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فرماندار شهرستان جاسک:

لغو مجوز فعالیت صیادی 16 کشتی ترال در آب های ایران

اجتماعي فرهنگي،  سياسي،  روزانهم 

برپایی نماز عید فطر در بندرعباس 

به امامت آیت اهلل نعیم آبادی

همزمان با سراسر کشور ایران اسالمی، هرمزگانی 
های مومن و متدین بعد از یک ماه روزه داری به 
شــکرانه توفیق بندگی در ماه رمضان در صفوفی 
مرتب به گســتره خلیج همیشــه فارس به درگاه 

خداوند متعال سجده شکر به جا آوردند. 
به گزارش ایســنا، منطقه خلیج فــارس، مؤمنان 
هرمزگانــی بعد از یک مــاه روزه داری و دوری از 
خوردن و آشــامیدن و محرمات از اولین ساعات 
با حضور در مصالها و میادین اصلی شــهر با نماز 
جماعت صبــح و خواندن ادعیه هــای مختلف و 
پرداخت زکات فطریه در ایســتگاه  های برپا شده 
نماز عید ســعید فطر را با شــکوه هر چه تمام تر 

برگزار کردند. 
نماینــده ولی فقیه در اســتان هرمزگان در خطبه 
های نماز عید فطر بندرعباس با اشــاره به اینکه 
غفلــت باعث نابودی همه امور می شــود، اظهار 
کرد: اگر چه جامع به سوی سعادت پیش برود اما 

غفلت در آن باعث نابودی می شود. 
آیت اهلل غالمعلی نعیــم آبادی روز عید فطر را از 
بهترین ایام دانست و عنوان کرد: در روز عید فطر 
باید بهتریــن کارها را انجام داد تا خداوند بهترین 

امورات را برای ما رقم بزند. 
وی اضافه کرد: عید سعید فطر، عید کسانی است 
که از عرصه های جهاد با نفس ســرافراز برگشته 
و بافطرت خدایی خویش پیمانی دوباره بسته اند. 
آیت اهلل نعیم آبادی ادامه داد: ماه مبارک رمضان، 
ماه خود ســازی و فرصت دوباره ای تا دردمندان 
را حس کنیم و بادشــمنان خدا دشمن و بادوستان 

خدا دوست باشیم. 
امام جمعه بندرعباس بــا بیان اینکه تالش کنیم 
تا همواره در راســتای رضای خدا حرکت کرده و 
تالش و کوشش کنیم، عنوان کرد: تقوی خیردنیا 
و آخرت اســت و اگر ما به دنبال خیر دنیا و آخرت 
هســتیم باید از خداونــد متعال اصــل تقوی را 

درخواست کنیم. 
وی افــزود: در این روز نیکــوکاران پاداش الهی 
می گیرنــد و زیانکاران و تبهکاران از عملکرد خود 

مأیوس می شوند. 
نماینده ولی فقیه در هرمزگان اقامه نماز عید فطر، 
پرداخت زکات فطره و صله رحم را از اعمال مهم 

عید فطر عنوان کرد. 
آیــت اهلل نعیم آبادی زکات فطره یا فطریه در این 
روز بر هر مسلمانی را واجب دانست و میزان زکات 
فطریه در اســتان را بر اساس نوع مصرف غذایی 

اعالم کرد. 
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: زکات 
 فطره امســال بر مبنای قوت غالــب گندم مبلغ

 ۹۰ هــزار ریال و بر مبنای قوت غالب برنج مبلغ 
۳۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

دیدبان

افزایش اعتبارات صندوق 
توسعه ملی در بخش

 منابع طبيعی
2

فرماندار شهرستان جاسک گفت: مجوز فعالیت صیادی 16 کشتی ترال  توسط کارگروه مرز شورای امنیت ملی لغو شده است. 
به گزارش ایســنا، محمد رادمهر در جمع صیادان شهرســتان جاســک گفت: بنا به تخلفات کشــتی های مربوطه،  مجوزهای 
دریانوردی  فعالیت 16 کشــتی ترال   در آب های ایران با ابالغ شــورای کارگروه مرز شــورای امنیت ملی لغو شده است و حق 

هیچ گونه فعالیت دریانوردی و صیادی و فعالیت نخواهند داشت و از تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران   خارج شده اند.
 وی اضافه کرد: برخورد با تخلفات صیادی به صورت جدی توسط شیالت انجام می گیرد و تخلف در صید صنعتی و سنتی تفاوتی 
ندارد. رادمهر اضافه کرد: آبزیان دریای عمان متعلق به تمام ایرانیان هست و باید در حفظ اکوسیستم دریایی تالش کنیم وگرنه 

برای بازسازی اکوسیستم دریایی باید بهای سنگین بدهیم که برخی از خسارات به حوزه دریا غیرقابل جبران هستند.

مدیــرکل بنادر و دریانوردی هرمــزگان از مهار کامل آتش ســوزی در اراضی منطقه آزاد 
قشــم پس از عملیات چهار ساعته ۵۰ نیروی آتش نشان بندر شهید رجایی و شرکت های 
زیرمجموعــه خبر داد و گفت: متاســفانه نیروی مصدوم یگان حفاظت بندر بر اثر شــدت 

جراحات در بیمارستان درگذشت. 
به گزارش ایســنا، اله مراد عفیفی پور در خصوص جزییات این ســانحه خاطرنشــان کرد: 
ساعت 1۸:۳۰ چهارشنبه 1۵ خرداد، سانحه آتش سوزی در محوطه شرکت »جاسک گستر 
هرمزگان« واقع در اراضی تحت مدیریت منطقه آزاد قشــم به اتاق خبر آتش نشــانی بندر 
شــهید رجایی اعالم شــد. وی افزود: حدود ۵۰ نفر از پرســنل عملیات آتش نشانی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و شــرکت های زیرمجموعه آن از ۵ایســتگاه آتش نشانی 
به محل حادثه اعزام شــدند. عفیفی پور عامل اصلی این بروز حادثه را آتش ســوزی یک 
دســتگاه ریچ استاکر فرسوده در محوطه یاد شده دانســت و افزود: به دلیل همجواری این 
تجهیز ویژه صفافی و جابجایی کانتینر با کانتینرهای حامل بشــکه های روغن پایه و قیر، 
دامنه حریق افرایش یافت و باعث انفجار بشــکه هــا و کانتینرهای حامل این محموله ها 
شد.مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: این عملیات چهار ساعت تا حوالی ساعت 
۲۲:۳۰ روز گذشــته به طول انجامید و مهار کامل حریــق به همراه عملیات لکه گیری در 
این بازه زمانی توســط تیم های آتش نشانی انجام شــد. عفیفی پور تصریح کرد:  در این 
حادثه، یکی از پرسنل خدوم یگان حفاظت بندر شهید رجایی جان خود را از دست داد. وی 
ضمن عرض تســلیت مجموعه مدیریتی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به خانواده و 

همکاران زنده یاد »محمد بهادری« اضافه کرد: ایشــان از نیروهای باسابقه و خدوم یگان 
حفاظت بوده که به عنوان افسر نگهبان در محل حادثه حضور داشته و بر اثر شدت جراحات 
وارده درگذشت.مدیرعامل شرکت »افق چکاد« به عنوان شرکت سرمایه گذار و بهره بردار 
ترمینال نگهداری کاالهای خطرناک بندر شهید رجایی اعالم کرد: بر خالف مباحث اعالم 
شــده در برخی رســانه ها، حادثه آتش ســوزی در اراضی تحت مدیریت منطقه آزاد قشم، 
هیچ ارتباطی به ترمینال کاالی خطرنــاک این بندر ندارد. پژمان بهزادپور با بیان جزییاتی 
در این رابطه اظهار کرد: حادثه آتش ســوزی در محوطه یکی از شرکت های طرف قرارداد 
با ســازمان منطقه آزاد قشم ]جاسک گســتر هرمزگان[ رخ داد و محل حادثه فاصله بسیار 
زیادی)بیش از ۳۰۰۰متر( با ترمینال کاالی خطرناک بندر شهید رجایی دارد. وی افزود: در 
برخی رسانه ها به اشتباه محل حادثه آتش سوزی عصر چهارشنبه، ترمینال کاالی خطرناک 
عنوان شــده بود که قویا این ادعا را تکذیب می کنیــم. بهزادپور تصریح کرد: در محوطه 
ترمینال کاالی خطرناک بندر شــهید رجایی، کانتینرها بر اساس استانداردهای بین المللی 
IMDGcode توســط نیروهای آموزش دیده و با هماهنگی کامل با مجموعه مدیریتی 
بندر نگهداری می شــود. مدیرعامل شرکت بهره بردار ترمینال کاالی خطرناک بندر شهید 
رجایی در عین حال گفت: پرسنل عملیاتی و آتش نشانی  این شرکت به همراه سایر شرکت 
های مســتقر در بندر شــهید رجایی همکاری و تعامل خوبی در عملیات مهار حادثه آتش 
ســوزی اراضی منطقه آزاد قشم داشــته اند. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 
علوم پزشــکی اســتان هرمزگان از فوت یک از اعضای یگان حفاظت بندرشهیدرجایی بر 

 اثر حادثه آتش ســوزی امروز خبرداد. دکتر فاطمه نوروزیان در گفت و گو با ایســنا، منطقه 
خلیج فارس، افزود: در حادثه آتش سوزی امروز یکی از پرسنل حدود ۵1 ساله یگان حفاظت 
بندرشهید رجایی به نام »محمد بهادری« بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از انفجار کانتینر 
جان خود را از دست داد. وی اظهار کرد: این فرد باسابقه بر براثر جراحت ناشی از انفجار بر 
بدنش راهی بیمارستان صاحب الزمان)عج( و بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.  دکتر 
نوروزیان تصریح کرد: بالفاصله نیروهای امدادی بندر شهید رجایی پس از جراحت ناشی از 
انفجار بر سر زنده یاد بهادری حاضر شده که مشاهده می کنند وی دچار ایست قلبی شده و 
از همانجا اقدامات درمانی جهت احیا را آغاز و در مســیر بیمارستان نیز ادامه پیدا می کند و 
حتی به مدت یکساعت در بیمارستان نیز همچنان استمرار داشت که متأسفانه این اقدامات 

پاسخگو نبود و وی جان خود را از دست داد.
ورود مدعی العموم به موضوع آتش سوزی در غرب بندرعباس

علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعالم کرد ، دادستان عمومی و انقالب 
بندرعباس به موضوع آتش ســوزی در بندر شــهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری 

کشور ورود کرده و جهت بررسی جزئیات این حادثه ، قاضی ویژه تعیین شده است.
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان طی مصاحبه ای اعالم کرد ، دادستان 
عمومــی و انقــالب بندرعباس به موضوع آتش ســوزی در بندر شــهید رجایی به عنوان 
بزرگترین بندر تجاری کشــور ورود کرده و جهت بررســی جزئیات این حادثه ، قاضی ویژه 

تعیین شده است.

انفجار در اراضی تحت مدیریت منطقه آزاد قشم

ورود مدعی العموم به موضوع آتش سوزی 
در غرب بندرعباس

 ندای هرمزگان از عالقه مندان    به حرفه خبرنگاری،
 روزنامه نگاری و گزارش نویسی دعوت به همکاری 

می نماید.
مراجعه حضوری 

ساعت مراجعه 9 لغایت 13

دعوت به همکاری

4

آغاز آموزش کسب و کار  1000 
 سرباز وظيفه درقالب طرح 

» سرباز مهارت«

 مجتمع بندری شــهید رجایی به عنــوان بزرگترین بندر 
کانتینری و معروف به دروازه طالیی اقتصاد ایران اســت 
کــه با وجود تحریم هــای ظالمانه دشــمنان، خبرهای 
خوشــی از فعالیت های اقتصادی پویا و رو به رشدی در 

این بندر مهم و راهبردی به گوش می رسد.
بندر شهید رجایی با ظرفیت ساالنه 1۰۰ میلیون تن کاال، 
بزرگترین و مهم ترین بندر جمهوری اسالمی ایران است 
کــه به تنهایی ۵۸ درصد عملیات کاالهای غیرنفتی، ۴۳ 
درصد عملیات جابه جایی فرآورده های نفتی و ۸۵ درصد 

از عملیات کانتینری بنادر کشور را بر عهده دارد.
آمارها حکایــت از آن دارد که روند صادرات غیرنفتی در 

این بندر صعودی بوده و تردد کشــتی ها نیز در آن روی 
موج رشــد اســت و اینها یعنی اینکه نبض تجارت بین 
المللــی ایران و به دنبال آن در این بندر مهم و راهبردی 
همچنان به تندی در حال تپیدن اســت و اقتصاد ایران با 

وجود همه مشکالت روی ریل توسعه در حرکت است.
عالوه بر این روند تخلیه کاالهای اساســی در بزرگترین 
بنــدر بازرگانی ایــران با توجه به ظرفیت هــا و امکانات 
موجود در آن در کمترین زمان ممکن انجام می شــود که 
نقش مهمی در تنظیم بازار این کاالها و حفظ ثبات قیمت 

و پیشگیری از تنش در اقتصاد دارد.
پایانه های ریلی – کانتینری این بندر افزون بر ۷۰۰ هزار 
TEU)هر واحد تی. ای. یو معادل یک کانتینر بیســت 
فوت( ظرفیت نگهــداری کاال دارند و می توان کانتینرها 
را در شــرایط ایمن به وســیله واگن به بندر وارد و از آن 

خارج کرد.

در بندر شهید رجایی حدود دو هزار پالک یخچالی وجود 
دارد که امکان پذیرش هر نوع کاالی وارداتی و صادراتی 
که نیازمند خدمات ســردخانه ای بسته به دمای استاندارد 
مورد نیاز برای نگهداری کاال باشد را فراهم کرده است.

در این بندر مهم و راهبردی ۵۰ پایانه و محوطه نگهداری 
کاال بــا راهبری بخش خصوصی فعالیــت دارند و همه 
فعاالن بخش دولتی و خصوصی امکانات و تســهیالت 
ویژه ای را فراهم کرده اند تا خدمات تخلیه کاال از کشتی، 
بارگیری محموله های صادراتــی و خروج کاالها از بندر 
در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت، انجام شود.

صادرات غیرنفتی از بندر شهید رجایی افزایش یافت
توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی یکی از راه های 
مهم رونق تولید و اشتغال و تقویت پول ملی است و نقش 

مهمی در رشد اقتصاد کشور دارد.
تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان مهمترین راهبرد توسعه 
اقتصادی کشور، در گرو ایجاد شرایط الزم برای افزایش 
صادرات غیر نفتی به عنوان راهکار خروج از اقتصاد تک 
محصولی نفت است که خوشبختانه آمارهای اعالم شده 
حکایــت از گام های مثبت در جهت رشــد این صادرات 

است.
»اله مــراد عفیفی پور« مدیــرکل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان گفت: طــی ماه های فروردین و اردیبهشــت 
ماه امسال شــش میلیون و 1۷۵ هزار و ۴16 تن کاالی 

غیرنفتی از بندر شهید رجایی صادر شده است.
وی بیان داشت: حجم صادرات کاالهای غیرنفتی از این 
بندر در مقایســه با مدت مشابه پارسال بیش از یک و دو 

دهم رشد داشته است.
عفیفی پور خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت ۷۸۴ 

هزار و ۵۵1 تن کاال از طریق این بندر وارد شده است.
روند رو به رشد تردد کشتی ها در بندر شهید رجایی

این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: طی بازه زمانی یاد شده 
6۷۰ فروند انواع کشــتی های اقیانوس پیما در ۴۰ اسکله 

این بندر پهلو گرفته که در همسنجی با مدت مشابه سال 
قبل شش دهم درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت: از این شــمار کشتی متردد در این بندر 
۵6۹ فروند باالی یک هزار تن و 1۰1 فروند نیز زیر یک 

هزار تن وزن داشته است.
 تخلیــه و بارگیــری حــدود 1۲ میلیون تــن کاال طی 

دو ماه اخیر
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه ویژه 
اقتصادی بندر شــهید رجایی اظهار داشت: طی ماه های 
فروردین و اردیبهشــت امســال 11 میلیون و ۷۰۴ هزار 
و 1۹۵ تــن انواع کاالی نفتی و غیرنفتی در بندر شــهید 

رجایی تخلیه و بارگیری شده است.
عفیفــی پور تصریــح کرد: از این رقــم، هفت میلیون و 
۷1۵ هزار و ۵۸۴ تن مربوط به کاالهای غیر نفتی و سه 
میلیــون و ۹۹۰ هزار و 611 تن فرآورده های نفتی تخلیه 

و بارگیری شد.
 خدمــات رســانی ویژه به شــناورهای حامــل نیازهای

 اساسی مردم 
مدیرکل بنادر و دریانوردی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
برای کمک به شــرایط اقتصادی کشــور تالش کردیم 
تا بــرای ترخیص و خروج کاالها از بندر شــهید رجایی 
بــه عنوان اصلی ترین دروازه تجــارت بین المللی ایران 
تســهیالتی را فراهم کنیم و این امر باعث شده تا خروج 

کاالها سرعت بیشتری بگیرد.
عفیفی پور ابراز داشــت: عالوه بر پهلودهی بدون نوبت 
و تخصیص امکانات و تجهیزات تخلیه کاالها از کشــتی 
و نگهــداری آنها در محوطه هــا، هماهنگی های مؤثری 
با دســتگاه های همکار از جمله گمرک صورت گرفته تا 

کاالهای اساســی وارده به بندر در کمترین زمان ممکن 
از بندر خارج و به مقاصد تعیین شــده در داخل کشــور 
ارسال شــود. وی اضافه کرد: تشریفات مربوط به تخلیه 
کاالهای اساســی از کشتی به سرعت و با دقت عملیاتی 
الزم انجــام و کامیون ها پــس از بارگیری بدون معطلی 

روانه استان های مختلف کشور می شود.
تخلیه حدود ۴۰۰ هزار تن کاالی اساســی در بندر شهید 

رجایی
وی افــزود: از ابتــدای ســال جاری تاکنــون، حجمی 
 نزدیک به ۴۰۰ هزار تن کاالی اساســی و ویژه در بندر 
شــهید رجایی از کشتی ها تخلیه و روانه بازارهای داخلی 

شد.
  ایــن مقام مســؤول بیان داشــت: عمده ایــن کاالها

 1۲۳ هــزار تن شــکر، 1۲۲ هــزار تن روغــن نباتی 
و حیوانــی، ۸۸ هــزار تــن کود و ســموم شــیمیایی، 
۴۹ هــزار تــن برنج و 1۰ هــزار تن کاغذ اســت. وی 
 یــادآور شــد: طــی دومــاه پایانی ســال گذشــته نیز 
166 هزار و ۸۳۴ تن از کاالهای اساسی و ویژه از طریق 

کشتی وارد بزرگترین بندر تجاری کشور شد.
عفیفی پور اظهار داشت: براساس اطالعات اعالم شده از 
سوی کشتیرانی ها و صاحبان کاال، برنامه ریزی شده تا 1۰ 
فروند کشتی حامل دام زنده و محموله های شکر و روغن 
خوراکی در ســال جاری در بندر شهید رجایی پذیرش و 
به فراخور نیاز کشور و بدون قائل شدن محدودیت زمانی 
برای تنظیم بازار روانه بازارهای داخلی شــوند.  مدیرکل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشــاره به تســهیالت در 
نظر گرفته شــده برای کاالهای اساسی از جمله برنج و 
روغن و سایر مایحتاج مردم، گفت: کشتی های حامل این 
گونه کاالها بدون نوبت در این بندر پهلودهی می شــوند 
و انبارهایی برای نگهداری اینگونه کاالها در نظر گرفته 
شــده تا به محض انجام تشریفات گمرکی از بندر خارج 
شــوند که این روند طی فصل بهار امسال سرعت خیلی 

خوبی گرفته است.

نبض تجارت  بين المللی در بندر شهيد رجایی تندتر می زند
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افزایش  از  مدیرکل منابــع طبیعی هرمــزگان 
اعتبارات صندوق توســعه ملی نســبت به سال 
گذشــته خبر داد و گفت: امسال اعتبار صندوق 
توســعه ملی به 62 میلیاردتومان افزایش یافته 

است.
به گزارش دریافتی؛ امید ذاکری اظهار داشــت: 
برای اولین بار در اســتان هرمزگان پروژه های 
صندوق توســعه ملــی را با نــگاه جامع نگری 
اجرا کــرده و براســاس جمع بنــدی عملکرد 
سال 97توســط سازمان جنگلها ومراتع کشوردر 
اردیبهشــت ماه جاری در اجرای سیاست های 
مدیریت جامع حوزه ابخیز به عنوان استان برتر 

در کشور شناخته شدیم.
وی افزود: با نگاه جامــع نگرانه به پروژه های 
ابخیزداری و با مشــارکت خیریــن و مردم در 
ترویج و فرهنگ ســازی جهت ایجاد و تحقق 
حضور مردم در منابع طبیعی کار کرده و تالش 
نمودیــم که تمامی پروژه ها پیوســت فرهنگی 

مطابق با همان منطقه را دارا باشند.

مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری هرمزگان 
تاکیــد کــرد: برای حفــظ و تقویــت خاک و 
 پوشــش گیاهــی  و مدیریــت 1000هکتــار 
رواناب های سطحی با اجرای علیات بیومکانیکی 
و بیولوژیکی ، بذرکاری و ...اقدامات بسیار جامع 
و گســترده ای در حوزه  آبخیــزداری با تالش 

همکاران ومشارکت مردم وخیرین طی سال 97 
انجام دادیم که بازخورد بسیار خوبی داشته است.

ذاکــری بــا اشــاره بــه ســاخت 11 ســازه 
بیان داشــت:  خیرســازآبخیزداری در اســتان 
 باســرمایه گــذاری 10میلیاردتومانــی مــردم

 ســازه های آبخیزداری ســاخته کــه پس از 

بارندگی های اخیر 3-4بار این سازه ها ابگیری 
شد تا با تقویت پوشش گیاهی از فرمایش خاک 
جلوگیــری گردد. وی گفت: طی ســال 97 ، از 
محل صندوق توســعه ملی 56 سازه آبخیزداری 
انجام شــد که یکی از شــاخصه های صندوق 
توسعه ملی ونقطه قوت در کشور جلب مشارکت 
های محلی  بود بطور مثال درشهرستان بشاگرد 
با دراختیار گذاشتن سیمان و نقشه از سوی اداره 
کل منابع طبیعی 500 سازه کوتاه آبخیزداری با 
مشارکت مردم وخیرین انجام شد وبه نوعی یک 
نهضت ابخیزداری به راه افتادکه می توان گفت 
نقطه قوتی در بشــاگرد و یک اقدام شاخص در 

سراسر کشور می باشد.
مدیرکل منابع طبیعی افزود: این در حالی است 
که در بشاگرد اراضی مســطح برای کشاورزی 
وجود نداردوبا جمع شــدن رسوبات پشت سدها 
در اراضی پایین دســت شــاهد رشد کشاورزی 
 و کشــت ســیر و ایجاد اشــتغال پس از ایجاد 

سازه های ابخیزداری هستیم.

»احمد جباری« برای کاندیداتوری افزایش اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش منابع طبیعی
در انتخابات مجلس در حوزه غرب 

هرمزگان استعفا داد

»احمــد جبــاری« رئیــس هیئــت  مدیره شــرکت 
ســرمایه گذاری و توســعه گردشــگری ایران برای 
کاندیداتوری در انتخابات مجلس شــورای اســالمی 
 درحــوزه غــرب هرمــزگان از پســت خود اســتعفا 

کرد.
جبــاری در گفت وگو با ایســنا، منطقــه خلیج فارس، 
اســتعفای خود را از ریاســت هیئت مدیره شــرکت 
ســرمایه گذاری و توسعه گردشــگری ایران به منظور 
کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسالمی در 

حوزه غرب هرمزگان تائید کرد.
گفتنی است جباری در دو دوره هشتم و نهم مجلس، 

نماینده غرب هرمزگان بود.
احمد جبــاری ریاســت کمیته حمل ونقــل مجلس 
شورای اســالمی، نائب رئیســی فراکسیون گمرک 
 مجلس شورای اســالمی، نائب رئیســی فراکسیون 
بنادر و دریانوردی مجلس شــورای اســالمی، نائب 
 رئیسی فراکسیون مناطق مرزی را نیز در کارنامه خود 

دارد.
به گزارش ایسنا، آخرین مهلت اســتعفا برای افرادی 
که قصد کاندیداتوری در انتخابات اســفندماه مجلس 
شورای اســالمی را دارند شانزدهم خرداد اعالم شده 

است.

سند تک برگی کاداستری پالک 
کولقان صادر شد

رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
بندرعباس گفت: در راســتای اجرای قانون کاداستر و 
دســتورالعمل اجرای آن ، سند تک برگ اراضی ملی 
روستای کولقان  به شماره پالک22 فرعی از 9 اصلی 

به مساحت 3000000 مترمربع صادر شد .
به گزارش دریافتی، وفاکیــش افزود: با صدور و اخذ 
سند رســمی دیگر معارضان و متصرفان نمی توانند 
در اراضی ملی تصرف، تخریب یا تغییر کاربری داشته 
باشــند و راهکار مناسبی برای تســهیل در مبارزه با 
زمین خواری و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی 
ملی اســت و تسهیل در روند دریافت تسهیالت یکی 
دیگر از ویژگی های تبدیل اسناد دفترچه ای به اسناد 

تک برگی است.

لطیفه های آلمانی

نوشته ی : هانس یواخیم کولن کامپف – آلمان
ترجمه ی: هادی بنایی

دخترکــی نزد مادرش رفت و گفت: یک ســکه یک 
مارکی به من می دهی ؟

مادرش پرسید: پول را برای چه می خواهی؟
دخترک با قیافه حق به جانبی گفت: برای آن پیرمرد 

بی چاره ای که آن جا سِر کوچه ایستاده است.
مادر گفت: البد مقصودت یک پیرمرد گدا است؟

دخترک گفت: نه، او بستنی می فروشد!
 ***

مردی ســگ بزرگــی خرید و از مالک قبلی ســگ 
پرسید: این سگ بچه ها را دوست دارد؟

- خیلی زیاد، ولی بهتر است برایش بسکویت بخرید، 
ارزان تر تمام می شود!

***
 قاضی از متهم پرســید: چه طور بــه خودتان اجازه 
دادید کــه یک دوچرخه را  از کنار دیوار گورســتان 

سرقت کنید؟
- آخر دیدم که خیلی غمگین کنار دیوار گورســتان 
ایســتاده ، فکر کردم حتمًا صاحبش ُمرده، خوب من 

هم خواستم او را تسلی بدهم !
***

مردی نزد دکتری رفت و از ضعف حافظه اش شکایت 
کرد. دکتر گفت: چند وقت است این طور شده اید؟ 

بیمار گفت: چند وقته ... چی ؟
***

شخصی از همکارش پرســید: آیا این همه پولی که 
بابت فراگیری درس آواز دخترتان پرداخت می کنید، 

ارزشش را دارد؟
همــکارش پیروزمندانه گفت:  البتــه، من تمام خانه 
 هــای همســایگان دور و بــرم را بــه نصف قیمت 

خریده ام !

 جان باختن محیط بان هرمزگانی 

در حین ماموریت

»بهروز رخش بهار« محیــط بان هرمزگانی در حین 
ماموریت جان خود را از دست داد.

 بــه گــزارش ایســنا، وی از محیط بانان برجســته 
استان هرمزگان بود که شــب گذشته)12 خرداد( در 
 حین مأموریت جان خود را از دســت داد. محیط بان 
»بهــروز رخش بهار« یکی از محیط بانان برجســته 
اســتان هرمزگان بــود که در حیــن ماموریت در اثر 
سانحه رانندگی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو 

دار فانی را وداع گفت.

خبرطنز جهان 

معاون آبزی پروری شیالت هرمزگان خبر داد:

نوبت دوم 
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزیوزارت جهاد کشاورزی

تاریخ 98/03/13شماره : 55/50/98/26 شناسه آگهی 488039

بهداشت و درمان صنعت نفت هرمزگان

آگهی مزایده 

بهداشــت و درمان صنعت نفت ناحیه هرمزگان در نظر دارد انواع اقالم اسقاطی شامل : کولر پنجره ای – 

تخت بستری و سایر اقالم به فروش از طریق مزایده به فروش می رساند. متقاضیان می توانند از تاریخ صدور 

آگهــی ظرف مدت یک هفته به آدرس: تازیان – شــهرک مروارید- درمانگاه امام رضا )ع( واحد خدمات 

مالی مراجعه نمایند. شرایط مزایده حضوراً بصورت مکتوب اعالم خواهد شد. 

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 97/07/20 شرکت مزبور به واصله مورخ  97/11/01 که در تاریخ 98/02/25 
از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است :

 1- موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت ســامان پندار )حســابداران رســمی( به ســمت بازرس اصلی و خانم اودت نواســارتیان هادانی  به ســمت
 بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.

2- روزنامه کثیراالنتشار جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
3- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396/12/29 به تصویب رسید.

رویا  زاهد نیا -رئیس اداره ثبت شرکت ها 

آگهی تغییرات شرکت پیرامون سیستم قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت 1903 و شناسه ملی 10861514341

برابر ســند شــماره 329844 مورخ 97/09/15 به واصله مورخ 98/02/21 که در تاریخ مورد اشاره از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای 
ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:

1- شعبه شرکت منحل گردید.
 2- آقای فلیپ وردئور به شــماره پاســپورت EP 992570 به نشــانی : ایران- تهران – دروس  خیابان یار محمدی – کوچه قو – کوچه فواد – پالک 1 – 

واحد 304 صندوق پستی 1944614936 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردیدند.

رویا زاهد نیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها 

آگهی انحالل شعبه شرکت خارجی سارنز مالیزیا اس دی ان بی اچ دی قشم 
به شماره ثبت 296 و شناسه ملی 14006724100

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 97/12/25 شرکت مزبور به واصله مورخ 98/02/25 که در تاریخ 98/02/31 
از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است :

- موسسه حسابرسی فرجام اندیشان محاسب و خانم مهناز دهنادی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

رویا زاهد نیا  - رئیس اداره ثبت شرکت ها

 آگهی تغییرات شرکت تهران تهویه قشم )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 34 و شناسه ملی 10861495678

برابر صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 98/02/03 شرکت مزبور به واصله مورخ 98/02/21 که در تاریخ 98/03/01 از لحاظ واریز هزینه های 
ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است :

- اختیارات بند 8 مندرج در ماده چهارده اساسنامه شرکت به مدیر عامل ) آقای جعفر رحیمی پور- به شماره ملی 5299611358 تفویض گردید.

رویا زاهد نیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تصمیمات شرکت پوشش بتن صدف آوام قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت 3040 و شناسه ملی 10980221228

شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شــرایط از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار 
 نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد« از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: 2098004641000005 روز دوشنبه مورخ 98/03/13

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان به آدرس بندرعباس – بلوار علی ابن ابیطالب )ع( – پشت 

سازمان مدیریت برنامه و بودجه
3- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام میگیرد.  

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه : از روز دوشنبه مورخ 98/03/13 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 98/3/21

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی – بارگزاری در سامانه بصورت PDF  تا ساعت 18 روز شنبه مورخ 98/4/1

•  الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهاد ها اعتبار داشته باشند. 

6- تاریخ گشایش پیشنهادها:  روز یکشنبه مورخ 98/04/02 ساعت 10 در سالن اجتماعات استان می باشد.

7- مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ 201/600/000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به شماره 

حســاب شــبای IR250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی از طریق  دســتور پرداخت ســاتنا با شناسه واریز 30 کاراکتری 
320039762263500650000000000006  قابل ارائه می باشد.

8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع  )الف( عالوه بر بارگزاری 

در ســامانه، می بایســتی بصورت فیزیکی و در پاکت در بسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/04/01 به دبیرخانه 
کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 07633678311 به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir  و آدرس 

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir  نیز مراجعه فرمائید.

- شماره تماس پشتیبانی سامانه 41934-021 ، دفتر ثبت نام در سامانه ) اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان( 07632253443

خبر

معاون آبزی پروری شــیالت هرمزگان با بیان اینکه میزان تولیدات 
ماهیان در دریای اســتان در ســال 97 بالغ بر پنــج هزار و 600 تن 
بوده که رتبه اول را در کشــور کسب نموده است گفت: خوشبختانه 
این میزان تولید بیانگر پیشــرفت های خوب استان هرمزگان در این 
صنعت طی سال های اخیر اســت.چنانچه بانکها حمایتهای الزم را 
انجام دهند در ســالهای آینده توسعه پرورش ماهی در دریا افزایش 
خواهد یافت. به گزارش دریافتی، عبدالرسول دریایی توسعه سرمایه 
گذاری های زیر بنایی در امــر آبزی پروری،ارتقای بهره وری منابع 
و عوامل تولید ،بهبود ســهم محصوالت شــیالتی در تامین امنیت 
غذایی،کاهش فشــار بر صید و منابع آبزیان در دریا،افزایش اشتغال 

ساحل نشینان،افزایش صادرات محصوالت شیالتی و ارز آوری برای 
کشور، افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور، بازسازی ذخائر ماهیان 

دریایی،ایجاد اشتغال و... را از اهم این برنامه ها خواند.
وی گفــت: تاکنون در این رابطه بالغ بــر 30 مجوز تولید و پرورش 

ماهی در دریا به ظرفیت 62000 تن صادر شده است.
دریایی قشــم، بندرلنگه، پارسیان و ســیریک دارای ظرفیت مناسب 
بــرای پرورش ماهی در دریا خواند و افزود: بدون شــک در صورت 
پرداخت تســهیالت مناســب و تخصیص ارز مبادلــه ایی مورد نیاز 
 فعاالن این عرصه شــاهد رشد، شــکوفایی و رونق خوبی در بخش 

آبزی پروری خواهیم بود.

توسعه پرورش ماهی در دریا باحمایت بانک های عامل و تخصیص ارز مبادله ای

 سرپرســت اداره کل تعاون، کار وفــاه اجتماعي هرمزگان از 
آغاز ثبت نام در ســیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان 
خبــر داد و گفت: کارآفرینان از هشــت خردادمــاه تا  پایان 
 تیرماه ســالجاري فرصت ثبت نام اینترنتي در این جشنواره را 

دارند.

"کیامــرث برخــورداري" افــزود: صاحبــان کســب و کار 
دارای نــوآوری و خالقیــت مــي تواننــد جهــت ثبــت 
 نــام و تکمیــل فرم هــا و ارســال مســتندات خــود بــه
    www.karafarinanebartar.irاینترنتي ســامانه   

مراجعه کنند.

وي بیان داشت: یازدهمین جشنواره  کارآفرینان برتر در سال 
98 با هدف ترویج و توســعه فرهنگ کار آفرینی  و شناسایی 
و انتخاب کارآفرینان برتر درســطح کشــور و معرفی آنان به 
 عنــوان الگوهای جامعه به آحاد مردم بویــژه جوانان، برگزار 

می شود.

آغاز ثبت نام سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر هرمزگان



بررسی وضعیت دشت های هرمزگان از لحاظ 
آب های زیر زمینی 

صادقی
با توجه به بیش از 14 ســال کمبود باران و خشکســالی وضعیت دشت های این استان از لحاظ 

آب های زیرزمینی بحرانی شده و بایستی چاره اندیشی شود. 
حفاظت از آب های زیر زمینی در اولویت برنامه های  وزارت نیرو است که منابع آبی زیرزمینی 
به عنوان منابع آبی اســتراتژیک و گاهی فوق اســتراتژیک تلقی می شود و با توجه به کاهش 

ساالنه روان آب ها این منابع امکان تغذیه دوباره ندارد 
 از منابــع آب هــای زیــر زمینــی به عنــوان دومین منبــع آب شــیرین موجــود در جهان 
)پس از یخچال ها( نام برده شــده و در نقاطی که آب های سطحی مانند دریاچه و رودخانه ها 
 وجود نداشــته و یا غیر قابل استفاده باشــد نیازهای آبی از طریق منابع آب زیر زمینی بر طرف 
می شــود . به گفته ایرنا یک سوم جمعیت جهان وابسته به ابهای زیر زمینی است که این رقم 

در استان هرمزگان بیش از 90 درصد اعالم شده است. 
برداشت بی رویه از مخازن آب زیر زمینی موجب شده که میزان تغذیه اب خوان جوابگو برداشت 
نبوده و در نتیجه ســطح آب های زیر زمینی افت کند که افت ســطح آب زیر زمینی مشکالتی 
همچون خشــک شــدن چاه های عمیق و نیمــه عمیق، کاهش دبی رودخانــه ها، قنات ها و 
چشــمه ها، تنزل کیفیت آب، افزایش هزینه پمپاژ در بر دارد و همچنین نشست فاضالب های 
صنعتی و شــهری، چاههای جاذب فاضالب های خانگی، دفع غیر بهداشتی کودههای حیوانی 
و اســتفاده بی رویــه از کودهای نیتروژنی در مزارع و باغات کشــاورزی و محل های تجمع و 
 نگهداری زباله ها از  مهمترین عوامل تهدید کننده کیفیت آب های زیر زمینی استان هرمزگان 

بوده  است .
اعمال مدیریت مصرف آب در بخش های شــرب و صنعت، جلوگیری از بهره برداری و انسداد 
چاههــای غیر مجاز و کنترل بهره برداری چاه های دارای پروانه و کنترل و اســتفاده بهینه از 
منابع آب های ســطحی موجود می تواند در زمینه کاهش بیشتر آبهای  زیر زمنینی این استان 
موثر باشــد  که به گفته استاندار هرمزگان هم اکنون 21هزار چاه آب در استان داریم که شش 
هزار حلقه ی ان غیر مجاز و بدون نظارت اســت و ســفره های اب زیر زمینی در حال از بین 

رفتن است . 
مدیر عامل شرکت اب منطقه ای هرمزگان نیز گفته در مجموع از 74 دشت استان 20 دشت ازاد  
است که تنها نیم درصد بار آبی را به دوش می کشد و 995 درصد برداشت ابهای زیر زمینی از 

54 دشت ممنوعه صورت می گیرد 
وی همچنین ابراز کرد که در راستایی حفاظت از منابع اب زیر زمینی و احیایی دشتها طرحهای 

تغذیه مصنوعی متعددی در دست اجرا و مطالعه داریم  
مالیی با اشاره به طرحهای در حال اجرا تصریح کرد، عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی شمیل و 
آشکارا در شهرستان حاجی آباد با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی ، عملیات تغذیه مصنوعی دشت 
بنو در شهرستان پارسیان با پیشرفت فیزیکی 80در صدی و تغذیه مصنوعی الور بستک در حال 
اجرا است و افزود با احداث حوضچه های تغذیه مصنوعی در این دشتها تا حدود زیادی کاهش 

محسوس اب سفره های زیر زمینی را به تاخیر خواهد انداخت  
وسعت دشتهای استان هرمزگان حدود 20 هزار کیلومتر مربع می باشد که منابع اب زیر زمینی و 
سطحی استقرار یافته در آن جهت توسعه کشاورزی و سایر مصارف مورد استفاده قرار می گیرد 
در اســتان هرمزگان به طور متوسط ســاالنه از 15 میلیارد متر مکعب آب برداشتی از منابع آب 
زیز زمینی بیش از 90 درصد در بخش کشاورزی و مابقی ان در بخش شرب، بهداشت و صنعت 

استفاده می شود .

شنبه 18 خرداد ماه 1398 / 4 شوال1440 / شماره 3194روزنامه سياسي، فرهنگي، اجتماعي

یادداشت

این که در ابتدای مطلب این عدد ســعد و یا به تعبیر 
گروهــی نحس آمده به دو دلیل اســت اول این که 
چنانچه ادبیات شفاهی را که امروز در دنیای مجازی 
فراوان یافت می شــود مالک قرار ندهیم، در ادبیات 
مکتوب آورده شــده است که این عدد در کشورهای 
صنعتی و پیشرفته ای مانند انگلستان و ایتالیا هم به 
عنوان عددی ویژه مطــرح گردیده به طوری که در 
برخی از آسانســورهای ساختمان های مجلل بعد از 
طبقه دوازده چراغ و شماره طبقه چهاردهم را نشان 
می دهد . دلیــل دوم هم اینکــه چنانچه این عدد 
نحس و بد شــگون هم باشد امید داشته باشیم دامن 
ببخشید پاچه ی خالو راشد ما را خدای نکرده نگیرد. 
گو اینکه هنرمندان و ارباب طنز، فرهیخته تر و سرد 
و گرم چشــیده تر و با تجربه تر از آن اند که گزک 
به دســت سوژه های منفی و یا نه چندان مثبت خود 
بدهند و از ویژگی های طنز خوب این اســت که گاه 
خود مطرح شــدگان در آنها ناچار به تعظیم و تکریم 
و یا حتی تعریف از مطالب طنز آمیز می گردند. شاید 
به این علت کــه بخواهند وانمود کنند که مطلب در 
مورد آنها نبوده و ایشــان هم به طور منطقی و قلبی 
با نظر طناز موافق هســتند و هدف مطالب کســان 
دیگری هســتند !!!! و گاه فقط پروردگار دانا می داند 

و خود این طرفها و بس ! 
ایــن را هــم یادآور شــوم کــه در حیــن معرفی 
کتــاب دوازده و یکمیــن خالــو، با خبر شــدیم که 
 چهاردهمین اثر خالو راشــد هم منتشــر شده است 

)دقیق مثل همان قضیه آسانسور( و چه بسا تا زمان 
چاپ این معرفی نامه در رسانه ها، پانزدهمین کتاب 

خالو چاپ نشده باشد !
خالو معترف است :

نه ! شاعر خوبی نبودم پیش از این ها 
شعری اگر گاهی سرودم پیش از این ها

هر سو که می شد لنگه کفشی می پراندم
هر جا دری را  می گشودم پیش از این ها

زنگار غم را از در و دیوار شهرم،
با خوش خیالی می زدودم  پیش از این ها ... 

بعد، از آنجا که  شــاعر هم مانند هر شــهروند دیگر 
باید گوشت کیلویی صد هزار و یا بیشتر را خریداری 
کرده و یا در فروشــگاه ها آن را مشاهده نماید می 

نالد و می خندد :
از سنگر دین شوت هوایی می زد 

گل های مهم به سبک دایی می زد 
هر تک به تکی قشنگ الیی می زد 

در خانه ولی ساز جدایی می زد
...

ای شیخ برو که کاسبی تعطیل است 
هم دست فقیر و هم غنی زنبیل است 

دزد نگرفته با همه فامیل است 
شک نیست که هابیل همان قابیل است 

...
و بعد وارد دنیای عشقوالنه می شود و باز : 

اینجا وزغها ، قلیان ندارند

پروانه ها مان تنبان ندارند
در پاچه  چیزی پنهان ندارند

چشمانم افسوس، که جان ندارند
تا عشق خود را بهتر ببینم

...
در دست گربه دیدم گل رز

یک جوجه اردک، شد عاشق بز
همراِه »می« خورد یک بسته چی توز 

زد پیش پای، بُزمجه ترمز
جنگل در این جا، قانون ندارد

...
و آنجا که قافیه و معنا تنگ می آید چنین می گوید :

من در لطافت، مانند سنگم 
در مهربانی، تیمور لنگم

در پای ملت، شلوار تنگم 
چون مرد بنگی، زبر و زرنگم

از اوج قدرت پایین پریدم
...

سپس می رسیم به نثرهای طنزآمیز خالو: 
»چای نوشــیدن پدر بزرگ دارای چند مرحله است، 
نخســت توجه شــما را جلب می کنــم به نحوه ی 
ریختن چای از قوری یا فالســک به داخل استکان 
که بســیار دیدنی اســت.  در این مرحله پدر بزرگ 
همچون تیراندازهای آماتوری که تیرشــان به هدف 
نمی خورد، بارها نعلبکی را مورد هدف قرار می دهد! 
بــه طوری که اطراف را تبدیل مــی کند به دریاچه 
ای از چای. حدود ده بیست سانت اطراف استکان و 
خودش را چنان خیس می کند که پس از بلند شدن 

همه به بابا بزرگ مشکوک می شویم« ... 
کتاب به دو بخش نظم و نثر تقســیم می شــود در 
بخش شــعری آن خالو آمیزه ای از طنز و فکاهه را 
دارد و اما در بخش نثر بیشتر به فکاهه پرداخته است 
و آنجاهایی هم که ظاهراً طنز است به قول فروشنده 
گان انبه در بندرعباس بدون اســتخوان است! قابل 
ذکر است خالو در مضامین شعری خود از مِن فردی 
تا حدی زیاد فاصله گرفته و به مِن اجتماعی نزدیک 
گردیده اما در بخش فکاهه و نثر بخصوص جاهایی 
کــه موضوعات جناحی و نیز فرقه ای مطرح شــده 
نوعی خام دستی مشاهده می گردد. اگر چه در بخش 

نثر نیز  کارهای خوب و بانمکی دیده می شود.
با آرزوی توفیق برای خالو با امید این که مهر خالو با 
توجه به پتانسیل باالی ادبی و حرفه ای ، هر روز در 
دل مخاطبانش ژرف تر گردد، خواندن این مجموعه 
را به ادب دوســتان و یاران طنز و ادبیات توصیه می 
نمایم چون در عین حال گفته اند مستمع بر سر ذوقع 
آورد صاحب ســخن را . خالو هم با نظر بازی بسیار 

منتظر نقد و نظرات مخاطبانش می باشد.
نشر جی بل- محسن اقتدار شهیدی
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 سرپرســت اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعي هرمزگان با اشاره 
به فعالیت 221 تشــکل و انجمن صنفي کارگري و کارفرمایي در 
استان گفت: توســعه و تقویت تشــکلها و انجمن هاي صنفي از 

برنامه هاي این اداره کل است.
»کیامرث برخورداري«در دیدار تشــکلهاي کارگري و کارفرمایي 
اســتان، بر رعایت اصل سه جانبه گرایی و حفظ منافع مشترک در 
تمامــي امور مرتبط با کار و تولیــد و رابطه کارگر و کارفرما تاکید 

کرد.
وي بیان داشــت: با توجه به لحاظ شدن اصل سه جانبه گرایي در 
قانون کار و همســو بودن و نقش دولــت، کارفرمایان و کارگران، 
باید از ظرفیتهاي گوناگون در جهت ایجاد هم افزایي بین شرکاي 

اجتماعي استفاده کرد.

 در این نشســت، تشــکل هاي کارگري و کافرمایي ضمن ارایه 
عملکرد و دستاوردهاي خود، مشکالت و پیشنهادایي را ارائه کردند.

در راســتای توســعه و ترویج ســه  جانبه گرایی کارگر، کارفرما و 
دولــت و بمنظور حفظ حقــوق، منافع مشــروع و قانونی و بهبود 
وضــع اقتصادی کارگــران و کارفرمایان که خــود متضمن حفظ 
منافع جامعه است، تشــکالت کارگری و کارفرمایی در واحدهای 
تولیدی تشــکیل شــده که ایــن تشــکل ها شــامل نمایندگی 
کارگــران، شــوراهای اســالمی کار، انجمن صنفــی کارگری، 
انجمن صنفی کارفرمایی، کانون شــوراهای اســالمی کار، کانون 
کارفرمایان و کانون های کارگران بازنشســته هســتند که شامل 
 جمعیــت کارگری و کارفرمایی قابل توجهی در اســتان هرمزگان 

هستند.    

فعالیت 221 تشكل كارگري و كارفرمایي در هرمزگان

خبـــر

به شماره ثبت 1651 و شناسه ملی 10861511850

برابر صورتجلســات مجامع عمومی عادی ســالیانه ، مجمع عمومی فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 98/02/16 شرکت مزبور به واصله مورخ 
98/02/21 که طی نامه شماره 98/131/ ت/ ق مورخ 98/02/21 به تأئید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قشم رسیده است و در 

تاریخ 98/02/23 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است :
1- آقای صالح افتخاری به شــماره ملی 3459762322 به ســمت رئیس هیأت مدیره، خانم رابعه صالحی پی پشتی به شماره  ملی3459784350 به سمت 
نایب رئیس هیأت مدیره ، آقای فردین افتخاری به شــماره ملی 3450032811 به ســمت منشــی هیأت مدیره، خانم ها اشــرف افتخاری به شــماره ملی 
3459813873 به ســمت مدیر عامل و عضو علی البدل هیأت مدیره، زینب افتخاری به شــماره ملی 3459956836 به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره 

برای مدت سه سال انتخاب گردیدند .
2- خانم ها فاطمه سلمانی و منیر پرو به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

 3- کلیه قردادها و اســناد تعهد آور از قبیل چک ، ســفته و برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیأت مدیره با امضای مدیر عامل و آقای صالح افتخاری
 )رئیس هیأت مدیره( همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای خانم اشرف افتخاری )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

4- اساسنامه جدید تعاونی مشتمل بر 52 ماده و 33 تبصره به تصویب رسید.
5- ذیل بند 4 ماده 12 اساسنامه به شرح صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/02/16 تغییر و اصالح یافت.

رویا زاهد نیا - رئیس اداره ثبت شركت ها 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی شناور سازی کامران سازه قشم 

برابر صورتجلســات مجامع عمومی فوق العاده مورخ 97/12/25، عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 97/12/27 شرکت مزبور به 
واصله مورخ 98/02/16 که در تاریخ 98/03/01 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 

 1- آقای رضا فطرس با واریز مبلغ ســیصد و شــصت میلیون ریال به صندوق شــرکت با احتســاب ســرمایه قبلی میزان ســهم الشــرکه خود را به مبلغ 
چهار صد میلیون ریال افزایش داد.

2- آقای وحید فطرس با واریز مبلغ دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال به صندوق شرکت با احتساب سرمایه قبلی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 
دو میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش داد.

 3- آقای احمد صارمی با واریز مبلغ ســیصد و شــصت میلیون ریال به صندوق شــرکت با احتســاب ســرمایه قبلی میزان سهم الشــرکه خود را به مبلغ
 چهار صد میلیون ریال افزایش داد.

4- آقای علی امیر ســرداری با واریز مبلغ دو میلیارد و نهصد و بیســت میلیون ریال به صندوق شــرکت با احتساب سرمایه قبلی میزان سهم الشرکه خود را 
به مبلغ سه میلیارد ریال افزایش داد.

5- خانم مهناز کریمی با واریز مبلغ دو میلیارد ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
6- خانم مینا وثوقی با واریز مبلغ دو میلیارد ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.

7- سرمایه شرکت مندرج در ماده چهار اساسنامه از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ ده میلیارد ریال افزایش و اصالح یافت. 
8- تعداد اعضای هیأت مدیره مندرج در ماده 14 اساسنامه به دو الی پنج نفر افزایش و اصالح یافت.

9- آقایان علی امیر ســرداری به شــماره ملی 0032901003 به سمت رئیس هیأت مدیره، رضا فطرس به شماره ملی 0068652534 به سمت نایب رئیس 
هیأت مدیره، خانم ها مینا وثوقی به شــماره ملی 0083181091 به ســمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره، مهناز کریمی به شــماره ملی 4391755823 و 

آقای وحید فطرس به شماره ملی 0450252558 به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت پنج سال انتخاب گردیدند.
10- مکاتبات، اســناد، اوارق تعهد آور تجاری و بانکی از قبیل چک،ســفته، بروات ، عقود اســالمی و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت 

مدیره متفقًا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
11- مرکز اصلی شرکت در قشم به نشانی : میدان گلدن سیتی – مجتمع مهتاب- پالک 28B – کد پستی 7951173847 تغییر یافت.

رویا زاهد نیا  -رئیس اداره ثبت شركت ها 

آگهی تغییرات شرکت نگین تک صنعت قشم ) با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت 4161 و شناسه ملی 14003861446

برابر صورتجلســات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 98/02/15 شرکت مزبور به واصله مورخ 98/02/18 که در 
تاریخ 98/03/01 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:  

1- آقای مهدی عالمی رســتمی به شــماره ملی 2181251452 به سمت رئیس هیأت مدیره خانم ناهید صباغ به شماره ملی 0064742709 به سمت عضو 
هیت مدیره و آقای سید علی طه به شماره ملی 0064502872 به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

 2- مکاتبات، اســناد و اوراق تعهد آور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، ســفته و بروات و عقود اســالمی و قراردادها با امضای آقایان ســید علی طه 
)مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره( و مهدی عالمی رســتمی )رئیس هیأت مدیره( متفقًا همراه با مهر شــرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر 

عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
3- مرکز اصلی شرکت در قشم به نشانی : میدان امامقلی خان – مجتمع تجاری و اداری سیمرغ – واحد شماره 70 – کد پستی 7951613584 تغییر یافت.

4- آقایان محسن فرجی و حیدر نقدی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 

رویا زاهد نیا  - رئیس اداره ثبت شركت ها 

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت امین آرمان قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت 3710 و شناسه ملی 14003237298 

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 98/02/17 شرکت مزبور به واصله مورخ 98/02/22 که در تاریخ 98/03/01 
از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:

- آقای ابوالفتح داوری و خانم فاطمه شجاعی دریائی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

رویا زاهد نیا - رئیس اداره ثبت شركت ها 

آگهی تغییرات شرکت آرمان محاسبات قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت 6115 و شناسه ملی 14007348992

برابر صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 97/11/02 شرکت مزبور به واصله مورخ 97/11/16 که در تاریخ 98/02/23 از لحاظ واریز هزینه های 
ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است :

- کلیه اوارق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره در غیاب مدیر 
عامــل بــا امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شــرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
رویا زاهد نیا  - رئیس اداره ثبت شركت ها 

آگهی تغییرات شرکت آتیه تجارت نقش جهان قشم ) سهامی خاص(
به شماره ثبت 5349 و شناسه ملی 14005563152

ســازمان اموال و اماک بنیاد مســتضعفان انقاب اســامی بنا دارد برای تكمیل كادر پرســنل خود در رشته های   
»كارشناس اماک و فروش«،»كارشناس آمار و اطاعات« و »كارشناس اداری و دبیرخانه« در شهر بندرعباس اقدام 

به برگزاری آزمون استخدامی نماید. 
برای اطاع از شرایط و ثبت نام از طریق بخش اطاعیه های استخدامی سایت زیر اقدام فرمایید.

www.daneshmandins.com  

آگهی استخدام آگهی تصمیمات شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم ) سهامی خاص(
به شماره ثبت 449 و شناسه ملی 10861499973  

برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 98/02/03 شرکت مزبور به واصله مورخ 98/02/21 که در تاریخ 98/02/31 از لحاظ واریز هزینه های 
ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:

- اختیارات بند 8 مندرج در ماده چهارده اساسنامه شرکت به مدیر عامل )آقای علیرضا اقدم به شماره ملی 1377852512 تفویض گردید.

رویا زاهد نیا - رئیس اداره ثبت شركت ها

         معرفی كتاب 

دوازده و یكمین اثر خالو راشد به زیور چاپ آراسته شد

»پُزناله«



نگاه آخر rrr

P باور داریم، » قلم « مقدس است؛ عهـــــد می بندیم همواره آن را پاس داشته و پاک 
نگاه داریم.

P باور داریم، » حرمت و حیثیت« همگان، محترم و خدشــه ناپذیر اســت؛ رعایت حریم 
اشخاص و پاسداشت کرامت انسانی افراد را اصلی ضروری و الزم می دانیم.

P بــاور داریــم، » آگاهــی داشــتن« حقی اساســی اســت و از ایــن روی، 
 خــود را متعهد مــی دانیم تــا در روایــت رویدادهــا، امانتداری صــادق بوده

 و با دقت و سرعت، انجام وظیفه نمائیم.
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ندای هرمزگان

شهناز خوش - ندای هرمزگان
سردار میرزایی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان با 

امیاری مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان دیدار کرد.
سردار میرزایی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هرمزگان با 
امیاری مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان پیرامون برگزاری کنگره شهدا ، برنامه 

های فرهنگی و فرهنگ سازی ارزش های دفاع مقدس  دیدار کرد.

ديدار سردار ميرزايی با امياری 
مديركل ورزش و جوانان هرمزگان

گروه ورزش
مســابقات دارات  گرامیداشت ماه مبارک رمضان ویژه مددجویان کمپ ترک 

اعتیاد در شهرستان حاجی آباد برگزار  شد. 
بنا به اظهار ابراهیم ارشــد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان حاجی آباد 
طــی بازدیدی که به همراه مهندس بهنام کریمی معاونت عمرانی فرمانداری 
شهرســتان حاجی آباد از کمپ ترک اعتیاد شهرســتان حاجــی آباد با هدف 
بررســی روند کار هــا کمپ ترک اعتیاد انجام گرفت مســابقات دارت نیز به 
مناســبت ماه مبارک رمضان و ایجاد شور و نشاط بین مددجویان  این کمپ 
بــا حضور 40 مددجو برگزار گردید و در پایان نیز به نفرات اول تا ســوم این 

مسابقات جوایزی به رسم یاد بود اهداء گردید .

عبدالمجید مرادی - جاسک
چهارمین دوره مسابقات فوتبال ساحلی جام رمضان جاسک یادواره مرحوم امید 
طاهــری که از اول ماه مبارک رمضان با شــرکت یازده تیم به صورت دوره ای 
در زمین ورزســی سنگ سیاه برگزار شده بود با قهرمانی تیم خوب  ملوان بحل 

به پایان رسید.
چهارمین دوره مسابقات فوتبال ساحلی جام رمضان جاسک یادواره مرحوم امید 
طاهری از اول ماه مبارک رمضان با شــرکت یــازده تیم به صورت دوره ای در 
زمین ورزســی سنگ سیاه برگزار شــد که در خاتمه تیم های ایثارگران و سرخ 
پوشــان به ترتیب مقام های دوم وسوم این مسابقات را بدست اوردند. از سوی 
کمیته فنی مسابقات حسام الدین بهروجه و سراج بادنوروز مشترکا با بیست گل 
زده اقای گل مســابقات معرفی شدند و تیم ســرخ پوشان به عنوان تیم اخالق 
معرفی  گردید.  در مراســم اهدا جوایز مهندس رادمهر فرماندار  ؛ اشفته شهردار 
؛ رفعی نیا و میریپور اعصای شــورای شهر ؛ مرادی ریس اداره ورزش وجوانان و 
کاملی جانشــین بسیج جاسک حضور داشتند. این مسابقات با همکاری  باشگاه 
فرهنکی ورزشی اروند وشهردار وشورای شهر اداره ورزش وجوانان خصوصا برادر 
زحمت کش شهداد امای برگزار شد. مهندس راد مهر فرماندار جاسک در مراسم 
اختتامیه بازی های فوتبال ســاحلی جام رمضان یــادواره مرحوم امید طاهری 
گفت: شهرستان جاســک ظرفیت های بالقوه خوبی در بیشتر زمینه ها دارد که 
نیاز هست با فراهم کردن زیر ساخت ها بصورت مشارکتی به  فرصت ها تبدیل 
شــود. وی بیان داشت : ورزش های ســاحلی بویژه فوتبال ساحلی یکی از این 
ظرفیت ها می باشــد که عالوه بر موقعیت شهرستان  و استقبال جوانان از این 

ورزش حتی می توان میزبانی مسابقات استانی و کشوری را گرفت .
فرماندار ورئیس شورای ورزش شهرستان جاسک  ضمن تقدیر وتشکر از رئیس 
اداره ورزش و جوانان ،داوران مربیان و بازیکنان و تبریک به دوتیم فینالیســت 
بابت برگزاری و حضور در این مســابقات بیان داشــت : ورزش الزمه هر جامعه 
اســت و برای مصون ماندن از آسیب های  اجتماعی می تواند با ایجاد فضاها و 
امکانات مناسب و رقابت بین جوانان با برگزاری مسابقات جذاب در توسعه رشته 
های ورزشی نیز گامی برداشت . الزم به ذکر است ؛ در این مراسم ضمن حضور 
مربیان ،ورزشــکاران و طرفداران تیم ها ، رئیس اداره ورزش و جوانان ،شهردار 
جاسک ،جانشین ناحیه مقاومت بسیج و اعضای شورای شهر نیز حضور داشتند .

گروه ورزش
جلسه روسای هیئت های ورزشی به ریاست 
مدیرکل و باحضور معاونین و روسای هیئت 
های ورزشــی درسالن جلســات اداره کل 

برگزار گردید.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل ورزش 
هرمزگان،محمودرضاامیــاری  وجوانــان 
درجلســه  هیــات های ورزشــی اســتان 
اظهارداشــت: هیئت های ورزشــی باید در 
جهت توســعه رشته های ورزشی برنامه ای 
جامع و جدید تدوین واداره کل نیز براساس 
برنامه ها و اهــداف هرهیئت حمایت مالی 

خواهیم نمود.

امیاری بیان داشــت: شــورای عالی ورزش 
استاندارمحترم  به ریاست  استان بطورمنظم 
هرمــزگان برگزار خواهیم نمود تا روســای 
هیئت ها انتظارات خودرا بیان کنندو اهداف 
و برنامه های خود برای توســعه وپیشرفت 

استان را دراین جلسه ارائه نمایند.
مدیرکل ورزش و جوانان تصریح نمود: باید 
راهکارها و برنامه هــای اجرایی وتاثیرگذار 
درورزش را در جلسات شورای عالی ورزش 

به استاندار ارائه نماییم .
متولی ورزش استان با بیان اینکه باید بخش 
خصوصی را در راستای ورزش فعال نماییم 
همچنین باید از فضاها و امکانات ورزشــی 

سایر دســتگاهها برای توســعه و پیشرفت 
ورزش استان بهره الزم راببریم.

امیاری همچنین با تاکید اعزام ورزشــکارن 
بــه المپیاد ورزشــی خاطرنشــان کرد: در 
مردادمــاه امســال دومین دوره مســابقات 
المپیاد در تمامی رشــته های ورزشی برگزار 
خواهدشــد و امیدواریم همــه هیئت های 
ورزشــی بهترین ورزشــکاران خود را برای 
این المپیاد آماده نمایند ، زیرا المپیاد ورزشی 
 یکی از رویدادهای مهم ورزشــی اســت و 
می تواند استعداد های زیادی را دراین المپیاد 
کشــف نمود. وی با تاکید براینکه قهرمانان 
و پیشکسوتان ورزشــی برای ورزش استان 
زحمات زیادی را طی سالیان متوالی متقبل 
شده اند به همین جهت به پاس قدردانی از 
زحمات آن ها درنظراســت مراسم تجلیل از 

ورزشکاران و پیشکسوتان را برگزار نماید.
مدیــرکل ورزش وجوانان هرمزگان خطاب 
به روســای هیئت های ورزشی خاطرنشان 
کرد: هیات هــا بایدبه همراه اعضای هیئت 
مربوطه نشستی با اینجانب درجهت توسعه 
زیرساخت های ورزش استان،توسعه ورزش 

قهرمانی وهمگانی برگزار نمایند .
گفتنی اســت روســای هیئت های ورزشی 
 گزارشــی از تقویــم اجرایــی وبرنامه های 

سال 98 را ارائه نمودند.

مديركل ورزش وجوانان هرمزگان عنوان كرد:

المپیاد  ورزشی فرصتی برای کشف استعدادهاست

گروه ورزش
دو پاروزن هرمزگانی به مرحله سوم اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی آب های 

آرام بانوان کشور دعوت شدند.
نایب رئیس هیات قایقرانی اســتان هرمزگان گفت : دو پاروزن هرمزگانی به 
مرحله سوم اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی آب های آرام بانوان کشور دعوت 
شدند. آرزو پاسالر افزود: هدیه کاظمی وکیانا کمال زاده قایقرانان دعوت شده 
به اردوی تیم ملی در بخش کایاک هســتند. وی گفت: مرحله ســوم اردوی 
آمادگی تیم ملی قایقرانی آب های آرام بانوان کشور دردریاچه مجموعه ورزشی 
آزادی تهران آغاز می شود. نایب رئیس هیات قایقرانی استان افزود: اردوی ملی 
پوشــان تا ۲۶ خرداد ادامه خواهد داشت. آرزو پاسالر گفت: تیم ملی قایقرانی 
آب های آرام بانوان ایران برای حضور در مســابقات قهرمانی جهان و کســب 

سهمیه المپیک ۲0۲0 توکیو آماده می شوند.

محمد قره گزلو - ندای هرمزگان
برترین های دوازدهمین دوره مســابقات شــطرنج المپیاد کارکنان شهرداری 
بندرعباس مشــخص شدند. دوازدهمین دوره مسابقات شطرنج المپیاد ورزشی 
کارکنان شــهرداری بندرعباس با هدف ایجاد شــور و نشاط بیشتر کارکنان و 
افزایش راندمان کاری برگزار شد.  این المپیاد در رشته های ورزشی فوتسال و 
والیبال ویژه آقایان و دارت، شطرنج، تنیس روی میز، فوتبال دستی، بدمینتون 
و پرتاب آزاد بسکتبال ویژه بانوان و آقایان برگزار می شود که در رشته شطرنج 

نتایج ذیل کسب گردید:
در بخش آقایان امید خالده از ســازمان مدیریت حمل  و نقل بار و مسافر مقام 
نخســت را از ان خود کرد، حسین سلیمانی و سهراب محمد زاده از منطقه دو 

نیز به ترتیب  عناوین  دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
همچنین در بخش بانوان نیز ســمیه عامری از ســازمان مدیریت پسماند بر  
سکوی اول ایستاد ، مرضیه عوض پور از شهرداری مرکزی دوم شد ؛ سیده منا 

دستوم و سهیال زارعی مشترکًا در جای سوم قرار گرفتند.

گروه ورزش
دومین دوره مسابقات فوتبال جام ستارگان هرمزگان ویژه ماه مبارک رمضان 

با قهرمانی تیم ستارگان احمدی به پایان رسید.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز خلیج فارس،در بــازی فینال این 
رقابت ها دیشــب تیم ستارگان احمدی در ورزشــگاه تختی بندرعباس با تک 
گل هادی دهقانی ۱ بر صفر تیم زاهد منتخب چاهو را شکســت داد و عنوان 

قهرمانی سال گذشته خود را تکرار کرد.
جام اخالق مســابقات نیز به تیم نایبند بندرعباس رســید و تیم زاهد منتخب 
چاهو هم عالوه بر کســب عنوان نایب قهرمانی به عنوان تیم پدیده مسابقات 
لقب گرفت. معین رنجبریان از تیم شــهرداری بندرعباس با ۵ گل زده عنوان 
آقای گلی رقابت ها را از آن خود کرد و پرویز کریمی دروازه بان تیم ســتارگان 

احمدی نیز به عنوان بهترین دروازه بان جام انتخاب شد.
دومین دوره مســابقات فوتبال جام ســتارگان هرمزگان با شرکت ۱0 تیم در 

ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار شد.

امامزاده سيدمظفر بندرعباس

مسابقات دارت ويژه مددجويان كمپ ترک اعتياد دعوت قايقرانان هرمزگانی به اردوی تيم ملی
در شهرستان حاجی آباد

خبر ورزشی خبر ورزشی

مسابقات جام رمضان 

چهارمين دوره مسابقات فوتبال ساحلی جام رمضان جاسک 

مهندس راد مهر ؛ با امکانات موجود می توانيم ميزبان 
مسابقات استانی و كشوری  باشيم آغاز آموزش كسب و كار  1000 سرباز وظيفه درقالب 

طرح » سرباز مهارت«
گروه ورزش

ورزش  مدیرکل  محمودرضاامیاری 
وجوانان هرمــزگان از آغاز آموزش 
وظیفه  وکار۱000ســرباز  کســب 
مهارت«  »ســرباز  طــرح  درقالب 

درهرمزگان خبر داد.
محمودرضا امیاری امروز طی گفت 
و گویی اظهار داشــت: در راستای 
اجرای تفاهم نامه فی مابین ســتاد 
وزارت  و  مســلح  نیروهــای  کل 
ورزش و جوانــان، در قالــب طرح 
»ســرباز مهارت«، یک هزار سرباز 
اســتان هرمزگان از این دوره های 
و  وکار  مهارت های عمومی، کسب 

کارآفرینی را فرا می گیرند.
آموزشــی  دوره های  افــزود:  وی 
مهــارت هــای عمومی اشــتغال 
و مهــارت هــای کســب و کار و 
کارآفرینــی بصورت نظری و عملی 

جمعا به مدت 80 ساعت برای یک 
هزار نفر از سربازان وظیفه نیروهای 
مســلح در محل پادگان ها و مراکز 

آموزشی انجام می گیرد .
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان 
تصریح کرد: ایــن طرح یک طرح 
ملــی وفراگیر اســت که از ســال 
97 بــه تدریــج ابتدا در۵ اســتان 

اجرایی شــده که در حــال حاضر 
درهرمزگان نیز طی تفاهم نامه ای 
با جهاددانشگاهی این طرح اجرایی 

و برگزارمی شود.
امیــاری ادامــه داد: تعامل و ایفای 
مهارت  طــرح  موضوع  در  نقــش 
ســرعت  و  ،تســهیالت  آمــوزی 
بخشی به انجام موثر موضوع طرح 

مهارت آمــوزی ،حمایت از جوانان 
و  اجتماعــی  تاثیرگذارونخبــگان 
فرهنگــی از اهداف این تفاهم نامه 

میباشد.
مهارت  داشــت:طرح  بیان  امیاری 
آموزی ســربازان وظیفه در مقاطع 
زمانی قبــل از شــروع خدمت در 
حین انجام خدمــت وظیفه و پس 
از آن با هــدف تامین نیازنیروهای 
امنیت کشور  وتامین  دردفاع  مسلح 
و کمک به اشتغال پذیری و تسهیل 

ورود آن ها به بازار کار می باشد.
نقش  ایفای  و  یادآورشد:تعامل  وی 
در موضوع مهارت آموزی ، تسهیل 
و ســرعت بخشــی به انجام موثر 
موضوع طرح مهارت آموزی،حمایت 
از جوانــان تاثیرگــذار و نخبــگان 
از دیگراهداف  اجتماعی و فرهنگی 

این تفاهم نامه می باشد.

مسابقات شطرنج المپیاد کارکنان شهرداری

برترين های مسابقات شطرنج المپياد كاركنان 
شهرداری بندرعباس

فراخوان جذب جوانان در قالب سازمان های مردم نهاد
گروه ورزش

های  مشــارکت  گفت:توســعه  عامری  مجتبی 
اجتماعی جوانان در گروه فعالیت های داوطلبانه 

می باشد.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش 
وجوانان هرمزگان،مجتبی عامری گفت:توســعه 
مشارکت های اجتماعی جوانان در گروه فعالیت 
های داوطلبانه می باشد.یکی از مولفه های مهم 
شــکل گیری مشــارکت نهادمند درعصرحاضر 
توجه به تعیین و تبیین نقش گروه های اجتماعی 
از جانب حاکمیت است، کشورما به لحاظ جمعیتی 
از جوان ترین کشورهای دنیا محسوب می شود 
و اســتان هرمزگان جزء دومین رتبه درکشور به 
لحاظ نسبت جمعیت جوان به کل جمعیت استان 
می باشد،ســازمان های مردم نهــاد جوانان با 
پذیرش نقش درابعاد فرهنگی،اجتماعی وفعالیت 
ارادی در امور محله،شهر چه بصورت مستقیم و 

چه بصورت غیرمستقیم درتعیین سرنوشت خود 
و جامعه سهیم شده و به حیات اجتماعی وجامعه 

شکل و بویی تازه می بخشند.
عامری افزود: جوانان عالقمند به فعالیت درقالب 
ســازمان های مردم نهاد جوانان در بازه ســنی 
)۱8تا 3۵سال( که عالقمند در فعالیت درعرصه 
های اجتماعی ،فرهنگی،هنری و...این اداره کل 

بوده مجوز فعالیت صادر می کند.
معاون فرهنگی وامورجوانان بیان داشــت: تمام 
مراحل ثبت نام وصدور مجوز سیســتمی شده و 
شرایط یکسانی به تمامی جوانان درسطح استان 
فراهم می کند که در کمترین زمان مجوز آن ها 

صادر می گردد.
عالقمندان می توانند با مراجعه به آدرس وبگاه 
و  مراجعــه   http://saman.msy.gov.ir
درخواســت خود را ثبت کنند تاهمــکاران بنده 
جهــت راهنمایی و توضیحات بیشــتر با آن ها 

تماس بگیرند.
وی ادامه داد :این سامانه درراستای تحقق دولت 
الکترونیک راه اندازی شــده است و با استفاده از 
آن حداکثــر مدت ۲ماه پس از ارائه درخواســت 
وثبت تقاضای صدور اعتبارنامه ســمن از سوی 
 جوانــان در ســامانه ،گواهینامــه الزم راصادر 
می کند و این مشروط به انجام سریع مراحل کار 
و ارائه مدارک مورد نیاز به طور کامل و به موقع 

از سوی جوانان است.

مسابقات فوتبال جام ستارگان  احمدی

قهرمانی تيم ستارگان احمدی در جام ستارگان
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