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خبر اختصاصی

لیگ برتر فوتسال نوجوانان هرمزگان

بررسی علت گرانی بلیت های هواپیما در بندرعباس:

پ ــرواز قیمت ها

طرح ا کو موزه
بافت تاریخی الفت
اجرایی میشود
گروه اجتماعی//
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی هرمزگان گفت« :طرح ا کو موزه بافت
تاریخی الفت اجرایی میشود».
به گزارش روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی هرمزگان ،عباس نوروزی بابیان این مطلب
گفت« :در بازدید مدیرکل دفتر امور پایگاههای ملی و جهانی
از پایگاه بافت تاریخی الفت اعتبار الزم برای راهاندازی دفتر
پایگاه بافت تاریخی ،ادامه مرمت بادگیرها و همچنین کف
سازی بافت تاریخی بررسی شد».معاون میراثفرهنگی،
ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی هرمزگان
افزود« :در این بازدید بر راهاندازی شورای راهبردی بافت
تاریخی با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان ،منطقه آزاد قشم و شورای اسالمی
شهر الفت تأ کید شد ».او با اشاره به اینکه از سیاستهای
کلی این ادارهکل راهاندازی ا کو موزه در بافت تاریخی است،
افزود« :طرح ا کو موزه بافت تاریخی الفت مصوب شده که
پیگیریهای الزم جهت تخصیص اعتبار مشترک با منطقه
آزاد قشم در حال انجام است».بندر الفت (بندر بادگیرها)
با جاذبههای تاریخی و گردشگری تاریخی و طبیعی از
بافتهای ارزشمند جنوب کشور است که در سال 1385
به شماره  16315در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده
است.

نگاهی به تاریخ پر فراز و نشیب
انقالب اسالمی نشان می دهد
هرگاه در صحنه های مختلف و در
شرایط حساس روحیه جهادی و
انقالبی سرلوحه کار مردان و زنان
محمد خد ا کریمی
این کشور بوده شاهد موفقیت
های بسیاری بوده ایم .از حضور
انقالبی مردم در انقالب 57تا جهاد خستگی ناپذیر در
جنگ تحمیلی ودوران  8ساله دفاع مقدس .پیر و جوان ،
زن و مرد در این دو مقطع حساس با بهره گیری از روحیه
جهادی و انقالبی توانستند انقالب را به پیروزی برسانند
و معادالت جنگ را به نفع کشورمان تغییر دهند.تقویت
این روحیه در بین مردم و به ویژه جوانان ایران اسالمی
موجب شد تا این انقالب مردمی در 4دهه گذشته ،
مشکالت  ،بحران ها ،توطئه های دشمنان و تحریم ها
را با موفقیت پشت سر بگذارد.هنوز در خاطرمان مانده
که در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی  ،مردم ایران
دوشادوش ارتش ،سپاه ،بسیج و دیگر نهادها ،علیرغم
وجود تحریمهای دشمن و حمایت همهجانبه شرق
و غرب از «صدام» ،با روحیه جهادی و انقالبی مقابل
ارتش تا دندان مسلح عراق ایستادند و نگذاشتند حتی
یک وجب از خا ک این سرزمین به دست دشمن بیفتد.
بی شک میتوان دفاع مقدس را مظهر تجلی روحیه
جهادی و انقالبی این ملت سلحشوردانست .به جرأت و
بدون هیچ شک و تردیدی می توان گفت تفکر بسیجی و
روحیهی جهادی یکی از برکات انقالب اسالمی به رهبری
امام خمینی(ره) بود که در همهی صحنه های انقالب
به ویژه در دوران دفاع مقدس ظهور و بروز پیدا کرد .به
عبارتی دیگرمی توان گفت موفقیت های بدست آمده
طی سالیان اخیر حاصل خودباوری با تکیه بر روحیه
جهادی و انقالبی مردم کشورمان بوده است .همچنین
می توان پیشرفته های بدست آمده در دانش هسته ای
را نمونه ای از اتکای جوانان به روحیه جهادی و انقالبی
دانست.حال که کشور مسیر ترقی را در پیش گرفته باید
روحیه جهادی و انقالبی دربین همه آحاد جامعه به
ویژه مسئوالن و تصمیم گیران و تصمیم سازان بیش
از گذشته تقویت شود.اغراق نیست ا گر بگوییم با ترویج
روحیه جهادی و تفکر انقالبی در همه بخش ها ،حتی
در ساخت موشک و تاسیسات هستهای و پاالیشگاه
و  ...کشوربه تعالی و رشد و شکوفایی و قدرت میرسد
.اما باید گفت این روزها ،روحیه جهادی و انقالبی که از
جمله ارزشهای اصیل انقالبی به شمار می رود دربین
بسیاری ازمدیران کشور کمرنگ شده است.مسئوالن
باور کنند هر کجا کاری با روحیه جهادی و انقالبی همراه
با خلوص نیت انجام گیرد ،مردم نیز همراهی میکنند.
انقالب اسالمی گام نخست خود را محکم برداشت و در
گام دوم نیازمند حرکت جدید هستیم  .روحیه جهادی و
انقالبی گام نخست باید در گام دوم تقویت شود .در سند
گام دوم  ،یکی از کلیدی ترین و مهم ترین مسائلی که
در پیشرفت اهداف مقدس انقالب نام برده شده ،روحیه
جهادی و انقالبی است.با کار و روحیه جهادی و انقالبی
و بهره گیری از ظرفیت باالی جوانان انقالبی ،غیر ممکن
هاتوسط مردم و جوانان این مملکت ممکن می شود.
به نظر می رسد  ،حل مشکالت کشور به روحیه جهادی
و انقالبی مسئوالن نیاز دارد و کشور در گام دوم انقالب
نیازمند تقویت روحیه جهادی است.
جان کالم اینکه  ،برای تداوم انقالب و رسیدن به قله
افتخار ،پیشرفت و سربلندی در جهان باید در گام دوم با
روحیه جهادی و انقالبی حرکت کرد.

صفحه 4

مشاور رئیس جمهور:

صفحه 6

راهآهن بندرعباس به سمت شمال کشور
در حال بهرهبرداری است
با عنایت به اهمیت کریدور شمال-جنوب در مسیرهای
حمل و نقل جهانی ،ظرفیت ها و فرصت های ترانزیتی در
نیمه شمالی دریای خزر و اوراسیا ،عزم باالی دولت روسیه
جهت راه اندازی این مسیر نقل و انتقال کاال و اتصال به
بازارهای هند و جنوب آسیا را می توان از مهمترین دالیل
اهمیت تسریع در افتتاح این مسیر ریلی عنوان کرد.
در عین حال مسیر جنوبی این کریدور در کشورمان یعنی
راه آهن چابهار به زاهدان که مراحل احداث خود را طی می
کند به زودی تکمیل می شود و راه آهن بندرعباس به سمت
شمال کشور نیز در حال بهره برداری است.
صفحه 2

استاندار هرمزگان:

تامین سوخت جایگزین برای نیروگاههای
استان درحال انجام است

صفحه 3

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد :

توقیف  ۴شناور صید ترال در آبهای
خلیج فارس

به دستور مقام قضایی و در پی گزارش اداره شیالت شهرستان
بندرلنگه ،این چهار شناور توسط ناوگروه منطقه پنجم نیروی

یادداشت روز

روحیه جهادی و انقالبی
عامل پیشرفت کشور

ستاره اتحاد سرخون بندرعباس
قهرمان شد

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس:

شهرستان بندرلنگه نیازمند احداث
منطقه ویژه اقتصادی  -تجاری است

گروه اقتصادی//

نماینده مردم غرب استان هرمزگان در مجلس شورای
اسالمی گفت :شهرستان بندرلنگه نیازمند احداث منطقه
ویژه اقتصادی -تجاری است.
احمد جباری اظهار کرد :در حال تالش برای تحقق بخشی از

مطالبات مردم شهرستان بندرلنگه مانند ایجاد
منطقه ویژه اقتصادی-تجاری و فرمانداری ویژه
بندرلنگه هستیم که این امر موحب تحول و
توسعه این شهرستان خواهد شد.
وی ادامه داد :با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی
تجاری در بندرلنگه میتوان از کسب و کار تجار،بازرگانان ،لنجداران ،بازاریان و دیگر کسبه و اقشار
حمایت کرد و گشایش معیشتی و اقتصادی در
شهر ملموس خواهد بود.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان
داشت :استقرار فرمانداری ویژه در بندرلنگه
موجب استقرار بخشی از ادارات کل استان در
این شهرستان خواهد شد که این انجا امور مردم
را تسهیل میکند.
جباری با اشاره به وضعیت کاالهای ته لنجی ،گفت :باید
زیرساختهای الزم برای فروش کاالهای تهلنجی در بندرلنگه
ایجاد شود تا کاال پس از ورود از گمرک در خود شهرستان
بندرلنگه به فروش برسند/.مهر

رئیس شورای بخش مرکزی جاسک اعالم کرد:

پوسیدگی لولههای آب شیرین کن جاسک
گروه اقتصادی//
رئیس شورای بخش مرکزی جاسک با تا کید بر اینکه عمده مشکل
ما در بخش مرکزی مربوط به حوزه آب و آبرسانی به روستاها است،
گفت :حدود  28روستا از ظرفیت آب شیرین کن جاسک استفاده
میکنند .ظرفیت آب شیرین کن خیلی پایین است و با نیاز آبی
مردم همخوانی ندارد.
«محمد یعقوبفر» ،با بیان اینکه ظرفیت آبشیرینکن باید افزایش
یابد ،افزود :با آب و فاضالب استان مکاتبه کردیم اما برای افزایش
تولید آبشیرینکن تا کنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.
جا دارد که ظرفیت آب شیرین کن را باال ببرند اما این کار هنوز از سوی
پیمانکار انجام نشده است.
او با اشاره به اینکه لولههای آب نیاز به تعمیر دارند ،اضافه کرد:
لولههایی که آب را انتقال میدهند فرسوده شده و نشتی دارند.
هرروز نیاز به تعمیر دارند .این اتفاق سبب افت فشار بیشتر میشود.

زمانی هم که فشار آب کم باشد ،آب به مخازن مردم نمیرود .یا نوبت
آبرسانی به روستاها دیر میشود.یعقوبفر گفت :هر یک ماه تا 20
روز یکبار نوبت آبرسانی روستاها است .این شکستگی و فرسودگی
لولهها باعث میشود خانوادهها نتوانند آب مورد نیاز یک ماه خود را
ذخیره کنند .ذخایر آب خانوارها نهایتا ده روز کفاف میدهد .در باقی
روزها آنها مجبورند از آب چاهها استفاده کنند.
رئیس شورای بخش مرکزی جاسک با بیان اینکه ا گر به روستاهای
نزدیک سد جگین آب بدهند ،تعداد روستاهایی که با آب شیرین کن
تغذیه میشوند کمتر شده و شاید وضعیت آبرسانی بهتر شود ،افزود:
آب سد جگین جاسک را تنها به بشا گرد و پایانههای نفتی مستقر در
جاسک میدهند اما به خود مردم جاسک نمیدهند.
او در پایان گفت :روستای تیتکن جاسک اصال لوله کشی ندارند .مردم
فاصله زیادی را برای تهیه آب و رسیدن به چاه طی میکنند .مکاتبات
تا تهران هم انجام شده اما نتیجهای نداشته است.

به یک کارمند جهت کار در بیمه پاسارگاد
نیازمندیم
۰۹۰۲۹۱۹۶۲۴۹

دعوت به همکاری

به یک نفر موزع جهت توزیع روزنامه در سطح شهر بندرعباس نیازمندیم.
داشتن موتورسیکلت و گواهینامه الزامی است.
 076-32241462داخلی ( 102ساعت تماس )14-8

دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،شناسایی و در حوالی
جزیره ابوموسی و جنوب جزیره سیری توقیف شدند.
صفحه 5

