کردند. این دو 
تا مسیر پیشرفت  لبۀ یک قیچی هستند  جریان دو 
به فروپاشی  را  را مسدود سازند و کشور  ایران  ملت 
اقتصادی برسانند. مسیر تحریم به دنبال قفل کردن 
اقتصاد کشور و رساندن دولت به وضعیت ورشکستگی 
و  نشده  به فضل خداوند موفق  بوده است که  کامل 
موفق نخواهند شد. برای به سرانجام رساندن جریان 
مطالبات  تا  کردند  آغاز  را  تحریف  جریان  تحریم، 
مردم را بربایند و با وارونه نمایی و بازنمایی رسانه ای، 
خواسته های مردم را آن طور که مورد پسند دشمنان 

ملت ایران است نمایش دهند .

دورۀ پیگیری مشکالت اقتصادی مردم آغاز شده است
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مرحله دوم فروش سهام عدالت 
از 19 مرداد

مرحلهدومفروشسهامعدالت۱۹مردادآغازمیشود.
سرپرستاموراقتصادیوداراییاستانهرمزگانگفت:مرحلهدومفروشسهامعدالت۱۹مردادآغازمیشودوصاحبانسهامی
کهروشمدیریتمستقیمراانتخابکردهاند،میتوانند۳۰درصددومارزشسهامخودراازطریقکارگزاریهایبورسیبه
3فروشبرسانند.۳۱۵هزارنفردراستانروشمستقیمو۷۴۵هزارنفرهمروشغیرمستقیمراانتخابکردند.

آغاز صید گاریز ماهی از آب های 
خلیج فارس

صید ماهی گاریز در هرمزگان آغاز شد.
مدیرعاملاتحادیهصیادانهرمزگانپیشبینیکرد
پایانفصلصید۱۸۰تنماهیگاریزدراستان تا

صیدشود.
اسحاقتندروگفت:فصلصیدامسالتاآذرماهادامه
دارد.گاریز،دراندازه۱۰تا۱۵سانتیمتروازخانواده

ساردینماهیاناست.
با و سنتی صورت به گاریز ماهی صید گفت: وی
استفادهازتوراستودرزمانصیدنزدیکبهصد

صیادبهصیداینماهیمشغولند.
مدیرعاملاتحادیهصیادانهرمزگانافزود:ماهیان
گاریزسطحزیوبیشتردرعمقکمدرنوارساحلی
بستانو، ناخدا، نخل ساحل رجایی، شهید بندر
بندرکالهی،بندرتیاب،توالقشم،کوهستک،جاسک
وخورهاصیدمیشود.ماهیگاریزکبابشدهغذای
در و است تابستان فصل در بندرعباسیها محبوب
مشام به روز هر ماهی این بوی قدیمی محلههای
میرسد.اینماهیدربازارماهیفروشانهرکیلویی

۲۵تا۳۵هزارتومانبهفروشمیرسد.
گاریزماهیانبهصورتگروهیزندگیمیکنندودر

کمترازیکساعتصیدمیشوند.
ساختوسازدرحریمساحلوصیدبیرویه،استفاده
عوامل از سوخت قاچاق و محاصرهای تورهای از

انقراضاینماهیارزشمنددرآیندهاست.
ساالنهبیشاز۲۷۰هزارتنآبزیدرهرمزگانصید
میشود.۳۰هزارماهیگیردرهزارو۴۵۰کیلومتر

آبهایساحلیدرصیدانواعآبزیانفعالند.
هرمزگانرتبهنخستصیدآبزیانرادرکشوردارد.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی هرمزگان :

30میلیون و900هزار مترمکعب 
استحصال رواناب طی بارندگی های 

چند روز اخیر


و  طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری  معاون 
چند  های  بارندگی  طی  گفت:  هرمزگان  آبخیزداری 
آباد  حاجی  بندرخمیر،  شهرستانهای  در  اخیر  روز 
هزار   900 و  مترمکعب  میلیون   30 جمعا  بشاگرد  و 
مترمکعب رواناب های سطحی استحصال شده است .
ابراهیمجعفریتختیگفت:بیشترینمیزانحجم
شهرستانهای آبخیزداری های سازه در آبگیری
تاکنون که بوده بشاگرد و آباد حاجی بندرخمیر،
۳۰درصدازظرفیتسازههایاینمناطقآبگیری

شدهاست.
ویافزود:اثربخشیسازههایآبخیزداریدرفصل
گرمسالکهمویدتابششدیدخورشیدوبخارشدن
امیدواری و استموجبخوشحالی آبهایسطحی
بطوریکه است شده وکشاورزان مناطق این اهالی
ماه مرداد یعنی سال فصل گرمترین در شاهدیم
اثربخشی هرمزگان در آبخیزداری های سازه
وروستاییان کشاورزان که جایی تا داشته مناسبی
میتوانندجهتمصارفخودازاینآبهابهرهببرند.

معاونآبخیزداریمنابعطبیعیهرمزگانتاکیدکرد:
استانهرمزگان۸هزارو۶۵۱سازهآبخیزداریبه
ظرفیت۴۹۰میلیونمترمکعباستحصالرواناب
موجب گیاهی پوشش تقویت بر عالوه که دارد
زیرزمینی آب های سفره تقویت و خاک حفاظت

وجلوگیریازرسوباتهممیشود.

بازدید کارشناس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان از پروژه های جاری 

ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان بندر لنگه

استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  کارشناس 
هرمزگان از پروژه های در دست اجرا و پایان یافته 
به  بازدید  لنگه  بندر  نرمتنان  در ایستگاه تحقیقاتی 

عمل آورد.
استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان کارشناس
هرمزگانازپروژههایدردستاجراوپایانیافته
به بازدید لنگه بندر نرمتنان ایستگاهتحقیقاتی در
عملآورد.دراینبازدیدکهباهمراهیدکتربهزادی
صورت پژوهشکده اداری و مالی پشتیبانی، معاون
ایستگاه، رئیس رامشی مهندس ابتدا پذیرفت،
توضیحاتمفصلیدررابطهباپروژههایانجامشده
مهندس بهسئواالت و نمود ارائه اجرا دردست و
ساالری،کارشناسسازمانمدیریتوبرنامهریزی

استانهرمزگانپاسخداد.
کمک ایستگاه این وظایف از نمود: بیان رامشی
خوراکی و ساز مروارید های نسلصدف حفظ به
استکهسهپروژهشاملتکثیر،پرورشوبازسازی
بازسازی لبسیاه، مرواریدساز های ذخایرصدف
جزایر در محار ساز مروارید های صدف ذخایر
غربهرمزگانوجمعآوریوپرورشانبوهصدف
خوراکی)باحمایتمالیسازمانمدیریتوبرنامه
ریزیاستانهرمزگان(انجامشدهاست.پروژهاخیر
باهدفاصلیایجاداشتغالساحلنشینانطراحی
شدهواطالعاتفنیحاصلهدارایقابلیتترویجیو

یابهرهبرداریتوسطبخشخصوصیرادارد.

خبــــر

در سال جهش تولید محقق شد: 

پیوستن مزرعه 90هکتاری در 
جزیره قشم به چرخه تولید

رئیس اداره توسعه میگو شیالت هرمزگان از پیوستن 
مزرعه 90 هکتاری در 90 کیلومتری غرب شهرستان 

قشم به چرخه تولید در سال جهش تولید خبر داد.
علیاکبرمجازبابیاناینکهاینمزرعهدرسواحل
سال آغاز با گفت: است شده واقع جزیره شمالی
جدید،جهشتولیددردستورکارشیالتهرمزگان
این در توانسته خوشبختانه که است گرفته قرار
مسیرگامهایخوبیبردارد.ویمیزاناشتغالزایی
مستقیماینمزرعهراحدود۴۰نفرخواندوتصریح
کرد:اینمزرعهباتوانتولیددوکراپدرسالبالغبر

۶۰۰تنمیگودرسالتولیدمیکند.
با اینمزرعهدرحالحاضر مجازخاطرنشانشد:
بهچرخه اراضیخود از هکتار بر۱۵ بالغ آبگیری

تولیدواردشدهاست.
از هرمزگان شیالت میگو توسعه اداره رئیس
شهرستانقشمبهعنوانیکیازمستعدترینمناطق
آبزیپروریکشوریادکردوگفت:امیداستبارفع
موانعتولیددراینشهرستانوهمکاریهمهسازمانها
ودستگاههایاجراییشاهدجهشتولیددرتمامی
بهویژهتکثیرو اینشهرستان بخشهایشیالتی

پرورشمیگوباشیم.

خبــــر

جلسهمدیرعاملوهیئترئیسهشرکتگازاستان
هرمزگانبامعاونتاقتصادیوسرمایهگذاریسازمان
منطقهآزادقشمدرخصوصگازرسانیبهمناطقآزاد

قشمواشتغالزاییدراینمنطقه.
استان گاز شرکت  رئیسه هیئت و  عامل مدیر
هرمزگانبامعاونتاقتصادیوسرمایهگذاریسازمان
منطقهآزادقشمدرخصوصگازرسانیبهمناطقآزاد
قشموبرخیصنایعومیزاناشغالزاییدراینمنطقه

دیداروگفتوکردند.
در گازرسانی اهمیت به اشاره ضمن حمزوی فواد
منطقهازادقشماشارهوتصریحکرد:بیشکباگاز
جهت بسیاری های پتانسیل منطقه این شدن دار

اشتغالزاییورونقتولیدراشاهدخواهیمبود.
ویبیانکرد:میزانمصرفگازدرکلاستان،یعنی
مکعب متر میلیون ۲۵ صنایع، و شهری بخش در
استوباتوجهبهپیشبینیهایمادردوالیسه
سالآیندهبرایجزیرهقشم،روزانهحدود۵۱میلیون
مترمکعبگازموردنیازاستخواهدبودواینخود
ایرانوشرکتگاز اهمیتوتوجهشرکتملیگاز
های پتانسیل شکوفایی جهت را  هرمزگان استان

بالقوهاینشهرستان،میرساند.
مدیرعاملشرکتگازاستانهرمزگانتصریحکرد:
منبعتامینگازخط۳۰اینچاینشهرستانازخط
بهسمت بوشهر از که  وخطی است جهانی صلح
از گاز لوله واینخط بلوچستانکشیده و سیستان

نیزعبورمیکندودرحالحاضر استانهرمزگان
برخیازصنایعدرغرببندرعباسنیزازهمینخط

لوله،تغذیهمیکنند.
اینمقاممسئولبیانکرد:ظرفیتخطصلحجهانی
یکظرفیتمحدوداستوهرشهرستان،صنعتویا
صنایعیزودترازدیگراندرخواستگازکندونسبت

بهبستنقرارداداقدامکند،گازمتعلقبهاوست.
ادامهبهبرخیمفادقراردادگازاشارهو حمزویدر
ملی شرکت با که جدیدی قرارداهای کرد: تصریح
گازایرانبستهمیشوددارایشرایطیمیباشدو
بایددرآنذکر قراردادحتما پایان تاریخ ازجمله
شودوبهنحویکهاگرتازمانمقررشدهشرکتگاز

هرمزگانبهتعهداتخودعملنکند،جریمهخواهد
شدومتقابالنیزاگرطرفمقابلپسازرسیدنگاز
بهمنطقهموردنظرنسبتبهمصرفآناقدامنکند،آن

صنایعویاصنعتنیزمشمولجریمهمیشوند.
ویاظهارکرد:درسهسالآیندهبامجوزهاییکه
منطقهآزادقشمجهتگازرسانیخواهدداد،ببیش
از۱۰۰۰میلیاردتوماندراینشهرستانودرزمینه
انتقالهر با و گازفسرمایهگذاریخواهیمداشت
دیگر منطقه،صنایع این به گاز مترمکعب میلیون
خواهند گذاری سرمایه دالر میلیون یک نیزحدود
داشتکهتاسیاتخودراایجادکنندوبهازایهر
ایجاد نفر ۵۰۰ میزان به گاز، مکعب متر میلیون

اشتغالخواهدشدکهدرآنصنایعمشغولبهکار
خواهندشد.

تصریح هرمزگان استان گاز شرکت عامل مدیر
کرد:دربخشگازخانگینیزمستلزمهمکاریبهتر
بامنطقهآزادقشمبودهکهاگراینامرمحققشود
ومیزانمشترکینگازخانگیبهحدمطلوببرسد
میزان به ای سهمیه کرد خواهیم تالش نیز ما
ایرانجهت گاز ازشرکتملی نیرو الی۵۰۰ ۳۰۰
کشی لوله بخش در بومی نیروهای رایگان آموزش
گازوتاسیاتآنگرفتهتاپسازورودوصنایعبهاین
شهرستان،همیننیروهاوافراددرآنصنایعبهعنوان
متخصصدرزمینهگازوتجهیزاتآنمشغولشوند.
عباسیان،معاونت کیهان نیز جلسه این  ادامه در
اقتصادیوسرمایهگذاریسازمانمنطقهآزادقشم
افزود:دراینسالهایکخوشبینیعمومیوامیدی
خوببینمردمجزیرهقشمدرخصوصانرژینقش
بستهودربحثگازشهرینیزکمکدهندهشرکت
گازاستانخواهیمبودتامردماینشهرستانازاین

نعمتالهیبهرهمندشوند.
ویبیانکرد:باآمدنگازبهکلیهشهرستانقشم،
شاهدیکسبدانرژیخوبدراینمنطقهخواهیم
بودوامیداستبابرنامههاییکهداریمازگازطبیعی
ودرراستایاستفادهازسوختهایپاک،بهعنوان
استفاده )LNG(منطقه این های کشتی سوخت

کنیم.

 مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان خبرداد:

اشتغالزایی ۵00 نفر به ازای هر میلیون متر مکعب گاز در شهرستان قشم

آگهی مزایده عمومی 

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد اجاره مرکز تکثیر و کپی واقع در شهرستان بندرعباس، خیابان طلوع 
با امکانات 1 دستگاه کولر اسپلیت، 2 عدد میز کانتر، 4 عدد صندلی اداری را به مدت 1 سال از طریق مزایده عمومی و با 

جزئیات مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده به شماره 5099003757000003 
پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شماره  حساب  به  واریزی  نقدی  فیش  یا  و  بانکی  نامه  ضمانت  صورت  به  ریال   4.800.000 مبلغ  مزایده  در  شرکت  تضمین 
4062042007685695 )شماره شبا IR530100004062042007685695( نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام 
تمرکز سپرده سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان می باشد که برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات معتبر و 
قابل تمدید باشد. مزایده فوق با هر تعداد شرکت کننده قابل قبول بوده و پاکات پیشنهاد قیمت باز شده و برنده اعالم می گردد. ضمنًا 

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان

 نوبت دوم

       شناسه: 926916

فنــــــاوری 

هواپیمای ۸ نفره به عنوان تاکسی هوایی ساخته می شود

رئیسپژوهشگاههوافضابااشارهبهاهدافسند
جامعتوسعههوافضایکشورگفت:طراحیکلی
پژوهشگاه در نفره ۸ هواپیمای ساخت پروژه
هوافضابهاتمامرسیدهوبهزودیمدلپروازی

اینهواپیماساختهمیشود.
فتحاهللامیدرگفتگوباخبرنگارمهر،درخصوص
فعالیتهایپژوهشگاههوافضاحول»سندجامع
این در داشت: اظهار کشور« هوافضای توسعه
شامل کلی بخش ۳ در هوافضا توسعه سند،
فعالیتهایمربوطبهحوزههایفناوریفضایی،
هواییودفاعیدیدهشدهکهدردوبخشفضایی
پژوهشگاه این عهده بر ماموریتهایی هوایی، و

گذاشتهشدهاست.
ویبااشارهبهپروژههایمرتبطبابخشفناوری
ساخت هوافضا، پژوهشگاه در ما گفت: هوایی
از اما گرفتهایم؛ پیش در را سبک هواپیماهای
آنجاییکههواپیماهایدونفره،چهارنفرهو۶نفره
وساخت است،طراحی درکشورطراحیشده

هواپیمای۸نفرهرادردستورکارقراردادهایم.
اکنون هم داد: ادامه هوافضا پژوهشگاه رئیس
هم و رسیده اتمام به پروژه این کلی طراحی
به هستیم؛ آن مفهومی طراحی مشغول اکنون
زودینیزمدلپروازیهواپیمای۸نفرهساخته

میشود.
امیافزود:مدلپروازیاینهواپیمادراشلیک
دهمساختهمیشودکهحالتپهپادیداردوپس
این و راخواهیمساخت انشااهللهواپیما ازآن

محصول،واردخطتاکسیهواییمامیشود.
ویدرموردقابلیتهایاینهواپیماکهمیتواند
کلکشورراپوششدهد،گفت:برایاینهواپیما
۳نقطهبهعنوانپایگاهپرتابدرتهران،شیراز
وفردوسدرنظرگرفتهشدهاستکهبااین۳
پایگاهمیتوانیماینهواپیمارادرتمامکشورو

حتیکشورهایهمسایهبهپروازدربیاوریم.
در نیز ما پرتاب پایگاه اولین کرد: تاکید امی
شهرستانفردوسخواهدبودکهساختفرودگاه
با پایگاه این زودی به و رسیده اتمام به آن
اندازی راه ایرتاکسی عنوان به ایرانی هواپیمای

میشود.
طراحی جت منطقه ای به اتمام رسید

رئیسپژوهشگاههوافضابااشارهبهسایراهدافی
کهدرسندجامعتوسعههوافضابرایبخشهوایی
کشوردرنظرگرفتهشدهاست،نیزگفت:دراین
سندهدفایناستکهماتبدیلبهقطبمنطقه

درفناوریهواییشویم.بهاینصورتکهبتوانیم
تاسال۱۴۰۴جتمنطقهای۱۰۰تا۱۵۰نفره
امیرکبیر دانشگاه توسط پروژه این تولیدکنیم.
پیشمیرودوطراحیآنبهاتمامرسیدهاست.

هدف سند، این مطابق اینکه بر تاکید با وی
بعدیایناستکهبتوانیمبالگردمتوسطونیمه
سنگیندرکشورتولیدکنیم،ادامهداد:هماکنون
بالگردهایسبکتولیدکردهوبهسمتساخت
حرکت در سنگین نیمه و متوسط بالگردهای
نگهداری و تعمیر امکان ازسویدیگر هستیم.

هواگردهانیزفراهمشدهاست.
وساخت طراحی را سند این بعدی امیهدف
موتورهایمینیتوربوجت،توربوفنسبک،توربو
فنسنگینوتوربوکمپرسورگازیباظرفیتیک
این تمامی گفت: و کرد عنوان مگاوات ۱۰ تا
اتمامنرسیده به اما انجامبوده پروژههادرحال

است.
رئیسپژوهشگاههوافضاتاکیدکرد:البتهطراحی
مینیتوربوجتبهاتمامرسیدهوهماکنوننیز
دربرخیسیستمهایپرندههایهواییمانصب

شدهاست.
ایران دومین قطب هوانوردی در منطقه می شود

توسعه سند دوم بند اینکه به اشاره با وی
هوافضایکشوردرحوزهفعالیتهایهوانوردیبر
لزومتوسعهفرودگاهامامخمینیوتبدیلشدن
ایرانبهدومینقطبهوانوردیدرمنطقه،تاکید
راه بهوزارت تکلیف این البته اضافهکرد: دارد،

محولشدهاست.
امییادآورشد:دربندسوماینسندنیزگفته
شدهکهمابایدبتوانیم۵۰میلیونمسافرهوایی
و۵۵۰هزارتنبارداخلیرادرکشورازطریق
ایرالینهایمانجابجاکنیمودرسطحبینالملل
نیزجابجایی۵۰میلیونمسافرو۹۵۰هزارتن
بارداشتهباشیم.مسئولیتاینهانیزباوزارتراه

استوبایدرویاینزمینهکارکند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت :به کسانی که در شناسایی 
مراکز غیرقانونی ارز دیجیتال کمک کنند و گزارش وجود مراکز را به این شرکت اعالم 

کنند تا مبلغ ۱0 میلیون تومان پاداش داده می شود. 
مهندسهاجرعبدیافزود:برایمراکزاستخراجارزدیجیتالتعرفهبرقمشخصیتوسط
وزارتنیروتدوینشدهکهبراساسآنقراردادمنعقدشدهوانشعابواگذارمیشود.
بهگفتهوی،برخیمراکزدستگاههایاستخراجارزدیجیتالازبرقخانگیاستفادهمی

کنندکهایناقدامغیرقانونیوبراساسقانونباآنهابرخوردمیشود.
مهندسعبدیاظهارداشت:کسانیکهدرشناساییمراکزغیرمجازباشرکتتوزیع
برقهمکاریکنندبراساستعداددستگاههایشناساییشدهوحجممصرفبرقبه

آنهاپاداشتعلقمیگیرد.

معرفی کنندگان مراکز غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال پاداش می گیرند

نوبت اول   
    

نوبت اول

شهرداری بندرکنگ در نظر دارد به موجب موافقتنامه شماره 507659 مورخ 98/4/14 از محل تملک دارایی های سرمایه ای و از منابع 
داخلی شهرداری نسبت به اجرای پروژه توسعه و بهبود شبکه حمل ونقل درون شهری )آسفالت( شهر بندرکنگ مطابق جدول ذیل از طریق 

مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setad iran.ir  اقدام نماید . لذا مناقصه گران مکلفند اسناد مناقصه را در قالب سه پاکت )الف- ب – ج( از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولتی )ستاد( از مورخ 99/5/13 لغایت99/5/19 دریافت و تا مورخ 99/5/29 ساعت 19:00در سامانه ستاد بارگزاری و ارسال 
نماید ، همچنین اصل پاکت الف )ضمانتنامه بانکی( و پاکت ب )اسناد ارزیابی پیمانکاران( را تا مورخ 99/5/29تا پایان وقت اداری به آدرس 

استان هرمزگان – شهرستان بندرلنگه ، شهر بندرکنگ ، میدان انقالب ، ساختمان شهرداری ، واحد امور قراردادها تسلیم نماید .

1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت  ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول می باشد .
2- برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

3- شهرداری بندرکنگ در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
4- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
شهرداری بندرکنگ شماره فراخوان تجدید مناقصه در سامانه ستاد : 2099093094000003

تجدید آگهی فرخوان عمومی یک مرحله ای                         

محل اجرای برآورد مالی )میلیون ریال(عنوان پروژه
پروژه

مقدار کار مدت انجام کاررشته و رتبه
)مترمربع(

مبلغ ضمانت شرکت در 
مناقصه )ریال(

توسعه و بهبود شبکه حمل و 
نقل درون شهری )آسفالت(

رشته : راه و باندشهر بندرکنگ36.000.000.000
رتبه : حداقل 5

6600001.800.000.000 ماه

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان از برگزاری دوره های آموزش 
مجازی ویژه تعاونگران استان با  همکاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس 

و جهاد دانشگاهی خبر داد.
هادیابراهیمیافزود:باتوجهبهشیوعویروسکروناومحدودیتهای
موجوددربرگزاریدورههایحضوریآموزشتعاون،اینادارهکلبا
بازآموزی همکاریصداوسیمایمرکزخلیجفارس،دورهآموزشی" 
مقرراتبخشتعاون" راازطریقپخشبرنامهرادیویی"صدایتعاون"  هر
روزراسساعت۱۷:۱۰وجمعههاساعت۱۴بهفرکانسهای:موجافام
ردیف۹۴.۲مگاهرتزوموجایامردیف۶۲۱کیلوهرتزبرگزارمیکند.
ویاضافهکرد:اینبرنامهدر۱۶قسمتهماکنوندرحالپخشاست

کهدرپایانبرنامه،آزموندورهدرسامانهآموزشیجهاددانشگاهیبرگزار
میگرددوبهفراگیرانیکهحداقل۶۰درصدامتیازالزمراکسبکنند،

مدرکآموزشیمعتبراعطاءمیشود.
ابراهیمیاظهارداشت:همچنینششدورهآموزشیویژهتعاونگراندر
http:// نشانی به هرمزگان دانشگاهی جهاد مجاری آموزش سامانه
amjad.jde.ir/hrشاملدورههایآموزشیپولشویی،آشناییباقانون
آن، ویژگیهای و کارآفرینی تعاونی،مدیریت نویسیدر کار،گزارش
بازاریابینوینومدیریتبازار،آشناییبابورسوبازارسرمایهدرسامانه
امجدجهاددانشگاهیبارگذاریشده.الزمبهذکراستکهنامکاربری:

نامونامخانوادگیفراگیرورمزعبور۱۲۳۴۵۶است.

برگزاری دوره های آموزش مجازی ویژه تعاونگران هرمزگان



4
فرهنگ و هنر

 مدیر کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان از تشکیل محفل ادبی صبا با محوریت کتابخانه های عمومی استان هرمزگان خبر داد.
حجت االسالم » محمد ذاکری « در مراسم اعطای حکم دبیر محفل ادبی صبا، اظهار کرد: محفل ادبی صبا با هدف ترویج فرهنگ و 
ادب در استان هرمزگان تشکیل شده است. وی افزود: تشکیل محافل ادبی، زمینه ساز افزایش شناخت مردم نسبت به نویسندگان، 

شعرا و اهالی فرهنگ خواهد شد.  

تشکیل محفل ادبی صبا در 
هرمزگان

دوشنبه 13مردادماه 1399       13ذی الحجه1441  
3 آگوست 2020                     شماره 1029

 ردیا هب سبک شعر
گزینش اشعار: یعقوب سهوزاده / کارشناس ادبیات 

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان در خصوص حواشی پیش آمده مرمت قلعه 

هرمز توضیحاتی را ارائه داد. 
دلواپسان  تمام  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  برومند  رضا 
میراث فرهنگی کشور به خصوص استان هرمزگان در 
حمایت و یاری این اداره کل در حراست، حفاظت و 
صیانت از میراث فرهنگی در خصوص حواشی به وجود 
هرمز  »قلعه  گفت:  هرمز  قلعه  مرمت  پیرامون  آمده 
کاربردی  عدم  علت  به  اما  است  ورودی  چند  دارای 
بودن سایر ورودی ها، حجم تردد گردشگران از درب 
شمالی قلعه انجام می شود که به علت سست بودن 
قطعات سنگ و معلق بودن سنگ های باالدست دیوار 
زیرین  قسمت  در  نگهدارنده  دیوار  نبود  همچنین  و 
بارندگی های اسفند 97 و  و ریزش ضلع شمالی در 
همچنین فروردین 98 مرمت اضطراری و ساماندهی 
قرار  کل  اداره  این  کار  دستور  در  قلعه  از  بخش  این 

گرفت.«
او ادامه داد: »مرمت اضطراری ضلع شمالی قلعه هرمز 

سال گذشته از مرداد آغاز شد که اسفند ماه به پایان 
رسید.«

مرمت  در  رفته  کار  به  مصالح  خصوص  در  برومند 
اضطراری قلعه هرمز گفت: »قلعه هرمز دارای ساختاری 
سنگی با مالت شفته آهکی است که نمونه های زیادی 
از انواع مصالح در قسمت های مختلف بنا نمونه گیری، 
آزمایش و مطالعه شده که در مرمت اضطرای نمای 
شمالی از سنگ های معدنی و محلی که غالب آنها از 

قلعه استخراج می شود، استفاده شده است.«
فرایند فرسایش  به دلیل  قلعه  افزود: »نمای قبلی  او 
و تحلیل عناصر سنگ ها بر اثر رطوبت و زمان تغییر 
رنگ داشته است از این رو تغییرات محیطی و زمان 
الزم است تا سطح ظاهری نمای اصالح شده در مرمت 

اضطراری به سطح قبلی بازگردد.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شمالی  نمای  اضطراری  »مرمت  افزود:  هرمزگان 
هنوز تکمیل نشده و شکل نهایی کار بر اساس طرح 
ساماندهی نمای شمالی و ورودی بنا در سال جاری 

تکمیل خواهد شد.«
گفت:  هرمز  قلعه  مرمت  روند  ادامه  مورد  در  برومند 
اواخر  در  هرمز  قلعه  مرمت  مناقصه  نهایی  »برنده 
مرداد ماه مشخص می شود که مرمت آن طبق طرح 
مطالعات، پژوهش مرمت و مستندنگاری خواهد بود.«

های  قسمت  مرمت،  از  فاز  این  »در  کرد:  تاکید  او 

داخلی، سازه های مهم و در خطر قلعه پرتغالی های 
هرمز مرمت خواهد شد.«

قلعه پرتغالی های جزیره هرمز مهم ترین قلعه باقی مانده 
از روزگار تسلط پرتغالی ها بر سواحل و جزایر خلیج 
فارس است. این قلعه در سال 1377 به شماره 1998 

در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. 

توضیحاتی درباره مرمت قلعه پرتغالی های جزیره هرمز فرهنگ جامع هرمزگان

گپ )گپن(
حرفها ـ بزرگترها ـ بزرگ ها.

ُگپ
لُپ ـ گونه ـ شعله ور شدن.

گپ ابو
بزرگ می شود ـ رشد می کند.

گپ امَز
صحبت کردم.

گپ امکرد
بزرگ کردم ـ رشد و نمو دادم.

گپ اُمنََز
صحبت نکردم.

گپ ایَز
صحبت کرد.
گپ ترون 

بزرگتران ـ بزرگترهای زار ـ بابا یا مامای زار.
گپ تو گپ

حرف توی حرف کسی زدن و باعث قطع سخن شدن و 
فراموشی ادامه سخن.

گپ دهل
می  استفاده  زار  موسیقی  در  که  است  دوسر  بزرگ  دهل 
و  است  بندری  ارکستر  در  سازها  مادر  ُدُهل  گپ  ـ  شود 
برای کوک کردن یا شروع نوازندگی، ابتدا گپ دهل ریتم 
می گیرد، سپس بر آن مبنا دیگر سازها مثل ]کسر، جفتی، 

پیپه و...[ می نوازند.
گپ رییل

جبرئیل ـ واسطه سخن ـ واسطه گپ ـ اصل آن گپریل به 
معنی فرشته ی پیان رسان خداوند است.

گپرگ
شوره بدن و لباس بر اثر عرق کردن. )میناب(

گپ زدن
حرف زدن ـ سخن گفتن.

ادامه در شماره بعد

خلیج فارس

منصورنعیمی 

راهنمای سفر هب استان هرمزگان 

رودان 
رودان در قدیم به نام »رودکان« معروف بوده وجه 
پرآب  و  و  متعدد  های  رودخانه  وجود  آن  تسمیه 
است. آب و هوای این منطقه گرم و خشک و در  

عین حال زمستانی معتدل و تابستانی گرم دارد.
وجود ارتفاعات و تپه ماهورهای شهرستان رودان 
گونه  زیست  برای  را  مناسبی  زیستگاهی  شرایط 
حیات  مهمترین  و  ساخته  فراهم  مختلف  های 
وحش منطقه خرس سیاه، پلنگ، جبیر، َکل، بز، 
قوچ، میش، شغال، کفتار، گربه وحشی، گراز، انواع 
خفاش، خرگوش، تشی و روباه معمولی از مهم ترین 

پستانداران این منطقه می باشند.
انقراض،  خطر  معرض  در  پرندگان  از  هوبره 
پرندگان  از  دیگر  بسیاری  و  حواصیل  اردک  انواع 
در  زمستان  و  پاییز  فصل  در  مهاجر  صورت  به 

شهرستان دیده می شوند.
واقع در بخش  زیبا و سرسبز شهر رودان  باغهای 
استان  در  رودان  شهرستان  توابع  از  مرکزی 
هرمزگان  استان  دیدنی  نقاط  از  یکی  و  هرمزگان 

در جنوب ایران است.
روستاهای هدف گردشگری: 

آبنما، زیارت سیدسلطان محمد )پیرچوگان(
بافی،  شک  حصیربافی،  سفالگری،  دستی:  صنایع 

خوس دوزی، بادله دوزی، سوزن دوزی و...
رودخانه  پل  کمیز،  قلعه  گردشگری:  های  جاذبه 
آبنما، نازدشت، کهنوج باال، فربوری، آبشار کرون و...

مراکز اقامتی: هتل بهار، میدان امام روبروی بانک 
صادرات 

 نخلستان 
 سرود خداست

 سرودسبز دوشیزگان و
 طنین پرواز پرندگان

 آواز می کنم
 نام تابستانی ترا

 دربرهوت بی پناهی
 درچشم انداز مبهمی

 که به خاموشی ختم می شود

 احمدنوردآموز

 اگرم حیات بخشی و گرم هالک خواهی
 سر بندگی به حکمت بنهم که پادشاهی

 من اگر هزار خدمت بکنم گناهکارم
 تو هزار خون ناحق بکنی و بی گناهی

 به کسی نمی توانم که شکایت از تو خوانم
 همه جانب تو خواهند و تو آن کنی که خواهی

 تو به آفتاب مانی ز کمال حسن طلعت
 که نظر نمی تواند که ببیندت که ماهی

 من اگر چنان که نهی است نظر به دوست کردن
 همه عمر توبه کردم که نگردم از مناهی
 به خدای اگر به دردم بکشی که برنگردم

 کسی از تو چون گریزد که تواش گریزگاهی
 منم ای نگار و چشمی که در انتظار رویت

 همه شب نخفت مسکین و بخفت مرغ و ماهی
 و گر این شب درازم بکشد در آرزویت

 نه عجب که زنده گردم به نسیم صبحگاهی
 غم عشق اگر بکوشم که ز دوستان بپوشم

 سخنان سوزناکم بدهد بر آن گواهی
 خضری چو کلک سعدی همه روز در سیاحت

 نه عجب گر آب حیوان به درآید از سیاهی

سعدی

 به بار و میوه اگر چه خوش آب و رنگ ترند
 درخت های بدون ثمر قشنگ ترند

 نگاه کن به سپیدار و سروهای ستبر
 به بیدهای پریشان که شوخ و شنگ ترند

 به بی تعلقی خود بناز ،اهل معاش
 به قول خواجه ی شیراز ،چشم تنگ ترند

 بگیر دلبر نازک دل سیه چرده 
 که دلبران پری چهره قلب سنگ ترند

 دوقطره باده ی کهنه بریز در ته جام
شراب های کهنسال پرشرنگ ترند

جلیل صفربیگی

گیاهان دارویی در کتب تاریخی فارغانات

آذین معتضد کیوانی 

azin_motazd.k ویا اینستا گرام www.fargan.ir

عرق کاسنی: )طبیعت سرد دارد(
این عرق گیاهی موجب سفیدی و زیبایی صورت شده و از بوی بد عرق انسان 
می کاهد؛ همچنین این عرق در تقویت معده انسان نیز مؤثر است و کلسترول 
خون را تنظیم می نماید. در ماه های گرم سال تحمل گرما را در بدن افزایش 
می دهد. این عرق هم دارای اثر ادرارآور و هم برطرف کننده ی یبوست می 
باشد. این عرق در درمان بیماری های کبد و همچنین پاکسازی آن از سموم 

تأثیر زیادی دارد.
ضد خارش، تصفیه کننده ی خون، کاهنده ی چربی، درمان کننده ی کم خونی، 
مسکن اعصاب، درمان کننده ی بیماری های مزمن پوستی، رفع کننده ی ورم 

التهابی لثه و رفع کننده ی رسوبات ادراری نیز است.
ضد حساسیت، درمان قاطع جوش و لک صورت، جلوگیری از غلظت خون، تب 
بر، درمان ورم مفاصل و طحال، درمان یرقان، ملین و تسکین حرارت خون نیز 

از خواص آن است.
طبیعت آن سرد و تر است و برطرف کننده ی تشنگی مفرط، مدر صفرا، درمانگر 

دیفتری و نیز مفید برای بیماری های اعصاب و وجود خون در ادرار می باشد.
ریشه کاسنی مدر بوده و به عنوان اشتهاآور و صفراآور مورد مصرف قرار می 

گیرد. گل کاسنی به عنوان ملین و افزاینده صفرا مورد استفاده قرار می گیرد.
طریقه ی مصرف:

- دو فنجان هر روز صبح مصرف شود
- روزانه نصف لیوان به صورت غلیظ مصرف شود.

عرق کیالک )سرخ ولیک یا زالزالک(: )طبیعت سرد دارد(
تصفیه کننده ی خون، جلوگیری از افزایش کلسترول خون، جلوگیری از تنگ 
و سخت شدن رگ ها، درمان تپش قلب، تنظیم فشار خون، مفید جهت بیماری 
معالجه  بر،  تب  تنظیم گردش خون،  عروقی،  انسداد  بازکننده ی  قلبی،  های 
سستی اعصاب، تصلب شرائین، ضد تشنج، ورم آئورت، آنژین دوپواترین، ضد 
چاقی، اضطراب، استرس، برطرف کننده ی ناراحتی های قوای تناسلی زن و مرد 

و ناراحتی گوش می باشد.
طریقه ی مصرف:

- یک تا یک و نیم فنجان در روز میل شود.
- قبل از غذا با یک لیوان آب سرد میل شود.

عرق گشنیز: )طبیعت سرد دارد(
نیرودهنده، ضد تشنج، ضد کرم و باکتری و بیماری های روده ای، ضد صرع، 

بادشکن، طعم دهنده، ضد اسپاسم و ضد نفخ می باشد.
طریقه ی مصرف:

- بعد از هر غذا یک استکان میل شود.
* تذکر: از مصرف زیاد آن خودداری شود.

عرق گل ختمی: )طبیعت سرد دارد(

نشاط آور، نیکوکننده ی رخسار، رفع التهاب مثانه و قطع ادرار، درمان کننده ی 
آسم و گرفتگی صدا نیز می باشد که البته عرق برگ چنار جهت آسم و سینه 

درد مفیدتر از عرق گل ختمی است.
درمان برنشیت، نرم کننده ی پوست، ضد ناراحتی عضالنی و عصبی و نیز جهت 

سرفه و دردهای گلو و زکام و بیماری های سینه مفید می باشد.
در بیماری های چشم شستن چشم ها با محلول فوق مفید واقع می شود.

طریقه ی مصرف:
- یک فنجان در یک لیوان آب سرد بعد از غذا میل شود.

عرق مورد) برگ مورد(: )طبیعت سرد دارد(
ضد خون ریزی، قابض روده، تقویت معده، رفع ورم روده، درمان اسهال، ضد 
آفت، درمان بواسیر، ضد عفونی کننده ی دهان، مفید برای سرماخوردگی و 

سرفه و سردرد و در مصرف خارجی برای تقویت رشد موی سر مفید است.
طریقه ی مصرف:

- دو فنجان در روز میل فرمایید.
عرق نیلوفر: )طبیعت سرد دارد(

مقوی قلب و اعصاب، مسکن سردردهایی که علت آنها گرمی مزاج است، خواب 
آور بوده و تشنگی و حرارت را تسکین می دهد. عرق نیلوفر برای شادابی پوست 

و سرماخوردگی مفید است.
طریقه ی مصرف:

- افرادی که پوست بدن شان خارش دارد یا جوش های صفراوی می زنند می 
توانند آب طبخ شده عناب را با عرق نیلوفر به مدت چند روز ناشتا میل کنند.

عرق همیشه بهار: )طبیعت سرد و خشک دارد(
تصفیه ی خون، کاهش فشار خون، رفع زردی و معرق بودن از خواص آن است. 

نام دیگر آن رزگل می باشد.
منبع مقاله: صافی، محمدرضا؛ سمیعی، محمد؛ حبیب الهی، حامد؛ )1391(، 

آشنایی با عرقیات گیاهی، قم، انتشارات ابتکار دانش، چاپ هفتم.

سرد  )طبیعت  نیلوفر:  عرق 
دارد(

مسکن  اعصاب،  و  قلب  مقوی 
آنها  علت  که  سردردهایی 
آور  خواب  است،  مزاج  گرمی 
را  حرارت  و  تشنگی  و  بوده 

تسکین می دهد. 

اهتزاز پرچم بزرگ علوي در بندرعباس 
به مناسبت عید غدير

رجبیان گفت: پرچم بزرگ علوی در آستانه عدیر سعید غدیر خم 
در میدان پرچم بوستان غدیر بندرعباس به اهتزاز درآمد.

 مصطفی رجبیان، مسئول کانون شبکه جوانان رضوی افزود: در 
آستانه عید سعید غدیر خم، پرچم منقش به نام »من کنت مواله، 
فهذا علی مواله« باهمکاری شهرداری بندرعباس در میدان پرچم 

بوستان غدیر بندرعباس برافراشته شد.
مسئول کانون شبکه جوانان رضوی در هرمزگان گفت: به مناسبت 
آغاز دهه امامت والیت برنامه بام بهشت اهتزاز پرچم » من کنت 
مواله فهذا علی مواله « همراه با حضور حجت االسالم والمسلمین 
عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان، فرماندهان نظامی و انتظامی، شهردار منطفه یک، 
مدیدعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و دیگر مسئولین با 
اجرای گروه موزیک نیروی دریایی منطقه یکم ارتش با نوای امام 

علی به اهتزاز درآمد.
رجبیان افزود: امیدواریم در اعیاد و مناسبتهای پیش رو و برجسته 

مثل ماه محرم پرچم اباعبداهلل الحسین)ع( را به اهتزاز درآوریم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
به  وضعیت  به  توجه  با  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
طرح  کرونا،  ویروس  شیوع  دلیل  به  آمده  وجود 
جزیره  این  در  بار  نخستین  برای  سینما«  »اتو 

آغاز شد.
مرتضی شیخ زاده گفت: در این طرح، در فاصله 
بین عید قربان تا غدیر، هر شب ساعت 1۰ شاهد 
اکران یک فیلم سینمایی در طرح »اتو سینما« 
خواهیم بود. وی ادامه داد: در این طرح تصویر 
فیلم  سینمایی از صفحه نمایشگر بزرگ جانمایی 
و  می شود  گذاشته  نمایش  به  محل  در  شده 
تماشاچیان از طریق امواج رادیویی اتومبیل های 

معاون  بشنوند.  را  فیلم  صدای  می توانند  خود 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم تصریح کرد: در طرح اولیه »اتو سینما« 
خودرو  دستگاه   ۵۰ حضور  برای  قشم  جزیره 
برنامه ریزی شد.  وی افزود: در صورت استقبال 
جدید،  جانمایی  با  می توان  شهروندان،  توسط 

ظرفیت این طرح را افزایش داد.
برای  الزم  هماهنگی های  داد:  ادامه  زاده  شیخ 
حضور نیروهای آتش نشانی و همچنین اتوالنس 
ایمنی و  برای مسائل  آزاد قشم  سازمان منطقه 

خدمت رسانی انجام شده است.
وی اظهار کرد: همچنین شرایط برای خونگیری 
از عالقه مندان به اهدای خون نیز در این محل 

فراهم شده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
و  بازرسان  کرد:  خاطرنشان  قشم  آزاد  منطقه 
ناظران شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم 

رعایت  بر  محل  این  در  حضور  با  شب  هر  نیز 
فیلم  نمایش  هنگام  در  بهداشتی  پروتکل های 

نظارت می کنند.
که  است  ایده ای  سینما«  »اتو  کرد:  بیان  وی 
فاصله گذاری  هم  می شود  تالش  آن  اساس  بر 
اجتماعی رعایت شود و هم نیازهای روحی_روانی 

مردم برای تفریح در اجتماع پاسخ داده شود.
جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر 
در سال های 13۶9 و 137۰ با تصمیم دولت به 
۲ بخش منطقه آزاد با مساحت 3۰۰ کیلومتر و 
منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ 

کیلومتر تقسیم شد.
انتقال  جهانی،  اقتصاد  به  ملی  اقتصاد  پیوند 
تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه های 
خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص 
و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از 

جمله هدف های ایجاد منطقه آزاد قشم است.

نخستین اتو سینما در جزیره قشم آغاز شد
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معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان از برگزاری دوره آشنایی با آموزش معکوس سرگروه های آموزشی سراسر استان خبر 
داد. محمد قویدل گفت : در سه قطب شرق،مرکز و غرب آموزش غیر حضوری با استفاده از نرم افزارهای آموزش مجازی ، دوره آموزش معکوس 
برای سرگروه های آموزشی در حال برگزاری می باشد. قویدل با بیان اینکه یادگیری معکوس میتواند روشهای سنتی تدریس را دگرگون کند. اعالم 
کرد: برنامه ریزی های الزم جهت آموزش کلیه مدیران،سرگروه های آموزشی و تربیت مدرس تا شروع سال تحصیلی 1400-99 انجام شده است.

دوره آموزش معکوس برای 
سرگروه های آموزشی 

استان هرمزگان برگزار شد
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طالع بینی

متولد چه ماهی هستی؟

ماه کامل در نخستین خانه از "ویژگی های 
فیزیکی" شما احتماال استرس را در بدن 
چگونه  شما  اینکه  می دهد.  افزایش  شما 
قادرید که با این انرژی مشتاقانه خود در حرکت 
به  بستگی  امیدواری شما  اما  است  معما  باشید یک 
این دارد که یک مسئله حیاتی و مهم را چگونه حل 
می کنید. سعی نکنید تا این موضوع را به زور حل کنید. 

کودکی  دوران  به  شما  که  وقتی  امروز 
خاطرات  بر  می اندازید،  نگاهی  خود 
روزهای  به  درعوض  نکنید.  تمرکز  بدتان 

لبخند  که  روزهایی  کنید،  فکر  بخش  ا لذت  ر
به لبان شما نشانده اند. اگرچه شما می توانید در مورد 
زندگیتان کاماًل واقع بین باشید، حتی اگر مجبورید از 
قدرت تخیل خود برای تغییر دادن آنچه که در گذشته 

اتفاق افتاده استفاده کنید.

به دلیل اتفاقات شگفت انگیزی که برایتان 
پیش خواهد آمد، شما کنترل های سریعی 
را بر روی رفتار یا گفتارتان ندارید و این 
موضوع می تواند برای شما خطرناک باشد. زیرا 
در اثر پیش آمد این اتفاقات کارهایی را انجام می دهید 
که بعدا از انجام شان پشیمان می شوید توصیه می کنیم 
که عکس العمل های سریعی را از خود نشان ندهید. اما 
خوشبختانه شما با درایت باالیی که دارید می توانید به 

راحتی بر این موضوع غلبه کنید.

احساسات  اوج  نقطه  در  توانید  می  شما 
یک  از  شرایط  این  اما  بگیرید  قرار  خود 
سو می تواند جذاب باشد و از سوی دیگر 

د کمی ترسناک، پس بهتر است به نقطه تعادل  خو
بازگردید. اگر شخصی یا چیزی، فکر شما را مشغول 
آشکار  برایتان  ماجرا  حقیقت  زودی  به  است،  کرده 
اید،  به ورزش کردن گرفته  اگر تصمیم  خواهد شد. 

میتواند ایده خوبی برای امروز باشد.

اوج  به  را  خود  چشم های  شما  احتماال 
اهداف تان دوخته اید،  اما اگر توجه نکنید 
که پایتان را کجا می گذارید ممکن است 
بلغزید و بیفتید. شما باید چشم انداز خود را 
تعیین کنید و آن را به واقعیت تبدیل کنید که آنها 
باید اینجا و اکنون وجود داشته باشد. اما این می تواند 
فریبنده باشد اما ممکن است ذهن شما برای آینده 
بسیار سرگردان باشد و شما مایل نباشید که در لحظه 

حال باشید. 

و  طلبی  استقالل  حس  با  شما  امروز 
دوستانتان  الگوی  منبع  خود  آزادی 
تمام  شما  که  وقتی  حالت  این  شده اید، 

و حقایق  عالی  ایده های  با  را  تصمیمات خود 
فیلسوفانه هدایت می کنید، اتفاق می افتد. ولی آنطوری 
که دیگران فکر می کنند شما نمی توانید بین عقل و 
احساس خود تعادل ایجاد کنید. از درمیان گذاشتن 

مشکالت خود با دوستانتان هراس نداشته باشید.

بر عهده گرفتن یک مسئولیت با استفاده از 
تشریح کردن مراحل پیشرفت تحلیلی تان 
یک تاکتیک مفید است، اما دانستن اینکه 
چه وقت باید صحبت کردن هوشمندانه خود را 
متوقف کنید الزم و حیاتی است. امروز نوع فعالیتهای 
از  بیشتر  کارهایتان  و  دارند  اساسی  اهمیتی  شما 

گفته هایتان مقصود شما را بازگو می کنند. 

در  ندارید  دوست  زیاد  شما  اوقات  گاهی 
جای  به  اینکه  برای  شوید،  حاضر  جمع 
جلب توجه کردن بیشتر به نتیجه کارتان 

اهمیت می دهید. با وجود این حاال کمی تغییر کرده اید. 
شما می خواهید کارهای زیادی انجام دهید -- و برای 
انجام دادن این کارها توانایی کافی نیز دارید-- اما شما 
به کیفیت کارتان زیاد اهمیت نمی دهید و می توانید در 

جلوی دیگران هم این کارها را انجام دهید. 

شما امروز بیشتر از همیشه درباره عشق و 
افسانه جدی هستید و ممکن است بدنبال 
راه هایی باشید که عالقه تان را در مسیر 
یک رابطه هیجان انگیز امتحان کنید یا اینکه 
بدنبال ایجاد رابطه ای جدید با شخص دیگری باشید. اما 
وضعیت غمگین و محزون شما می تواند در سر راه شما 

برای رسیدن به هدف هایتان مانع ایجاد کند.

روی  کردن  تمرکز  امروز  می رسد  نظر  به 
کار خیلی راحت تر از همیشه  می رسد اما 
این فرض واقعیت ندارد. چرا که افکارتان 

از کنترل شما خارج شده اند و خیلی سخت است که 
دوباره کنترل آنها را بدست آورید. با این وجود خوب 
است امتحان کنید. اگر سعی کنید فقط وقت گذرانی 
کنید ممکن است با دوست یا همسرتان درگیر شوید 

چرا که او نظر دیگری دارد. 

شما امروز احساس نمی کنید بار تمام دنیا 
روی دوش هایتان سنگینی می کند! اما یک 
نفر سعی دارد شما را به این مسیر بکشاند. 
اگر یکی از دوست های صمیمی تان اشتباهی 
را به دروغ به گردن شما بیندازد، شاید امتحان کردن 
خود ایده خوبی باشد. اما مشکل اصلی شما این نیست. 
شما نباید به هیچ وجه اجازه دهید افراد دیگر اعتماد به 

نفستان را ازتان بگیرند.

و  تملق  کمی  بخواهید  است  ممکن 
چاپلوسی را چاشنی رابطه عشقی تان کنید 
یک  ایجاد  برای  روش  این  دادن  ادامه  اما 

رابطه با دوام و پایدار به صالح تان نیست. شما دوست 
دارید در نظر همسرتان خوب جلوه کنید و امروز به 
طرز شگفت انگیزی می توانید اینگونه باشید. اما این 

شانس را از دست ندهید. 
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در نشست شورای فنی هرمزگان که با حضور استاندار و دیگر مسووالن برگزار شد، قرارداد دو پروژه ورزشی در شهرستان های بندرعباس و 
میناب فسخ شد. استاندار در این خصوص گفت: در نشست شورای فنی استان قرارداد سالن ورزشی رضوان بندرعباس با اعتبار پنج میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون ریال و سالن ورزشی کرگان میناب با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال که از سال ۹۴ عملیات اجرایی آنها آغاز شده 

بود به دلیل طوالنی شدن و ترک اجرای پروژه ضمن اخطار مکرر و اقدام قانونی، بررسی و فسخ شد.

شورای فنی هرمزگان قرارداد 
پیمانکاری دو پروژه ورزشی را 
فسخ کرد

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری بندرعباس گفت: ما 
منتظر مشخص شدن تاریخ شروع لیگ برتر بودیم و 
شهردار  تحویل  را  خود  برنامه های  آینده  هفته  دو  تا 

می دهیم.
رضا هنگام پور  در مورد برنامه تیم شهرداری بندرعباس 
برای حضور در فصل جدید لیگ بسکتبال با توجه به 
اعالم تاریخ شروع رقابت ها، توضیح داد: شخص شهردار 
گذشته  فصل  در  تیم  عملکرد  به  نسبت  مثبتی  نظر 
داشت و یک ماه پیش که باهم  صحبت  کردیم مصمم 
تاریخ  بودیم  منتظر  بود.  لیگ  سوپر  در  شرکت  به 
برنامه ریزی کنیم. در  شروع لیگ مشخص شود که 
واقع بخاطر کرونا یک مقدار نگران سالمتی بازیکنان 
بهبود  تا آن موقع شرایط  امیدواریم که  هستیم ولی 
یافته و حتی واکسن این بیماری کشف شود. با این 
حال من باید یک جلسه دیگر با شهردار محترم داشته 
باشم تا حداکثر بین یکم تا دهم شهریور تمرینات را 

شروع کنیم.
او در مورد احتمال استفاده تیم شهرداری بندرعباس 
آینده  جلسه  در  باید  گفت:  نیز  خارجی  بازیکنان  از 

راجع به این موضوع صحبت کنیم چون قیمت دالر 
خیلی باال رفته است، شاید از نظر بودجه نتوانیم مبالغ 
نظر  پایان سال گذشته  تا  کنیم.  تامین  را  نیاز  مورد 
شهردار این بود که از بازیکنان خارجی استفاده کنیم 
چون سال گذشته بازیکنان خارجی ما عملکرد خوبی 
رفته  باال  خیلی  دالر  قیمت  حاضر  حال  در  داشتند. 
است، اما در آن زمان  دالر ۱۵ هزار تومن بود. باید دید 

نظر شهردار چگونه خواهد بود.
سرمربی فصل گذشته تیم شهرداری بندرعباس، افزود: 
بازیکن  نظر  از  ما  بسکتبال  بضاعت  به  توجه  با  البته 
در پست سه، قطعا به بازیکن پست سه نیاز خواهیم 
داشت. اگر بازیکن ایرانی خوب جذب کنیم بهتر است، 
اما اگر ایرانی نشود باید خارجی خوب جذب کرد. البته 
ما همه تالش خود را خواهیم  کرد که بازیکن بومی 

خود را حفظ کنیم.
گذشته  فصل  بازیکنان  قرارداد  وضعیت  مورد  در  او 
مثل  هم  ما  داد:  توضیح  نیز  بندرعباس  شهرداری 
تیم های دیگر صحبت نکرده ایم و قراردادی نبسته ایم. 
بخاطر کرونا برنامه های ما عقب افتاد، اما فکر می کنم 

تمرینی ما مشخص  می شود  و  برنامه های  تا دوشنبه 
برنامه  کاری را به شهردار محترم تحویل می دهم. به هر 
حال باید از نظر بازی دوستانه  و تمرینات از مدیرعامل 

تیم تایید بگیریم.
هنگام پور با بیان اینکه از عملکرد بازیکنان سال گذشته 
خود راضی بود، ادامه داد: بازیکنانم خوب یا بد همه 
مهم  تفکری هم  لحاظ  از  و  را  می کردند  تالش خود 
بود که همه در یک سطح قرار داشتند. فصل گذشته 
بازیکنان ما بعد از هر باخت هیجان و انگیزه کافی برای 
برد داشتند که بسیار مهم نیست. البته فعال مطالبات 
فصل گذشته آن ها مانده  است که باید پرداخت کنیم تا 

بتوانیم با آن ها راحت تر صحبت کنیم. این چند مسئله 
حدودا دو هفته وقت ما را می گیرد.

او همچنین در مورد قرارداد خود نیز توضیح داد: من 
هم باید تمدید کنم، اما از نظر مذاکرات صحبت های 
الزم را انجام داده ایم و بحث مبلغ هم مطرح نیست، 
و  نیست  مهم  من  برای  خیلی  موضوع  این   که  چرا 
بیشتر انجام کار در اولویت است. یک ماه و نیم پیش 
شهردار محترم بندرعباس بنده را خواستند و پس از 
صحبت های اولیه گفتند که دوست دارند با بنده کار 
کنند. از نظر من بحث مبلغ قرارداد در درجه پنجم 

قرار دارد.

صعود ۹ پله ای هیئت گلف 
هرمزگان در رنکینگ کشوری

هیئت گلف استان هرمزگان با کسب ۴۴ امتیاز رتبه 
۱۶ از بین استان های کشور را کسب کرد.

عضو هیئت رئیسه مینی گلف کشور در گفت و گو با 
ایسنا، گفت: هیئت گلف هرمزگان با وجود اینکه یک 
هیئت تازه تاسیس است و کمتر از دو سال از آغاز بکار 
آن می گذرد موفق شد با ۹ پله صعود نسبت به به 

سال ۹۷ از رتبه ۲۵به رتبه ۱۶ دست یابد.
امتیاز کسب  در سال ۹۷  کرد:  بیان  بیژن شبانکاره 
شده توسط هیئت استان در کشور ۳۰ و در سال ۹۸ 

با کسب ۱۴ امتیاز به ۴۴ امتیاز افزایش یافت.
وی افزود: کسب امتیاز و رتبه در میان بیش از ۲۷ 
استان کشور کار ساده ای نیست به ویژه برای هیئت 
های تازه تاسیس مانند هرمزگان. اما به لطف خداوند 
و همت خانواده گلف هرمزگان موفق به کسب رتبه 

و امتیاز شدیم.
این مقام مسئول اضافه کرد: راز موفقیت ما این است 
که در مجموعه هیئت از افراد متخصص همان حوزه 
که  تخصصی  با  مطابق  اعضا  به  و  کردیم  استفاده 

داشتند مسوولیت دادیم.
وی تصریح کرد: از دیگر فعالیت هایی که انجام  دادیم 
این بود که اولین تیم در رده نوجوانان را به المپیاد 
کشوری اعزام و بیش از ۴ داور و مربی را در رشته 

های مینی گلف و بهکاپ تربیت کردیم.
شبانکاره اظهار کرد: از دیگر فعالیت هایی که منجر 
به کسب رتبه و امتیاز برای استان شد، ساخت زمین 
های مینی گلف در استان و راه اندازی هیئت های 

شهرستانی بود.
عضو هیئت رئیسه مینی گلف کشور در پایان گفت: به 
دلیل کرونا نتوانستیم برخی فعالیت ها را انجام دهیم 
اما در آینده نزدیک رتبه و امتیاز استان را با همت 

ورزشکاران و اعضای هیئت ارتقا خواهیم داد.

ساحلی بازان شهرداری بندرعباس 
همواره مدعی هستند

شهرداری  ساحلی  فوتبال  تیم  سرمربی  هرمزگان 
تمامی  جاری  فصل  در  اینکه  به  اشاره  با  بندرعباس 
بود،  خواهند  بومی  نفرات  از  کادرفنی  و  بازیکنان 
خاطرنشان کرد: امسال سعی کردیم با تلفیق بازیکنان 
نماینده  به عنوان  موفق  حضوری  جوان  و  تجربه  با 

استان هرمزگان داشته باشیم.
حمید رضایی پور در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
قرعه کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، 
افزود: خوشبختانه در گروه مناسبی قرار گرفتیم و از 
تیم های حاضر در گروه هم شناخت دارم و هم از قرار 

گرفتن در این گروه رضایت دارم.
بعد  دور  به  صعودمان  شانس  اینکه  بیان  با  وی 
مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور زیاد است، 
تصریح کرد: به طور حتم شهرداری بندرعباس هرساله 
یکی از تیم های مدعی بوده و خواهد بود و امسال هم 
باشگاه فرهنگی  با حمایت های شهردار و مدیرعامل 
ادامه  را  رویه  این  بندرعباس  شهرداری  ورزشی 
از تمامی  اینکه  به  اشاره  با  پور  خواهیم داد. رضایی 
بازیکنان و اعضای کادرفنی تست کرونا گرفته شد، 
آغاز  را  تمریناتمان  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان 
کرده ایم و گرچه از برنامه اصولی جهت آماده سازی به 
دلیل دیر آغاز شدن تمرینات کمی عقب هستیم اما 
امیدوارم با تالش دوچندان بازیکنان این عقب ماندگی 
را جبران کنیم. وی با بیان اینکه متأسفانه دو بازیکن 
کلیدی مان را پیش از شروع کارمان از دست دادیم، 
عنوان کرد: احسان درا به عضویت تیم پارس جنوبی 
و رضا امیری به عضویت تیم گلساپوش یزد درآمدند و 
این موضوع پیش از عقد قرارداد با بنده صورت گرفت 

و از جدا شدن این دو بازیکن ناراحتم.
بندرعباس  شهرداری  ساحلی  فوتبال  تیم  سرمربی 
بازیکنان و  اینکه در فصل جاری تمامی  به  اشاره  با 
کادرفنی از نفرات بومی خواهند بود، خاطرنشان کرد: 
امسال سعی کردیم با تلفیق بازیکنان با تجربه و جوان 
هرمزگان  استان  نماینده  به عنوان  موفق  حضوری 
آغاز  زمان  خصوص  در  پایان  در  وی  باشیم.  داشته 
مسابقات لیگ برتر گفت: پیش از این اعالم شده بود 
البته  ۱۹ و ۲۰ مرداد مسابقات آغاز خواهد شد که 

بعید می دانم مسابقات رأس زمان مقرر برگزار شود.
برتر  لیگ  مسابقات  جدید  فصل  ایسنا،  گزارش  به 
فوتبال ساحلی باشگاه های کشور با شرکت ۱۲ تیم در 
سه گروه ۴ تیمی و به صورت متمرکز )رفت وبرگشت( 
نخست  مرحله  مسابقات  پایان  در  می شود.  برگزار 
برتر  تیم   ۲ همراه  به  گروه  هر  دوم  و  اول  تیم های 
تیم  می کنند.  صعود  دوم  مرحله  به  گروه ها  سوم 
فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس در گروه نخست 
با تیم های پارس جنوبی نایب قهرمان فصل گذشته، 
شاهین خزر رودسر و منطقه آزاد چابهار هم گروه شد. 
در این گروه تیم شاهین خزر رودسر میزبان دور رفت 
و پارس جنوبی بوشهر میزبان دور برگشت خواهد بود.

خبــــر

دعوت بازیکن هرمزگانی به اردوی 
تیم ملی فوتسال

علی جوذری فوتسالیست هرمزگانی به اردوی انتخابی 
تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال ایران دعوت شد.

 بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال، مرحله جدید اردوی 
از روز  ایران  انتخابی تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال 
دوشنبه ۱۳ مرداد با حضور علی جوذری فوتسالیست 

هرمزگانی در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.
اردوی ملی پوشان تا روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ادامه 
خواهد داشت. علی جوذری عضو تیم فوتسال آیندگان 
بندرعباس است. جوذری سال گذشته به همراه تیم 
فوتسال هرمزگان در دومین دوره المپیاد استعداد های 
برتر کشور خوش درخشید و با این تیم ضمن کسب 
جام قهرمانی، عنوان آقای گلی مسابقات را هم از آن 

خود کرد.

گله مندی جوانان توکهور و 
هشتبندی از کمبود زمین ورزشی

از  هشتبندی  و  توکهور  منطقه  نوجوانان  و  جوانان 
کمبود زمین فوتبال در این منطقه گله دارند.

منطقه  گفت:  میناب  هشتبندی  و  توکهور  بخشدار 
توکهور و هشتبندی با بیش از ۴۲ هزار نفر جمعیت 
فوتبال  زمین  یک  مصنوعی،  چمن  زمین  دو  فقط 
خاکی و یک سالن چند منظوره دارد که جوابگوی 
دهقانی  مهدی  نیست.  منطقه  جوانان  و  ورزشکاران 
زمین چمن مصنوعی  در سال ۹۶ ساخت ۳  افزود: 
و یک زمین والیبال بصورت مشارکتی بین دهیاری ها 
و اداره کل ورزش و جوانان آغاز شده که دهیاری ها 
خود  تعهدات  به  ریال  میلیارد   ۵ از  بیش  هزینه  با 
این  مصنوعی  چمن  نصب  گفت:  وی  کردند.  عمل 
زمین های ورزشی به عهده اداره ورزش و جوانان بوده 
که هنوزاجرا نشده است. دهقانی افزود: برای تکمیل 
زمین های فوتسال، فوتبال و والیبال تاکنون مکاتبات 
صورت  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  با  زیادی 

گرفته، اما هنوز جوابی نگرفته ایم.

خبــــر

حامد آزادی ـ رودان 

چند سالیست که فوتسال در بهشت جنوب جان گرفته ، جانی که شاید بخشی از آن را مدیون 
جوانی باشد که علی رغم جوانی با تجربه و  دانش اش یک تنه باری از فوتسال این شهر را 
به دوش می کشد و حتی در برهه ایی هم مدیر عامل بود هم مربی هم بازیکن و هم نفر اول 
فوتسال رودان ، گفتگو جذاب دریای اندیشه را با این مربی با دانش و پر افتخار فوتسال رودان 

را باهم می خوانیم.
لطفا خودتان را معرفی کنید؟ 

محمدرضا ساالری هستم، متولد۱۳۶۵ دارای مدرک کاردانی تربیت بدنی و مدیر روابط عمومی 
شهرداری رودان، موسس،مالک و مربی باشگاه فرهنگی ورزشی علم و ادب رودان 

دوران ورزشی تان را از کجا شروع کردید؟ 
در یک خانواده کامال ورزشی رشد کردم، به تشویق پدرم از ۷ سالگی رو به سمت فوتبال آوردم 

و با عضویت در تیم پیروزی بیکاه آموختن فوتبال را شروع کردم.
فوتبال از کدام  تیم و زیر نظر  چه کسی آغاز کردید؟ 

از تیم نونهاالن پیروزی بیکاه  زیر نظر محمد اختر بعد هم در تیم پیام ناحیه مرکزی سابق زیر 
نظر آقای داوری بعد از اون هم در رده نوجوانان جوانان و بزرگساالن زیر نظر برادران مبارکی، 
نیکبخت و  کریمی در شاهین،  رده جوانان و بزرگساالن در آرش باالشهر زیرنظر  ابراهیم 
داوری گذراندم و بعداز اون هم در تیم های فوتبال استقالل بیکاه،آزادگان رودان، ستاره انقالب 

بندمیر، مبارز بندمال ستاره جنوب خراجی ورزمنده اسالم آباد حضور پیدا کردم.
از چه زمانی وارد فوتسال شدید؟  

البته فوتسال را همیشه در کنار فوتبال پیگیری می کردم و هر ساله در جام های رمضان و 
مناسبت های دیگر حضور داشتم اما از سال ۸۹ برای همیشه فوتبال را کنار گذاشتم و بطور 

جدی وارد عرصه فوتسال شدم .
کمی از افتخارات دوران ورزشی تان بگویید؟ 

اگر از همان رده های پایه فوتبال ام بگوییم باید اشاره کنم به نایب قهرمانی در رده نوجوانان 
با تیم پیام در مسابقات شهرستانی،قهرمانی دو دوره در رده نوجوانان با تیم شاهین در لیگ 
شهرستان،قهرمانی و مقام سوم مسابقات رده سنی جوانان با تیم شاهین،نایب قهرمانی مسابقات 
رده سنی جوانان با تیم آرش باالشهر،قهرمانی اولین دوره لیگ فوتسال شهرستان باتیم رگبار 
اسالم آباد،چندین قهرمانی و نایب قهرمانی در مسابقات فوتسال جام رمضان باشگاهی و ادارات 
،بهترین بازیکن و آقای گلی مسابقات فوتسال ادارات ،نایب قهرمانی لیگ یک فوتسال استان 
در سال۸۹ و راهیابی به لیگ برتر فوتسال استان با تیم آزادگان ،مقام سوم لیگ یک فوتسال 
استان و راهیابی مجدد  به لیگ برتر فوتسال استان با تیم آزادگان در سال۹۴ ،قهرمانی لیگ 
یک فوتسال استان با تیم علم و ادب و راهیابی به لیگ برتر استان و مقام پنجم مسابقات 

فوتسال استان و بهترین تیم شهرستانی 
علت عالقه شما به فوتسال چیست؟ 

خب فوتسال یک رشته جذاب و پرهیجان و توام با تکنیک است که هر بیننده ای را مجذوب 
می کند،مگر می شود با دیدن حرکات وحید شمسایی عاشق فوتسال نشد!

تاکنون در چند دوره مربیگری فوتسال شرکت کرده اید و چه مدرکی دارید؟ 
اولین حضورم در کالس های مربیگری بر میگردد به سال ۹۰ در کالس های دانش افزایی 
آقای صانعی سرمربی سابق تیم ملی فوتسال و خسوس کاندالس مربی تیم ملی فوتسال بعد از 
آن  در دوره دانش افزایی با حضور آقای سفال منش حضور پیدا کردم،شرکت در دوره دانش 
افزایی با حضور سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی هم به علم فوتسال ام خیلی کمک 
کرد و  کالس سطح۱فوتسال ایران با حضور آقای علی زندی پور نیز گذارنده ام و بعد  کالس 
سطح ۱فوتسال آسیا با حضور سرمربی تیم ملی آقای ناظم الشریعه پشت سر گذاشتم و  کالس 
سطح۲ فوتسال آسیا با تدریس آقاس عارفیان را نیز با موفقیت سپری کرده ام و درحال حاضر 

مدرک مربیگریLEVEL۲فوتسال آسیا را دارم.
 وضعیت فوتسال در شهرستان رودان را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

در طی یکی دوسال گذشته با حضور باشگاه علم و ادب و تیم داری در این رشته یک شور و 
هیجانی رو بین عالقمندان و دوستداران به این رشته به راه انداخت شد. تقریبا در تمامی رده 

ها هم آقایان و بانوان در سطح اول استان حضور داشتیم و با برپایی اولین پایگاه استعدادیابی 
باشگاه در شهرستان و برگزاری لیگ فوتسال شهرستان افزایش عالقمندی به این رشته رو 
دوچندان شد. اما متاسفانه بدلیل برخی مشکالت و عدم همکاری بعضی مسئولین باعث فعال 

باشگاهها خیلی تمایلی به ورود به این عرصه نشان نمی دهند.
  امیدوارم در آینده تمامی مشکالت و این بیماری منحوس ریشه کن شود تا بازهم بتونیم به 

قدرت یک فوتسال پر هیجان را در رودان داشته باشیم.
مشکالت این رشته ورزشی مهیج را در  رودان چه چیزهایی می دانید؟ 

شهرستان رودان سرشار از استعدادهای ناب در این رشته ورزشی است. که متاسفانه نبود زیر 
ساخت های مناسب و استاندارد و عدم  امکان مالی باشگاه ها و نبودن اسپانسر فوتسال را در 

رودان رنج می دهد. 
بنظر تان سقوط تیم فوتسال آذرخش چه پیامدی برای فوتسال هرمزگان دارد؟ 

متاسفانه این روزها که مشکالت اقتصادی و تورم گریبانگیر مردم  شده تنها چیزی که می 
تواند  باعث دلگرمی جوانان شهر و استان شود و کمی به حالشان  را خوب میکرد  حضور تیم 
فوتسال آذرخش در سطح اول کشور بود، خیلی از باشگاهای و بازیکنانی که به سمت این 
رشته ورزشی روی آورده بودند فقط به شوق و آرزوی  حضور در این باشگاه بود که شاید پل 

پرتابی برای پیشرفتشان باشد.
در استان ما تنها سرگرمی و دوری جوانان ما از بزهکاری و جرم همین ورزش است که متاسفانه 

روز به روز ضعیف تر می شود.
و قطعا نبودن تیم هایی مانند آذرخش باعث دلسردی جوانان و زیاد شدن قلیان سراها خواهد 

شد.
برای توسعه این رشته ورزشی و کشف و پرورش استعدادها باید چه راهکاری را در پیش 

گرفت ؟  
مسلماً ورود حامیان مالی و پایگاه های استعدادیابی می تواند برای توسعه این رشته مفید 

باشد.
 بحث کشف و پرورش استعدادها هم اکنون  تبدیل به یک موضوع پیچیده و رقابتی شده تا 

جاییکه  کشف استعداد به معنای تجاری برای بازیکن و باشگاه دارد.
توسعه فوتسال وتوجه بسیار به جنبه های اقتصادی آن و عالقه فراوان نوجوانان و جوانان برای 
پیوستن به دنیای حرفه ای موجب شده، باشگاه داران و مدارس فوتسال با استعدادیابی از بین 

داوطلبان از هدر رفتن پول، سرمایه و وقت خود جلوگیری کنند.
در واقع باید استعداد یابی به معنا واقعی خود یعنی نخبه یابی انجام شود تا شاهد ظهور یک 

نسل خوب باشیم.
فوتسال را تا چه زمانی می خواهید ادامه دهید؟ 

فوتسال برایم یک عشق است و نمی توانم زمان و پایانی را براش در نظر بگیرم تازمانی که 
بتونم و تونایی پرورش استعدادها را داشته باشم ادامه خواهم داد.

بهترین بازیکن و بهترین مربی فوتسال ایران ؟ 
بهترین بازیکن وحید شمسایی، حسین طیبی و بهترین مربی سیدمحمد ناظم الشریعه 

بهترین بازیکن و  بهترین مربی فوتسال دنیا؟ 
بهترین بازیکن فالکائو  برزیلی و بهترین مربی خوزه ونانسیو 

شما استعدادهای بسیار خوبی را طی چند سال اخیر معرفی کردید، چند نفر از آنها نام 
ببرید؟

فوتسال رودان استعداد های  ناب بسیاری دارد و قطعا نمی توانم در اینجا اسم تمامی آنها 
را به زبان بیاورم.

تیم علم و ادب در چه وضعیتی قرار دارد، آیا تیم داری این باشگاه ادامه خواهد داشت؟ 
از بدو تاسیس بطور مستمر در سطح اول  این سه سال  خداروشکر باشگاه علم و ادب در 
استان در تمامی رده ها هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان فعال بوده و باوجود پایگاه 
استعدادیابی و برنامه ۵ساله باشگاه که هدف رسیدن یک رده تو این پنج سال به لیگ کشوری 

است ان شاء اهلل بتوانیم فوتسال رودان را به جایگاه خود در سطح کشور برسانیم.
آینده فوتسال رودان را چطور پیش بینی می کنید ؟ 

فوتسال رودان نیازمند حمایت مسووالن و ورود حامیان مالی دارد و با تحقق این امر قطعا 
شاهد حضور جوانان بهشت جنوب در سطح اول خواهیم بود.
 مدارس فوتسال چه کمکی به کسب استعدادها می کند؟ 

متاسفانه بسیاری از مدارس فوتسالی با آغاز تابستان شروع بکار میکنند و با پایان فصل گرما 
به خواب زمستانی میروند، این مدارس با هدف استعدادیابی تاسیس میشوند.اما آنچه در ادامه 
راه سبب تغییر سیستم این مدارس می شود نگاه  تجاری در مسئولین این مدارس است و 
حتی برخی از خانواده ها هم  برایشان تفاوتی ندارد که در کدام مدرسه و با چه هزینه ای 
ثبت نام کنند و فقط می خواهد  که فرزندان شان چندساعتی سرگرم باشد. و اینها قطعا آفت 

های استعداد یابی در فوتسال است.
ولی باشگاهایی که در تمامی رده های تیم داری میکنند و در طول سال مدرسه فوتسال شان 
فعال است، چون دید تجاری برآنها حاکم نیست میتوان انتظار داشت که بیشتر بازیکنان شان 

در آینده جذب تیم های رده سنی مختلف باشگاهی استان و کشور شوند.
 بزرگترین آرزوی تان در فوتسال چیست؟  مربیگری در سطح اول فوتسال کشور 

 و حرف اخرتان؟ 
از تمامی  مسئولین شهرستان خواهش میکنم به  استعدادها در این رشته بها بدهند و  این 
رشته  ورزشی را حمایت ویژه  کنند. رودان هم اکنون  در بخش بانوان در آستانه لیگ برتر 
شدن است و در فوتسال آقایان هم حرفهای زیادی برا گفتن دارد. اگر کمی مسئولین دلسوز 

باشند شاهد تحولی عظیم خواهیم بود.

جوان اول فوتسال رودان؛

فوتسال رودان از کمبود امکانات و نبود 
اسپانسر رنج می برد

با توجه به اهمیت توسعه قایقرانی در مناطق آبی کشور به خصوص خلیج 
فارس، نائب رئیس هیات قایقراني استان هرمزگان از پتانسیل های قایقرانی 

جزیره ابوموسی برای توسعه این رشته بازدید کرد.
به گزارش دریای اندیشه، پس از تاکیدات رئیس فدراسیون قایقرانی برای 
استفاده از تمامی ظرفیت های کشور برای توسعه قایقرانی و توجه ویژه به 
جنوب ایران برنامه توسعه این رشته در خلیج فارس آغاز شده و در همین 
راستا نایب رئیس هیات قایقرانی استان هرمزگان با حضور در ابوموسی از 
پتانسیل این جزیره بازدید کرد. آرزو پاسالر نائب رئیس هیات قایقرانی 

استان هرمزگان در بازدید خود نشستی مشترک با پوربابایی فرماندار و 
آشوری رئیس هیات قایقرانی ابوموسی داشت و درباره توسعه قایقرانی این 
جزیره و برگزاری کمپ و اردوی تدارکاتی تیم های استانی و ملی به بحث 
و تبادل نظر پرداخت. نائب رئیس هیات قایقرانی استان هرمزگان درباره 
این جلسات بیان کرد: ابوموسی دارای شرایط منا سبی جهت راه اندازی و  
توسعه رشته های مختلف قایقرانی بوده و باتوجه به استعدادیابی انجام شده 
از نونهاالن جزیره، پیش بینی می شود این جزیره توانایی دارد به زودی به 
هیاتی فعال و دارای ورزشکاران نخبه و مدال آور استان تبدیل شود. وی 

همچنین با تاکید بر پتانسیل این جزیره تصریح کرد: باتوجه به شرایط 
ابوموسی امکان برگزاری کمپ و اردوهای تمرینی جهت تیم های استانی و 
ملی در این جزیره فراهم است و ما می توانیم با سرمایه گذاری مناسب این 
بسترها را توسعه نیز بدهیم. نکته جالب توجه این است که هیات قایقرانی 
استان هرمزگان اردوی آماده سازی تیم آب های آرام خود را در جزیره 
ابوموسی برگزار کرده ،تمرینات قایقرانی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در حال انجام است و تیم منتخب آبهای آرام بانوان استان در این اردو به 
انجام تمرینات تخصصی قایقرانی و هوازی زیر نظر مربیان تیم می پردازند.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری بندرعباس:

منتظر مشخص شدن برنامه لیگ بسکتبال بودیم

نگاه ویژه فدراسیون قایقرانی به پتانسیل های خلیج همیشه فارس
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 مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان گفت: در راستای اجرای طرح آجر به آجر، مدرسه دخترانه حضرت آمنه)س( و پسرانه شهید کالهدوز 
محله علی آباد میناب که به صورت چرخشی می باشد، تا سال تحصیلی آینده به بهره برداری می رسد. موسی دادی زاده سرخایی در 
بازدید از روند ساخت مدرسه علی آباد میناب افزود: در این فضای آموزشی حدود ۲۳۰ دانش آموز دختر و پسر محله علی آباد مشغول 
به تحصیل می شوند.

 مدرسه ۶ کالسه علی آباد 
میناب تا سال آینده به بهره 

برداری می رسد

دوشنبه 13مردادماه 1399       13ذی الحجه1441  
3 آگوست 2020                     شماره 1029

چاپ نخستین کتاب اثرمولفان 
بومی توسط انتشارات گیاوان 

سیریک 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
بومی  اثرمولفین  کتاب  نخستین  چاپ  از  سیریک 

توسط انتشارات گیاوان این شهرستان خبر داد .
به  گیاوان  انتشارات  مصطفی کریمی گفت: موسسه 
صاحب امتیاز محمد پیشان  که درسال97 از وزارت 
و  نموده  دریافت  مجوز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
)مهر  کمالی  خالد  بومی  اثرمولف  از  کتاب  نخستین 
مادر، عشق پدر نگاهی به پیوند عاطفی بین والدین و 

فرزندان ) درسال 99به چاپ رسید .    
 وی این اتفاق فرهنگی در شهرستان را برای توسعه 
امیدوار  فعالیت های فرهنگی در حوزه چاپ و نشر 
کننده دانست و افزود: این موفقیت گام مؤثری برای 
توسعه فعالیت های فرهنگی و پژوهشی، چاپ و نشر 

کتاب در شهرستان است.
کریمی زاده با بیان اینکه این مجوز به منظور تسهیل 
و  نویسندگان  علمی  آثار  و  تولیدات  نشر  امر  در 
پژوهشگران  به ویژه حمایت از مولفین بومی صادر 
به  توجه  با  سیریک  شهرستان  افزود:  است،  شده 
دارا بودن اصحاب فرهنگ و هنرمستعد که از جمله 
درحوزه نویسندگی و پژوهش فعالیت دارند نیاز مبرم 
به وجود یک واحد نشر احساس می شد که بتواند به 
شیوه ای منظم و هدفمند در حوزه نشر کتاب اقدام 

کند و این از ضرورت های اخذ این مجوز بوده است.
گفتنی است : با دریافت این مجوز می توان گام های 
اساسی و مهمی برای حمایت از نویسندگان در حوزه 

چاپ و نشر کتاب شهرستان سیریک برداشت.

رقابت 2021 داوطلب بستكي در 
کنكور سراسري 99

رقابت  از  بستک  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
۲۰۲1 داوطلب این شهرستان در کنکور سراسري 99 

خبر داد.
غالمحسین عابري در مصاحبه اي خبري در خصوص 
حساس  شرایط  به  اشاره  ضمن  کنکور99،  برگزاري 
کنوني بدلیل بیماري کرونا ویروس و دغدغه اولیاء و 
دانش آموزان، افزود: براي برگزاري کنکور سراسري، 
مسئوالن و دست اندرکاران اجرایي این رویداد علمي 
بزرگ کشور از تمامي ظرفیت ها استفاده شده است 
استرس  بدون  و  امن  محیطي  در  آموزان  دانش  که 

نتیجه 1۲ سال تالش و آینده خود را رقم بزنند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بستک اضافه کرد: 
از  منظور جلوگیري  به  و  کنوني  به شرایط  توجه  با 
بیماري کرونا ویروس و حفظ سالمتي دانش آموزان 
و عوامل اجرایي، کنکور امسال به مدت 4 روز از ۲9 
مرداد ماه الي 1 شهریور ماه در 1۳ حوزه با رعایت 

کامل پروتکل هاي بهداشتي برگزار مي گردد.
این مقام مسئول تصریح کرد: در کنکور سراسري 99، 
تعداد 1۲87 دختر و 7۳4 پسر در پنج گروه  ریاضی، 
انگلیسی  زبان  و  هنر  انسانی،  علوم  تجربی،  علوم 
شرکت دارند، که جمعا" ۲ هزار و ۲1 نفر به رقابت 

می پردازند.
و  ماسک  از  استفاده  بر  تأکید  با  ادامه  در  عابري 
و  آموزان  دانش  و  اجرایي  عوامل  توسط  دستکش 
برگزار  جلسه  در  اجتماعي  گذاري  فاصله  رعایت 
کنکور، گفت: داوطلبان شرکت کننده در این رویداد 
علوم  رشته  در  نفر  تعداد 797  کشور،  علمي  بزرگ 
تجربی، 198 نفر در رشته ریاضی، 7۳6 نفر در رشته 
علوم انسانی، 197 نفر در رشته زبان انگلیسی و 9۳ 
نفر در رشته هنر مي باشند که در یک نوبت صبح با 

هم رقابت می کنند.

۵۳ هزار متر مربع اراضی ملی در 

قشم آزادسازی شد

مسئول یگان حفاظت اراضی ملی و دولتی و اجرائیات 
و  هزار  آزاد سازی ۵۳  از  آزاد قشم  منطقه  سازمان 
۳۰۸ متر مربع اراضی ملی در دو نقطه از جزیره قشم 

به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد ریال خبر داد.
جمع  در  خبر  این  اعالم  با  مازندرانی  مصطفی 
خبرنگاران اظهار داشت: در این عملیاتها، 1۳ هزار و 
174 مترمربع زمین در شهر سوزا و 4۰ هزار و 1۳4 
متر مربع هم اراضی ملی و دولتی در اطراف روستای 

باسعیدو از دست متصرفان آزادسازی شد.
در شهر  آزادسازی شده  زمین  ارزش  وی،  گفته  به 
ریال  هزار   8۰۰ و  میلیون   ۲۲1 و  میلیارد   9 سوزا 
که  باسعیدو  روستای  اطراف  در  شده  آزاد  قطعه  و 
خارج از طرحهای هادی میباشد نیز 8 میلیارد و ۲6 

میلیون و 8۰۰ هزار ریال برآورد شده است.
آزاد  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مسئول  این 
این  اعضای  از سوی  دولتی  و  ملی  زمینهای  سازی 
و  تایید  اخذ  با  و  کاری  وظایف  راستای  در  یگان 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادستان  کتبی  دستور 

شهرستان قشم، انجام میشود.
جزیره قشم با 15۰۰ یلومتر مربع وسعت به عنوان 
بزرگترین جزیره خلیج فارس در حنوب ایران واقع 

شده است.

خبــــر

کشف پنج هزار لیتر سوخت 
قاچاق در قشم

پنج هزار لیتر سوخت قاچاق در قشم کشف و یک نفر 
در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم به خبرنگاران گفت: 
ماموران پلیس با اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت 
بررسی  به  اقدام  جزیره  این  روستاهای  از  یکی  در 
این کشفیات  به  و  چند محل دپوی سوخت کردند 
دست یافتند. سرهنگ حسین الهی افزود: با بررسی 
اطالعاتی مشخص  های  اقدام  و  آمده  به عمل  های 
شد، سوخت های دپو شده به قصد قاچاق به سمت 

کشورهای حاشیه خلیج فارس انبار شده اند.
دستگیری  جهت  تحقیقات  کرد:  خاطرنشان  وی 

متهمان احتمالی ادامه دارد.

افتخارآفرینی دانش آموز جاسكی 
در آزمون آنالین برنامه نویسی 

تلفن همراه

ترنم هوتی دانش آموز پایه هشتم متوسطه دوره اول 
دبیرستان نمونه دولتی عترت با شرکت در کارگاه ها 
و آزمون آنالین)Applnventor( برنامه نویسی تلفن 
این  در  گواهی کشوری  اولین  به کسب  موفق  همراه 

رشته شد.
آبیار  ابراهیم  جاسک،  خبرنگارماازبندر  گزارش  به 
مدیر پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان از کسب 
تلفن  نویسی  برنامه  اولین گواهی کشوری در رشته  
)Applnventor( توسط ترنم هوتی دانش آموز پایه 

هشتم دبیرستان نمونه دولتی عترت خبر داد.
تصریح  جاسک  آموزی  دانش  سرای  پژوهش  مدیر 
کرد: ترنم هوتی دانش آموز جاسکی پس از شرکت 
در دوره های آموزشی که به همت قطب کشوری کد 
با  و  برنامه ساالنه قطب  اجرای  راستای  در  نویسی  
هدف آماده سازی دانش آموزان سراسر کشور برای 
شرکت در مسابقات بود با شرکت در آزمون آنالین 
برنامه نویسی تلفن همراه موفق به کسب این افتخار 

شد.
وی همچنین افزود: در این دوره از مسابقات سهمیه 
شهرستان  از  هوتی  ترنم  که  بود  نفر  استان 5۰  هر 
سایر  در  آموزان  دانش  از  نفر   9 همراه  به  جاسک 
اولین گواهی  مناطق استان موفق به کسب دریافت 

کشوری شدند.
آبیار با ابراز خرسندی از کسب این موفقیت از زحمات 
این دانش آموز ساعی و تالش های معلمان تشکر و 

قدردانی کرد.

برگزاری جشن ازدواج آسان ۶ زوج 

در کانون حاج عبداهلل والی بشاگرد

سعید  عید  رسیدن  فرا  مناسبت  به  گفت:  انصافی 
غدیر، جشن ازدواج آسان ۶ زوج در کانون فرهنگی 
هنری حاج عبداهلل والی روستای درجک شهرستان 

بشاگرد برگزار می شود.
حاج  هنری  فرهنگی  کانون  مدیر  انصافی،  حمزه 
عبداهلل والی روستای درجک شهرستان بشاگرد عنوان 
های  برنامه  والیت،  و  امامت  دهه  با  همزمان  کرد: 
کانون  همت  به  اجتماعی  و  هنری  فرهنگی،  متنوع 
فرهنگی هنری حاج عبداهلل والی در راستای معرفی 
هرچه بهتر غدیر و فلسفه امامت و والیت در روستای 

درجک شهرستان بشاگرد در حال اجراست.
وی از برگزاری جشن بزرگ غدیر به عنوان شاخص 
ترین برنامه کانون فرهنگی هنری حاج عبداهلل والی 
در روستای درجک یاد کرد و افزود: این جشن شامل 
آیتم های مختلف و شادی است که به همت اعضای 

جوانان و نوجوان کانون تدارک دیده شده است.
مدیر کانون فرهنگی هنری حاج عبداهلل والی روستای 
اعضای  اکنون  اینکه هم  به  اشاره  با  درجک بشاگرد 
گروه سرود کانون در حال تمرین کردن سرود ویژه 
جشن بزرگ غدیر هستند، گفت: مسابقه کتابخوانی 
از کتاب » یاسین قرآن « با همکاری موسسه جهادی 
مشهد  به  سفر  هزینه  کمک  جوایز  با  همراه  صهبا 

مقدس از دیگر برنامه هاست.
وی، برگزاری مسابقه نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان 
با موضوع والیت و غدیر را بخش دیگری از برنامه ها 
برشمرد و اضافه کرد: مسابقه مولودی و شعرخوانی 
نیز با محوریت غدیر، والیت و رهبری ویژه نوجوانان 
کار  اینکه  بیان  با  انصافی  شد.  خواهد  برگزار  روستا 
آذین بندی اماکن مذهبی روستا به همت جوانان عضو 
با  غدیر  آیین جشن  کرد:  تصریح  شد،  انجام  کانون 

رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
وی افزود: جشن ازدواج آسان 6 زوج جوان نیز همراه 
دفترامام  همکاری  با  نوعروسان  به  جهیزیه  اهدا  با 
جمعه، کمیته امداد و جذب کمک های نقدی خیرین 
امام علی)ع( روستای  امنای مسجد  از طریق هیئت 

درجک برگزار خواهد شد.
سال  از  والی  عبداهلل  حاج  هنری  فرهنگی  کانون 
1۳89 در مسجد امام علی )ع( فعالیت خود را از سر 
گرفت که ۲99 نفر از جوانان و نوجوانان روستا در آن 
عضویت دارند و در طول سال به ویژه فصل تابستان و 
ایام تعطیالت مدارس و دانشگاه ها برنامه های متنوع 

و مورد نیاز روز جامعه هدف را اجرا می کند.

خبــــر

رضاپور از افزایش تعامالت و همکاری ها بین شهرستان 
های پارسیان و عسلویه خبر داد.

 مجتبی رضاپور ، در راستای خدمات بیشتر به مردم 
منطقه و پیگیری مسائل و مشکالت درمانی شهرستان 
همجوار و شرکت های پارس جنوبی که خدمات پزشکی 
با فرماندار  از شهرستان پارسیان دریافت می کنند  را 
عسلویه دیدار و گفتگو کرد. رضاپور در این دیدار گفت: 
با تعامل و همکاری در راستای خدمات بیشتر به مردم 
شود  ریزی  برنامه  عسلویه  و  پارسیان  شهرستان  دو 
چراکه این دو شهرستان در ارائه خدمات جز الینفک 
همدیگرند.فرماندار پارسیان افزود: همچنین بیمارستان 
رستمانی پارسیان روزانه به بیماران و مردم شهرستان 
عسلویه خدمات درمانی ارائه می دهد که امید است با 
کمک دستگاه های اجرایی شهرستان عسلویه، بتوانیم 

در جهت ارتقای خدمات درمانی گام مفید برداریم.
و  کشور  در  کرونا  بیماری  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
همچنین شیوع این بیماری در دو شهرستان پارسیان 
و عسلویه گفت: هم اکنون مردم این منطقه و بعضی 
از پرسنل شاغل در شرکت های پارس جنوبی درگیر 
این ویروس منحوس می باشند که باید با همکاری و 
تعامل با سربلندی و سالمت شهروندان از این بحران 

عبور کنیم.
 عبدالنبی یوسفی، فرماندار عسلویه نیز در این دیدار 
بیان داشت: فرمانداری شهرستان عسلویه با هدف ارائه 
خدمات و همکاری در تمامی زمینه ها به ویژه بهداشت 
ارائه خدمات در  و درمان، در اسرع وقت در راستای 
حوزه سالمت منطقه از صنایع مربوطه پیگیری خواهد 
موقعیت  به  توجه  با  کرد:  امیدواری  ابراز  وی  ادامه کرد.  جلسات  شهرستان  دو  راهبردی  و  داشته باشد.استراتژیکی 

 فرماندار پارسیان خبر داد؛

افزایش سطح همکاری شهرهای مرزی هرمزگان و بوشهر

در دیدار با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد؛

لزوم تقویت فعالیت های دریایی و بندری در چهارچوب انعقاد تفاهمنامه همکاری 
در دیدار مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر 
تقویت همکاری های در زمینه هاي دریایی، بندري و 
گردشگری در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک 
تاکید و همچنین تشکیل یک کارگروه تخصصی در 

دستورکار قرار گرفت.
علی رضا محمدی کرجی را ن در جریان سفر به جزیره 
قشم با حمید رضا مومنی مدیرعامل منطقه آزاد قشم 
دیدار و طرفین پیرامون توسعه همکاری های مشترک 
در حوزه دریایی، بندری و گردشگری به بحث و گفتگو 

پرداختند .
مدیر عامل منطقه آزاد قشم در این دیدار با بیان اینکه 
ارائه خدمات ایمن و مطلوب به مسافران و گردشگران 
که وارد جزیره قشم می شوند اولویت نخست سازمان 
منطقه آزاد قشم است اظهار داشت: با توجه به اینکه 
95 درصد از مسافران از بنادر پل، الفت و بندر شهید 
دنبال  به  با جدیت  کنند،   قشم سفر می  به  ذاکری 
انجام  و  رفاهی   خدمات  توسعه  زیرساختها،  تقویت 
بیشتر   رضایتمندی  برای  اجتماعی  های  مسئولیت 

گردشگران هستیم .
حمیدرضا مومنی افزود: در مقام مقایسه با نگاهی به 
توان  می  قشم  گردشگری  و  مسافری  بنادر  وضعیت 
از  گذشته  به  نسبت  خدمات  ارائه  که  نمود  مشاهده 
توجهی  قابل  پیشرفت  ایمنی  و  کمیت  کیفیت،  نظر 

و  آزاد قشم   منطقه  ریزی سازمان  برنامه  که  داشته 
حوزه  این  در  ودریانوردی  بنادر  سازمان  نقش  البته  

بسیار موثر بوده است .
اینکه  بیان  با  قشم  آزاد  منطقه  مدیره  هیات  رئیس 
مورد  که  هستند  محلی  اولین  جزیره  هاي  ورودی 
شوند  می  واقع  گردشگران  و  مسافران  قضاوت 
هدفمند  و  جامع  برنامه  یک  تدوین  با  اظهارداشت: 
بهسازی  برای  ریال  میلیارد  هزار   ۳ بر  بالغ  مبلغی 
به عنوان مبادی ورودی  پایانه هاي مسافري دریایي 
و خروجی جزیره تامین شده که مطالعات آن به اتمام 
رسیده،  نظرات کارشناسی  و فنی مسئولین بنادر قشم 

نیز لحاظ شده است . 
وی افزود: عملیات اجرای این پروژ ها بزودی آغاز می 
شود و بنا داریم تا اواسط سال آینده این سه پروژ به 

بهره برداری برسد.
مومنی با اشاره  به دو بندر تجاری  بهمن و کاوه خاطر 
آزاد  بنادر منطقه  نشان کرد: ظرفیت های خوبی در 
قشم ایجاد شده که این آمادگی وجود دارد در صورت 
بنادر  با  همسان  کاوه  و  بهمن  بنادر  امکانات  از  لزوم 

تجاری مرکز استان  استفاده شود.  
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در این نشست 
ضمن تبیین وظایف و مسئولیت های حاکمتی سازمان 

لزوم تقویت همکاری های فی  بر  بنادر و دریانوردی 
همچنین   و  مشترک  کارگروهای  تشکیل  با  مابین 

امضای تفاهمنامه های همکاری تاکید کرد.
علیرضا محمدی کرجی ران با بیان اینکه قانون گذار 
مسئولیت هایی چه در بنادر ملکی، چه خصوصی و چه  
بنادر که در جغرافیای مناطق آزاد واقع شده است )غیر 
ملکی ( در چهارچوب وظایف حاکمیتي سازمان بنادر و 
دریانوردی قرار داده، تصریح کرد: از هرگونه برنامه های 
است در جزیره  قرار  بندري که  و  دریایي  اي  توسعه 

قشم صورت پذیرد استقبال خواهیم کرد.
به  توجه  با  کرد:  نشان  خاطر  ران  کرجی  محمدی 
به  استناد  و  مجموعه  دو  بین  موجود  های  ظرفیت 
امروز  بوده می  به  تا  از گذشته  هماهنگی خوب که 
برگزاری  و  تخصصی  های  کارگروه  تشکیل  با  توان 
و  احتمالی  موانع  جلسات منظم دوره اي شاهد رفع 
سرعت بخشیدن به روند  اجرای  طرحهای دریایی، 

بندری و گردشکری در  جزیره قشم بود.
شایان ذکر است  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
در سفر یکروزه خود به جزیره قشم از بنادر پل، الفت و 
همچنین اسکله های گردشکری قشم ازجمله گورزین، 
سهیلي، کندالو و شیب دراز بازدید کرد حضور در بنادر 
تجاری کاوه و بهمن و نیز نشست صمیمانه با کارکنان 
بندر قشم از دیگر بر نامه های محمدی کرجی ران در 

سفر به سرزمین عجایب هفتگانه بود .

فرماندار ورئیس شورای آموزش و پرورش جاسک 
مشارکت  و  خیرین  جذب  با  مدارس  ساخت  از 
خبر  شهرستان  این  مختلف   مناطق  در  نوسازی 

داد.
آیین کلنگ زنی دبیرستان چهار کالسه دخترانه 
روستای بحل در بخش مرکزی جاسک با حضور 
نماینده  عباسی  ،دکتر  جاسک  فرماندار  رادمهر 

خیرین و برخی از مسئولین محلی  برگزار شد .

رادمهر   ; خبرنگارماازبندرجاسک  گزارش  به 
فرماندار جاسک گفت : توسعه در هر زمینه ای در 
شهرستان  باید از آموزش و پرورش شکل بگیرید، 
این امر به نوعی سرمایه گذاری برای آینده است.

وی  با تاکید بر این که دانش آموزان  امروز سرمایه 
و  تقویت  فکر  به   : داد  ادامه  هستند،  فردا  های 
باید  دغدغه  با  و  انگیزه  با  های  انسان  بالندگی 
بود تا رشد و توسعه کشور را در پی داشته باشد. 

رادمهرگفت : توسعه زیر ساخت های آموزشی در 
واقع زیر بنای توسعه نیروی انسانی و تربیت افراد 
علمی در جامعه می باشد بویژه مدارس متوسطه 
آینده  مادران  علمی  سطح  رفتن  باال  و  دخترانه 
تربیت  کیفیت  در  بسزایی  وتاثیر  نقش  جاسک 
علمی  و برنامه ریزی شده  فرزندان را به همراه 

خواهد داشت .
فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش جاسک 
شهرستان  سطح  در  خوشبختانه   : داشت  بیان 
و  نوسازی  همکاری  و  خیرین  کمک  با  جاسک 
سازمان آموزش و پرورش مدارس بویژه در مکان 
های مورد نیاز در دست اقدام و در حال ساخت  

می باشد.
نیز  گذشته  در  خیرین  این  است:  ذکر  به  الزم 
،نو روزکار  باال  ساخت مدارس روستاهای گروک 
لیردف  بخش  در  بیاهی   و  مرکزی   بخش  در 
در  آبکوهی  درمانگاه  همچنین  و  داده  انجام  را 
بخش لیردف نیز در کارنامه درخشان خود برای 
توسعه زیر ساخت های حوزه آموزشی و سالمت 

شهرستان دارند .

رودان با ۵0 برنامه فرهنگی به پیشواز توسعه در  آموزش و پرورشنوعی  سرمایه گذاری برای آینده است
غدیر می رود

گفت:  رودان  فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
و  فرهنگی  برنامه  عنوان   ۵۰ والیت  و  امامت  دهه  با  هم زمان 
این  در  دولتی  و  مردمی  نهادهای  و  دستگاه ها  توسط  هنری 

شهرستان اجرا می شود.
کورش نیک طبع با بیان اینکه مردم والیی شهرستان رودان 
همواره در تمامی عرصه ها ارادت خود را به ائمه اطهار اظهار 
کرونا  ویروسی  بیماری  شیوع  به  توجه  با  گفت:  داشته اند، 
ولی  نمی شود  برگزار  والیت  دهه  در  برنامه ها  از  بسیاری 
شهری  باز  فضای  و  مجازی  فضای  در  برنامه هایی  برگزاری 

طرح ریزی شده است.
شهر،  مرکزی  میدان  در  غدیر  نمایشگاه  پرپایی  افزود:  وی 
تهیه  شهر،  نقطه   1۰ در  نورافشانی  والیت،  مجازی  مسابقه 
و پخش کلیپ تصویری از روحانیون، امامان جماعت و امام 
جمعه رودان با موضوع اهمیت غدیر در فضای مجازی، فضا 
برگزاری  و  غدیر  موضوع  با  اماکن  و  خیابان ها  معابر،  سازی 

جشن های مجازی از جمله این برنامه های می باشد.
عنوان  رودان  فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی، 
کرد: یکی دیگر از برنامه ها راه اندازی کاروان شادی در سطح 

شهرستان است.

داوری  از  خمیر  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
مسابقات کدنویسی بخش غیر حضوری قطب استانی 
دانش  سرای  پژوهش  در  هرمزگان  استان  کدنویسی 

آموزی اندیشه پویا بندرخمیر بازدید نمودند.
محمد فوالدی در این بازدید گفت: داوران آثار دریافتی 
نویسی  برنامه  اسکرچ،  های  رشته  در  آموزان  دانش 
بومی  نویسی  برنامه  و   AppInventor با  موبایل 

اندروید را مورد بررسی قرار دادند.
 مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمیر اظهار داشت: 
جلسه داوری مسابقات در روز شنبه 11 مرداد ماه 99 
از ساعت 8 صبح تا ۳ بعد از ظهر انجام شده و نتایج 
امور پژوهش سراهای  مسابقات جهت اعالم به واحد 
هرمزگان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  آموزی  دانش 
ارسال گردید.  وی ادامه داد: در همین روز مسابقات 

آنالین گرایش برنامه نویسی ویندوز با تفکر الگوریتمی 
به صورت آنالین به مدت 18۰ دقیقه رأس ساعت 9 
صبح شروع و ساعت 1۲ به پایان رسید. فوالدی هدف 
از برگزاری مسابقات کدنویسی را ایجاد زمینه مشارکت 

دانش آموزان مستعد در انجام پژوهش ها اعالم کرد.
اشاره  با  خمیر  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
کرد:  بیان  کدنویسی  مسابقات  برگزاری  اهداف  به 
انجام  در  مستعد  دانش آموزان  مشارکت  زمینه  ایجاد 
در  و سازنده  رقابت سالم  فرهنگ  توسعه  پژوهش ها، 
و  الگوریتمی  تفکر  فرهنگ  اشاعه  دانش آموزان،  بین 
استعدادها  دانش آموزان، شناسایی  بین  در  کدنویسی 
برنامه نویسی،  زمینه  در  دانش آموزان  خالقیت های  و 
اهداف  از  محصوالت  سازی  تجاری  و  تولید  توانایی 

مسابقات کدنویسی است .
این  آنالین  برگزاری  سامانه  است  ذکر  به  الزم   
مسابقات توسط پژوهش سرای دانش آموزی اندیشه 
پویا بندرخمیر تهیه گردیده است و مورد تایید قطب 

کشوری جهت برگزاری مسابقات آنالین می باشد .

جلوگیری از تصرف 1۵۳۵1 بازدید مدیر آموزش و پرورش خمیر از داوری مسابقات کدنویسی استانی
مترمربع از اراضی ملی شهرستان 

میناب
 

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
میناب از جلوگیری از تصرف ۱۵۳۵۱ متر مربع از 

اراضی ملی این شهرستان خبر داد.
و  حفظ  راستای  در  گفت:  نژاد  بهرامی  خسرو 
ذاتی  وظایف  از  که  عمومی  انفال  از  حراست 
مساحت 15۳51  به  زمینی  باشد  می  اداره  این 
و  تشخیص  از  پس  ملی  اراضی  از  مترمربع 
شناسایی  به استناد تبصره ذیل ماده 55 قانون 
یگان  بوسیله  کشور  مراتع  و  جنگلها  از  حفاظت 
حفاظت اداره منابع طبیعی میناب رفع تصرف و از 

چنگ متصرفین خارج گردید.
وی اظهار داشت: در برخورد با متصرفان و دفاع از 
حقوق ملی و بیت المال لحظه ای تردید نخواهیم 
کرد و متخلفان و متجاوزان به عرصه های طبیعی 
برابر قانون و مقررات تحت پیگرد قانونی قرار می 
گیرند تا اراضی ملی که متعلق به عموم است از 

دستبرد فرصت طلبان محفوظ بماند.
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خواستگار طلسم شده و 
کالهبرداری 32000000 ریالی

سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان از کشف پرونده 
برای فریب  از احساسات شاکیه  سوء استفاده متهم 
و  داد  خبر  ریال  میلیون  مبلغ 32  به  کالهبرداری  و 
و پسر،فاش سازی  افسارگسیخته دختر  گفت:روابط 
غریزی  احساسات  از  گیری  بهره  شخصی،  اطالعات 
و  فریب  برای  شایع  عوامل  از  دعانویسی  توهمات  و 

کالهبرداری است.
استان  فتا  پلیس  رئیس  بهمنی«  »احسان  سرگرد 
پایگاه اطالع رسانی  با خبرنگار  هرمزگان در گفتگو 
استان  فتا  پلیس  به  شاکی  کرد:  تشریح  فتا  پلیس 
مستندات  و  قضایی  مرجوعه  ارائه  ضمن  و  مراجعه 
جرم،اظهار داشت شخصی در نقش خواستگار سابق 
از طریق شبکه اجتماعی واتس آپ و اینستاگرام اقدام 
به اجرای نقشه های ساختگی و فریب من کرده است.
شاکیه،  اظهارات  طبق  داشت:  بیان  بهمنی  سرگرد 
متنی  ارتباط  وی  با  آپ  واتس  طریق  از  شخصی 
برقرار و اعالم می کند خواستگار قدیمی است و به 
تازگی برای سرکشی از خانواده اش از استان محل 
کار به استان هرمزگان آمده است و همچنان عاشق 
برقراری تماس  برای  باشد،شخص مونث  شاکیه می 
اقدام می کند  مربوطه  با شخص  تصویری  و  صوتی 
حاضر  حال  در  کند  می  ادعا  قالبی  خواستگار  اما 
شرایط روحی و عاطفی برای برقراری ارتباط صوتی 

یا تصویری ندارد.
این مقام مسئول افزود: پس از مدتی،متهم ادعا می 
یکطرفه  که  دختری  با  دارد  اصرار  پدرش  که  کند 
راضی  خودش  البته  و  کند  ازدواج  شده  وی  عاشق 
نیست،بنابراین از دختر جوان می خواهد با اینستاگرام 
آن دختر ارتباط و او را پشیمان کند،همچنین این 
شخص، شاکیه را با یک دعانویس در اینستاگرام آشنا 
می کند تا دعا و طلسمات توهمی رقیب عشقی را 

باطل کند تا شرایط ازدواج با شاکیه هموار شود.
سرپرست پلیس فتا  هرمزگان ادامه داد: با تحقیقات 
دختردایی  شد  مشخص  اطالعاتی  های  بررسی  و 
خانه  هم  سال  دو  که  کرمان(  استان  متهم)ساکن 
از  است  بوده  بندرعباس  شهر  در  شاکیه  همکار  و 
تمام جزییات ارتباط شاکیه با مرد جوان مطلع بوده 
است،بنابراین از طریق سیم کارت با مشخصات هویتی 
مجهول و ایمیل،اقدام به فعال سازی حساب کاربری 
واتس آپ و صفحات اینستاگرام می کند،در واقع با 
ایفای 3 نقش اقدام به تحریک احساسات شاکیه می 
کند و با فریب او موفق به دریافت مبلغ 32 میلیون 

ریال در 4 مرحله به بهانه های واهی می شود.
و  تحقیقات  اتمام  از  داشت: سرانجام پس  بیان  وی 
جمع آوری ادله دیجیتال،پرونده برای اقدامات نهایی 

به دادسرا استان محل سکونت متهم ارسال شد.

خبــــر

۱2 هزار ماسک رایگان در مناطق 
محروم هرمزگان توزیع شد

توزیع  و  معیشتی  بسته های  اهدای  از  تراهی  جلیل 
ماسک رایگان بین نیازمندان و محرومین با همکاری 
گروه جهادی مکتب امام حسن مجتبی )ع( طی امسال 

خبر داد.
جلیل تراهی، قائم مقام کمیته امداد استان هرمزگان 
در گفتگو با خبرنگار هرمز اظهار کرد: با توجه به شیوع 
بیماری کرونا و مسائل و مشکالت ناشی از آن برای 
محروم  مناطق  ساکنین  به ویژه  نیازمند،  خانواده های 
امام حسن مجتبی )ع(  استان، گروه جهادی مکتب 
و  مستضعفین  معیشت  تأمین  به  کمک  راستای  در 
حمایت از محرومین و اقشار نیازمند استان، با همکاری 
کمیته امداد هرمزگان اقدام به تهیه و تأمین بسته های 
معیشتی برای خانواده های تحت حمایت این نهاد و 
همچنین آسیب دیدگان از بیماری کرونا در مناطق 

محروم و روستایی استان نموده است.
در  جهادی  تشکل  این  ارزشمند  اقدام  افزود:  وی 
راستای تأمین بخشی از مایحتاج ضروری خانواده های 
و  هزار  تاکنون حدود چهار  و  گرفته  نیازمند صورت 
 ۱2۵ و  میلیارد  دو  ارزش  به  معیشتی،  بسته   2۵۰
میلیون تومان که شامل کاالهای اساسی ازجمله برنج، 
مرغ، روغن، حبوبات، ماکارونی، سویا، رب گوجه فرنگی، 
قند و شکر و همچنین مواد شوینده و بهداشتی مانند 
مایع ظرف شویی، شامپو و صابون بوده، با همکاری و 
مشارکت گروه جهادی مکتب امام حسن مجتبی )ع( 
بین نیازمندان و خانواده های آسیب دیده از کرونا در 
مناطق محروم و کم برخوردار استان توزیع شده است.

این مقام مسئول گفت: همچنین از ابتدای سال ۹۹ 
منحوس  ویروس  گسترده  شیوع  دلیل  به  تاکنون 
بهداشتی،  نکات  لزوم رعایت  و  استان  کووید-۱۹ در 
ماسک  هزار   ۱2 حدود  ماسک،  از  استفاده  به ویژه 

بهداشتی رایگان توزیع شده است.

ذبح ۶0 راس دام در کانون های 
فرهنگی هنری مساجد هرمزگان

قالب  در  دام  راس   ۶۰ ذبح  از  پهلوانی  االسالم  حجت 
در  والیت  و  امامت  دهه  با  همزمان  قربانی  نذر  طرح 
هرمزگان  استان  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 

خبر داد.
هماهنگی  ستاد  مدیر  پهلوانی،  احمد  االسالم  حجت 
عنوان  هرمزگان  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
با همکاری  کرد: پنجمین مرحله از طرح نذر قربانی 
برنامه تلویزیونی سمت خدا و مشارکت موسسه و کانون 
سطح  در  قم  خدیجه)س(  حضرت  هنری  فرهنگی 

کانون های فرهنگی هنری مساجد در حال اجراست.

هنوز  که  بیماری  این  شیوع  نخست  روزهای  در 
مبارزه  ملی  ستاد  سوی  از  خاصی  های  محدودیت 
از  نگرانی مردم  و  اما ترس  بود  با کرونا مطرح نشده 
حضور در بازار و اماکن عمومی موجب ایجاد مشکالت 
اگر  و  بود  شده  مشاغل   از  بسیاری  برای  اقتصادی 
شرایط کسب و کار را با مدت مشابه سال قبل از آن 
اقتصادی مردم سیر نزولی به  مقایسه کنیم وضعیت 

خود گرفته بود.
نخست  روزهای  همان  اندیشه؛در  دریای  گزارش  به 
که  اماکن  و  مشاغل  از  بسیاری  بیماری  این  شیوع 
ارتباط تنگاتنگی با مردم  داشت تعطیل شد که این 
تعطیلی همچنان ادامه دارد و مشکالتی را برای فعاالن 
این عرصه ایجاد کرده که در صورت تدوام، عالوه بر 

اقتصاد به کارفرماها نیز ضربه وارد خواهد کرد.
محدودیت های مقابله با کرونا در هرمزگان با توجه به 
پنجمین هفته  برای  بیماری کووید ۱۹  تداوم شیوع 

متوالی تمدید شد.
این محدودیت ها شامل تعطیلی آموزشگاه های فنی 
و حرفه ای، زبانسراها و سایر آموزشگاه ها، کتابخانه ها، 
پذیرائی،  تاالرهای  مشابه،  مراکز  و  تئاتر  سینماها، 
ها،  کافه  زیبایی،  های  سالن  و  زنانه  های  آرایشگاه 

قهوه خانه و چاپخانه ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای 
سرپوشیده، باشگاه های بدنسازی و باشگاه ها و فعالیت 
های ورزشی پربرخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو 

و موارد مشابه است.
مقابله  ملی  ستاد  ابالغ  طبق 
ها  مصلی  و  مساجد  کرونا  با 
نیز تعطیل هستند و برگزاری 
اجتماعی،  مراسم  هرگونه 
فرهنگی، مذهبی، همایش ها، 
هم  ها  تجمع  و  عزا  عروسی، 

ممنوع است.
رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
در اداره های هرمزگان رضایت 

بخش نیست
استاندار هرمزگان  در نشست 
بیماری  مدیریت  استانی  ستاد 

اعالمی  آمارهای  به  توجه  با  گفت:  استان،  در  کرونا 
استفاده از ماسک در اداره های استان مناسب است، 
 ، پزشکی  علوم  دانشگاه  اعالمی  گزارش  براساس  اما 

رعایت فاصله گذاری در اداره ها رضایت بخش نیست.
اداره ها وظیفه و  تاکید کرد: مدیران  فریدون همتی 

مسئولیت دارند بسیار جدی بر این امر نظارت کنند تا 
رعایت فاصله گذاری در اداره ها بسیار بهتر شود.

به رعایت خوب دستورالعمل های  با توجه  افزود:  وی 
بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی 
توسط مردم هرمزگان در هفته 
به  ابتال  میزان  اخیر،  های 
روند  استان  در  کرونا  بیماری 

کاهشی پیدا کرده است.
همتی تصریح کرد: این کاهش 
کرونا  بیماری  به  ابتال  روند 
مشکل  شدن  حل  معنای  به 
و  ویروس  این  بلکه  نیست 
دارد  وجود  همچنان  بیماری 
و باید همه مردم تمامی اصول 
استفاده  ویژه  به  بهداشتی 
گذاری  فاصله  و  ماسک  از 
رعایت  را  تجمعات  برپایی  از  خودداری  و  اجتماعی 

کنند.
ها،  اداره  تمامی  در  کرد:  تاکید  هرمزگان  استاندار 
و  ها  پروژه  اقتصادی،  بنگاه های  تولیدی،  واحدهای 
طرح های عمرانی، تمامی محیط های کار و اشتغال از 

جمله بازارها و پاساژها و اصناف مختلف، رعایت تمامی 
پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک الزامی 

و اجباری است.
وی هشدار داد: به مراجعه کنندگانی که ماسک نداشته 
باشند، خدمات ارائه نمی شود و ناظران و بازرسان بر 
این  امور نظارت جدی خواهند داشت و مدیران  این 

مجموعه ها نیز در این خصوص مسئولیت دارند.
مردم تعطیالت عید غدیر در خانه بمانند

صحبتهای  از  دیگری  بخش  در  هرمزگان  استاندار 
عید  و  عرفه  روزهای  در  استان  مردم  گفت:  خود 
قربان همراهی خوبی در راستای رعایت پروتکل های 
بهداشتی، فاصله گذاری و عدم برگزاری اجتماعات و 

مراسم ها داشتند.
همتی افزود: از مردم خواستاریم برای تعطیالت عید 
تردد  و  سفر  هرگونه  از  جدی  طور  به  نیز  غدیرخم 
نداشته  مراسم  و  تجمع  و  مهمانی  کنند،  خودداری 

باشند و در خانه بمانند.
وی تاکید کرد:یکی از مهمترین محورهای مسئولیت 
فرمانداران در شهرستان ها همچنان مدیریت بیماری 
کرونا است و باید در این خصوص نظارت و دقیق و 

جدی داشته باشند.

ایرج رحیمی چهارمین شهید مدافع سالمت هرمزگان لقب گرفت که 
جان خود را در راه خدمت به بیماران استان تقدیم کرد.

میناب  بیمارستان  مردان  جراحی  بخش  در  که  رحیمی  یاد  زنده 
در  کاری  سابقه  سال   22 و  سن  سال   4۹ بود،  فعالیت  به  مشغول 
کارنامه داشت و از خود سه فرزند پسر به یاردگار باقی گذاشت. وی 
شهید  بیمارستان  ویژه  مراقبت های  بخش  در  اخیر  هفته  یک  طی 

محمدی بندرعباس بستری بود.
پیش از این نیز »آرزو باهو، سعادت سجادیان و لیال بهمن زاده« جان 
خود را در راه خدمت به بیماران در هرمزگان از دست دادند و سه 

شهید مدافع سالمت هرمزگان لقب گرفتند.
اینکه  با بیان  مجید سلحشور، سرپرست فرمانداری ویژه میناب نیز 
خبر شهادت اولین شهید مدافع سالمت شهرستان، ایرج رحیمی که 
در راه درمان و نجات بیماران مبتال به کرونا، جان خود را از دست 
دادند، موجب اندوه و تأسف شد، افزود: ضمن ابراز همدردی، فقدان 
تأثربرانگیز این پرستار حاذق و دلسوز را به خانواده سوگوار ایشان و 
جامعه فرهیخته بهداشت و درمان  تسلیت و تعزیت عرض کرده و برای 
آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم 

صبر و شکیبایی مسألت دارم.

مشاغلی
 که  قربانی 

شدند
باتداوم شیوع  ویروس کرونا در کشور و 

به تبع آن در هرمزگان، بسیاری از  اصناف 
و کسبه به رغم اتخاذ تصمیمات حمایتی از 
سوی دولت با مشکالت اقتصادی و خانه 

نشینی روبرو هستند.

مقابله  محدودیت های 
با کرونا در هرمزگان با 
شیوع  تداوم  به  توجه 
بیماری کووید 1۹ برای 
متوالی  هفته  پنجمین 

تمدید شد.

فرآورده های  و  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
با  همزمان  گفت:  بندرعباس  شهرداری  کشاورزی 
کشتارگاه  در  سبک  دام  راس   ۵۶۸ قربان  عید  روز 

بندرعباس ذبح شده است.
ارتباط اظهار کرد: کار  علی عامری سیاهویی در این 

خدمات رسانی در کشتارگاه بندرعباس با برنامه  ریزی 
قبلی و همکاری برخی دیگر از دستگاه های اجرایی به 

صورت مطلوبی ارایه شده است.
وی با اشاره به اینکه در روز عید قربان خدمات رسانی 
شد،  آغاز  بامداد  پنج  ساعت  از  بندرعباس  کشتارگاه 
دام سبک کشتار شده  راس  روز ۵۶۸  این  در  افزود: 

است.
فرآورده های  و  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
کشاورزی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه همچنین 
است،  شده  ذبح  سبک  دام  راس   ۱۸۰ عرفه  روز  در 
ادامه داد: حضور دستگاه های دیگر مانند فرمانداری و 
دامپزشکی باعث تسهیل روند اجرایی و نظارتی کار شد 

و تاثیرات ملموسی داشته است.
عامری ادامه داد: حضور نمایندگان اداره صنعت، معدن 

کنترل  خصوص  در  زیادی  نقش آفرینی  تجارت  و  
قیمت ها داشتند که شایسته تقدیر است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به حضور نمایندگان 
مرکز بهداشت در کشتارگاه در روز عید قربان که تعداد 
قابل توجهی دارد، خاطرنشان کرد:  افزایش  قربانی ها 
کشتارگاه،  در  مستقر  روحانی  بر  عالوه  روز  این  در 
کل  اداره  در  ولی فقیه  نمایندگی  دفتر  همکاری  با 
نظارت  کار  دیگر  روحانی  چند  استان،  دامپزشکی 

شرعی بر کشتار را انجام می دادند.
وی با بیان اینکه کار خدمات رسانی تا ساعت 2۰ روز 
جمعه ادامه داشته است، گفت: با تمهیدات اندیشیده 
شده، کلیه موارد بهداشتی رعایت شده و صبر و حوصله 
شهروندان نیز در مجموع خدمات رسانی ها قابل تقدیر 

است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس

ذبح ۵۶۸ راس دام سبک در کشتارگاه بندرعباس همزمان با عيد قربان

چهارمين مدافع سالمت هرمزگان به دیار باقی شتافت

                 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
                ) نوبت اول ( 

شهرداری بندرلنگه در نظر دارد به استناد موافقنامه شماره 717368 مورخ 13/ 13۹8/11 سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد 

الشرایط واگذار نماید. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شرایط:
1ـ نوع و تضمین شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه 

نقد به حساب سپرده 0105659916002 نزد بانک ملی واریز و فیش واریزی آن بهمراه دیگر اسناد ارائه نمایند. 
2ـ مبنای برآورد : براساس فهرست بهای راه و باند سال 1398 می باشد. 

3ـ حداکثر مهلت دریافت اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخ 1399/05/13 لغایت روز دوشنبه مورخ  1399/05/20 به مدت 
8 روز 

4ـ مهلت قبول پیشنهادات از روز  سه شنبه مورخ 21/ 05/ 1399 لغایت روز سه شنبه مورخ 01/ 06/ 1399 می باشد. 
5ـ مبلغ تضمین حسن انجام کار معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی می باشد. 

6ـ تاریخ و مکان بازگشایی پاکات : تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1399/06/02 و مکان آن شهرداری بندرلنگه می 
باشد. 

7ـ شرکت کنندگان می بایست پاکت پیشنهادی خود را با الک و مهر و درج نشانی کامل و شماره تلفن به دبیرخانه شهرداری 
تحویل نمایند. 

8 ـ پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص نزد شهرداری باقی خواهد ماند ضمنا نفرات اول و دوم حق انصراف ندارند و 
در صورت انصراف سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

9ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد. 
10ـ هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد. 

 شهرداری بندرلنگه 

مبلغ سپرده تضمين شرکت در مناقصه مبلغ برآورد اوليه پروژه موضوع پروژه 

بندرلنگه  بلوار ساحلی شهر  طرح  کشی  خيابان 
جدول  و  پل سازی  آسفالت،  بندرکنگ،  به شهر 

گذاری با کانيو
2۵/000/000/0001/2۵0/000/000

در  زندانیان  همه  گفت:  هرمزگان  زندان های  مدیرکل 
زندان  آموزی  حرفه  برنامه های  در  باید  حبس  مدت 
شرکت کنند تا حداقل بعد از آزادی با مهارت شغلی 

از زندان خارج شوند.
های  زندان  روسای  با  نشستی  در  کیشانی  مصطفی 
هرمزگان افزود: در بخش کشاورزی و صنایع دستی، 
ظرفیت های خوبی در استان وجود دارد و باید از آن 
برای توسعه فعالیت های اشتغالزایی زندانیان استفاده 
تولیدات صنایع دستی  :کارگاه  داشت  بیان  کرد. وی 
با صدف در زندان بندرعباس در سطح کشور بی نظیر 
برای دست  این کارگاه را توسعه داده و  باید  است و 

ساخته های مددجویان هم بازاریابی شود.
مدیرکل زندان های هرمزگان اظهارداشت: اگر در حوزه 
اصالح و تربیت کار به خوبی انجام شود، دیگر شاهد 

بازگشت مجدد مددجویان به زندان نخواهیم بود.
برای اصالح زندانیان باید از گروه های جهادی استفاده 

کرد مدیرکل زندان های هرمزگان گفت: برای اصالح و 
تربیت زندانیان باید از همه ظرفیت ها بویژه گروه های 

جهادی استفاده کرد.
کیشانی تصریح کرد: اصالح و تربیت و حرفه آموزی 
زندانیان 2 رویکرد تحولی در سازمان زندان هاست و 
باید با برنامه ریزی و تدبیر ویژه به سمت دستیابی به 

اهداف سازمانی حرکت کرد.
وی گفت: اجرای فعالیت های فرهنگی و تربیتی باید 
همراه با نوآوری و خالقیت باشد تا مددجویان با میل و 

رغبت جذب این برنامه ها شوند.
اصالح  برای  داد:  ادامه  هرمزگان  زندان های  مدیرکل 
همه  و  کرد  تالش  جدیت  با  باید  زندانیان  تربیت  و 
چرخه  تا  شوند  فرهنگی  نیروی  به  تبدیل  کارکنان 

بازاجتماعی کردن مددجویان تکمیل شود.
مدیرکل زندان های هرمزگان بیان داشت: اقدام های 
فرهنگی خوبی در زندان ها انجام می شود اما تا رسیدن 

به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید با تالش مضاعف 
و کار جهادی فعالیت های فرهنگی را تقویت و توسعه 
صورت  به  گذاری ها  هدف  باید  افزود:  کیشانی  داد. 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشد و از زندانیان 

واجدالشرایط در برنامه های فرهنگی استفاده شود.
مدیرکل زندان های هرمزگان بر حرفه آموزی و اشتغال 
رییس  تاکید  بنابر  و گفت:  کرد  تاکید  زندانیان همه 
سازمان زندان ها، اشتغال زندانیان باید مولد، پایدار و 

هدفمند باشد.
هیچ کدام از زندانیان هرمزگان به کرونا مبتال نشدند

و  کرد  اشاره  هم  کرونا  شیوع  وضعیت  به  کیشانی 
رعایت  و  بهداشتی  مناسب  اقدام های  با  داشت:  بیان 
هرمزگان  در  زندانیان  از  کدام  هیچ  ها،  دستورالعمل 
رعایت  باید ضمن  و  نشده اند  مبتال  کرونا  بیماری  به 
و  اصالحی  فعالیت های  بهداشتی،  دستورالعمل های 

تربیتی  را اجرا و توسعه داد.

مدیرکل زندان های هرمزگان:

زندانيان باید با مهارت شغلی از زندان خارج شوند

شماره: 111/5666


