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 کرونا از وحشت تا واقعیت 
در هرمزگان

تکذیب مشاهده ابتال به ویروس 
کرونا در بندر شهید رجایی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان:

کاالهای استراتژیک در استان به 
حد مطلوب ذخیره سازی شده 

است
1

مردم هرمزگان نگران کاالهای شب 
عید نباشند

کاالهای استراتژیک در استان به حد 
مطلوب ذخیره سازی شده است.

و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
ذخیره  سازی  از  هرمزگان  تجارت 
حد  در  استان  استراتژیک  کاالهای 

مطلوب خبر داد.
در  برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
حاشیه  در  قاسمی  خلیل  هرمزگان؛ 
خلیج  قادهار  سردخانه  از  بازدید 
فارس محل ذخیره سازی گوشت مرغ 
اظهار داشت:  قرمز  و گوشت منجمد 
بازار  تنظیم  ستاد  مصوبات  اساس  بر 

پایانی  ایام  برای  کاالها  سازی  ذخیره 
و آغازین سال نو برای مصرف مردم 
شده  گرفته  نظر  در  ها  استانی  هم  و 

است.
از  استراتژیک  کاالهای  افزود:  وی 
قرمز  گوشت  مرغ،  گوشت  جمله 
پرتقال  و  و سیب  برنج  منجمد، شکر، 
استانهای  و  استان  های  سردخانه  در 
همجوار در حد مطلوب ذخیره سازی 
گونه  هیچ  جای  و  است  شده  انجام 

نگرانی وجود ندارد.
در ادامه قاسمی عنوان کرد: در راستای 

ستاد تنطیم بازار استان تا کنون 300 
تن گوشت قرمز، 300 تن پرتقال، 700 
تن سیب، بیش از 5 هزار تن شکر و 
سازی  سازی  ذخیره  آرد  تن   2هزار 

شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان محل های عرضه و توزیع اقالم 
منتخب  صنفی  واحدهای  را  اساسی 
بزرگ ای  زنجیره  های  فروشگاه   و 

 اعالم کرد.

 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خبر داد:

 کاالهای استراتژیک در استان به حد مطلوب
 ذخیره سازی شده است

مردم هرمزگان نگران کاالهای شب عید 
نباشند

اساسی  کاالهای  ایرنا-  بندرعباس- 
هرمزگان  مردم  نیاز  مورد  واستراتژیک 
به حد  پایانی سال و شب عید  ایام  برای 
کافی ذخیره سازی شده و جای هیچ گونه 

نگرانی وجود ندارد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
هرمزگان روز یکشنبه درحاشیه بازدید از 
منجمد  گوشت  و  مرغ  گوشت  سردخانه 
براساس  گفت:  فارس  خلیج  قادهار  قرمز 
مصوبه ستاد تنظیم بازار هرمزگان، ذخیره 
سازی کاالها برای ایام پایانی و آغاز سال 
شده  درنظرگرفته  مردم  مصرف  برای  نو 

است.
اساسی  کاالهای  افزود:  قاسمی  خلیل 
قرمز  گوشت  مرغ،  گوشت  جمله  از 
در  پرتقال  و  سیب  و  برنج  شکر،  منجمد، 
سردخانه های استان هرمزگان و استان های 
همجوار درحد مطلوب ذخیره سازی انجام 

شده است.
تنطیم  ستاد  راستای  در  داشت:  بیان  وی 
گوشت  تن   300 تاکنون  هرمزگان  بازار 

سیب،  تن   700 پرتقال،  تن   300 قرمز، 
بیش از 5 هزار تن شکر و 2هزار تن آرد 

ذخیره سازی سازی شده است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
هرمزگان، محل های عرضه و توزیع اقالم 
و  منتخب  صنفی  واحدهای  را  اساسی 
فروشگاه های زنجیره ای بزرگ اعالم کرد.

تخلف  هرگونه  خواست  مردم  از  قاسمی 
صنفی گرانفروشی، درج نکردن قیمت، کم 
فروشی، صادرنکردن فاکتور خرید، تقلب و 
احتکار و افزایش قیمت را به سامانه ۱2۴ 
سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان 

گزارش دهند.

مردم هرمزگان نگران کاالهای شب عید نباشند
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ناگفته های مدیر ژئوپارک قشم 
درباره گنبد نمکدان

 بهره برداری از اراضی میگو در میناب 
صـفحه4را بـخوانید

»كم آبي ديگر شعار نيست«
نوبت  دوم فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي

گزار  مناقصه  دستگاه  عنوان  به  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
مورخ   130890 شماره  به  مناقصات  برگزاري  قانون  به    استناد  دارد  نظر  در 
محالت  آب  توزيع  شبكه  اصالح  اجرايي  عمليات  موضوع   با  مناقصه   83/11/17
ريال   8/375/552/158 برآورد  مبلغ  با  حومه   و  بندرعباس  شهر  سطح   در 
) هشت ميليارد و سيصد و هفتاد و پنج  ميليون و پانصد و پنجاه و دو هزار و يكصد و پنجاه و 
 هشت ريال ( براي مدت 12 ماه و  ضمانتنامه  شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ   000/000/
419 ) چهارصد و نوزده  ميليون ريال ( به پيمانكار  داراي رتبه 5 رشته آب از سازمان 

برنامه و بودجه واگذارنمايد.
 از كليه شركتهاي صالحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت 
مي شود از   تاريخ درج آگهي به مدت پنج  روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي 
به مبلغ 000/000 /5 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه 
به  اين شركت  قراردادها  امور  به  اداري  در ساعات  اسناد   مناقصه  بابت خريد  گلشهر 
نشاني بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را 

دريافت نمايند .
نامه  از صور پيش بيني شده در آئين  به يكي   متقاضي مي تواند مبلغ   ضمانتنامه  را 
تضمين در معامالت دولتي كه   در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه 
گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت الك و 
مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه 
پيشنهاد تا ساعت 15 مورخ 98/12/24 مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي 
كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز الزم )65( در ساعت 10 مورخ 98/12/26 در 
كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از 

پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  . 
فاضالب  و  آب  شركت  اينترنتي  سايت  به  توانند  مي  عــالقمنــدان  ضـــمن    در 

هرمزگان به نشانيWWW.Abfa  :    Hormozgan.Com مراجعه نمايند .             
  هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.                        

  روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک گفت: درخت کنار با نام علمی ziziphus در سطحی به مساحت یک 
هزار و 750 هکتار به عنوان رویشگاه طبیعی در مناطق الور میستان، دهنگ، ایلود، براشت و فرامرزان گسترش دارند که از ابتدای 

مهرماه شروع به گلدهی کرده و در اسفندماه ماه میوه آن برداشت می شود.
حامد احمدپور افزود: عالوه بر جنگل های طبیعی کنار در سطح شهرستان، ٨7 هکتار به عنوان طرح های جنگلکاری مشارکتی در 
قالب ماده ی 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به متقاضیان عالقه مند واگذار شده که با کاشت گونه های بومی 

کنار کمک زیادی به توسعه و گسترش این گونه ی ارزشمند در سطح شهرستان خواهد کرد.
کنار از جمله درختان میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری است که با شرایط سخت محیطی به ویژه خشکی و کم آبی مقاوم بوده و 

میوه آن سرشار از انواع ویتامین های B،C وE ، کلسیم، فسفر و آهن است که برای سالمتی فواید زیادی دارد.

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزداری بستک:

درختان کنار در شهرستان بستک به بار نشست

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى 
بستک:

درختان كنار در شهرستان بستک 
به بار نشست

دو مورد مشکوک ابتال به ویروس کرونا در هرمزگان بستری هستند
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پنجمین جلسه هماهنگى هفته منابع طبیعى 
و ابخیزداری با حضور اعضا در محل سالن 

کنفرانس اداره کل برگزار شد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اط��اع رس��انى منابع 
طبیعى هرمزگان؛دراین جلسه امید ذاکری 
آبخی��زداری  و  طبیع��ى  مناب��ع  مدی��رکل 
اظهارداش��ت : ط��ى هفته مناب��ع طبیعى در 

تمامى حوزه های صندوق توس��عه ملى باید 
عملیات نهالکاری و خش��که چین باحضور 
دهیاران، بخشداران و گروههای مردم نهاد 

و جوامع محلى اجراشود.
وی ضمن تاکید برباش��کوه برگزار نمودن 
هفت��ه مناب��ع طبیع��ى دراس��تان هرمزگان 
اف��زود: برنام��ه های فرهنگى و ش��اد برای 

ای��ن هفت��ه درنظر گرفته ش��ود ت��ا بتوانیم 
تمامى گروههای س��نى را دراین برنامه ها 
مش��ارکت دهیم.مدیرکل مناب��ع طبیعى و 
ابخی��زداری هرمزگان تاکی��د کرد: تمامى 
شهرستانها مستندات برنامه های اجرایى را 
روزان��ه به اداره کل ارس��ال نموده و مانور 
یگان حفاظت و اطفا حریق در یکى از نقاط 

بحرانى شهرستان بندرعباس برگزار شود.
 درادام��ه این نشس��ت ریی��س اداره منابع 
طبیع��ى شهرس��تان بندرعب��اس از اجرای 
کمربند سبز در روس��تای سرخون و برتوم 
و کاشت نهال توسط بسیج در این روستاها 
خبرداد.همچنی��ن ریی��س اداره آموزش و 
تروی��ج و مش��ارکتهای مردم��ى اداره کل 

مناب��ع طبیعى از عضوی��ت تمامى همکاران 
منابع طبیعى در س��امانه همی��اران طبیعت 
خب��رداد و گف��ت: حضور دان��ش آموزان و 
گروهه��ای مردم نه��اد به عن��وان همیاران 
طبیعت بس��یار چشمگیر اس��ت که باید از 
برتری��ن ه��ای مناب��ع طبیعى درای��ن هفته 
تقدیر ش��ود زیرا  هم��راه و همیار طبیعت و 

منابع طبیعى هستند.
در پایان این نشست مکان روز درختکاری 
نهای��ى ش��ده و هماهنگى ه��ای الزم جهت 
برگزاری باشکوه روز درختکاری با حضور 

مردم و مسئوالن انجام شد.

    
یادداشت

پیشرفت فیزیکی 40 درصدی  
پروژه آبخیزداری  حوزه آبخیز 
هماگ تلگردو-زیارت پاکوه از 

محل صندوق توسعه ملی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
بندرعب��اس از پیش��رفت فیزیک��ی ۴0 درصدی 
پروژه آبخیزداری  ح��وزه آبخیز هماگ تلگردو-

زی��ارت پاکوه  خبر داد.به گ��زارش پایگاه اطالع 
رس��انی منابع طبیعی هرمزگان ؛روح اهلل وفاکیش 
گفت: این س��ازه آبخیزداری از مح��ل اعتبارات 
صندوق توس��عه با پیش��رفت فیزیکی ۴0درصد 
و ارتف��اع مفید ٨ متر  و ظرفی��ت کنترل رواناب  
س��الیانه ۱50 ه��زار متر مکع��ب از روند خوبی 
برخوردار می باشد.وی افزود: این پروژه با هدف 
مدیری��ت رواناب ،کنترل س��یالب های فصلی و 
مقابله با پیامدهای ناشی از سیل ، خشکسالی و کم 
آبی و تامین آب موردنیاز روستاهای پایین دست 
، تغذیه سفره های زیرزمینی، توسعه کشاورزی و 
رونق تولیدات  روستاهای پایین دست ،جلوگیری 
از مهاج��رت و اش��تغال زای��ی و همچنین  بهبود 
کیفیت آب و کاهش میزان  EC آب در دس��ت 

اجرا قرار دارد.
پیشرفت فیزیکی  85 درصدی 

عملیات اجرایی پروژه 
آبخیزداری حوزه ایسین  از 
محل اعتبارات صندوق توسعه

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
بندرعباس در بازدید از  س��ازه آبخیزداری حوزه 
ایس��ین به همراه مع��اون آبخی��زداری اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: این پروژه 
از مح��ل اعتبارات صندوق توس��عه با پیش��رفت 
فیزیکی ٨5 درصد و ظرفیت کنترل روانال ۱50 

مترمکعب  در دست اجرا می باشد.
روح اهلل وفاکی��ش گف��ت: ای��ن پ��روژه با هدف 
مدیری��ت رواناب ،کنترل س��یالب های فصلی و 
مقابله با پیامدهای ناشی از سیل ، خشکسالی و کم 
آبی و تامین آب موردنیاز روستاهای پایین دست 
، تغذیه سفره های زیرزمینی، توسعه کشاورزی و 
رونق تولیدات  روستاهای پایین دست ،جلوگیری 
از مهاج��رت و اش��تغال زای��ی و همچنین  بهبود 
کیفیت آب و کاهش میزان  EC آب در دس��ت 

اجرا قرار دارد
پیشرفت فیزیکی 85 درصدی 

عملیات مکانیکی بسته فارغان از 
محل اعتبارات صندوق توسعه 

ملی حاجی آباد
آبخی��زداری  و  طبیع��ی  مناب��ع  اداره  رئی��س   
شهرس��تان حاجی آباد از پیش��رفت فیزیکی ٨5 
درصدی عملیات مکانیکی بس��ته فارغان از محل 
 اعتبارات صندوق توس��عه ملی در این شهرستان

 خبر داد.
 ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی منابع طبیعی 
و آبخی��زداری هرمزگان ؛ ایوب ش��کاری گفت : 
این پ��روژه بعد از حدگذاری و تعیین دقیق محل 
اجرای عملی��ات آبخیزداری و پ��ی ریزی زمین 
مورد نظر به پیمانکار جهت اجرای پروژه عملیات 
مکانیکی احداث سد حوزه آبخیز بسته فارغان از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تحویل گردید 
که پروژه مذکور ٨5 درصدی پیش��رفت فیزیکی 
داشته است .ش��کاری افزود : این پروژه مکانیکی 
به ش��رکت ماهان بتن تحویل پیمانکار داده شده 

است /.
پیشرفت فیزیکی  95 درصدی 
پروژه مدیریت رواناب ) بند 

بندسار خاکی ( منطقه چاه مسلم 
و نخل یوسف بندرلنگه از محل 

صندوق توسعه ملی
 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
بندرلنگه  از پیش��رفت فیزیک��ی  پروژه مدیریت 
رواناب ) بند بندس��ار خاکی ( منطقه چاه مسلم و 

نخل یوسف بندرلنگه خبر داد.
به گ��زارش پایگاه اط��الع رس��انی منابع طبیعی 
هرمزگان ؛سیامک آرمان گفت:  عملیات اجرایی 
این پروژه شامل احداث بند های خاکی با عرض 
) پایی��ن 9  متر وب��اال 3 متر(  ، طول 230 متر و 
ارتفاع ۱.2 مت��ر  که بصورت عمود بر آبراهه ها 
می باش��د که تا کنون 95 درص��د عملیات اجرا  

شده است  .
وی افزود: هدف از اجرای این سازه ها  را تغذیه 
سفره های آب زیرزمینی، کنترل سیل ، جلوگیری 
ازهدررفت آب و فرسایش خاک و مقابله با پیامد 

های ناشی از سیل وخشکسالی دانست.
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مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى هرمزگان ؛

نهالکاری و خشکه چین در حوزه های صندوق توسعه در هفته منابع طبیعی اجرا شود

نمایندگان منتخب هرمزگان در مجلس اعالم شدند
ایسنا/هرمزگان نتایج نهایى یازدهمین 
دوره انتخاب��ات مجل��س یازده��م در 
پن��ج  و  هرم��زگان مش��خص  اس��تان 
نماینده صاحب کرسى نیز اعام شدند.
رییس س��تاد انتخابات استان هرمزگان 
صبح امروز)چهارم اس��فندماه( در جمع 
خبرن��گاران از معرف��ی منتخبین مردم 
استان در مجلس شورای اسالمی خبرداد 
و گف��ت: از بین ۴۴ نام��زد انتخاباتی در 
استان پنج نفر حائز اکثریت نسبی آرای 
ش��دند، احمد مرادی با ۱۶7 هزار و ٨۴ 
رأی، محمد آش��وری تازیانی با 93 هزار 
و ٨۴2 رای و منص��ور آرامی با ٨7 هزار 
و ٨70 رای به عنوان نمایندگان منتخب 
م��ردم در حوزه مرکزی اس��تان معرفی 

شدند.
به گزارش ایس��نا، »احمد م��رادی« در 
س��ابقه خود فرماندار بندرعباس، رئیس 
هیئت ورزش ه��ای جانبازان و معلولین 
اس��تان هرم��زگان، مدیرکل سیاس��ی و 
امنیت��ی اس��تانداری و نماین��ده مجلس 
دهم، »محمد آش��وری« معاون استاندار 
هرمزگان، رئیس هیئت فوتبال اس��تان، 
چه��ار دوره نمایندگ��ی مجل��س و عضو 
هیئت رئیسه مجلس و »منصور آرامی« 
شهردار بندرعباس، رئیس هیئت فوتبال 
استان هرمزگان، معاون سازمان بنادر و 
دریان��وردی و نماینده مجلس نهم را در 

کارنامه دارند.

سخنی با منتخبان مردم
فروغ مسلم زاده- مدیرمسئول

ا
انتخابات با تمام حواش��ی و متونش به پایان رس��ید و 
اینک فصل مطالبه گری و عمل به وعده هایی اس��ت 
که هر کدام از وکالی مردم تالش نمود کفه ترازوی 

وعده وعیدش ازدیگری سنگین تر باشد. 
امروز زمان کار برای صداقت و اعتماد مردمی اس��ت 
ک��ه پابه پای انقالب پیش آمده اند و بیش از ۴ دهه 
اس��ت که هر نوع تحریم و س��ختی و فشاری را برای 
اس��تواری و پایداری نظام مقدس جمهوری اس��المی 

متحمل شده اند. 
مردم تالش کردن��د علیرغم تمام س��یاه نمایی های 
دش��منان داخلی و خارجی نش��ان دهند که پابه پای 

انقالب آمده و هرگز ناامید نخواهند شد.
منتخب��ان مردم بهوش باش��ند که این دوره ش��رایط 
کاری بس��یار س��خت تر از قبل است و مردم اگاهانه 
ریزتری��ن اقدامات انان را زیرنظ��ر خواهند گرفت و 

قضاوتی عادالنه و آگاهانه خواهند داشت .
منتخبانی که تا ماه دیگر بر کرس��ی های بهارس��تان 
تکیه خواهندزد بدانند این چهار س��ال فرصتی بسیار 
زودگذر و طالیی اس��ت که باید بیش��ترین بهره را از 
ان برده و تمام توان وتالش خودرا برای رفاه واسایش 
م��ردم ووض��ع قوانینی که موجب س��هولت در روند 

معیشت و اقتصاد کشور می شود بکنند. 
مردم انتظار دارند که با رفتن منتخبانشان به مجلس 
قوانینی وضع بش��ود که درصدی از مشکالت انباشته 
شده در حوزه های اش��تغال، اقتصاد و فرهنگ بهبود 
یافت��ه و م��ردم تف��اوت را حس کنند ن��ه انکه وعده 
ها وش��عارها فقط در روزها و لحظ��ات داغ تبلیغات 

محصور شده و هرگز به منصه ظهور و عمل نرسد.
نگاه��ی ب��ه می��زان آرای منتخبان م��ردم هرمزگان 
نش��ان می ده��د که علیرغم همه حواش��ی و تخلفات 
بوجود آمده مردم به عملکرد و کارنامه های روش��ن 
وشفاف رای دادند و افرادی را که چهارسال پابه پای 
م��ردم در دورافتاده ترین نقاط اس��تان در تردد بوده 
و ش��بانه روز برای بهبود شرایط و وضعیت معیشتی 
 هرمزگانی ها تالش کردند انتخاب کرده وبه مجلس

 فرستادند. 
امروز مردم اگاه تر از همیش��ه با بینش سیاس��ی باال 
س��عی در انتخاب گزین��ه های اصلح دارن��د و مانند 
س��نوا ت قبل دیگ��ر قبیله ای رای نم��ی دهند واین 
هش��داری اس��ت برای افرادی که قصد نمایندگی و 
وکال��ت بر مردم را دارند ت��ا بدانند که مردم منتظر 
اق��دام و عمل بوده و برای هر اق��دام ماندگار ارزش 
قایل بوده وقدردان اقدام��ات خیرخواهانه نمایندگان 

خود هستند. 
انتظار اس��ت نمایندگان مردم ب��ا همت بلند و تعامل 
دوسویه و هماهنگی با تیم پنج نفره خود تالش کنند که 
با اجماع بر سرمسایل کالن و ملی ومنطقه ای بتوانند 
برای مردم کار کرده و بدوراز حواشی سعی نمایند در 
پایان دوره خدمت خود کارنامه ش��فاف و روش��نی از 
خود برجا گذارند چ��را که مردم بهترین قاضی برای 
 عملکرد چهارساله نمایندگان و مدیران اجرایی خواهند

بود. 

فقر شب را گرسنه تا صبح خوابیدن نیست روز را بیهوده به شب رساندن است
ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان هرمزگان  

امر به معروف و نهى از منکر یک وظیفه همگانى است

و  بن��ادر  کل  مدی��ر  ایس��نا/هرمزگان 
دریان��وردی هرم��زگان از نصب دس��تگاه 
پایش آناین آلودگى نفتى در اس��کله وی ژه 
حم��ل مواد نفت��ى بندر ش��هید رجایى برای 

اولین بار در بنادر کش��ور خبر داد.
ال��ه م��راد عفیفی پ��ور صب��ح امروز)چهارم 
اس��فندماه( در جمع خبرنگاران، ضمن تشریح  
نحوه فعالیت دس��تگاه پایش آنالین آلودگی 
نفتی اظهار داش��ت: این دستگاه با استفاده از 
امواج الکترو مغناطیس��ی آلودگی نفتی را در 
محدوده دید سنس��ورهای خود رویت کره و 
از طریق فرس��تنده های رادیویی به دس��تگاه 

گیرنده ارس��ال می کند.
وی ادام��ه داد: دس��تگاه گیرن��ده نیز پس از 
دریافت فرکان��س مربوطه در صورت وجود 
هرگون��ه موادآالینده نفتی بر روی آب، یافته 
ه��ای خود را به کامپیوتر کاربر اطالع داده و 
از طری��ق آالرم هایی وقوع آلودگی را با ذکر 

موقعی��ت جغرافیای��ی اع��الم م��ی کن��د.
عفیف��ی پ��ور گفت: پ��س از اط��الع کاربر و 
شناس��ایی  مح��ل دقی��ق آلودگ��ی، تیم های 
دریای��ی و اجرایی اقدامات پیش��گیرانه را به 
منظور جلوگیری از بس��ط و گسترش آلودگی 

به محیط های پیرامونی انج��ام م��ی دهن��د.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان 
اینک��ه تعیین محل نمونه ب��رداری از اهمیت 
باالی��ی جهت دس��تیابی به اطالع��ات موثق 
برخوردار اس��ت تصریح کرد: پس از اجرای 
دقی��ق عملی��ات م��کان یابی دس��تگاه پایش 
آنالین آلودگی نفتی در محل نصب و بررسی 
ه��ا در هر ش��رایط آب و هوایی و به صورت 

ش��بانه روزی انجام می گیرد.
به گفته عفیفی پور این دستگاه بطور آزمایشی 
در بخش��ی از اس��کله نفتی بندر شهید رجایی 
نصب شده که با حصول اطمینان از آزمایش 
ها و صحت سنجی گزارشات در سایر اسکله 

ه��ا و ترمین��ال ه��ای نفتی و مح��دوده آب 
شیرینکن نیز اجرا و قابل بهره برداری است.
به گ��زارش ایس��نا، بندرش��هید رجایی با 3 
پس��ت اس��کله فعال نفتی و بندر خلیج فارس 
بعنوان زون نفت��ی منطقه وی ژه اقتصادی بندر 
ش��هید رجایی با ۱2 پس��ت اس��کله فعالیت 
نم��وده، همچنین به دلیل گس��تردگی فعالیت 
ه��ای نفت��ی در ای��ن بن��در و جلوگی��ری از 
اثرات مخرب زیس��ت محیطی و تاثیر آن بر 
اکوسیستم آبی، دستگاه پایش آنالین آلودگی 
نفتی برای اولین بار در س��طح بنادر ایران در 

بندر ش��هید رجایی نصب ش��ده اس��ت.

قشم- ایرنا- س��ه هزار و 500 هکتار از مراتع 
قش��م توسط تیم جهادکش��اروزی قشم ردیابی 
ش��د که تا کنون ملخ صحرایی مش��اهده نشده 

است.
مدیر جهاد کش��اورزی روز یکشنبه به خبرنگار 
ایرنا گفت: رصدهای این مدیریت آبان ماه سال 
جاری آغاز شده و پایش ها همچنان ادامه دارد.

مال��ک یزدان پن��اه افزود: با توج��ه به اینکه از  
پارس��یان گزارش هایی مبنی بر مش��اهده ملخ 
دریافت شده و با توجه به همسایگی شهرستان 
لنگ��ه، تی��م ردیاب در غرب جزی��ره به پایش 

مراتع مشغول هستند.
وی ادام��ه داد: دهیاران و م��ردم محلی نقش 
مهمی در شناس��ایی و اقدام به موقع دارند که 
در ای��ن زمین��ه آموزش های الزم ارائه ش��ده 

است.
مدیرجه��اد کش��اورزی اظه��ار ک��رد: از تمام 
دهیاران و اعضای ش��ورای اس��المی روس��تاها 
درخواس��ت می ش��ود در صورت مشاهده ملخ 
مهاجم از طریق شماره تماس های این مدیریت 

مراتب را گزارش کنند.
شهرس��تان  م��ردم  همچنی��ن  اف��زود:  وی   
نی��ز ب��ه مح��ض مش��اهده دس��تجات مل��خ 
مرات��ب را ب��ا ش��ماره های 07۶3533۴35۴، 
09۱72٨5۴50۴ و یا س��امانه 33۱5 در میان 

بگذارند.
از ابتدای اجرای ط��رح مبارزه با آفت ملخ در 
س��ال گذش��ته تا کنون بیش از ۶۴0 هکتار از 
مراتع این شهرستان در  منطقه های روستاهای 
َگَورزی��ن، تُنبان، دیرس��تان، زیران��گ، ِدفاری، 

زینبی، کووه ای و جزیره الرک سمپاشی شد.
بیش از 500 هکتار زمین در شهرس��تان قشم 
زیر فعالیت های کش��اورزی، ش��یالت و امور 
دامی قرار دارد و ۶ هزار و ۶20 بهره بردار در 

این بخش فعال هستند.
شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، هنگام 
و الرک ب��ا ۱50 ه��زار نفر جمعی��ت در میان 
آب های خلیج فارس به موازات ساحل استان 

هرمزگان گسترده شده است.

ملخ صحرایی در قشم مشاهده نشد
صنای��ع  و  گردش��گری  فرهنگ��ى،  می��راث  مدی��رکل  حض��ور  ب��ا  ایس��نا/هرمزگان 
پدافن��د  فرمان��ده  و  جاس��ک  شهرس��تان  فرمان��دار  هرم��زگان،  اس��تان  دس��تى 
جاس��ک  تلگرافخان��ه  مرم��ت  نام��ه  تفاه��م  جاس��ک  کش��اورز  ش��هید   هوای��ى 

امضاء شد.
رضا برومند صبح امروز)چهارم اس��فندماه( با اش��اره به اینکه تلگرافخانه جاس��ک با سابقه ی 
تاریخی این پتانس��یل را دارد که عالوه بر معرفی پیش��ینه نسبت به ایجاد قطب گردشگری و 
افزایش جاذبه های توریستی در شهرستان جاسک فعالیت کند، افزود: تملک این اثر تاریخی 
در اختیار پدافند هوایی جاس��ک می باشد و به همین منظور تفاهم نامه مرمت این تلگرافخانه 
جهت حفاظت اضطراری به منظور جلوگیری از فرسایش این اثر با پدافند هوایی امضاء شد.

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان هرمزگان ادامه داد: طی این 
تفاهم نامه، اقدامات مرمتی، تهیه پالن معماری و نقش��ه های مورد نیاز با همکاری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان و پدافند هوایی جاسک انجام می شود.

برومن��د ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه تلگرافخان��ه جاس��ک مرب��وط ب��ه دوره صف��وی، بی��ان 
 ک��رد: ای��ن اث��ر در س��ال ۱3٨5 ب��ه ش��ماره ۱۶2۶9 در فهرس��ت آث��ار مل��ی ب��ه ثبت

 رسیده است.

نصب دستگاه پایش آنالین آلودگی در اسکله های نفتی بندر شهید رجایی

 دو مورد مش��کوک ابتا به وی��روس کرونا در 
هرمزگان بستری هستند.

ایس��نا/هرمزگان مدی��ر رواب��ط عموم��ی و امور 
بین الملل دانش��گاه علوم پزشکی هرمزگان پیرو 
شایعات منتشر شده مبنی بر بستری شدن تعداد 
زیادی مورد مش��کوک در بیمارس��تانهای شهید 
محمدی و اس��تان گف��ت : درحال حاضر فقط دو 
مورد مش��کوک ابتال به ویروس کرونا در استان 
وج��ود دارد.دکتر فاطمه نوروزیان در گفت و گو 
با ایس��نا، ضمن تکذیب ش��ایعات پخش شده در 
فض��ای مجازی، اظهار کرد: ه��م اکنون دو بیمار 
مش��کوک به ویروس کرونا در بیمارس��تان های 
ش��هید محمدی بندرعباس و پیامبر اعظم قش��م 
بس��تری هس��تند که کلی��ه اقدام��ات کنترلی و 

درمانی برای این بیماران در حال انجام است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ص��ورت مثبت ش��دن 
بیماری به ویروس کرونا اطالع رس��انی می شود، 

خاطرنش��ان کرد: مهم ترین راه انتقال این بیماری 
تماس با اشیاء یا محیط آلوده و ترشحات تنفسی 
فرد بیمار است.این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
این بیماری بیش��تر از راه تماسی از فرد بیمار به 
فرد سالم منتقل ش��ود، خاطرنشان کرد: رعایت 
بهداش��ت فردی و شستش��وی مداوم دس��تها با 
آب و صابون به ویژه پس از اس��تفاده از وس��ایل 
عموم��ی بهترین راه جلوگی��ری از انتقال بیماری 
کرون��ا  اس��ت.مدیر روابط عموم��ی و امور بین 
الملل دانش��گاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: 
همچنین رعایت فاصله بی��ش از یک متر با فرد 

بیمار ضروری است.
وی از همه هرمزگانی خواس��ت از سفر و حضور 
غیرض��روری در مکان ه��ای عموم��ی و ش��لوغ 
خودداری کنند و از دست دادن و روبوسی کردن 

و درآغوش گرفتن خودداری کنند.

 دو مورد مشکوک ابتال به ویروس کرونا 
در هرمزگان بستری هستند

تفاهم نامه مرمت تلگرافخانه جاسک امضاء شد

مدیرکل بیمه سالمت هرمزگان 
هشدارداد:

لغو قرارداد محتکرین 
و گرانفروشان تجهیزات 

پزشکی پیشگیری از کرونا
علی��زاده گفت: ق��رارداد مراک��ز طرف ق��رارداد بیمه 
س��المت که اقدام به احتکار و یا گران فروش��ی لوازم و 
تجهیزات پزش��کی پیش��گیری از ویروس کرنا از جمله 

ماسک و مواد ضدعفونی کننده و... کنند لغو می شود.
» علی علیزاده «، مدیرکل بیمه س��المت هرمزگان در 
گفتگو ب��ا خبرنگار خبرگزاری شبس��تان در بندرعباس 
اف��زود: ب��ا توجه به افزایش اس��تفاده از ماس��ک، ماده 
ضدعفون��ی کننده و تجهیزات پزش��کی پ��س از اعالم 
ش��یوع کرونا در کشور، برخی ها از شرایط موجود سوء 
اس��تفاده کرده و نس��بت به احتکار و گران فروش��ی این 
اقدام کرده اند که موجب نارضایتی ش��هروندان و بیمه 

شدگان شده اند.
وی تصریح کرد: درصورت مش��اهده چنی��ن اقداماتی 
در مراکز طرف قرارداد بیمه س��المت، نس��بت به لغو 

قرارداد با آنها اقدام می شود.
مدیرکل بیمه سالمت استان هرمزگان گفت: با کسانی 
که به هر طریقی بخواهند با جان و س��المتی شهروندان 
بازی کنند و سالمتی مردم را به خطر بیندازند، برخورد 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه در راس��تای حمایت از بیمه ش��دگان، 
چنین تصمیمی اتخاذ شده است، اظهار کرد: اجازه سوء 
اس��تفاده به هیچ قشری در حوزه س��المت مردم داده 

نمی شود.
 

س��جاد  ام��ام  س��پاه  فرمان��ده   - بندرعب��اس 
)ع( هرم��زگان عن��وان ک��رد: انتخاب��ات تجل��ى 
 بزرگترین دس��تاوردهای درخش��ان نظام اسامى

 است.
به گزارش خبرنگار مهر، س��ردار اباذر س��االری 
ب��ا حض��ور در ش��عب اخ��ذ رأی در بزرگتری��ن 
رویدادمه��م انتخابات مجلس ش��ورای اس��امى، 
ش��رکت ک��رد و در جم��ع خبرن��گاران گف��ت: 

انتخابات یک فریضه الهى و سرنوش��ت سازبرای 
نظام اس��امى به ش��مار مى آید و اهمییت مجلس 
ش��ورای اس��امى آن قدر با ارزش است که امام 
خمین��ى )ره( بنی��ان گ��ذار کبیر انقاب اس��امى 

مى فرمایند مجلس در رأس همه امور است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در ای��ن مقط��ع حس��اس 
دش��منان بیکار ننشس��ته اند و با جو س��ازی های 
بى اس��اس و تو طئه های دروغ در صدد تضعیف 

حض��ور م��ردم هس��تند که بحم��د اهلل م��ردم ما 
هوش��یارانه و با بصیرت انقابى همچون گذش��ته 
یکى پس از دیگری نقش��ه های شوم آنها را نقش 

بر آب کرده اند.
فرمانده سپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان یاد 
آور شد: حضور منسجم، یکپارچه و پرشور مردم در 
انتخاب افراد شایس��ته، متعهد، دلسوز و پاکدست 
 نقش بسزایى در توسعه و پیشرفت کشور را فراهم

 مى کند.
س��ردار س��االری عنوان داش��ت: جایگاه مجلس 
ش��ورای اسامى جایگاه بسیار باالیى است، لذا بر 
آحاد ملت واجب است که با حضور پررنگ خود 
حماس��ى دیگر را در تاریخ درخشان انقاب رقم 
بزنند و زمینه پیش��رفت نظام و انقاب اسامى را 

فراهم آورند.

فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان:      انتخابات تجلی بزرگترین دستاوردهای درخشان نظام اسالمی است



قشم- ایرنا- مدیر ژئوپارک قشم پس از انتشار گزارش ایرنا 
درباره مش��خص شدن حریم ژئوس��ایت نمکدان ناگفته های 

جدیدی را قضیه این مکان اعام کرد.
در روزها و هفته های اخی��ر ایجاد مزرعه های پرورش میگو در 
نزدیکی ژئوس��ایت گنبد نمکدان قثشم باعث انعکاس خبرهای 

مختلفی شد که یک موج خبری به همراه داشت.
گنبد نمکی قشم به ارتفاع حدود 2٨0 متر با قطر قاعده ای حدود 
هفت کیلومتر به دلیل پدیده دیاپیریس��م سر برآورده است. در 
این گنبد ۱7 غار نمکی وجود دارد که یکی از آنها طوالنی ترین 
غار دنیاس��ت و نمک های داخل غار حدود 570 میلیون س��ال 
عمر دارند.همچنین وجود چشمه های نمک و سفیدپوش کردن 
دّره ها و زمین های اطراف این گنبد چش��م اندازی زیبا به منطقه 
داده است.خبرهای اولیه حاکی از این امر بود که یکهزار و 200 
هکتار مزرعه میگو در محدوده غار نمکدان و گنبد نمکی واگذار 
و این امر باعث ش��ده اس��ت که غارها در معرض تخریب قرار 
بگیرد. امری که منجر به مواجه ش��دن ژئوپارک قشم با کارت 

قرمز و اخراج از ژئوپاک جهانی خواهد شد.
در بررس��ی های اولیه از محیط زیست، میراث فرهنگی، سازمان 
منطقه آزاد قش��م و دیگر نهادهای مس��وول مشاهده شد که با 
س��ردرگمی آمار مختلفی از فاصله بین مزرعه ها تا ژئو س��ایت 
مذکور ارائ��ه می ش��ود.آخرین گزارش خبرگ��زاری جمهوری 
اس��المی مسائلی درباره تعیین حریم گنبد نمکی با عنوان حریم 
اصلی ژئوسایت گنبد نمکدان قشم مشخص شد روز چهار شنبه 
30 بهمن مله س��ال جاری منتشر ش��د.مدیر ژئوپارک قشم که 
ه��م اکنون به طور همزمان مدیر میراث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دس��تی س��ازمان منطقه آزاد قش��م نیز هست، درباره 
اظهارات مختلف بیان ش��ده در این گزارش ناگفته هایی داشت 
ک��ه در گفتگو با خبرنگار ایرنا مطرح کرد.علیرضا امری کاظمی 
روز ش��نبه گفت: برخ��الف اظهارات س��رمایه گذاران پرورش 
میگو، ژئوپارک درباره س��اخت میگو ب��ه دلیل فعالیت آنان در 
حریم گنبد نمکی، به آنان اخطار داده است.وی افزود: در همان 
آغاز به کار س��اخت م��زارع میگو، در آنجا حاضر ش��دم و به 
س��رمایه گذاران اعالم کردم که فعالیت آنان تخلف است و کار 

باید متوقف شود.
مدیر ژئوپارک قشم ادامه داد: فردای همان روز به آنان اخطار 

کتبی داده شد و رسید آن هم موجود است.
وی تصری��ح کرد: به آنان اعالم ش��د که ب��ا توجه به اینکه آن 
اراض��ی در محدوده ممنوعه قرار دارد، ب��ه مدیریت ژئوپارک 
قشم مراجعه کنند.امری کظمی افزود: با مراجعه سرمایه گذاران، 
به آنان توقف کار ابالغ و مس��اله تعیین تکلیف شد، اما کسانی 
که دارای منافع هستند مسائل را به گونه ای دیگر جلوه دادند.

وی ادامه داد: با انتش��ار گزارش ه��ا درباره تایید فعالیت مزارع 
میگو توس��ط اینجانب، پاسخ را به روابط عمومی سازمان منطقه 
آزاد قشم ارائه کردم که در صورت صالحدید منتشر می شود.

حل شدن نمک در آب بحث انحرافی است
مدیر میراث فرهنگی منطقه آزاد قشم گفت: اغلب جزیره های 
خلیج فارس گنبد نمکی هستند و اگر آب دریا بخواهد آن ها را 

حل کند تا حاال باید این جزیره ها تمام می شدند.
ام��ری کاظمی ادامه داد: به عنوان مثال همه جزیره هرمز نمک 
اس��ت و مانند قشم نیس��ت که بخشی از آن را خاک و رسوب 
تش��کیل دهد.وی بحث حل شدن نمک را یک مبحث انحرافی 
دانس��ت و اظهار کرد: به طور کل می توان گفت طببیعت و در 
این مورد خاص گنبد نمکدان با دریا، تا زمانی که انسان دخالت 
نکند، از نظر مقاومت، فرس��ایش، انحالل، باال آمدن گنبد نمکی 

و دیگر مولفه ها به یک تعادل رسیده است.
گسل، حوزه ی آبی و مولفه های تخصصی عامل های تعیین حریم 

گنبد نمکدان است
مدیر ژئوپارک قشم درباره منتشر نشدن حریم ژئوسایت گنبد 
نمکی نیز گفت: برای فهم نقش��ه ی ش��ماتیک ژئوپارک نیاز به 

اطالعات تخصصی است تا بتوان توضیحات الزم را داد.
وی ادامه داد: برای تعیین حریم بحث حل ش��دن نمک مطرح 
نیس��ت، بلکه مولفه های دیگری مطرح اس��ت ک��ه از جمله می 

تواند به وجود گسل اشاره کرد.
امری کاظمی تصریح کرد: در این منطقه یک سیس��تم گس��لی 
بس��یار ش��لوغ و عمیق وجود دارد که برای تعیین حوزه مالک 
قرار می گیرد.وی افزود: مس��اله دیگر آن که این منطقه، نقطه 

پایان��ی حوزه آبگی��ر کل محدوده اس��ت و ایجاد یک س��ایت 
مصنوعی باعث می شود تمام سیستم آبی و آبریزش آن مختل 
ش��ود.مدیر میراث فرهنگی منطقه آزاد قش��م ادامه داد: مساله 
سوم این است که واکنش گنبد نمکدان نسبت به آب همگامی 
که روی س��طح آن ق��رار بگیرد با آبی ک��ه در مجاور آن قرار 
دارد متفاوت است.وی خاطرنشن کرد: پارامترهای دیگری نیز 
وجود دارد که زمین شناس��ان با مطالع��ه مجموع این مولفه ها 
مشخص میکنند که بارگزاری سنگین یا تغییر چشم انداز، تا چه 

محدوده ای می تواند برای گنبد خطرناک باشد.
امری کاظمی در پاس��خ به اینکه چرا تا کنون این مسائل مطرح 
نش��د، اظهار کرد:  پاسخ ها با مس��تندات  کامل در جایگاه های 
قانونی ارائه ش��ده تا  واقعیت به صورت کارشناس��ی مشخص 

شود.
روندهای درون سازمانی مخل ارتباط با رسانه ها

مدیر ژئوپارک قشم در رابطه با اخالل در ارتباط با رسانه ها نیز 
گف��ت: رابطه ما با رس��انه ها و به خصوص خبرگزاری جمهوری 
اسالمی مناسب اس��ت که به دلیل این اختالل ها، رابطه ها قطع 
ش��د و باعث شد نتوانیم در برابر منابع غیر موثق یا نیمه موثق 
از خ��ود دفاع کنیم.امری کاظمی ادامه داد: مس��اله دیگر نیز این 
اس��ت که برخی نهادهای مربوط که به این مساله ورود کرده اند، 
درخواس��ت داشتند که مصاحبه ای انجام نش��ود تا التهاب جامعه 
فروکش کند و کار در یک فضای آرام و با کارشناسی پیش برود و 
نتیجه اعالم ش��ود.وی تصریح کرد: ما به احترام این درخواست، با 
رسانه ها مصاحبه نکردیم و امور را از طریق حقوقی پیگری کردیم.

مدی��ر میراث فرهنگی منطقه آزاد قش��م افزود: به عنوان مثال در 
وزارت می��راث فرهنگی دو نشس��ت برگزار ش��د که در آن رییس 
امور اراضی کش��ور، معاون وزیرمیراث فرهنگی و مسووالن جهاد 

کشاورزی  محیط زیست حضور داشتند.
وی ادام��ه داد: در ای��ن جلس��ه همه متفق الق��ول تخلف را تایید 

کردندو صورتجلسه آن موجود است.
مدی��ر ژئوپارک قش��م در پایان خاطرنش��ان کرد: م��دارک حریم 
موجود اس��ت و البته س��خنان زیادی برای گفت��ن دارم اما به دو 

دلیلی که بیان شد، تا صدور رای نهایی سکوت کردیم.

روابط عمومی  اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان

کد امداد جنگل ومرتع

1504
 ))سامانه 1504 (( آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص حریق و تخریب و تجاوز

به  عرصه های طبیعی است 

3

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگى، 
گردشگری و صنایع دس��تى هرمزگان گفت: 
»دوره آموزش��ى فین شناس��ى از سری دوره 
های هرمزگان شناس��ى در ش��هر فین برگزار 

مى ش��ود.
ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی اداره کل میراث 
دس��تی  صنای��ع  و  گردش��گری  فرهنگ��ی، 
3 اس��فند  هرمزگان، فائقه اتابک امروز ش��نبه 
م��اه با بیان این مطلب گفت: »دوره آموزش��ی 
»فی��ن شناس��ی« به همت معاونت گردش��گری 
اداره کل و ب��ا هم��کاری موسس��ه آموزش��ی 

گردش��گری جه��اد دانش��گاهی، ٨ اس��فند ماه 
در ش��هر فی��ن برگزار می ش��ود.«او با اش��اره 
ب��ه اینک��ه این دوره آموزش��ی برای ش��ناخت 
بیشتر ش��هر فین از منظر تاریخی و گردشگری 
برگزار می ش��ود، ادامه داد: »شرکت کنندگان 
در این دوره گواهی نام��ه معتبر وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری را دریافت 
میراث  کل  اداره  گردش��گری  می کنند.«معاون 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی هرمزگان 
دوره  ای��ن  در  ش��رکت  »متقاضی��ان  اف��زود: 
آموزش��ی می توانن��د جه��ت کس��ب اطالعات 

  33۶٨۴۴09 ش��ماره  ب��ا  ثبت ن��ام  و  بیش��تر 
تم��اس حاص��ل نماین��د.« 

کیوسک های اطاع رسانى در بندرعباس 
راه اندازی مى ش��وند

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردشگری اس��تان هرمزگان گفت: با همکاری 
انجمن های گردش��گری کیوس��ک های اطالع 
رس��انی ب��رای ن��وروز ۱399 در بوس��تانها و 
اماکن پرتردد بندرعباس راه اندازی می شود. 
ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی هرمزگان، 

رض��ا برومن��د ام��روز 3 اس��فند در جلس��ه با 
روس��ای انجمن های گردشگری استان با اشاره 
ب��ه این مطل��ب گف��ت: در این کیوس��ک های 
ب��ه  راهنمای��ی  و  الزم  خدم��ات  گردش��گری 
معرفی  اف��زود:  می ش��ود،  ارائ��ه  گردش��گران 
جاذبه های گردش��گری اس��تان به مس��افران 
به مسیر  اطالعات مربوط  ارائه  وگردش��گران، 
های دسترسی، حمل و نقل و ترانسفر، امکانات 
مس��یرومقصد، ارائه محص��والت مکتوب مانند: 
نقش��ه، بروش��ور، کتاب، کارت پس��تال و... در 

کیوس��ک های گردش��گری ارائه می ش��ود. 

دوره آموزشی هرمزگان شناسی در فین برگزار می شود
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ناگفته های مدیر ژئوپارک قشم درباره گنبد نمکدان

کرونا از وحش��ت تا واقعیت در هرمزگان
بندرعباس- ایرنا- بعد از اخبار تلخ و غم انگیز س��یل و زلزله، شهادت 
سردار س��یلمانى ، شهدای حادثه هواپیمایى اکراین و خبرهای سیاسى 
مرب��وط به برگزاری انتخابات، ای��ن روزها که باید در تب و تاب بوی 
خ��وش بهار باش��یم ، کرونا در ایران در س��رخط خبرها جای گرفته و 

موجى از وحش��ت را به راه انداخته اس��ت.

ویروسى ظاهرا ناش��ناخته با احتمال کشندگى کم اما با سرعت انتشار 
بس��یار باال که داستانش از شهر ووهان چین آغاز شد و امروز به نوعى 
همه جهان را درگیر خود کرده ، در ایران ما نیز براس��اس آمارها پنج 

قربانى تا به این لحظه داش��ته اس��ت.

س��رعت باالی انتش��ار این ویروس که طبق گفته کارشناسان پزشکى 
کش��ندگى آن ی��ک س��وم آنفلوآن��زای اچ وان ان وان اس��ت ، موجى 
از وحش��ت و نگران��ى را در می��ان خانواده های ایران��ى ازجمله مردم 
هرم��زگان ایجاد کرده و موج��ب ایجاد رفتارهای وس��واس گونه در 

میان بس��یاری از افراد ش��ده اس��ت.

ای��ن همه دلهره و نگرانى در ش��رایطى اس��ت که ای��ن بیماری خیلى 
وحشتناک و ترساننده نیست و در صورتى که پیشگیری به موقع انجام 
گی��رد، قابل مهار ش��دن اس��ت ازهمین رو برخى از م��ردم هرمزگان 

اهمیت وحساس��یت موضوع را درک کرده اند.

وی��روس کرونا اواخر دس��امبر گذش��ته )آذر- دی( در بازار غذاهای 
دریای��ى ش��هر »ووه��ان« واق��ع در اس��تان »هوبى« چین ک��ه به طور 

غیرقانونى حیوانات وحش��ى مى فروختند، نمایان ش��د.
این ویروس دوره نهفته به نس��بت طوالنى از چند روز تا دو هفته دارد 
و همین امر موجب ش��ده  تا زمانى ک��ه عایمى چون تب و تنگى نفس 
در مبتای��ان ب��روز نکند، از آن آگاه��ى پیدا نکنن��د و ضرورتى برای 
رفتن به بیمارس��تان نبینند.تاکنون ۶ نمونه از ویروس کرونا در جهان 
کشف شده و با این مورد جدید تعداد آن به هفت مورد رسیده است، 
ای��ن وی��روس جزو خانواده بزرگى از ویروس هاس��ت ک��ه از ویروس 
س��رماخوردگى معمولى تا عامل بیماری س��ارس را شامل مى شود در 
معمولى ترین حالت این ویروس باعث س��رماخوردگى مى ش��ود اما در 
مواردی باعث س��ندروم حاد تنفسى  مى شود که نشانه های ابتا به آن 

در انس��ان تب، س��رفه و تنگى نفس اس��ت.
ج��والن کرون��ا در فض��ای مج��ازی هرم��زگان

در فض��ای مجازی هرم��زگان در کنار اعام اخبار رس��مى، هر لحظه 
ش��اهد انتشار اخبار غیرموثقى هس��تیم که در گروه ها در حال بازنشر 
است و برخى ها دانسته یا نداسته با این کار فضای موجود را ترسناکتر 
و آلوده تر مى کنند.البته در این میان بعضى ها از بى اعتمادی به اخبار 
اعامى از س��وی ارگان های رس��مى مى گویند و معتقدند که ش��ایعه 
ها را بیش��تر از اخبار رس��مى قب��ول دارند که این خود داس��تانى جدا 
برای ضعف و ش��فاف نبودن سیس��تم اطاع رس��انى در کشور و استان 
هرمزگان اس��ت و بحثش در این گزارش نمى گنجد اما بس��یار جای 

تأم��ل دارد.
گروه هایى که توس��ط مس��ووالن مدارس در ابتدای سال تحصیلى به 
منظور اطاع رس��انى به والدین تش��کیل ش��ده و یا دیگ��ر گروه ها از 

خانوادگى و اجتماعى گرفته تا ورزشى و فرهنگى ، این روزها از منابع 
خب��ری غیرموثق و یا به قول بعضى ها قابل اعتمادتر از اخبار موثق در 

خصوص کرونا در هرمزگان اس��ت.

طبق آمارهایى که در فضای مجازی هرمزگان اعام مى ش��ود، چندین 
نفر مبتا به کرونا در این اس��تان بس��تری هستند و سه نفر نیز در قشم 
جان خود را از دس��ت داده اند که البته این آمار از س��وی مس��ووالن 
دانش��گاه علوم پزشکى هرمزگان بارها تکذیب شده است اما بسیاری 

از م��ردم چن��دان ای��ن تکذبی��ه ه��ا را ب��اور نکردن��د.

این ب��اور نکردن ها در حالى اس��ت که وزیر بهداش��ت بارها و بارها 
اعام کرده که در خصوص مس��اله کرونا کاما با مردم شفاف هستیم 

و همه موارد را اطاع رس��انى مى کنیم.

ام��ا ظاهرا برخ��ى چه در داخل و یا خارج تمایل بس��یاری برای ایجاد 
فش��ار روانى هر چه بیش��تر بر مردم دارند و ظاهرا با این واهمه افکنى 
ها س��ود خوبى به جیب مى زنند ک��ه از جمله آنها مى توان به احتکار 

کنندگان ماس��ک و ژل های ضدعفونى کننده اش��اره داش��ت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى ویروس شایعه را خطرناک تر 
از کرون��ا مى خوان��د.

س��عید نمکى اواسط بهمن ماه امسال در پستى در صفحه اینستاگرامى 
خود بر این موضوع تاکید کرده که مسووالن برای کنترل این ویروس 
ب��ه همراه��ى و هم��کاری همگانى نی��از دارند و مقابله ب��ا آن در گرو 
اطاع رس��انى صحیح و به موقع و رعایت نکات بهداش��تى و پیشگیرانه 

اس��ت.
کمبود ماس��ک و ژل ضدعفونى کننده در داروخانه های هرمزگان

در ش��رایطى که همواره از س��وی کارشناسان بهداش��ت بر استفاده از 
ماس��ک و ژل های ضدعفونى کننده تاکید مى شود، در داروخانه های 
اس��تان هرمزگان این اقام در روزهای اخیر نایاب شدند و بر نگرانى 

و فضای تنش زای حاصل از انتش��ار کرونا ، دامن زده اس��ت.
براس��اس اخبار اعامى از سوی مس��ووالن نباید کمبودی در خصوص 
این اقام در کش��ور و یا در هرمزگان وجود داش��ته باش��د، اما شواهد 
و واقعیت گویای مس��اله دیگری اس��ت که مردم ب��ه هر داروخانه ای 
مراجع��ه مى کنند ،جواب نه برای خرید ماس��ک و ژل مى ش��نوند که 
این جواب نه با نظر مسووالن مبنى بر نبود ماسک و ژل در تضاد است 
و باید اصل قضیه مش��خص ش��ود که آیا واقعا کمبود نداریم ؛که اگر 
کمبود نداریم پس این قحطى برای چیس��ت و اگر داریم چرا به مردم 

اع��ام نم��ى کنی��م.
افراد س��الم نیازی به اس��تفاده از ماس��ک ندارند

مدیر روابط عمومى و امور بین الملل دانش��گاه علوم پزشکى هرمزگان 
با انتقاد از برخى ش��هروندان که اخبار غیرموثق را با وجود تاکیدهای 
بس��یار مبنى بر پرهیز از نش��ر این اخبار، بازنشر مى کنند، گفت: نباید 
فراموش کنیم که ایجاد یک جوی روانى منفى و سیاه نمایى از شرایط 

بس��یار مخرب تر و خطرناک تر از خود ویروس کرونا اس��ت.
دکتر فاطمه نوروزیان افزود: بارها بارها از طریق رسانه های جمعى به 
مردم اعام کردیم که افراد س��الم نیازی به استفاده از ماسک ندارند 
و باید اجازه داد که گروه های درمانى و بهداش��تى، بیماران تنفس��ى، 

افراد مش��کوک به کرونا و کس��انى که از این افراد مراقبت مى کنند، 
دسترسى الزم و کافى به ماسک داشته باشند.وی تصریح کرد: نه تنها 
در خص��وص کرونا ک��ه همواره به مردم توصیه م��ى کنیم که در یک 
سرما خوردگى ساده نیز فرد بیمار به منظور پیشگیری از انتقال آن به 

دیگر افراد از ماس��ک اس��تفاده کند.
نوروزی��ان در خص��وص نب��ود ژل ه��ای ضدعفونى کنن��ده هم گفت: 
استفاده از این ژلها برای مواقعى ضرورت دارد که دسترسى به آب و 
صابون مایع نباشد، در حالى که در بیش از ۹۰ درصد مواقع به آب و 
صابون مایع دسترس��ى داریم و مى توانیم به راحتى دستهای خود را با 

شستش��وی صحیح ضدعفونى کنیم.
مدیر روابط عمومى دانش��گاه علوم پزش��کى هرمزگان گفت: از مردم 
خواس��تاریم تنها ب��ه اخباری که از کانال رس��مى دانش��گاه و وزارت 
بهداش��ت اعام مى شود اعتماد کنند و با بازنشر اخبار غیرموثق فضای 

اس��تان را متش��نج و آلوده نکنند.
مش��اهده موارد مش��کوک کرونا در هرمزگان

برخ��اف اظهار نظر برخ��ى ها که معتقدندآماره��ا در خصوص کرونا 
در هرمزگان اعام نمى ش��ود، رییس دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان 
گف��ت: موارد مش��کوکى از این بیماری در اس��تان مش��اهده ش��ده و 
آزمای��ش ه��ای الزم صورت گرفت��ه و منتظر اعام نتیجه هس��تیم، اما 

تاکنون هیچ مورد مثبتى از این بیماری در اس��تان نداش��ته ایم.
دکتر حس��ین فرش��یدی بیان داش��ت: مردم باید باور کنند که کرونا 
خطرناکت��ر از آنفلوآن��زا و دیگر بیماری های ویروس��ى نیس��ت و تنها 
مس��اله سرعت باالی انتش��ارش در سطح جامعه اس��ت و از همین رو 

بر مس��اله پیشگیری به منظور قطع زنجیره انتقال آن تاکید مى ش��ود.
وی تاکید کرد: مردم اطمینان داش��ته باش��ند که در صورت گزارش 
موارد مثبت ، در اس��رع وقت اطاع رسانى خواهیم کرد، همانگونه که 
در خصوص آنفلوآنزا با آن شیوع باال اطاع رسانى کردیم و موردی را 
از مردم مخفى نکردیم.رییس دانش��گاه علوم پزشکى هرمزگان گفت: 
مردم بدانند که با رعایت بهداش��ت ف��ردی و جمعى به طور یقین این 
وی��روس در کش��ور کنترل خواهد ش��د و نگرانى از ای��ن بابت وجود 

ن��دارد.
بخش عفونى بیمارس��تان ش��هید محمدی بندرعباس معین کرونا ش��د

فرش��یدی با اش��اره به آمادگى هم��ه مراکز درمانى اس��تان به منظور 
مقابله با این بیماری، تصریح کرد: هم اکنون بخش عفونى بیمارس��تان 
شهید محمدی بندرعباس به منظور پذیرش و قرنطینه بیماران احتمالى 

کرونا مش��خص ش��ده اس��ت.
وی خاطرنش��ان کرد: با مسووالن آموزش و پرورش نیز هماهنگى های 
الزم صورت گرفته تا نس��بت به رعایت موارد بهداش��تى به ویژه قرار 
دادن صابون مایع در س��رویس های بهداشتى و آبخوری ها و همچنین 
ضدعفونى کردن فضاهای آموزشى و ارایه آموزش های الزم به دانش 

آموزان با اهتمام بیش��تری اقدام کنند.
دکتر فرش��یدی به مردم توصیه کرد: اگر افراد عائمى از سرفه، تنگى 

نفس و تب داش��تند باید بافاصله به پزش��ک مراجعه کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه شهر قم به عنوان اولین شهر ابتا به کرونا 
در کشور گزارش شده اگر افراد سابقه مسافرت طى دو هفته گذشته 
به قم را داش��ته باش��ند و همچنین عایم ذکر ش��ده را نیز دارند، جزو 

موارد مش��کوک مى باش��ند و باید تحت مراقبت قرار گیرند.
بنادر و فرودگاه های هرمزگان به طور مرتب پایش مى ش��وند

معاون بهداش��تى دانش��گاه علوم پزش��کى هرمزگان به خبرنگار ایرنا 
گفت: خوش��بختانه ت��ا به این لحظه م��ورد مثبتى از کرونا در اس��تان 
گزارش نش��ده، اما با این حال اقدامات پیش��گیرانه برای پیشگیری از 

بیماری کرونا به صورت جدی در دس��ت انجام اس��ت.
دکتر محمود حس��ین پور افزود: از هفته های پیش به منظور پیشگیری 
از ورود ویروس کرونا، مسافران ورودی خارج از کشور از طریق بنادر 
و فرودگاه غربالگری مى ش��وند.وی اظهار داشت: کنترل های فیزیکى 
در مب��ادی ورودی به مرکز اس��تان به لحاظ وج��ود خطوط ترددی با 

کش��ور امارات و چین آغازش��ده و ادامه خواهد داش��ت.
وی خاطرنشان کرد: شمار نیروهای کنترلى بهداشت در دو بندر شهید 
رجایى و بندر ش��هید باهنر نیز افزایش یافته تا اتباع س��ایر کش��ورها 
نی��ز در زم��ان ورود به خ��اک کش��ورمان از طریق این مب��ادی مورد 
کنترل های بهداش��تى و غربالگری قرار گیرند.این مقام مس��وول بیان 
داش��ت: به دلیل حضور ش��ماری از اتباع چینى در درگهان و قشم نیز 
دس��تورالعمل های ویژه ای برای پیشگیری از ویروس کرونا در جریان 
است و واحدهای ویژه در این زمینه کنترل های الزم را انجام مى دهند.

تماس با اش��یاء یا محیط آلوده و فرد بیم��ار مهمترین راه انتقال کرونا 
اس��ت

معاون بهداش��تى دانش��گاه علوم پزش��کى هرمزگان با تاکید بر اینکه 
رعایت بهداش��ت فردی بهترین راه پیش��گیری از کرونا اس��ت، گفت: 
مهمتری��ن راه انتقال این بیماری تماس با اش��یاء یا محیط آلوده و فرد 
بیمار اس��ت.دکتر محمود حس��ین پور تصریح کرد: مهمترین مس��اله 
در خصوص بیماری کرونا، س��رعت باالی انتش��ار آن اس��ت و درصد 
م��رگ و می��ر آن تنها ۲ درصد اس��ت.وی بیان داش��ت: از همه مردم 
خواستاریم تا به منظور پیشگیری از شیوع این بیماری از سفر و حضور 

غیرضروری در مکان های عمومى و ش��لوغ اجتناب کنند.
حس��ین پ��ور رعایت بهداش��ت فردی، پرهی��ز از ت��ردد در مکان های 
پرتردد توس��ط س��المندان، مادران ب��اردار و کودکان زیر پنج س��ال، 
شستن مرتب دست ها با صابون یا استفاده از مایع ضد عفونى، استفاده 
از ماسک توس��ط بیماران تنفسى و افراد نزدیک به آنها، دست ندادن 
و روبوس��ى نک��ردن را از جمله موارد مهم جهت پیش��گیری از ابتا به 

ای��ن بیم��اری عن��وان ک��رد.
پس از حض��ور در مکان های عمومى فوری دس��ت خود را ضدعفونى 

کنی��د
رییس روابط عمومى و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان 
در خص��وص پیش��گیری از کرون��ا گفت:مردم باید از دس��ت دادن و 
روبوس��ى و در آغ��وش گرفت��ن دیگران حتى افراد س��الم به ش��دت 

خ��ودداری کنن��د.
دکت��ر نوروزیان همچنی��ن از افرادی ک��ه دارای عائ��م بیماری های 
تنفس��ى مانند عطس��ه و آبریزش بینى هس��تند خواس��ت ب��ه دیگران 

نزدیک نش��وند.
 وی ادام��ه داد: مردم پس از حضور در مکان های عمومى و اس��تفاده 
از وس��ایل مشترک مانند خودکار، میز و اس��تامپ دست های خود را 
بافاصله و به ش��کل صحیح و اصولى )بین ۴۰ت��ا ۶۰ثانیه( ضدعفونى 

کنن��د.
این مقام پزشکى خواس��تار کاهش حضور غیرضروری مردم در مکان 
های عمومى و اس��تفاده حداقلى از وس��ایل عمومى مانند دستگاه های 

عابربانک و  آسانس��ور ش��د .

کرونا از وحشت تا واقعیت در هرمزگان

واگ��ذاری  متخلف��ان 
زمین های پرورش میگو در 

قشم مجازات مى شوند.
در  ایرن��ا-  بندرعب��اس- 
صورت محرز ش��دن تخلف 
احتمال��ی در ص��دور مجوز 
پرورش  زمین های  واگذاری 
میگ��و در قش��م ب��ا مدیران 
قانون��ی  برخ��ورد  مربوط��ه 

می شود.
دادگس��تری  کل  ریی��س  
هرمزگان روز یکشنبه گفت: 
هم چنین در ص��ورت محرز 
ش��دن تخلف��ات احتمالی در 
تجاوز به حریم آثار تاریخی 

و طبیع��ی ثب��ت ش��ده ملی 
و جهان��ی، ضمن رس��یدگی 
قضایی و مج��ازات مرتکبان، 
با مدی��ران مربوطه به دلیل 
توجه و نظارت نکردن بر این 
 مساله، برخورد قانونی خواهد

 شد.
اف��زود: این  عل��ی صالح��ی 
احقاق  راس��تای  در  موضوع 
حق��وق عام��ه و ب��ه منظور 
حفاظ��ت از زمین ه��ای ملی 
مناب��ع طبیع��ی ص��ورت  و 

می گیرد.
به گفت��ه وی، تمامی اعضای 
حاض��ر در نشس��ت تصمیم 

طرح ه��ای  درب��اره  گی��ری 
پ��رورش میگ��و در محدوده 
مل��ی  طبیع��ی-  می��راث 
قش��م  جهان��ی  ژئوپ��ارک 
ب��ر توق��ف کام��ل عملیات 
ذک��ر  تأسیس��ات  اجرای��ی 
ش��ده در قش��م تا بررس��ی 
کامل کارشناس��ی، هماهنگی 
 و اقدام��ات حقوق��ی تأکی��د 

دارند.
در روزه��ا و هفته های اخیر 
ایج��اد مزرعه ه��ای پرورش 
میگو در نزدیکی ژئوس��ایت 
گنب��د نمکدان قثش��م باعث 
انع��کاس خبره��ای مختلفی 

ش��د که یک موج خبری به 
همراه داشت.

گنبد نمکی قش��م ب��ه ارتفاع 
ح��دود 2٨0 مت��ر ب��ا قطر 
قاعده ای حدود هفت کیلومتر 
ب��ه دلیل پدیده دیاپیریس��م 
در  اس��ت.  ب��رآورده  س��ر 
ای��ن گنب��د ۱7 غ��ار نمکی 
وجود دارد ک��ه یکی از آنها 
طوالنی ترین غار دنیاس��ت و 
نمک های داخ��ل غار حدود 
عم��ر میلی��ون س��ال   570 

 دارند.
چش��مه های  وجود  هم چنین 
نم��ک و س��فیدپوش کردن 
دّره ه��ا و زمین ه��ای اطراف 
چش��م اندازی  گنب��د  ای��ن 
داده منطق��ه  ب��ه   زیب��ا 

 است.
از  اولی��ه حاک��ی  خبره��ای 
ای��ن امر بود ک��ه یک هزار و 
میگو  200 هکت��ار مزرع��ه 
در محدوده غ��ار نمکدان و 
گنب��د نمک��ی واگ��ذار و این 
ام��ر باعث ش��ده اس��ت که 
غاره��ا در مع��رض تخریب 
قرار بگی��رد. امری که منجر 
ب��ه مواجه ش��دن ژئوپارک 
و  قرم��ز  کارت  ب��ا  قش��م 
جهانی ژئوپ��اک  از   اخ��راج 

 خواهد شد.

 

در صورت محرز شدن تخلف،

متخلفان واگذاری زمین های پرورش میگو در قشم مجازات می شوند
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و روزنامه ن��گار همواره براس��اس وج��دان اخالق عمل مي کن��د. لذا رعایت 
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روزنامه است.
3( روزنامه نگار ما اخباري را منتشر مي کند که منبع آنها مشخص باشد. 
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مقام   معظم  رهبری :
ما مطبوعات را از غرب گرفتیم. غربیها س��ابقه زیادي در حرفه روزنامه نگاري داش��تند. از 
اواخر دوران ناصر الّدین ش��اه هم مطبوعات وارد ایران ش��د و فّعالیتش را آغاز کرد. اوِج 
 کار مطبوعات، در دوران مش��روطه بود؛ یعني از عهد مظفرالدین ش��اه بتدریج افزایش پیدا 

ک��رد. 
مطبوعاِت آن وقت را که نگاه مي کنیم، مي بینیم به خالف اصل روشنفکري در ایران - که 
بارها عرض کرده ام »روشنفکري در ایران، بیمار متولد شد« - کساني که پدیده روشنفکري 

را به معناي غربي و اروپایي اش وارد کش��ور ما کردند، آدمهاي س��المي نبودند./
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داستانک -دزد باورها 
 گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن 

بود. آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند.

او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال 

او را حفظ می کند و من دزد مال او هستم، نه دزد دین! اگر آن را پس منی دادم و عقیده صاحب 

آن مال خللی می یافت، آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.

به امید روزی که هر فردی یک شبکه باشد .

رسول اهلل صلى  اهلل  عليه  و  آله :                          
    امر به معروف و نهى از منكر نكند مگر کس�ى که س�ه 
خصلت در او باشد: در امر و نهى خود مدارا کند، در امر 
و نهى خود ميانه روى نمايد و به آنچه امر و نهى مى کند، 

دانا باشد . 
)بحاراألنوار، ج100، ص87، ح64(

اراضی  امور  سازمان  رئيس  باحضور 
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  كشور،معاون 
رئيس  هرمزگان،  استانداری  منابع  توسعه 
استان،مديركل  كشاورزی  جهاد  سازمان 
شهرستان  هرمزگان،فرماندار  شيالت 
از  بخشی  مسئولين  از  جمعی  و  ميناب 
برداری بهره  به  ميگو  پرورش   اراضی 

 رسيد.
هرمزگان،در  شيالت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بيان  با  هرمزگان  شيالت  كل  مدير  مراسم  اين 
و  دوهزار  بر  بالغ  ميناب  شهرستان  اينكه 
هفتصد هكتار از اراضی ميگو را زير كشت برده 
است گفت: سال گذشته در اين شهرستان بالغ 

بر هفت هزار تن ميگو توليد شده است.

محسن يكتاپور با اشاره به بهره برداری رسيدن 
به  ميناب  ميگو شهرستان  اراضی  از  بخش  اين 
بخش  مهم  اين  برای  گفت:  فجر  دهه  مناسبت  

خصوصی سرمايه گذاری خوبی داشته است.
هكتار  هزار  بر  بالغ  شد  نشان  خاطر  يكتاپور 
حال  در  ميناب  شهرستان  ميگو در  اراضی 

احداث است.
در  ميگو  و  ماهی  آوری  عمل  كارخانه  افتتاح 

تياب  شهرك صنعتی 
همزمان  میگو  و  ماهی  آوری  عمل  کارخانه 
انقالب  فجر  فرخنده  دهه   از  روز  پنجمین  با 
اراضی  امور  رئیس  اورنگی  حضور  با  ایران  اسالمی 
مدیرکل  کشاورزی،  جهاد  وزیر  معاون  و  کشور 
جهادکشاورزی  سازمان  رییس   ، هرمزگان  شیالت 

اعتباری  با  مسوولین  از  دیگر  جمعی  و  هرمزگان  
قرار  برداری  بهره  مورد  ریال  میلیارد   ۱۶۰ بر   بالغ 

گرفت.
 40 برای   خدماتی  طرح  اين  از  برداری  بهره  با 
شده  ايجاد  اشتغالزايی  مستقيم  صورت  به  نفر 

است.
انواع  تن   ۲۵۰۰ فرآوری   ظرفیت  با  کارخانه  این 
در  زیرصفر  سردخانه  تن   ۷۰۰ و  میگو  و  ماهی 
شهرک صنعتی تیاب در شهرستان میناب واقع شده 

است.
ميگوشركت  پرورش  پروژه100هكتاری  افتتاح 

ميناب  مكران ميگو ساحل 
پروژه ۱۰۰هکتاری پرورش میگو شرکت مکران میگو 
با پنجمین روز  ساحل میناب دقایقی پیش همزمان 

از دهه  فرخنده فجر انقالب مدرس معاون استاندار 
آبزی  ،معاون  سیریک  شهرستان  ،فرماندار  هرمزگان 
پروری شیالت هرمزگان و جمعی دیگر از مسئو لین 
درشهرستان  ریال  ۲۰۰میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  با 

سیریک مورد بهره برداری قرار گرفت.
هرمزگان،معاون  شیالت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم گفت:  این  در  پروری شیالت هرمزگان  آبزی 
با بهره برداری از این پروژه برای  ۲۰۰ نفر مستقیم 

ایجاد شده است. و غیر مستقیم اشتغالزایی 
طرح  این  افزود:در  دریایی  عبدالرسول 
 ۱۰۰۰ تولید  امکان  پرورش  دوره  دو  طی 
در  دالر  میلیون   ۵ ارزش  به  میگو    تن 

سال است.

همزمان با پنجمین روز از دهه فجر و با حضور رئیس سازمان امور اراضى کشورصورت گرفت:  بهره برداری از اراضی میگو در میناب 


