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در طرح ملی کنترل فشار خون:سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان:  مدیر منطقه سه شهرداری بندرعباس عنوان کرد:

مردم بندرعباس کمترین مشارکت را داشتند

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان:

حوزه حمل و نقل دریایی ظرفیت باالیی در ایجاد 
فرصتهای شغلی دارد

صفحه8 صفحه3

سال هفدهم
  شماره742

8 صفحه 
 قیمت 1000 تومان

روستای کردر نماد فرهنگ رضوی در کشور

درجنگ اقتصادی اصناف و بازاریان نقش بسزایی دارند 

آغاز تمرینات تیم فوتسال آذرخش برای حضور در لیگ برتر

مرد ماهیگیر 

پرداخت ۹۷ فقره تسهیالت کارگشایی ویژه مددجویان امداد

طرح های منابع طبیعی به تعاونی ها واگذار می شود
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منطقه حفاظت شده گابریک و جاسک

امروز در دریای اندیشه

5

خبـــر

آغاز ساخت 55 واحد مسکن مددجویان 
در بستک

و  مددجویان  مسکونی  واحد   55 کلنگ زنی  مراسم 
شهرستان  قالت  بست  روستای  در  ایتام  خانوارهای 
بستک با حضور مدیرکل کمیته امداد هرمزگان، نماینده 
مردم غرب استان در مجلس شورای اسالمی، مسؤوالن و 

خیران شهرستانی برگزار شد.
و  مددجویان  ویژه  مسکن  ساخت  آغاز  از  الهیاری  علی 
خانوارهای ایتام روستایی خبر داد و اظهار داشت: مراسم 
امداد  کمیته  مددجویان  واحد مسکونی  زنی 55  کلنگ 
بستک با مشارکت خیران در مناطق محروم روستاهای 

شهرستان بستک انجام شد.
میلیارد و 750  واحدها دو  این  برای ساخت  افزود:  وی 
میلیون تومان اعتبار و با میانگین متراژ هر واحد حدود 

50 مترمربع در نظر گرفته شده است.
الهیاری گفت: برای ساخت هر واحد مسکن مددجویان 
مبلغ 50 میلیون تومان موردنیاز است که سهم کمیته 
امداد برای هر واحد 20 میلیون تومان، 15 میلیون تومان 
آن توسط خیران، 10 میلیون تومان سهم آورده مددجو 
و مابقی از تسهیالت صندوق قرض الحسنه امداد والیت 

تأمین می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان بیانکرد: پیش بینی 
می شود این واحدهای مسکونی مددجویان تا پایان آذر 

به بهره برداری برسد.
مددجویان  برای  امن  سرپناهی  ایجاد  اینکه  بابیان  وی 
برای  ماندگار  و  ارزشمند  از خدمات  تحت حمایت یکی 
این  هدف  مهم ترین  کرد:  خاطرنشان  است  مددجویان 
نیازمند، حفظ  افراد  به  و کمک  دستگیری  امر  در  نهاد 

کرامت و توانمندی سازی خانوارها است.

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  هرمزگان در نشست برنامه های دهه کرامت و جشن های زیر سایه خورشید عنوان کرد:

روزنامه 

صفحه3 صفحه8

 تغییر ساعات اداری 
مصرف برق را 50 مگاوات 
کاهش داد

پرداخت عوارض نوسازی 
مهمترین درآمد 

شهرداری هاست

طرح گردشگری دهیاری گورزین به رتبه نخست کشور دست یافت
دبیر شورای هماهنگی بانک های هرمزگان:

صفحه8

آگهی مزایده 
خودرو تویوتا کمری پالک منطقه آزاد قشم مدل 2006

شرکت بیمه ایران معین در نظردارد خودرو تویوتا کمری مدل 2006 را از طریق فراخوان عمومی به فروش برساند. 
الزم به ذکر است مبلغ پایه 200/000/000 ریال است.

شرکت کنندگان می بایست 10درصد از مبلغ پایه )20/000/000 ریال( را به حساب شماره 3267234785 نزد 
بانک ملت واریز نمایند.

بازدید از خودرو مذکور درتمامی ایام هفته از ساعت 8 الی 13 امکان پذیر است.
متقاضیان محترم می توانند قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته جهت شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت 
اداری 1398/04/17 به این شرکت به نشانی قشم بین میدان گلها و میدان امام قلی خان مجتمع نخل زرین شرکت بیمه 

ایران معین به این شرکت تسلیم نمایند.
برنده مزایده  و  اعالم  معین شعبه قشم  ایران  بیمه  تاریخ 1398/04/18 در محل شرکت  پیشنهادی در  قیمت های 

مشخص می شود.
در صورت اطالع بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 12ـ 07635243210 تماس حاصل فرمایند.

دهیاری گورزین قشم به رتبه نخست ششمین جشنواره دهیاری های کشور در محور 
منابع درآمدی پایدار، کارآفرینی و اشتغال روستایی دست یافت.

چهارم تیرماه سال جاری طرح »سایت گردشگری و تفریحی جنگل حرا« دهیاری 
اشتغال  و  کارآفرینی  پایدار،  درآمدی  »منابع  محور  در  قشم  گورزین  روستای 
روستایی« ششمین جشنواره طرح های برگزیده دهیاری های کشور به رتبه نخست 

دست یافت.
با  این طرح  اجرایی  عملیات  داشت:  اظهار  گورزین  روستای  دهیار  ایمانی  یاسین 
اواخر سال  از سال 1394 آغاز و  بالغ بر 50 میلیارد ریال در سه هکتار  اعتباری 

1396 رسما به بهره برداری رسید.
وی افزود: این طرح که شامل ایجاد مسیر به طول پنج کیلومتر، برق رسانی، نصب 
اسکله شناور و محوطه سازی است توانسته زمینه اشتغال 150 نفر به صورت مستقیم 

فراهم آورد و برای 400 نفر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی داشته باشد.
دهیار روستای گورزین تصریح کرد: طرح توسعه این سایت گردشگری که تا پایان 
سال جاری اجرایی می شود شامل نصب یک اسکله شناور دیگر و ایجاد 100 فرصت 

شغلی مستقیم است.
ایمانی ادامه داد: بهره برداری از طرح توسعه می تواند ظرفیت بازدید گردشگران را 

تا 50 درصد افزایش دهد.
حرا  جنگل  گردشگری  سایت  از   98 نورزو  در  نفر  هزار  کرد: 60  خاطرنشان  وی 

روستای گورزین بازدید کرده اند که نسبت به سال قبل 105 درصد رشد دارد.
این دهیار نمونه کشوری از استانداری هرمزگان، سازمان منطقه آزاد قشم، فرمانداری 

قشم و اداره بنادر هرمزگان به عنوان دستگاه های همکار و تسهیل گر یاد کرد.

گفتنی است، 130 طرح از 23 استان کشور در دو محور »منابع درآمدی پایدار، 
این جشنواره  به  روستایی«  و خدمات  و »عمران  روستایی«  اشتغال  و  کارآفرینی 
نهایت طرح  یافت. در  راه  نهایی  به مرحله  استان  از 19  ارسال شد که 46 طرح 
»سایت گردشگری و تفریحی جنگل حرا« دهیاری روستای گورزین قشم در محور 
ششمین جشنواره طرح های برگزیده دهیاری های کشور به رتبه نخست دست یافت.

به ترتیب در رتبه های  استان های گیالن، بوشهر، قزوین، آذربایجان شرقی و یزد 
بعدی قرار گرفتند. رتبه نخست عمران و خدمات روستایی نیز به استان گیالن رسید 

و استان های سمنان و همدان به ترتیت دوم و سوم شدند.
سایت گردشگری جنگل حرا گورزین در شش کیلومتری این روستا و 60 کیلومتری 

شهر قشم قرار دارد.


