روزنامه منطقه جنوب کشور

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان خبرداد

معرفی  ۴واحد آالینده هرمزگان
به دستگاه قضایی
این واحدها حدود استانداردها را رعایت نکرده بودند و مجبور شدیم از طریق دستگاه قضایی با این واحدهای آالینده برخورد کنیم

گروه خبر  //مدیرکل حفاظت محیط زیســت هرمزگان گفت ۴ :واحد آالینده هرمزگان که حدود
استانداردها را رعایت نکرده بودند به دستگاه قضایی معرفی شدند.

حبیب مسیحی تازیانی افزود :در طول سال گذشته بازدیدهای سرزده از بنگاه های اقتصادی استان هرمزگان در
دستور کار این سازمان قرار داشت و در سالجاری با جدیت دوچندان و بیشتری این موضوع را دنبال می کنیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته پایش های مستمری از بنگاه های اقتصادی صورت گرفت که منجر به صدور
اخطار رفع آلودگی به  ۱۹۶واحد تولیدی ،صنعتی و خدماتی شد ،تصریح کرد :از این تعداد  ۲۲واحد به عنوان
آالینده با مستندات کافی به سازمان محیط زیست کشور ارائه شد تا به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.
مســیحی تازیانی با اشاره به اینکه از این تعداد  ۴واحد به دستگاه قضایی معرفی شدند ،خاطرنشان کرد :این
واحدها حدود اســتانداردها را رعایت نکرده بودند و مجبور شدیم از طریق دستگاه قضایی با این واحدهای

آالینده برخورد کنیم.
وی در خصوص نشت میعانات گازی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در در مسیر رودخانه کل در سال گذشته،
عنوان کرد :پرونده این موضوع در حال طی شدن روند قانونی اش قرار دارد و پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس
نیز در همین پرونده نیز متعهد شده تا با استفاده از واحدهای پژوهشی دانشگاه های مستقر در استان هرمزگان
میزان اثرات این حادثه بر بســتر تاالب را اندازه گیری کند و به مدت چهار ســال  ۵۰هزار نهال حرا با کمک
تعاونی های قشم و بندرخمیر در فصل مورد نظر اقدام به کاشت کند.
به گزارش ایسنا؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان میزان برآورد خساورت اولیه را  ۱۸میلیارد تومان
دانســت و عنوان کرد :تمامی جرائمی که برای پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس در این پرونده در نظر گرفته
می شود به حساب خزانه واریز می شود.
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به همت بسیج کارگران و کارخانجات سپاه هرمزگان صورت گرفت
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رییس اتاق بازرگانی هرمزگان :

اتاق بازرگانی هرمزگان برای گسترش مناسبات تجاری
با تاجیکستان محدودیتی ندارد
گروه خبر  //رییس اتاق بازرگانی هرمزگان
گفت :ما برای گســترش مناسبات تجاری
با تاجیکســتان هیچ محدودیتی نداریم و
می توانیم بــه بهترین نحو ممکن پذیرای
هیاتهای تجاری از کشور تاجیکستان و
اعزام هیات تجاری از اســتان هرمزگان به
این کشور باشیم.

بــه گزارش خبرنگار دریــا ،محمدرضا صفا
در نشســت آنالین بررسی مسائل لجستیک و
ترانزیت بین تاجیکستان و ایران اظهار داشت:
از آنجا که دو کشــور ظرفیت بســیار خوبی
بــرای همکاری دارند تاکید ما نیز بر اســتفاده
از ظرفیتها برای توســعه روابط در زمینههای
مختلف اقتصادی و تجاری است و بدون شک
ظرفیت های اســتان هرمزگان بــرای فعالین
اقتصادی در تاجیکستان قابل توجه خواهد بود.
وی بیان داشــت :ظرفیت های استان هرمزگان
در ابعاد تجاری ،بندری ،کشــاورزی ،معدنی...
می تواند فصل جدیدی در توسعه روابط تجاری
هرمزگان با تاجیکستان ایجاد نماید و ما در این
برهه به راه های دسترســی به اطالعات تجار
تاجیکســتان جهت معرفی به فعاالن اقتصادی
اســتان نیاز داریم.صفا تصریح کرد :اســتان
هرمزگان با داشتن پنج قطب مهم کشاورزی در
طول سال و با تولید انواع محصوالت کشاورزی
و باغی خارج از فصل و همچنین داشتن ظرفیت
دروازههای صادراتی ،نقش راهبردی در رونق
تولیــد و اقتصاد دارد و جذب ســرمایه گذار
خارجی از اولویت هــای ما در اتاق بازرگانی
هرمزگان است.
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
هرمزگان ادامه داد :بخش عمدهای از محصوالت
کشاورزی کشور در هرمزگان تولید میشود و از
این حیث در بسیاری از محصوالت مهم مانند
گوجه فرنگی ،پیاز ،بادمجان ،هندوانه ،خرما و
مرکبات رتب ه نخست را به خود اختصاص داده
است .وی تاکید کرد :استان هرمزگان از بین 32
مرز فعال کشور در جایگاه نخست ترانزیت کاال
قرار دارد و بندرشهید رجایی در استان هرمزگان
مهم ترین و فعال ترین مرز ترانزیتی در کشور
بوده اســت.صفا بیان داشت :همچنین در بحث
برگزاری نمایشــگاه ها می توانیم با همکاری

اتاق بازرگانی تاجیکســتان و اتاق بازرگانی
هرمزگان نمایشگاه های مشترک برگزار نماییم
که برگزاری این نمایشگاه های می تواند تاثیر
مستقیمی بر گسترش مراودات تجاری و تقویت
بازار دو طرف داشته باشد.
وی افزود :اتاق بازرگانی هرمزگان تاکید بسیار
ویژه ای در بحث مبادالت بین المللی و شناساندن
ظرفیت های استان هرمزگان در بحث اقتصادی
و گردشگری به کشورهای هدف دارد و تاکنون
با اتاق های بازرگانی کشورهای متعددی ارتباط
برقرار کرده و دستاوردهای بسیار خوبی نیز به
دنبال داشته است و امید می رود تاجیکستان نیز
با توجه به تشــابهات فرهنگی و مناسبتی که با
کشور عزیزمان ایران دارد بتواند ارتباط بسیار
خوبی بین تجار تاجیکســتان و تجار استان
هرمزگان با همکاری دو اتاق برقرار نماید.
وی تاکید کرد :همچنین پیرو نشست اینجانب با
سفیر محترم کشور تاجیکستان در تهران با توجه
به اینکه صحبت هایی در این خصوص انجام شد
که کریدور قرقیزستان ـ تاجیکستان ـ افغانستان
لونقل بینالمللی تحت
ـ ایران  KTAIبرای حم 
کنوانسیون تیر  TIRمتاسفانه با توجه به شرایط
سیاســی کشور افغانســتان ،کامیونهای ایران
امنیت برای خروج از افغانســتان را ندارند ولی
در صورتیکه شرکتهای حمل و نقل بین المللی
تاجیکستان از افغانستان عبور کنند شرکتهای

حمــل و نقل بین المللی ایرانی آمادگی خود را
برای ارائه کاالهای ترانزیتی تا مرز افغانســتان
اعالم میکنند.
صفا افزود :از نظر ما بهترین مسیر برای حمل
کاالهای ترانزیتی شما مسیر بندرعباس (ایران)-
آذربایجان -روســیه -قزاقستان -ازبکستان-
تاجیکستان می باشد که برای کاالهای ترانزیتی
شما از دیگر مســیرها مثل گواتر پاکستان از
امنیت بهتری برخوردار میباشد.
این مســوول تاکید کرد :بــه همین منظور ما
پیشــنهاد کردیم که جهت تســهیل در فرآیند
کاالهای ترانزیتی شــما تحت کنوانسیون ،TIR
شــرکتهای حمل و نقلی تاجیکستان ،دفتر
نمایندگی در اتــاق بندرعباس ایجاد کنند تا با
همکاری بین شرکت های حمل نقل ایرانی روند
ترانزیت با سهولت بهتری انجام شود.
وی افزود :ما برای گسترش مناسبات تجاری با
تاجیکستان هیچ محدودیتی نداریم و می توانیم
به بهترین نحو ممکن پذیرای هیات های تجاری
از کشور تاجیکستان و اعزام هیات تجاری از
استان هرمزگان به این کشور باشیم.
صفــا در پایــان افــزود :امیدواریم در بحث
مراودات تجاری با کشــور تاجیکستان به ویژه
در بخش تزانزیتی دســتاوردهای بسیار خوبی
رقم بزنیم و بتوانیم مســیر را برای ارتباط تجار
با کمک کشور دوست فراهم نماییم.

امام جمعه بندرعباس:

دفاع و حمایت از رسانهها را وظیفه خود میدانم

گروه خبر  //نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت :قشر رسانه مورد
حمایت بیشتری قرار گیرند تا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

حجتاالســام عبادیزاده در دیــدار با اعضــای انجمنهای صنفی
روزنامهنــگاران و کارفرمایان اســتان هرمزگان کــه در دفتر امام جمعه
بندرعباس برگزار شد ،ضمن تاکید بر لزوم وجود رابط و حلقه ارتباطی میان
دستگاهها و رسانهها ،اظهارداشت :حلقه ارتباطی میان دستگاههای اجرایی
و دولتی با رســانهها میتواند نقش مهمی در حل چالشها و تسهیل امور
توسعهای ایفا کند .وی ،با ذکر این نکته که رسانهها ملزم به انعکاس حرف
و گفتمان مردم هستند ،عنوان کرد :رسانهای که نتواند حرف مردم را بازتاب
دهد با چالش روبرو میشود و مورد استقبال مردمی قرار نخواهد گرفت.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ابراز کرد :دفاع و حمایت از رسانهها و
ائمه جمعه که مطالبهگران جامعه را راهبری میکنند را وظیفه خود میدانم
و همواره حامی مطالبهگران مردمی بودهام.
حجتاالسالم والمســلمین عبادیزاده تصریح کرد :اگر در مواردی که
خطایی هم از سوی رسانهها رخ میدهد نباید وارد فاز قضایی و تقابل شد
و سعی خواهم کرد که از بروز چنین مواردی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد :با وجود گذشت بیش از چندین سال هنوز چاپخانه
مناســبی برای رسانهها وجود ندارد؛ هر چه سریعتر متولیان مربوطه وارد
عمل شــوند و از طریق جذب سرمایهگذار اجازه ندهند که رسانهها برای
چاپ به خارج از استان بروند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ،با بیان این نکته که رسانهها در شرایط
مختلف ،نقش و جایگاه خود را نشان دادند ،گفت :رسانهها در مواقع بحران
نقش مهمی را ایفا میکنند و اجازه نمیدهند که مسائل حاشیهای و پیرامونی
برای مدیران عملیاتی ایجاد شود تا مدیر بتواند به سرعت برای مدیریت و
حل بحران وارد میدان شود.
حجتاالســام والمسلمین عبادیزاده ،با اشاره به برخی بیتوجهیهای
حمایتی و معیشتی به حوزه رسانه ،مطرح کرد :باید شرایط را به گونهای رقم
بزنیم که قشر رسانه مورد حمایت قرار گیرد و در این راه باید از ظرفیتهای
مختلفی اســتفاده کرد؛ چرا که تالشهای خوبی توسط رسانهایها بدون
چشمداشت مادی در استان هرمزگان در حال انجام است که نهادهای دولتی
باید این مساله را درک کنند.وی ،با اشاره به تدوین سند توسعه رسانه استان
هرمزگان ،عنوان کرد :من از روزهای آغازین فعالیت خود ،تدوین ســند

فرهنگی و اجتماعی را در ذهن داشتم تا اینکه تدوین سند مهندسی فرهنگی
استان هرمزگان در شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب شد.
به گزارش فارس ،حجتاالسالم عبادیزاده ،با ذکر این نکته که نگاه من
به فرهنگ در دو بخش دینی و عمومی است ،تصریح کرد :دستورکارهای
شورای فرهنگ عمومی هرمزگان ،در حوزه رسانه و مطبوعات باید توسط
فعالین این حوزه تهیه شود تا توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در
صحن شورای فرهنگ عمومی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد تا
در صورت امکان تصویب و مورد پیگیری قرار گیرد.
وی ،ضمن تاکید بر لزوم اعمال مدیریت در فضای مجازی ،خاطرنشــان
کرد :عــدم مدیریت صحیح فضای مجازی باعث بروز مشــکالتی برای
رسانههای شناسانامهدار شده است که هر چه سریعتر باید تدبیری در این
زمینه اندیشیده شود.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ،یکی از ارکان اصلی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی را رسانهها دانست و گفت :اداره کل ارشاد ملزم به پیگیری
امور رسانهها و مطبوعات است و در این راه باید جلسات مستمر با فعالین
این حوزه برگزار شود.

مدیرعامل آبفای هرمزگان خبر داد

پرداخت عیدی و مطالبات انباشته کارگران آبفا تا اسفند

گروه خبر  //مدیرعامل شــرکت آب و
فاضالب هرمزگان از پرداخت مطالبات
انباشته شده کارگران طرف قرارداد با
پیمانکاران این شــرکت شامل عیدی،
ســنوات و حقوق های معوق تا اسفند
 1400خبر داد.

عبدالحمید حمزه پور بــا بیان اینکه عدم

مبلغ فطریه و کفاره اعالم شد

گروه خبر  //یکی از اعمال واجب در روز عید فطر پرداختن زکات
فطره اســت .زکات فطره بر کسانی واجب است که در شب عید
فطر اوالً مکلف باشــند و ثانی ًا فقیر نباشد و ثالث ًا نانخور دیگران
هم محسوب نشوند.

یکی از اعمال واجب در روز عید فطر پرداختن زکات فطره است .زکات
فطره بر کسانی واجب است که در شب عید فطر او ًال مکلف باشند و ثانی ًا
فقیر نباشد و ثالث ًا نانخور دیگران هم محسوب نشوند .کسانی که دارای
این شرایط هستند زکات فطره را باید بپردازند .وقت پرداخت زکات فطره
از شب عید است تا ظهر روز عید و به نظر رهبر معظم انقالب و برخی
فقهای دیگر بنا بر احتیاط باید قبل از نماز عید زکات فطره را بپردازند.
اگر کســی برایش این امکان وجود نداشت ،یعنی دسترسی نداشت یا
امکان پرداختن نبود الاقل جدا کند و کنار بگذارد تا بعدا ً ادا کند.
دفتر آیت اهلل سیستانی میزان و مبلغ فطریه امسال را برای فطریه بدل از
آرد  ۴۰هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی  ۲۲۵هزار تومان و
فطریه بدل از برنج غیر ایرانی ۶۰ ،هزار تومان تعیین شده است.
بر اساس نظر آیت اهلل مکارم شیرازی ،زکات فطره امسال بر مبنای قوت
غالب گندم ،مبلغ  ۴۰هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج ،مبلغ ۱۵۰
هزار تومان اعالم شده است که مؤمنین در انتخاب هر یک از این موارد
مخیر هستند.
به گزارش مهر ،کفاره روزه غیر عمد مبلغ  ۸هزار تومان است که باید به
صورت نان تهیه و پرداخت شــود؛ همچنین کفاره روزه عمد مبلغ ۴۸۰
هزار تومان است.

پرداخت مطالبات کارگران و انباشته شدن
آن طی ماه های گذشــته باعث نارضایتی
کارگران و ایجاد مشــکالتی برای شرکت
شده بود ،افزود :عدم پرداخت این مطالبات
باعث شــده بود تا برخی از کارگران تا سه
ماه مطالبه انباشته شده داشته باشند.
به گفته وی ،در بررســی های انجام شده،

بسیاری از کارگران شــاغل ،عیدی سال
گذشــته نیز دریافت نکــرده بودند و این
موضــوع از نظر ما قابل پذیرش نبود و بر
اساس قولی که در آغاز این مسئولیت دادم
روند تسویه مطالبات با جدیت دنبال شد که
بخش زیادی از آنها پرداخت و سایر مطالبات
نیز طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان
تصریح کرد ،پرداخــت مطالبات کارگران
در رضایت شــغلی و خدمــات دهی به
مردم بســیار تاثیرگذار است و بنده از بدو
پذیرش این مسئولیت قول داده ام این روند
را اصالح و مطالبــات کارگران را به موقع
پرداخت کنم.

با حکم سعید محمد؛

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد

گــروه خبر  //طی حکمی از ســوی
مشــاور رئیس جمهور و دبیر شورای
عالــی مناطــق آزاد تجاری-صنعتی
و ویژه اقتصادی افشــار فتح الهی به
عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد.

طی حکمی از سوی مشاور رئیس جمهور
و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی افشــار فتح الهی
به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد.
به گزارش مهر ،سعید محمد در این حکم
آورده است:
جناب آقای افشار فتح الهی
به اســتناد ماده  ۶قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد تجاری صنعتی و تفویض اختیار
ریاســت محترم جمهوری و بــا توجه به
تصویب نامه شماره  /۱۷۵۶۸ت ۵۹۸۱۱
ک مورخ  1401/۰۲/07کمیسیون موضوع

اصل  ۱۳۸قانون اساســی ،نظر به سوابق و
تجربیات ارزشمندتان به موجب این ابالغ
به عنوان «رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم»
منصوب میشوید.
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری
(مد ظله العالی) مبنی بر نامگذاری ســال
جاری به نام «ســال تولید ،دانش بنیان و
اشتغال آفرین» از جنابعالی انتظار میرود
ضمن اهتمام در راســتای رفع موانع تولید
و پشتیبانی از صنایع به منظور گسترش و
تسهیل تولید با بهره مندی از ظرفیتهای
اســتراتژیک آن منطقه در راستای تحقق
سیاســتهای اقتصاد مقاومتــی ،افزایش
صادرات و ســرمایه گــذاری و همچنین
انتقال فناوریهای پیشرفته ،ارائه خدمات و
تسهیالت مناسب با هدف حمایت از تولید
داخلی و حضور فعال در بازارهای منطقهای
و جهانی ،با اتکال به ایزد متعال و تعامل و

همکاری با سایر اعضای هیأت مدیره زمینه
تحقق اهداف مورد نظر را در منطقه فراهم
آورید.
توفیق روزافزونتــان را در انجام وظایف
محوله با رعایــت مفاد «عهدنامه مدیران»
در دولت مردمــی از درگاه خداوند متعال
مسألت دارم».

خبری
نماینده ولی فقیه درهرمزگان :

پنجشنبه  8اردیبهشت 1401

هفته قرآن و عترت در تقویم هرمزگان تدوین میشود

 26رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3868

سرمقاله

محرومان بدون کولر و یخچال
وقتی می شنویم محرومان و حتی مددجویان تحت پوشش
نهادهای حمایتی در استان هرمزگان کولر و یخچال ندارند و در
گرما هستند؛ شــاید برای بسیاری و بخصوص پایتخت نشینان
غیرقابل باور باشــد در استانی که پایتخت اقتصادی کشور لقب
گرفته است ،خانواده هایی بدون کولر و یخچال و امکانات اولیه
زندگی باشند .در این استان بجای اینکه صنایع در راستای انجام
مسئولیت های اجتماعی شان مشکل کولر و یخچال نیازمندان
را برطرف کنند ،مراکز نیکوکاری و خیریه با کمک های مردمی
سعی می کنند هرساله تعداد محدودی کولر را به افراد فاقد کولر
استان اهدا نمایند که حتی به ده درصد این نیازها هم نمی توانند
پاســخ دهند و ضرورت دارد در گام نخست صنایع وبنگاه های
اقتصادی ،ابرپاالیشــگاه ها ،گمرکات و بنادر و ...در راســتای
انجام مســئولیت های اجتماعی شــان ،بخش از نیاز به کولر و
یخچال محرومان استان را برطرف نمایند .با توجه به اینکه بارها
استاندار هرمزگان اعالم کرده اند که صنایع قرار است مبالغی را
در صندوقی واریز نمایند که برای انجام مسئولیت های اجتماعی
صنایع در استان هزینه شود ،پیشنهاد می شود استاندار هرمزگان
بــه صنایع تاکید بفرمایند این مبالغ را هرچه زودتر واریز نمایند
و از آن طــرف با توجه به گرمای هوا ،ســریعتر کولر ،یخچال
و ...برای نیازمندان تامین شــود تا پیرزن و پیرمردها و کودکانی
مجبور نباشــند در گرما بمانند ویا آب خنک را از همسایگان
بگیرند ویا داروهایشــان را در یخچال همســایه بگذارند .در
برخی روستاهای استان مانند تیرور میناب و ...و حتی محالت
حاشیهنشین بندرعباس خانوادههای محرومی هستند که از داشتن
کولر و یخچال و ...محروم هستند و توانایی خرید این اقالم گران
را ندارند ونیاز است صنایع و خیرین و نهادهای انقالبی به یاری
محرومان بشتابند و پسندیده نیست در هرمزگان به عنوان شاهراه
اقتصاد کشور خانواده های زیادی کولر و یخچال نداشته باشند.
حتی اگر صنایع مالیات و عوارض شــان را براساس قانون در
استان محل فعالیت شان یعنی هرمزگان پرداخت میکردند ،بطور
حتم با این چند ده هزار میلیاردتومان بخشی از محرومیت های
اســتان برطرف می شد و در رتبه نخست فقر وفالکت ،بیکاری،
گرانی و ...قرار نمی گرفتیم .واقعا با هیچ معادله ای نمی توان این
مســئله را حل کرد که استانی از یک طرف در صدر استان های
درآمدزایی کشور باشد واز طرفی دیگر در صدر محرومیت ،فقر
و فالکت و بيماري و . ...متاسفانه تاکنون دولتمردان هم در ادوار
مختلف تالش نکرده اند این مسئله را حل کنند و گویا برایشان
هم مهم نیســت که در هرمزگانی که بیشترین درآمد را به خزانه
واریز می کند ،محرومان فاقد کولر و یخچال ،هزینه های درمان،
معیشت ،مدرســه ،پوشاک ،رهن واجاره و مسکن و ...هستند و
برخی جان شــان را هم از دست می دهند .در این استان بیشتر
جوانا ن بجای اشتغال در صنایع ،بدلیل تامین نیروهای این صنایع
از ســایر استان ها ،مجبورند به سمت مشاغل کاذب و قاچاق و
سوخت بری بروند و برخی جان شان را هم از دست بدهند .هیچ
مسئولی هم خود را در مقابل این فجایع و بی مهری ها نسبت به
بومیان هرمزگان پاسخگو ندانسته و این وضعیت همچنان ادامه
دارد .درصورتیکه اگر فقط صنایع مالیات و عوارض شان را بطور
کامل در اســتان پرداخت کرده بودند و به انجام مسئولیت های
اجتماعی شــان پایبند بودند ،بطور حتم وضعیت استان اینگونه
نبودوبیشتر مردم در فقر مطلق نبودند.
علی زارعی

با حضور وزیر علوم؛

پردیس فناوری و نوآوری
هرمزگان کلنگ زنی شد
گروه خبر  //با حضور مقام عالی وزارت؛ کلنگ پردیس مشترک
فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری و دانشــگاه هرمزگان به
زمین زده شد.

کلنگ پروژه پردیس مشترک فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری
و دانشــگاه هرمزگان با حضور دکتر محمد زلفــی گل وزیر محترم
عطف ،نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی ،رئیس دانشگاه
هرمزگان ،علی فتی رئیس پارک علم و فناوری ،روسا و اعضای هیأت
علمی دانشگاه های اســتان و مدیران دستگاه های اجرایی به زمین
زده شــد.وزیر علوم تحقیقات و فناوری در این مراسم ضمن تقدیر از
فعالیتهای انجام شده در حوزه فناوری در استان هرمزگان و همافزایی
کمنظیر میان دانشــگاه هرمزگان و پارک علم و فناوری بیان داشت:
توسعه فناوری نیاز کشور می باشــد و بر اساس منویات مقام معظم
رهبــری نیز این یک امر اجتناب ناپذیر اســت.زلفی گل اضافه کرد:
احداث پردیس نوآوری و فناوری در هرمزگان یک قدم مبارک است
و می تواند منجر به توسعه و یا ایجاد زیرساخت توسعه در منطقه شود.
این مقام مسئول تصریح کرد :یکی از فعالیت هایی که منجر به پیشرفت
و فناوری می شــود ایجاد مراکز نوآوری و شتابدهنده ها در محدوده
پروژه پردیس مشترک فناوری خواهد شد.زلفی گل افزود :پارک علم
و فناوری هرمزگان باید الگوی مهارت محور باشد که بسترهای الزم
برای کسب تجربه دانشجو در استان را فراهم می کند.
زلفی گل مرجعیت و دیپلماســی علمی را اولین اولویت آموزش و
پژوهش هدفمند دانســت و گفت :باید به دنیا صلحمان را بفهمانیم و
نخبگان ما ما در دنیا حرف برای گفتن داشته باشند.
رئیــس پارک علم و فناوری هرمزگان نیز در این آیین ضمن عرض
خیرمقــدم به مدعوین گفت :با توجه به جابجایی محل احداث پروژه
و تصویب و تخصیص اعتبارات ،پروژه مذکور فاز بندی شــده و در
زمینی به مساحت  ۱۰هکتار در داخل پردیس دانشگاه هرمزگان (کل
مساحت سایت  ۴۲هکتار است) و در  ۳فاز اجرا می شود.
فتی تصریح کرد :در فاز اول عملیات اجرایی جاده های دسترســی
داخلی سایت به مساحت  ۱۷۰۰۰مترمربع و سوله های کارگاهی به
مساحت  ۱۰۰۰متر مربع در قالب  ۴سوله  ۲۵۰مترمربعی در حال اجرا
است.وی اظهار داشت :در فاز دوم ساختمان ستادی به مساحت ۴۰۰۰
متر مربع که شامل ســاختمان مرکز رشد به مساحت  ۱۴۵۰مترمربع
و ساختمان چند مســتأجره به مساحت  ۱۴۵۰متر مربع و ساختمان
ستادی به مساحت  ۱۱۰۰مترمربع که در صورت تخصیص اعتبار آماده
برگزاری مناقصه است.این مقام مسئول تصریح کرد :در فاز سوم اجرا
و تجهیز پست های برق ،کابل کشی برق و دیتا و لوله کشی آب جهت
تأمین زیرساخت های الزم و احداث  ۱۰۰۰مترمربع سوله کارگاهی
و آزمایشگاهی دیگر اجرایی می شود.فتی بیان داشت :مواردی که در
دســت اقدام می باشد احداث ساختمان ستادی و مرکز رشد ،تکمیل
سوله های کارگاهی ،تأمین آب و برق سوله ها و ساختمان ستادی و
مراکز رشد ،تکمیل جاده های دسترسی و پیاده رو سازی و ساماندهی
کانال هدایت آبهای سطحی است که در حال انجام است.
به گزارش مهر ،رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در پایان تصریح
کرد :هدف ما از ایجاد پارک پردیس مشــترک فناوری و نوآوری در
استان پیوند عمیق تر و مستحکم تر میان صنعت و دانشگاه به واسطه
پارک علم و فناوری و مراکز رشــد می باشد و همچنین فراهم کردن
شرایطی که موجب ماندگار شدن نخبگان در کشور است.

استان تدوین میشود.

گروه خبر  //نماینده ولی فقیه
در هرمزگان گفت :هفته قرآن
و عترت با همــکاری اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در
تقویم شورای فرهنگ عمومی

حجتاالسالم والمسلمین محمد عبادیزاده در دیدار با جمعی از فعاالن
قرآنی هرمزگان افزود :هرمزگان یکی از  ۱۰اســتان الگو و نمونه برای
تدوین سند مهندسی فرهنگ انتخاب شده است و به زودی فعالیت اجرایی
فرهنگی استان بر اساس ســند فرهنگی تدوین شده آغاز خواهد شد و
دستگاهها فعالیتها را انجام خواهند داد.
وی بیان داشت :یکی از مهمترین بخشهای این سند ،مسائل قرآنی است
و برنامههای قرآنی باید منطبق با سند نقشه مهندسی استان هرمزگان ارائه

شود تا منابع مالی آن نیز تامین شود.
امام جمعه بندرعباس اظهارداشــت :رهبر معظم انقالب در نوبتهای
مختلف ،خط و مشی جریانهای قرآنی در کشور را تبیین نمودند و برخی
از مطالب را تکرار میکنند که نشان دهنده اینست برخی از خواستههای
ایشان هنوز محقق نشده است.وی ،با ذکر این نکته که بار مسوولیت هم بر
عهده دستگاهها و نهادها و هم فعاالن قرآنی است ،عنوان کرد :رهبرمعظم
انقالب فرمودند که کرسیهای تالوت قرآن با حضور مردم مانند منبر در
جامعه راه اندازی شود؛ یعنی نشستهایی با اعالم قبلی با حضور مردم و
قاریان به صورت مستمر برگزار شود.
نماینــده ولی فقیه در هرمزگان ،ضمن تاکیــد بر این نکته که برگزاری
کرســیهای تالوت قرآن باید به فرهنگ تبدیل شــود ،ابرازداشــت:
در صــورت ترویج این فرهنگ در جامعــه ،دیگر نیازی به متولی برای
برگزاری نشستهای قرآنی وجود ندارد که تحقق این امر مستلزم فعالیت

سازمانهای مردم نهاد و فعالین قرآنی است.
حجتاالســام والمسلمین عبادیزاده ،با اشــاره به اینکه مساجد به
عنوان محور کرسیهای تالوت نقش ایفا خواهند کرد ،تصریح کرد :برای
فرهنگسازی مناسب در این زمینه و تقویت گفتمان قرآنی در جامعه ،صدا
و سیما باید همکاری الزم را داشته باشند.
وی ،فعالیت برادران اهل سنت در حوزه مکتبخانهها را الگوی مناسبی
برای تمام مردم دانســت و خاطرنشان کرد :نقش مکتب خانهها در میان
شــیعیان در ترویج و آموزش قرآن بسیار پر اهمیت بود و اهل سنت این
مکتبخانهها را حفظ کردهاند که امری پسندیده است.
به گزارش ایرنا ،نماینده ولی فقیــه در هرمزگان گفت :کار قرآنی باید
توســط مردم اداره شــود و نهادها و دســتگاههای حاکمیتی باید نقش
پشــتیبانی ،حمایت ،هدایت و نظارت را ایفا کنند و امور جاری توسط
سازمانهای مردم نهاد مدیریت شود.

استاندار هرمزگان:

پیش بینی  ۶۸مشوق در سند جامع سرمایهگذاری هرمزگان

گروه خبر  //استاندار هرمزگان با بیان اینکه راه
موفقیت «صنعت و علم» توسعه همکاری بین این
دو بخش است ،گفت :در سند جامع سرمایهگذاری
هرمزگان  ۶۸مشوق پیشبینی شده است که این
اهرمهای تشویقی برای سرمایه گذارانی استفاده
می شود که بتوانند از ظرفیت دانش و دانشگاهها
برای ارتقاء فناوری خود استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار دریا ،مهندس مهدی دوستی در
نشســت خبری که با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری در دانشگاه هرمزگان برگزار شد ،با بیان اینکه
عمده فناوری مورد استفاده در صنعت ،فناوری نسل
 ۲و  ۳اســت ،اظهار کرد :غالب صنایع به دلیل عدم
بهرهمندی از تکنولوژی روز ،بهرهور نیستند و قدرت
رقابت ندارند که استفاده از نوآوری و فناوری جدید

می تواند رقابتپذیری را تقویت و ســهم کشــور را
در بازار جهانی افزایش دهد .وی ،دانش و ســرمایه
را دو بــازوی اصلی برای ورود بــه این عرصه مهم
عنوان کرد و افزود :اگرچه در حوزه سرمایهای دارای
محدودیتهایی هستیم ،اما در حوزه دانش این ظرفیت
بهصورت واقعی وجود دارد و می توانیم با به حرکت
درآوردن این محور محرکه و بازوی قدرتمند ،نسبت به
نوسازی صنعتی برای ورود به فناوری نسل  ۴استفاده
کنیم.
اســتاندار هرمزگان تصریح کرد :برای پیاده کردن این
طرح در بســتر جامعه ،میتوانیم برنامهای که دولت
ژاپن با عنوان «جامعه  »۵.۰در سال  ۲۰۱۶اجرا کرد
را الگوبــرداری کنیم؛ ضمن اینکه در تحول صنعتی و
بهرهگیــری از دانش ،نمی توان روی تک ســتاره ها

حساب کرد چرا که فرآیند تولید ،تکثیر و حتی میرایی
شرکت های دانش بنیان بسیار پرشتاب اتفاق می افتد.
دوســتی ،راه موفقیت «صنعت و علم» را توســعه
همــکاری این دو بخش مهم با یکدیگر عنوان کرد و
گفت :سند جامع ســرمایهگذاری هرمزگان در ۱۸۲
صفحه تهیه شــده که در این ســند ۶۸ ،مشوق برای
سرمایه گذاران پیشبینی شــده است؛ ابتدا این سند
برای جذب سرمایه در اســتان تدوین شد اما بعد از
نامگذاری ســال  ۱۴۰۱با عنوان «تولید ،دانش بنیان،
اشــتغال آفرینی» توسط رهبر معظم انقالب اسالمی،
قرار شد این مشــوق ها برای سرمایهگذارانی که در
مســیر تحول صنعتی ،دانش را به کار گیری می کنند
استفاده شود.
وی ادامــه داد :در واقع مشــوقها برای صنایعی که

با دانشــگاه همکاری کنند اختصاص داده شده و تنها
چیزی که از سرمایه گذاران میخواهیم این است که
بتوانند از ظرفیت دانشگاه و دانش برای ارتقاء فناوری
خود استفاده کنند .مهندس دوستی بیان کرد :دستیابی به
فناوری نسل ،۴افق دید ما بهعنوان سیاستگذار است
اما هر صنعتی بتواند فناوری خود را به نسل باالتری
ارتقاء دهد ،مشمول این مشوق ها از جمله معافیتهای
گمرکی ،تسهیالت بانکی و  ...می شود.
استاندار هرمزگان گفت :اعطای هر یک از مشوقها
منوط به تأیید رئیس دانشــگاه هرمزگان است و می
تواند هر یک از این مشوقها را بسته به نیاز هر صنعت
و میزان توفیق آنان در اســتفاده از دانش افراد نخبه و
دانشگاهی استفاده کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان:

 68درصد برق استان توسط مشترکین خانگی مصرف می شود

گروه خبر  //مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
گفت :در حال حاضر  68درصد مصرف برق اســتان مربوط به
مشترکین خانگی است .در صورتی که این مشترکان  10درصد
از مصرف برق خود را در ساعات اوج بار کاهش دهند ،می توان
شرایطی ایجاد کرد که تابستان امســال را با حداکثر پایداری
شبکه سپری کنیم.

به گــزارش خبرنگار دریــا؛ محمد کریمی در دیــدار با مدیرکل
صداوســیمای مرکز خلیج فارس افزود :پیش بینی می شود با تغییر
ســاعات کاری ادارات ،بار شبکه در ساعات بعداز ظهر کاهش یابد.
مشــترکین صنعتی نیز مولدهای برق اضطراری خــود را در حالت

آمــاده به کار قرار داده اند تا در صورت نیاز برق واحدهای صنعتی از
مولدهای اضطراری تامین شــود .وی اضافه کرد :نقش برق به عنوان
کاالیی استراتژیک و مهم ،بسیاری از خدمات را به خود وابسته کرده
است .امروزه برق به عنوان زیرساخت همه خدمات شناخته می شود
به گونه ای که ارائه بسیاری از خدمات به جریان برق وابسته است.
کریمی اظهار داشت :انرژی برق کاالیی است که با هزینه بسیار زیاد
تولید و در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد .این موضوع باعث شده
بــا افزایش مصرف برق ،هزینه تولید نیز افزایش یابد .به گفته وی ،از
نیمه اردیبهشت برنامه های جلب مشارکت مشترکین در قالب برنامه
پاســخگویی بار برای تجاری ،صنعتی و کشاورزی آغاز می شود و

مشترکانی که در ساعات اوج بار تابستان با این شرکت همکاری کنند
از پاداش مصرف برخوردار می شود.
مدیرکل صداوســیمای مرکز خلیج فارس نیز در این نشست گفت:
صداوسیما به عنوان دستگاهی که بطور مستقیم با مردم در ارتباط است
نقش تاثیرگذار در فرهنگ سازی و تشویق مردم به مصرف بهینه برق
دارد .مهران جالیی افزود :درحال حاضر این ظرفیت در صداوســیما
وجود دارد تا با همکاری شــرکت توزیع نیروی برق با اطالع رسانی
و تشویق مردم به مدیریت در مصرف برق ،در کاهش بار شبکه فصل
تابستان تاثیرگذار باشد.

خبر
آکادمی باشگاه استقالل در بندرعباس تاسیس خواهد شد

گروه خبر  //استاندار هرمزگان با مدیرعامل باشگاه استقالل تهران
دیدار و در نهایت نیز تاسیس آکادمی این باشگاه پرهوادار و با سابقه در
بندرعباس به تصویب رسید .مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان
با سردار مصطفی آجرلو مدیرعامل باشگاه فرهنگی ،ورزشی استقالل
تهران در محل این باشگاه دیدار و گفتوگو کرد .در این دیدار دوستی
با تشریح وضعیت ورزش استان هرمزگان و عالقه مردم این استان به
ورزشهای تیمی به خصوص رشته فوتبال ،از برنامههای استان برای
حمایت از ورزشکاران و پرورش استعدادهای ورزشی در رشتههای
مختلف خبرداد .وی همچنین از حمایت حداکثری مدیران اســتانی از
باشگاههای فوتبال استان برای صعود به لیگ برتر و حضور در جمع
برترین تیمهای کشور برای دفاع از سابقه فوتبال این استان خبر داد .در
این دیدار مصطفی آجرلو مدیرعامل باشگاه استقالل تهران نیز با تقدیر
از تالشهای استاندار هرمزگان به منظور حمایت از ورزشکاران استان
و پیگیریهای وی در جهت توسعه ورزش در هرمزگان ،از هرمزگان
به عنوان اســتانی که میتواند در سطح اول فوتبال کشور حرفهای
زیادی برای گفتن داشته باشــد یاد کرد .آجرلو با اشاره به ظرفیتها
و پتانسیلهای ورزشــی هرمزگان ،از آمادگی باشگاه استقالل برای
سرمایه گذاری بر روی استعدادهای این استان در رشتههای ورزشی
مختلف بــه ویژه در فوتبال خبرداد .در انتهای این دیدار و با توجه به
استعداد و ظرفیتهای استان هرمزگان در ورزش ،بویژه رشته فوتبال و
همچنین برنامه ریزیهای خوب ،سابقه طوالنی و کسب افتخارات زیاد
در ســطوح داخلی و بین المللی باشگاه استقالل مقرر شد این باشگاه
پر هوادار یک آکادمی در بندرعباس ایجاد کند .به گزارش ایسنا ؛ این
آکادمی با همکاری استانداری هرمزگان ،باشگاه استقالل و ستاد مبارزه
با مواد مخدر ایجاد خواهد شــد که میتواند نقش بسزایی در توسعه
ورزش و اســتعدادیابی از نوجوانان و جوانان این استان و معرفی به
باشگاههای مختلف کشور باشد.

پهلودهی 10کشتی حامل کاالی اساسی در بندر شهید رجایی

گروه خبــر  //مدیرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان گفت :در
فروردین ماه  10فروند کشــتی حامل انواع کاالی اساســی در بندر
شهید رجایی پهلودهی شده که از این تعداد شش کشتی شامل محصول
استراتژیک گندم اســت .علیرضا محمدی کرجیران مدیرکل بنادر
و دریانوردی هرمزگان در تشــریح میزان واردات ،تخلیه و بارگیری
کاالهای اساســی(غیرکانتینری) به بندر شهید رجایی در سال جاری
اظهار داشــت :از ابتدای فروردین امســال تاکنون 10 ،فروند کشتی
حامل  598هزارو  901تن انواع کاالی اساسی در بندر شهید رجایی
پهلودهی شــده که نسبت به مدت مشابه پارسال  162درصد افزایش
را نشــان میدهد .وی با اشــاره به میزان واردات گندم به عنوان یک
محصول استراتژیک بیان کرد :از  10کشتی پهلودهی شده در بندر شهید
رجایی 6 ،کشــتی حامل  396هزارو  318تن گندم بوده که  2فروند
از این شــناورها نیز هم اکنون در حال تخلیه گندمهای وارداتی خود
هســتند .مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی عمده کاالهای
اساسی وارد شــده را افزون برگندم ،روغن ،ذرت و کود اعالم کرد و
گفت :طی این مدت  98هزار و  683تن کود 71 ،هزارو  500تن ذرت
و نیز 32هزار و  400تن روغن وارد بندر شــهید رجایی شده است.به
گفته محمدی کرجیران ،در حال حاضر نیز  ۳فروند کشتی در مجموع
حامل  162هزارو  211تن گندم وبرنج در لنگرگاه بندرعباس درحال
طی نمودن فرآیند اسنادی خود هســتند.به گزارش فارس ،کاالهای
اساســی در تعریف عمومی مشمول کاالی ضروری است ،به تعبیری
برخی کاالها مانند ســوخت(بنزین وگاز) ،گندم ،برنج ،روغن نباتی،
گوشت قرمز ،جو وذرت به دلیل قرار گرفتن در سبد مصرفی و تأثیر
آن بر روی بازار عرضه و تقاضا با نام کاالی اساسی معرفی میشود.

پشت پرده سیاست
جزئیات پرونده حادثه تروریستی در حرم رضوی

سخنگوی قوه قضاییه :اتهام «افساد فی االرض» برای  2دانشجوی تعقیبی دانشگاه شریف
محرز نشــد،متهمان پرونده بانک سرمایه به بیش از  ۱۷۰ســال حبس محکوم شدند .
ذبیح ا ...خداییان ســخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری یک ساعته خود به سواالتخبرنــگاران در موضوعات مختلف پاســخ داد .پرونده جنجالی پتروشــیمی میانکاله ،
محکومیت  170ساله متهمان بانک سرمایه  ،پرونده کارمندان منابع طبیعی لواسان ،لیست
بدهکاران بزرگ بانکی  ،محکومیت بدوی دو دانشجوی دانشگاه شریف به  10سال زندان ،
پرونده مسئوالن سابق بورس تهران و آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه تروریستی
در حرم رضوی از جمله داغ ترین موضوعاتی بودند که آقای ســخنگو در نشســت روز
گذشــته در باره آن ها توضیح داد *.بعد از طرح موضوع پتروشیمی میانکاله در فضای
مجازی و جامعه  ،از ناحیه معاونت امور عامه دادستانی کل کشور  ،مکاتبه ای با دادستان
مرکز استان مازندران صورت گرفت و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیئت وزیران از
دادستان مرکز استان خواسته شد موضوع را پیگیری کند و تا زمان مشخص شدن موضوع،
از ادامه عملیات اجرایی این شــرکت جلوگیری شود .بر این اساس فع ً
ال عملیات اجرایی
این شرکت متوقف شده اما هنوز پروندهای که منتهی به احضار و جلب شخصی شده باشد،
تشکیل نشده است *.آخرین اطالعات از متهمان بانک سرمایه از جمله محمد امامی تهیه
کننده سریال شهرزاد  :در این پرونده افرادی که تحت تعقیب هستند درمجموع به بیش از
 ۱۷۰سال حبس محکوم شدند.محمد امامی به جرم اخالل کالن در نظام اقتصادی از طریق
تحصیل وجه نامشروع به  ۲۰سال و رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد .سید
احمد هاشــمی شاهرودی به اتهام مشارکت در اخالل نظام اقتصادی به  ۱۰سال حبس و
رد مال و شهاب الدین غندالی به اتهام معاونت در اخالل نظام اقتصادی به ۱۲سال و شش
ماه حبس محکوم شده اند.
* تحقیقات در باره پرونده حرم رضوی به پایان رسیده است و بر حسب گزارش دادسرای
عمومی و انقالب مشــهد در  ۱۰روز آینده پرونده برای رسیدگی با کیفرخواست به دادگاه
ارســال می شود.بر اساس بررسیهای به عمل آمده انگیزه شخصی در ارتکاب این جرم
دخیل نبوده است .متهم تحت تاثیر تفکرات تکفیری بوده و به صورت خودسرانه اقدام به
این جنایت کرده است.
*خداییان در پاســخ به سوال خراسان درباره برنامه دســتگاه قضا برای برخورد با ابر
بدهکاران بانکی گفت :صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمیشود مگر این که آن شخص
بدهکار تسهیالتی را که اخذ کرده در محل خود مصرف نکرده باشد یا با صحنه سازی و
اسناد جعلی این تسهیالت را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب است.
* بانکها صرفا اقدام به اعالم اسامی بدهکاران کردهاند و انتظار ما این است که آنها را
تفکیک کنند و آن مواردی را که جرم محسوب میشود  ،با دالیل و مدارکی که نشان دهنده
سوء استفاده است ،به مرجع قضایی اعالم کنند که طبیعت ًا ما نیز برخورد میکنیم .اما در قضیه
اخیر با توجه به این که هم بانک مرکزی و هم بانکهای عامل گزارشی در باره این افراد به
شکل موردی به دستگاه قضایی ارسال نکردهاند،پروندهای برای تعقیب هنوز تشکیل نشده
است * .دو دانشجوی دانشگاه شریف به اتهام افساد فی االرض تحت تعقیب قرار گرفتند،
اما دادگاه اتهام افساد فی االرض را محرز تشخیص نداده و با توجه به اقداماتی که این افراد
از جمله تخریب ،ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات و وسایل عمومی جامعه انجام داده
بودند ،متهمان به اتهام تخریب ،ایجاد حریق و خرابکاری وسایل عمومی هر کدام به  ۱۰سال
حبس و به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروهکهای
معاند نظام به  ۵سال و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و در مجموع هر
کدام به  ۱۶سال حبس محکوم شدند .اشد مجازات که همان  ۱۰سال حبس است ،برای این
افراد اجرایی خواهد شد البته حکم در مرحله بدوی بوده و حکم قطعی صادر نشده است.
افزایش بودجه نظامی ایران پس از  4سال

هزینه نظامی صرف شــده در میان تمام کشورهای جهان ،در سال  ۲۰۲۱با ثبت رکوردی
جدید به بیش از دو تریلیون دالر رسیده است .موسسه تحقیقاتی «صلح جهانی استکهلم»
اعالم کرد مقدار هزینههای اختصاص یافته به امور نظامی در سال گذشته میالدی ،با 0.7
درصد افزایش همراه بوده و به  2.113تریلیون دالر رســیده است .بر اساس این گزارش،
آمریکا ،چین ،هند ،روسیه و انگلیس بیشترین سهم را در هزینههای نظامی داشته و در
مجموع ۶۲ ،درصد از این دو تریلیون دالر را خرج کردهاند .بر اســاس دادههای جدید
مؤسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم ( )SIPRIهزینههای نظامی ایاالت متحده در

سال  ۲۰۲۱میالدی به  ۸۰۱میلیارد دالر رسید که  1.4درصد نسبت به سال  ۲۰۲۰کاهش
داشت .بودجه ایاالت متحده برای تحقیق و توسعه نظامی ( )R&Dبین سالهای  ۲۰۱۲تا
 ۲۰۲۱میالدی  ۲۴درصد افزایش یافت؛ در حالی که بودجه خرید تسلیحات در مدت
مشــابه 6.4 ،درصد کاهش داشته است.روسیه زمانی که در حال افزایش نیروهای خود
در امتداد مرز اوکراین بود ،هزینههای نظامی خود را  2.9درصد در سال  ۲۰۲۱افزایش
داد و به  65.9میلیارد دالر رساند .این سومین سال متوالی رشد بود و هزینههای نظامی
روسیه در سال  ۲۰۲۱به  4.1درصد تولید ناخالص داخلی رسید.چین ،دومین خرجکننده
بزرگ جهان ،در ســال  ۲۰۲۱حدود  ۲۹۳میلیارد دالر به ارتش خود اختصاص داد که
 4.7درصد نسبت به سال  ۲۰۲۰افزایش داشته است .هزینههای نظامی چین برای ۲۷
سال متوالی رشد داشته است .پس از تصویب اولیه بودجه  ،۲۰۲۱دولت ژاپن  ۷میلیارد
دالر به هزینههای نظامی اضافه کرد .هزینههای نظامی استرالیا نیز در سال  ۲۰۲۱افزایش
داشــته اســت .این میزان ۴ ،درصد بوده و به  31.8میلیارد دالر رسیده است.مؤسسه
نالمللی استکهلم درخصوص بودجه نظامی ایران در سال  ۲۰۲۱مدعی
تحقیقات صلح بی 
شد که برای اولین بار در چهار سال گذشته رقم آن به  24.6میلیارد دالر افزایش یافته
است .پر واضح است که قیمت دالر در مقابل ریال بسیار پایین محاسبه شده است.البته
باز هم این رقم خیلی کمتر از حتی همسایه های ایران در منطقه است .براساس جدول
بودجه سال  ،۱۴۰۰کل بودجه فصل دفاعی و امنیتی ایران  ۱۹۸هزار میلیارد تومان بوده
که با احتساب دالر  ۲۳هزار تومانی ،معادل  8.6میلیارد دالر آمریکاست .با نوع محاسبه
موسسه ســوئدی ،ایران در رده چهاردهم جهان قرار گرفته است .بنابر همین گزارش،
عربستان سعودی که سال  ۲۰۲۰در مقام چهارم این ردهبندی قرار داشت ،در سال ۲۰۲۱
به عنوان هشتمین کشور از نظر هزینههای نظامی معرفی شده است.
بن بست آمریکایی وین

مذاکرات احیای برجام پس از گذشت بیش از یک سال ،همچنان متوقف است .آنچه
بیشــتر به عنوان یک چالش برای کاخ سفید بروز کرده ،مسئله خروج سپاه از فهرست
«سازمانهای تروریستی خارجی» وزارت خارجه آمریکاست.لورا روزن روزنامهنگار
آمریکایی در گزارشی نوشته اســت :در صورتی که ایران حاضر به ارائه امتیاز متقابل
غیرهســتهای نباشــد ،وزارت دفاع آمریکا مخالف حذف نام سپاه از لیست تروریسم
وزارت خارجه آمریکاســت .این امتیاز میتواند تعهد به هدف قرار ندادن مقامات دو
طرف باشــد.یک مقام ارشد آمریکایی به روزن گفته است :ایرانی ها از ما می خواستند
که سپاه را از لیست تروریسم وزارت خارجه حذف کنیم .این مقام آمریکایی گفت«:ما
به آن ها گزینههای زیادی برای امتیازات غیرهستهای و تعهداتی که در ازای حذف سپاه
میتوانستند بدهند ،دادیم ».ولی ایرانی ها ظاهرا ً گفتند نه.ایران ظاهرا ً پیشنهادهای مختلفی
را رد کرده است ،از جمله این که متعهد میشود در ازای حذف سپاه از فهرست وزارت
خارجه ،طرفین مقامات یکدیگر را هدف قرار ندهند ،تحریمهای تهران علیه سنتکام لغو
شــود ،یا با مذاکرات بعدی درباره مسائل منطقه موافقت شود.واقعیت این است که مهار
برنامه هســتهای ایران و جلوگیری از تشدید نگرانیها در اینباره چه در داخل آمریکا
و چه برای متحدانش در غرب آســیا ،اولویت سیاست خارجی کاخ سفید است .بایدن
و دولتمردانش بارها ترامپ را بابت خروج از این توافق سرزنش کردند و وعده احیای
آن را دادند.این مسئله به ویژه از این منظر اهمیت دارد که او ًال ممکن است با فروپاشی
برجام ،هیچ راهی برای توافق جدید گشــوده نشود و ثانی ًا با فقدان کارنامه مطلوب در
سیاســت خارجی ،دولت بایدن نیازمند ارائه دستاوردی برای افکار عمومی آمریکا در
انتخابات آینده اســت.از سوی دیگر ،حذف سپاه از این فهرست هزینههایی در داخل و
خــارج برای بایدن دارد .در داخل ،تمایل ندارد در رقابتهای آینده کنگره و همچنین
ریاســتجمهوری ،جمهوریخواهان او را متهم به تعامل و سازش با نهادی کنند که به
ادعای آنان ،در قتل نیروهای نظامی آمریکا در عراق نقش دارد.در سطح منطقهای نیز هم
رژیم صهیونیستی و هم دولتهای سعودی و امارات به دلیل بحرانهای سوریه و یمن،
تمایلی به خروج ســپاه از این فهرست ندارند .زیرا آن را امتیازی غیرهستهای در زمینه
سیاستهای منطقهای قلمداد میکنند .این مخالفتهای منطقهای در شرایطی که پس از
نبرد اوکراین ،روابط آمریکا با این ســه بازیگر منطقهای نیز چالشهایی داشته ،اهمیت
بیشتری مییابد.احیای توافق منتظر تصمیم سیاسی واشنگتن است .پس الزم است ایران
همچنان بر اجتناب از ارائه هر امتیاز غیرهســتهای اصرار کند .همچنین به طرف مقابل
بفهماند که زمان برای ایران اهمیت فراوانی دارد و نمیتوان به طور نامحدود صبر کرد.

تازه های مطبوعات

رسالت -این روزنامه نوشت  :دولت سیزدهم در حال نزدیک شدن به یک سالگیاش است
و همچنان مشکالت و مسائل فراوان و حل نشدهای باقی مانده که باید به آن ها رسیدگی
شود .شرایط اقتصادی جامعه ما ،فرصتی برای آزمو ن و خطا نگذاشته است .به نظر میرسد
همین حاال هم برای تحقق برخی وعدههای دولت همچون تکرقمی کردن نرخ تورم در بازه
مشخص و همچنین ساخت  ۴میلیون واحد مسکونی ،کمی دیر شده باشد.
شرق -این روزنامه نوشت :آزادشدن اموال بلوکهشده ایران واقعیت ندارد .این ادعا را مطرح
می کنند که بازار ارز از کنترل خارج نشود.
جوان -این روزنامه در واکنش به اظهارات اخیر علی مطهری که گفته بود « از همان ابتدا
که وارد فعالیت هســتهای شدیم هدف مان ساخت بمب بود»{البته علی مطهری بعد اعالم
کرد ایسکانیوز سخنانش را درست منتشر نکرده بود  }.نوشت  :گویی برخی بدنامی را بر
گمنامی ترجیح میدهند .این حکایت داستان امروزه بسیاری از چهرههایی است که سودای
مشهور شدن دارند.
اعتماد-این روزنامه نوشــت  :اکنون که گفته میشــود مخبر نقش اول را در اقتصاد دارد،
همچنان کارنامه او شــفاف نیست .او با تیزهوشی سیاســی ،بهندرت وارد گود میشود و
بهگونهای عمل میکند که ناکارامدیهای دولت رئیسی به حساب او منظور نمیشود ،درست
مثل کسی که وارد دریا میشود اما خیس نمیشود.
اطالعات -این روزنامه نوشت  :متأسفانه پیامد بعضی اقدامات انجام شده که به دستگیری و
بازداشت و زندانی کردن اتباع فرانسه که سمت دانشگاهی داشتهاند انجامیده ،نه تنها در سه
سال گذشته روابط رسمی پاریس با تهران را متأثر کرده بلکه به نشان دادن تصویر ناشایستی
از کشــور ما در افکار عمومی فرانسه منجر شده که آمدن جهانگردان فرانسوی به ایران را
خطرناک جلوه دهد.
انعکاس

فردانیوز مدعی شد :تعدادی از مسئوالن ارشــد دولت روحانی در دادگاه تخلفات اداری
کارکنان دولت حاضر شدند و موارد قضایی اتهامی به آنان گوشزد شد.ارز  4200تومانی،
کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و عدم سرمایه گذاری الزم در این بخش ها و
فســخ قراردادهای بین المللی در این زمینه ،توسعه خط فقر و پول پاشی مدیران در شستا
و سیاســی کاریها در آن و همچنین افزایش قیمت مسکن و پایان نیافتن پروژه مسکن
مهر بخشــی از موضوعات و تخلفاتی است که در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت به
مسئوالن ارشد دولت حسن روحانی اعالم شده است.
رجا نیوز مدعی شد :مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در پی برگزاری
مراسم افطاری الکچری برکنار شد .بعد از برگزاری مراسم افطاری صنایع پتروشیمی مسجد
سلیمان در چند روز گذشــته که رسانههای اجتماعی از آن به عنوان «افطاری الکچری»
نام برده بودند و در آن هتک حرمت به شب ضربت خوردن امیرالمومنین علی (ع) توسط
صندوق بازنشستگی کشــوری و پتروشیمی مسجد سلیمان شده و همراه با آهنگ و کف
زدن و شادی در این افطاری بوده و حدود  ۸۰۰مهمان حضور داشتند که از پول چندصد
میلیونی بازنشستگان کشور تامین شده بود  ،سازمان بازرسی وارد عمل شد تا موضوع را
پیگیری کند و پس از انجام تحقیقات تصمیم بر عزل مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی
مسجدسلیمان گرفته شد.
اقتصاد آنالین نوشت :معاون حقوقی آموزش و پرورش گفت:برای شناسایی و رفع مدیریت
تعارض منافع اقداماتی را انجام دادیم و در مرحله نخست نزدیک ترین افراد از مسئولیتهای
مرتبط خداحافظی کردند به گونهای که  ۱۸۴فرد شناســایی شدند و با آن ها خداحافظی
شد یا امکانات در اختیار را رها کردند بنابراین ۱۰۶ ،توقف فعالیت و  ۶۱استعفا داشتیم.
تابناک نوشت :مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس ادعا کرد :گران شدن دارو بدیهی
است و حتی بدتر هم خواهد شد .دلیل آن هم تنها اختصاص پیدا نکردن ارز به دارو از بهمن
سال گذشته نیســت .نگاهی در دولت درباره دارو وجود دارد که در ظاهر می گویند ارز
ترجیحی برای دارو حذف نشده اما در واقعیت اساسا ارزی اختصاص داده نشده است .از
طرف دیگر ،ارز را حذف کردند و می گویند ریال به بیمه ها می دهند تا بتوانند خریداری
کنند .با فرض این که این حرف هم درست باشد به نظرم به این سادگی نیست چون پولی
وجود ندارد که بخواهند اختصاص دهند .بودجه بسته شده و درآمدها هم مشخص است؛
پس از کجا می خواهند ریال پرداخت کنند؟
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قسمت چهارم

گروه گزارش //ماه رمضان در شــهر جناح در
بســتر تاریخ معنویت خاصی داشته و مردم این
شهر در این ماه همانند مردم سایر نقاط ایران و
جهان آداب و رســومی داشتند که در نوع خود
جالب بود.

بیدار کردن مردم در هنگام سحر از مسائل مهمی بود
که کمک زیادی به روزه داران می کرد .مردم جناح در
فصل زمســتان در ماه رمضان کارهای یدی سخت و
طاقت فرسا نظیر کار در باغات ،دامداری و زمینهای
کشاورزی انجام می دادند .شب های زمستان که طوالنی
بود ،از خستگی استراحت می کردند .به همین دلیل بیدار
شدن هنگام سحر از جمله مواردی بود که میتوانست
بــه روزه دار کمک نمایــد .در این زمینه در بیشــتر
شــهرهای جنوب ایران افرادی بودند که با طبل ،حلب
و یا هر وسیلهای که ایجاد صدا کند ،اقدام به بیدار کردن
روزهداران می کردند .در شــهر جناح با توجه به بزرگ
بودن این شــهر چند نفر اقدام به این کار می نمودند و
فردی که افراد را از خواب بیدار می کرد ،طبال نام داشت.
اما در بســتک این فرد را دمپی می گفتند .کار طبالها
در جنــاح این بود که هر یک از این ســه نفر محدوده
جغرافیاییشــان معین بود و محالت مشخصی را بیدار
میکردند .تداخلی در کار آن ها بوجود نمی آمد .جوانان
همان محالت نیز طبال را در بیدار کردن مردم همراهی
می کردند و معموال این جوانان به صورت گروهی طبال
را دنبال نموده و عالوه بر این که برای خودشــان یک
نوع پیاده روی محســوب می گردید ،به مسائل معنوی
و ثوابــی که از این طریق به دســت مــی آوردند ،نیز
فکر می کردند.
این نوشتار که با حمایت های فرهنگی شورای اسالمی
شهر جناح و شــهردار فرهنگ دوست و پر تالش این
شهر جناب آقای مهندس محمد جاللی به رشته تحریر
در مــی آید در نظر دارد به بخش های دیگری از آداب
و سنن مردم شهر جناح در رمضان پرداخته و نشان دهد
که این آداب و رسوم در بستر زمان تحوالت زیادی را
پشت سر گذاشته است.
طبال ها و افرادی که در سحر مردم را بیدار می کردند
در شــهر جناح هر سال این کار را انجام داده و از وضع
مالی متوســطی برخوردار بوده و به همین دلیل نیز از
طرف مردم محالت و بویــژه توانمندان آن محالت در
طول ماه رمضــان و در روز عید فطر کمک های مالی
به آن ها می شــد .طبال ها نیز با توجه به شــناخت
خوبی که از خانه های افراد در محالت داشــتند و در
بسیاری از موارد خبر داشــتند که عالوه بر طبل زدن،
در بسیاری از موارد درب و دیوار برخی از منازل را با
اجازه قبلی صاحب منزل هم بزنند تا افراد را بیدار نمایند.
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شور شعفی که یک ساعت مانده به اذان صبح به خاطر
طبالها و جوانانی که آن ها را همراهی می کردند ،به راه
می افتاد ،تداعی کننده سحرهای ماه مبارک رمضان بود.
دیگر چنین حال و هوایی در دوران کنونی که بسیاری
از افراد تا سحر بیدار بوده و با صدای تنظیم ساعت افراد
بیدار می شوند ،وجود ندارد.
طبــال ها کاری می کردند که تمام اعضای خانواده ها
از کودک تا کهنســال از خواب بیدار شده و همگی بر
سر سفره سحری حاضر می شدند .بنابراین کودکان از
همان دوران کودکی اشتیاق داشتند تا به سن روزه گرفتن
رسیده و روزه بگیرند .بیشتر کودکان آن دوران جناحی
که در حال حاضر افرادی بزرگســال هستند ،خاطرات
خوبی از سحرهای قدیم جناح دارند.

شدند ،زیاد مورد پذیرش نباشند .اما اکثریت مردم جناح
از کار طبــال ها راضی بوده و طبال ها و گروهی که او
را همراهی می کردند ،به امنیت شهر هم کمک میکردند.
هنوز هم مردم شهر جناح و به ویژه بزرگساالن این شهر
نام طبال ها و محــدوده جغرافیایی آن ها را به خوبی
می دانند.
در فصول بهار و تابســتان که بیشــتر خانواده های
جناحی در پشت بام و وسط حیاط خانه می خوابیدند،
کار طبال راحت تر بوده و چون طول شــب ها کم بوده
و مدارس در تابستان تعطیل بودند ،بیشتر مردم شب ها
تا ســحر نمی خوابیدند .لذا کار طبال راحت تر بود و
جوانانی که او را همراهی می کردند نیز بیشــتر بودند.
به تدریج طبال ها و فعالیــت آن ها در ماه رمضان کم

مساجد بزرگ جناح بود الوداع خوانده می شد (.محمد
درخشان ،مصاحبه)1401 ،
الوداع به معنی وداع با رمضان آن سال بود و با اشعار
و مطالبی که می خواندند از خیر و برکت رمضان سخن
بــه میان آورده و از معنویت آن گپ می زدند .بیشــتر
الوداعهای جناح و برخی از مناطق اطراف به سردستگی
مرحوم آقا سید محمد عقیل قتالی که به سید محمد عقیل
معروف بوده و از ســادات خوشنام و معروف جناح و
جنوب ایران بود ،برگزار می شد.
در زمانــی که بلندگو نبوده ،زنان هم در بخشــی از
مسجد که متعلق به آن ها بوده و یا گوشه ای از مسجد
حاضر شده و به الوداع گوش می دادند ( .همان) فردی
که صدای خوبی داشــت به عنوان تک خوان ،الوداع را

مغرب می تواند ادامه پیــدا کند .در این محفل افراد به
صورت گرد نشسته و قرآن را به نوبت تالوت می کنند.
و در یک ماه رمضان یــک ختم کامل قرآن را تالوت
میکنند .اگر در زمان تالوت اشتباهی از نظر روخوانی و
تجوید برای قرائت کننده پیش آید ،افراد حاضر صحیح
آن را عنــوان می کنند و فرد قرائت کننده نیز دوباره به
صورت صحیح آن کلمه را تکــرار می کند .در برخی
از مســاجد که حلقه های قرآنی بر قرار است ،در زمان
افطار خیرین اقدام بــه دادن افطاری به صورت غذای
کامل می نمایند.
در دهه پایانی ماه مبارک رمضان نماز قیام هم در جناح
برگزار می گردد .این نماز که معموال از ســاعت دو نیم
شب شروع می گردد ،تقریبا در حدود یک ساعت طول

ماه رمضان ،ماه خوبی بــرای کودکان نیز بود .آن ها
در این ماه از سفره های خوراکی متعدد این ماه و انواع
شــیرینی هایی که در این ماه پخته می شد ،برخوردار
بودند .کهنساالن خانواده نیز سر سفره صفای خاصی به
ســفره ها داده و با کودکان و نوه هایشان گپ و گفت
داشتند و داســتان های رمضان های قدیم را به آن ها
بازگو می کردند .به عبارتی خانواده در ماه رمضان بیشتر
با هم بوده و در سر سفره ها در کنار همدیگر بودند .حتی
افــراد فامیل نزدیک و دور هم در ماه رمضان در جناح
بیشتر همدیگر را می دیدند .گپ و گفت در مورد طبال
ها هم شیوه کار آن ها هم در ماه رمضان وجود داشت.
ممکن بود این طبال ها بــرای برخی از خانواده ها که
نوزاد داشته و با صدای طبل نوزادها از خواب بیدار می

رنگ شد و با ورود ساعت های زنگ دار که افراد را در
زمان سحر بیدار می کرد ،طبال ها و گروه همراه آن ها
فعالیت خود را از دست دادند .البته این کار تدریجی بود.
چون برخی از خانواده ها ساعت زنگ دار داشته و بقیه
بیبهره بودند .بتدریج همه دارای ساعت زنگ دار شده
و با ورود موبایل ها که دارای ساعت تنظیم کننده بودند.
دیگر کار برای همه راحت تر گردید.
جنب و جوش مردم در ماه مبارک رمضان از گذشته
تا کنون زیاد بوده اســت .معموال صبح ها فروشگاه ها
دیرتر باز می شــد .ولی شب ها بیشتر فروشگاه ها تا
دیــر زمان بیدار بودند .ماه که به دهه آخر می رســید،
الوداع بر سر مساجد خوانده می شد و الوداع را بعد از
نماز تراویح می خواندند .هر شب در یک مسجد که از

می خواند و حضار هم با گفتن الوداع الوداع یا رمضان،
شــهر نور والغفــران جواب می دادنــد .تک خوان ها
میتوانستند به نوبت عوض شــده و کتابچه مربوط به
الوداع را بخوانند .بعدها که بلندگوها در مناره مســاجد
قرار گرفــت .دیگر خانم ها از خانــه الوداع را گوش
میکردند .وقتی الوداع بر مساجد خوانده می شد ،بیانگر
ایــن موارد بود که ماه رمضان آن ســال به پایان خود
نزدیک شــده است .تعداد مشارکت کنندگان در مراسم
الوداع هم زیاد بود .صفای این مراســم هم در نوع خود
بی نظیر بود.
از دیگر مواردی که در ماه مبارک رمضان در مساجد
جناح صورت می گیرد ،حلقه های قرآنی اســت که از
نماز عصر شــروع شده و تا زمان غروب آفتاب و اذان

می کشد و یک جزء قرآن هر شب در نماز قیام توسط
امام جماعت تالوت می گردد .افراد مشارکت کننده در
نماز قیام هم زیاد هستند .افراد بعد از نماز قیام به منازل
خود رفته و خود را برای خوردن سحری آماده می کنند.
به تدریج رمضان به روزهای پایانی نزدیک می گردد،
جناحی ها خود را برای عید فطر آماده می کنند و افواه
عمومی مردم شهر جناح و در هر کوی و برزنی سخن از
عید سعید فطر است .افراد خانواده از کودک تا کهنسال
خود را برای عید فطر آماده نموده و خریدهای عید فطر
چند روز پیش از آمدن عید آغاز می گردد.
در مجموع رمضان در شهر جناح معنویت خاصی دارد
و بسیاری از آداب و سنن قدیم رمضان همچنان در شهر
جناح وجود دارد.

نوبت اول

شــهرداری بندر گروک در نظــر دارد پروژه ذیل با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت ( )www.setadiran.irبا شــماره مناقصه
 2001093175000001به شــرح جدول به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .بنابراین از شرکتهای واجد شرایط دارای رتبه بندی و صالحیت از
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا از استانداری استانها که دارای ظرفیت آماده به کار متناسب با پروژه میباشند
دعوت به عمل می آید.

پروژه ایجاد زیرساخت های گردشگری
ساحل شهر گروک

خبر
مدیرکل شیالت هرمزگان:

تامین ابزار و ادوات صید
از طریق واردات کاالی ملوانی محقق شد

گروه خبر  //مدیرکل شــیالت هرمزگان از امــکان تامین ابزار
و ادوات صیــد از طریق واردات ملوانی با پیگیری و همت شــیالت
هرمزگان و ســازمان صنعت ،معــدن ،تجارت هرمــزگان خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا ،عبدالرسول دریایی با بیان اینکه ابزار و ادوات
صیادی جز  ۹۷قلم کاالی مجاز واردات کاالی ملوانی اســت گفت:
صیادان و شرکت های تعاونی صیادان می توانند با مراجعه و هماهنگی
با اتحادیه تعاونی لنجداران شهرســتان های ساحلی نسبت به واردات
اقالم و ادوات صیادی اقدام نمایند .وی با اشاره به اهمیت و نقش ادوات
و ابزار صیادی در توسعه صید و صیادی اصولی از صیادان خواست تا از
فرصت به وجود آمده در جهت تامین نیاز خود و همچنین توسعه حرفه
خود نهایت اســتفاده را ببرند .دریایی با بیان اینکه در استان هرمزگان
حدود  ۳۵هــزار نفر صیاد در قالب  ۷۵تعاونی در  46بندر صیادی و
موجشــکن مردمی و همچنین  38مرکز تخلیه صید فعالیت دارند که
توانستهاند با صید حدود  ۳۱۵هزار تن رتبه اول صید را با حدود چهار
هزار و  500شــناور صیادی به خود اختصاص دهند گفت :در حال
حاضر صید غیرمجاز و غیراصولی بهعنوان بزرگترین معضل صید و
صیادی پیش روی استان هرمزگان است .وی افزایش صید غیرمجاز
و صید گونههای آبزیان نابالغ و کوچک بهوســیله ابزار و ادوات صید
غیراســتاندارد و روشهای صید ممنوعه و مخرب و صید در فصول
تخمریزی آبزیان ،ساخت شــناورهای صیادی بدون موافقت اصولی
شیالت توســط کارگاه شناورسازی و وجود کارگاههای شناورسازی
غیرمجازو ...را بخشــی از مشــکالت پیش روی توسعه فعالیتهای
شیالت استان خواند.

روستایی بدون آنتن و اینترنت در جوار شهر سردشت
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فهرست بهای ابنیه1401

مدت قرارداد اعتبار پروژه (ريال)
 12ماه
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نظر به اینکه خانم نرگس درویشی فرزند احمد مالک ششدانگ پالک ثبتی  7/4015اصلی به موجب دو فقره استشهادیه محلی مدعی شده است که سند مالکیت پالک مزبور به شماره
سریال  704096ب  94تحت عنوان ششدانگ یکبابخانه به مساحت  246.12مترمربع واقع در دهبارز رودان بخش سه حوزه ثبتی رودان بندرعباس ذیل ثبت دفتر امالک الکترونیکی
 139620323006100002423ثبت و سند مالکیت آن بنامش صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی
پالک فوق برابر ماده  120آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه هرکس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می
باشد بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت  10روز اعتراض خود را به اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید.در صورت عدم اعتراض و عدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد
و امالک رودان مطابق ماده  120آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود/6 .م/الف
تاریخ انتشار1401/2/8 :
یحیی شیروانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

رونوشتآگهیحصروراثت

خانم عايشه فتوحي داراي شناسنامه شماره  7به شرح دادخواست به کالسه از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و
چنين توضيح داده که شادروان اسماعيل قاضي به شماره شناسنامه  305در تاريخ  1400/7/30در شهرستان شيراز بدرود زندگي گفته
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :عبداهلل قاضي فرزند اسماعيل به شماره ملي  4700188235به نسبت ( پسر متوفي )
قوه قضائیه
 -2محمد قاضي فرزند اسماعيل به شماره ملي  4700233892به نسبت ( پسر متوفي )  - 3امير قاضي فرزند اسماعيل به شماره ملي
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 4700129204به نسبت ( پسر متوفي )  -4عبدالباسط قاضي فرزند اسماعيل به شماره ملي  4700146631به نسبت ( پسر متوفي )
 - 5عايشه عبادي فرزند ابراهيم به شماره ملي  3569924955به نسبت ( همسر متوفي )  - 6عايشه فتوحي فرزند عمر به شماره
ملي  4709897697به نسبت ( مادر متوفي ) اسامي وراث طبق استشهاديه شوراي حل اختالف به اين شورا اعالم گرديده و غير از افراد فوق وراث ديگري
ندارد و هر کسي اعتراضي دارد با وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد  .لطفا ضمن درج
در روزنامه نتيجه را به اين شورا اعالم فرماييد .
شوراي حل اختالف کوشکنار شهرستان پارسيان  -محمود مصلح

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

مفقودی

کارت شناسایی موتورسیکلت
کی تی ام تیپ دوک cc 200
پالک  3313شخصی قشم
مالکیت:مرتضی عبدالهی فینی
به شماره شاسی
MD2JUC4H9FC053968
شماره موتور 590636573
مدل 2015
رنگ :مشکی -سفید
مفقود و ازدرجه اعتبارساقط میباشد.

گروه خبر //روستای بیسکاو نزدیکترین روستا به مرکز شهرستان
بشــاگرد ،اینترنت تلفن همراه ندارد .روســتاهای زیادی در بشــاگرد
وجود دارند که عالرغم تالش و پیگیریهای فراوان مردم و مســئوالن
شهرستان هنوز از نعمت آنتن و اینترنت تلفن همراه محروم ماندهاند.یکی
از روســتاهایی که از خدمات آنتن و اینترنت تلفن همراه بهره نمیبرد،
روستای بیســکاو در بخش مرکزی شهرستان بشــاگرد است .رئیس
شورای اسالمی روستای بیسکاو در گفتوگو با فارس در بشاگرد گفت:
بیســکاو نزدیکترین روستا به مرکز شهرستان بشاگرد است که فاصله
ما با شــهر سردشت تنها دو کیلومتر است.علی صیادی اظهار داشت :با
وجود پیگیریهای فراوان از سوی شوراهای اسالمی ،معتمدین و مردم
متاســفانه هنوز روستای ما از نعمت آنتن و اینترنت تلفن همراه محروم
مانده اســت.صیادی افزود :در عصر ارتباطات نبود اینترنت در روستا
مشــکالت فراوانی را به وجود آورده است که جبران ناپذیر است .وی
گفت :دانشآموزان و دانشجویان ما جهت شرکت در کالسهای آنالین
خود مجبور بودند به شــهر سردشــت بروند یا از باالی تپهها کالسها
را دنبال کنند .رئیس شــورای اسالمی بیســکاو بیان داشت :بارها قول
مســئوالن را شنیدهایم اما عملی نشده است و اکنون امید مردم به دولت
انقالبی و مردمی است که این مشکل برطرف شود.

آگهيمزايده

شعبه دوم اجراي احکام حقوقي دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي  9509987610600717که طي آن محكوم عليه
مسکن مهر بيست متري شاهد غربي بندرعباس  ،به پرداخت وجه در حق محكوم له شركت هرمز مهام به مديرعاملي آقاي محمد
عسکريه  ،محکوم گرديده است که در راستاي اجراي مفاد اجراييه.امالک واقع در بندرعباس غرب بلوار شهدا ،بلوار شهيد سليمي ،
قوه قضائیه
بين بزرگراه شهيد رجايي و خيابان طليعه تعاوني مسكن بيست متري شاهد غربي (دربلوك C 1,تعداد  20واحد ضلع غربي ساختمان
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
همراه  12پاركينگ و  12انباري و همچنين آپارتمان هاي بلوك  A 1شرقي و غربي که  40واحد به همراه  24انباري و  24پاركينگ
مي باشد به مزايده گذاشته مي شود.
نظريه کارشناسي :مورد بازديد عبارت است :مطابق پروانه ساختماني شماره  3897مورخ1388/2/26مجوز احداث ساختمان مسکوني به صورت هفت طبقه
( شش طبقه روي پاركينگ) با زيربناي كلي  30140مترمربع و  301واحد مسکوني بر روي قسمتي از پالك  5062اصلي به مساحت عرصه  16079مترمربع
توسط شهرداري منطقه دو بندرعباس صادر مي گردد .برابر نقشه هاي ارائه شده سايت مورد نظر شامل هفت بلوك ساختماني بوده که حسب بازديد محلي
و بنا بر اظهار خواهان عمليات ساختماني از سال  89شروع شده و بلوکهاي ساختماني در دو فاز اجرا شده است .فاز اول شامل بلوكهاي  B ,A1 , C1و
در فاز دوم بلوكهاي  A3 ,A2 ,C3 ,C2شروع به اجرا شده است .حسب بازديد محلي و برابر پالن پيوست ،بلوكهاي  A1 , A3 , C1 , C2به صورت
 6طبقه (پنج طبقه روي پاركينگ) هر طبقه از هر بلوك شامل  8واحد و هر بلوك شامل  40واحد مسكوني و بلوكهاي  B , A2به صورت  7طبقه )شش
طبقه روي پاركينگ) هر طبقه از هر بلوك شامل  8واحد و هر بلوك شامل  48واحد مسكوني و بلوك  3 Cقسمتي به صورت  6طبقه و قسمتي به صورت 7
طبقه ،طبقات اول تا پنجم هر طبقه  8واحد و طبقه ششم شامل  5واحد و اين بلوك جمعا  45واحد مسكوني اجرا شده است ضمنا برابر نقشه هاي ساختماني
هر بلوك شامل  24واحد پارکينگ و  24واحد انباري مي باشد لذا هفت بلوك ساختماني جمعا شامل  168واحد پارکينگ 168 ،واحد انباري و  301واحد
مسکوني مي باشد .که برابر نقشه ها مساحت تقريبي هر واحد مسکوني  75.22مترمربع که با احتساب  301واحد مسکوني مساحت مفيد واحد هاي مسکوني
جمعا  22641.22مترمربع و انباري ها  434.42مترمربع ( 168واحد) و پاركينگ ها جمعا  3605مترمربع ( 168واحد) و ساير فضاها شامل فضاهاي مشاعي
از قبيل راه پله ،اسانسور ،خرپشته  ،اتاقك آسانسور و غيره مي باشد .کف محوطه خاكي ،حصارهاي پيرامون بلوك سيماني بيست سانتي با پشت بندهايي به
فواصل تقريبي  3متر  ،حصارهاي شمالي تا ارتفاع يك متر بلوك سيماني و ارتفاع تقريبي هشتاد سانتيمتر نرده هاي فلزي  ،محدوده بلوك هاي شمالي سنگ
مالون اجرا شده ،کف محوطه به ضخامت تقريبي  20سانتي متر بيس و ساب بيس ،نما ساختمان سيمان سفيد و رنگ و قسمتهايي تگري ،كف پاركينگ ها
موزائيك كاري  ،راه پله ها با نماي داخلي سيمان سفيد ،کف راه پله ها سنگ ،با نرده فلزي معمولي ،سقف ها با تيرچه هاي کروميت جان باز  ،بلوك بلوكهاي
( B , A1 , C1فاز یك) با سقف کاذب پانلي دامپا و ساير بلوك ها(فاز دو) شامل (  ) A3 ,A2 , C3 , C2با سقف کاذب رابيتس و سفيد کاري و ابزار
گچي ،فاز يك كف اتاق ها و هال موزائيك و آشپزخانه سراميك ،و فاز دو کف واحد سراميك كاري ،کف و ديوار سرويس ها كاشي كاري ،آشپزخانه کابينت
ام دي اف ايستاده و ديواري ،بلوك هاي فاز دو آسانسور اجرا نشده و در برخي از آنها صرفا درب آسانسور نصب شده اما موتور آسانسور اجرا نشده است
کليه واحدها دو خوابه و مساحت مفيد هر واحد  74.32مترمربع و قدرالسهم تقريبي هر واحد از اعياني هاي مشاعي (راه پله  ،اسانسور ،راهرو و خرپشته)
به ميزان  10.88مترمربع مي باشد ضمنا پاركينگ هاي هر بلوك در طبقه همکف به مساحت  604.02متر مربع و  24واحد و انباري هاي هر بلوك در طبقه
همکف به مساحت  62.08مترمربع شامل  24واحد مي باشد که مساحت تقريبي هر انباري  2.59مترمربع خواهد بود و تعداد انباري و پارکينگ هاي تامين
شده تقريبا  55درصد از مقدار مورد نياز كلي مي باشد ضمنا تا زمان بازديد و برابر مستندات ارائه شده تاکنون منجر به اخذ پايانکار و صدور سند مالكيت
نشده است .فاز يك شامل بلوك هاي  B, C1,و  A1به ترتيب شامل  40،48 ،40واحد(به ترتيب شامل  5،6،5طبقه روي پاركينگ) با جزئيات بيشتري از قبيل
آسانسور و فضاهاي مشاعي اجرا شده اند و با عنايت به اينکه براي رسيدن به مبلغ محکوم به  ،تعداد  60واحد مسکوني و ملزمات و ملحقات آنها نياز مي
باشد لذا پيشنهاد مي گردد به صورت قرعه يا هر روش ديگر(مانند يك بلوك كامل  ،يا از هر طبقه تعداد واحد) واحدها انتخاب شوند که با عنايت به برابر
بودن مساحت واحدها و قدر السهم انها از اعياني ها و يکسان بودن ارزش هر واحد اين فاز همانگونه که در گزارش بدوي اشاره شد مساحت مفيد هر واحد
 74.32مترمربع و قدرالسهم هر واحد از اعياني هاي مشاعي  10.88مترمربع و جمع مساحت ناخالص هرواحد  85.20مترمربع خواهد بود با در نظر گرفتن
توضيحات فوق و پيرو گزارش تقديمي شماره  1400220493734268مورخ 1400/9/22ارزش و تعداد واحدهاي مورد نياز جهت پوشش دادن مبلغ محکوم
به ،فارغ از هرگونه مواردي مانند رهن  ،اجاره و مستحق الغير بودن ،و در نظر گرفتن ميزان قدمت ساخت ،مستحدثات ،انشعابات ارزش  60واحد مسکوني
بانضمام  36واحد انباري  36 ،واحد پارکينگ جمعا به مبلغ پايه  258,503,400,000ريال به حروف دويست و پنجاه و هشت ميليارد و پانصد و سه ميليون
و چهارصد هزار ريال جهت انجام مزايده برآورد و اعالم مي گردد .ارزش  60واحد آپارتمان با اعیاني مشاع و منضمات  ------ريال
 85.2×60 × 45,000,000 = 230,040,000,000ارزش  36واحــد انبــاري  .............ريال  2.59x36x35,000,000 = 3,263,400,000ارزش  36واحد
پارکينگ ............ريال .................................. 36x700,000,000 = 25.200.000.000جمع كل  ........................................ريال 258,503,400,000
به حروف (دويست و پنجاه و هشت ميليارد و پانصد و سه ميليون و چهارصد هزار ريال)
 -1.فروش نقدي است .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يک ماه مي باشد -2 .کلیه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هرجهت به عهده خريدار است .
 -3پيشنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ  %10مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب
شماره شبا بانک مرکزي نزد بانک ملي شعبه دادگستري توديع و قبض سپرده را به اين اجرا تحويل نمايند .
 -4.اجراي احكام در رد يا قبول پيشــنهاد مختار اســت  -5,مزايده در ســاعت  12ظهر مورخ  1401/02/28درمحل دفترشعبه دوم اجراي احکام حقوقي
بندرعباس واقع در رسالت جنوبي  -کوچه فتح المبين  -مجتمع قضايي شهيد بهشتي بصورت حضوري بعمل مي آيد و برنده کسي است که باالترين قيمت
را پيشنهاد نمايد -6 .در صورتيکه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خود داري نمايد مسئول کسر احتمالي قيمت
و خساراتي که از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استيفا ميشود و سپرده تا تعيين كسر قيمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد
و متقاضيان شرکت در مزايده براي کسب اطالع بيشتر ميتوانند به اجراي احکام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندر عباس نمايند.

ابراهيمي  -دادورز شعبه دوم اجراي احکام مدني

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام محمد تقی (ع) :ناشکری نعمت  ،چون گناهی نابخشودنی است
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پنجشنبه  8اردیبهشت 1401
 26رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3868

به همت بسیج کارگران و کارخانجات سپاه هرمزگان صورت گرفت

یعقوب رستمی/دریا
yaghob.rostami 22 @gmail.com

تجلیل از کارفرمایان ،کارگران ،مدیران
و فرماندهان بسیج عرصه کار و تالش هرمزگان

گروه گزارش  //طی مراسمی با همت سازمان بسیج
کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان
و با حضور ســردار فرماندهی سپاه امام سجاد (ع)،
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری
هرمزگان ،منصور آرامی نماینده مردم هرمزگان در
مجلس شورای اسالمی و مدیر کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی هرمزگان ،رئیس سازمان بسیج کارگران و
کارخانجات ســپاه امام سجاد(ع) و جمع دیگری از
مسوولین استانی از کارفرمایان کارگران مدیران و
فرماندهان بسیج عرصه کار و تالش هرمزگان تجلیل
به عمل آمد.

ســردار اباذر ســاالری فرمانده ســپاه امام سجاد(ع)
هرمزگان در نشســت صمیمی و تجلیــل از کارفرمایان،
کارگران ،مدیران و فرماندهان بســیج عرصه کار و تالش
هرمــزگان ضمن تبریک هفته کارگر ،اظهار کرد :بســیج
کارگران و کارخانجات یک نهاد ارزشمند و انقالبی است
که حمایتهای را از اقشار محروم جامعه در حد توان خود
داشته است .وی در ادامه افزود ۱۲ :مرحله توزیع کمکهای
مومنانه ،کمک به امر ازدواج آسان جوانان با اهدا جهیزیه،
توجه به منازل تخریب شده مردم در اثر وقوع سیل و زلزله
و ...همه اینها بخشی از حمایتهای است که با پیشتیبانی و
مشارکت شرکتها و صنایع صورت گرفته است.

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد

نقش مهم کارخانجات برای تحقق شعار سال

سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به اینکه مقام
معظم رهبری (مدظله العالی) امسال را سال تولید ،دانشبنیان
و اشــتغال آفرین نامگذاری کردنده اند ،خاطرنشان کرد:
عملکرد کارخانجات برای تحقق شعار سال بسیار دارای
اهمیت است و میتواند با استفاده از تمام ظرفیت خود نقش
مهمی را در این زمینه ایفا کند.
سردار ساالری عنوان کرد :عمل به شعار سال یک تکلیف
شرعی است و برای تحقق آن باید همه نقشآفرینی کنیم تا
این امر مهم محقق شود و موجب رفع دغدغه شود.
در ادامه این مراسم نیز احســان کامرانی معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی اســتانداری هرمزگان ،گفت :در اسالم
در همــه ابعاد به موضوع کار و کارگر ســفارش و تاکید
بسیاری شده است و باید بکوشیم تا این تأکیدات اسالمی
را بيش از پيش در جامعه عملياتی کنیم.وی در ادامه افزود:
هرمزگان یک استان صنعتی است و شرکتها و بنگاههای
اقتصادی بزرگی را درون خود جا داده است و با توجه به
اینکه از سوی مقام معظم رهبری سال جاری سال تولید و
دانشبنیان و اشــتغال آفرین نامگذاری شده است باید در
صنعت بخشی را تحت عنوان دانش بیان داشته باشیم.
بیکاری جوانان در هرمزگان قابل پذیرش نیست

احسان کامرانی
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری هرمزگان
ابراز داشت :متاسفانه ما در استان مشکل بیکاری جوانان
را داریم و از هیچ کس قابل پذیرش و پذیرفته نیســت که
استانی که دارای ظرفیتهای مختلف است مشکل بیکاری
داشته باشد و صنعت باید نقش بیشتری را برای کم کردن
موضوع بیکاری در استان انجام دهد.
در ادامــه این مراســم نیز منصور آرامــی نماینده مردم
هرمزگان در مجلس شــورای اســامی ،گفت :باید برای
تحقق شعار سال همهی دســتگاهها و قوا مانند مجلس،
دولت ،قوهقضاییه ،نيروهاي مســلح و ...به همدیگر کمک
و یاری کنند تا این مهم به سرانجام برسد.
باید کارآفرینی را در استان تقویت و گسترش

سرهنگ امیر ارسالن شهبازی
رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات
هرمزگان
و نباید زمان را از دســت دهیم.نماینده مردم هرمزگان در
مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد :متاسفانه هرمزگان
با این همه توان و ظرفیت در بحث بیکاری دچار مشــکل
است و ما باید کارآفرینی را در استان در راستای کم کردن
بیکاری تقویت کنیم.وی افزود :در مجلس در بحث بودجه
 ۱۴۰۱اعتبارات خوبی برای رفع محرومیت دیده شده است
که موجب کم شدن محرومیت می شود.
آرامی ابراز داشت :با پیشنهاد دولت در هر استان صندوقی
تحت عنوان توسعه و عدالت ایجاد میشود که موجب کم
شدن و رفع محرومیت میشود.
کارگران خط مقدم عرصه کار و تالش هستند

در ادامه این مراســم نیز سرهنگ امیر ارسالن شهبازی
کامرانی عنوان کرد :در زمینه دانش بنیان شدن ،دانشگاه ها دهیم
آماده عملياتی کردن این امر مهم هستند و دولت هم در این وی در ادامه افزود :امســال که یک دولت انقالبی روی مسوول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد(ع)
کار آمده یک فرصت ویژه و طالیی است که هر چه توان هرمزگان با تبریک هفته کارگر اظهار کرد :جامعه کارگری
رابطه بر اساس قانون کمک میکند.
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ،و ظرفیت داریم برای محقق شدن شعار سال به کار ببندیم در اســتان هرمزگان  ۷۶شــهید را تقدیم اسالم و انقالب

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
یزد علیرضا حائری زاده
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

مدیرکل انتقال خون استان:

بیماران خاص در هرمزگان روزانه نیاز به  ۲۵۰واحد خون دارند
گــروه خبر //مدیرکل انتقال خــون هرمزگان با
درخواست از مردم استان برای اهدای خون در ایام
ماه مبارک رمضان ،گفت :این اســتان ۲هزار و ۵۰۰
بیمار خاص دارد که این بیماران روزانه نیاز فوری به
 ۲۵۰واحد خون دارند.

دکتر ایمان زارعی ابراز داشــت :از دوران شیوع کرونا
تاکنون مراجعه بســیاری از مردم به مراکز انتقال خون به
دلیل ترس از امکان ابتال به کووید  ۱۹کاهش یافته و این
موضوع هرمزگان را که از جمله اســتان های نیازمند به
خون است ،با کمبود این ماده حیاتی در برخی از روزها
مواجه کرده است.
وی با تاکید بر اینکه تمام پروتکلهای بهداشتی در مراکز
انتقال خون به بهترین شکل ممکن رعایت می شود ،افزود:
ن نیاز بیماران باید به طور روزانه ذخایر خونی
برای تامی 
پایداری در اســتان داشته باشــیم چرا که مراکز درمانی
همیشه فعال هســتند و عالوه بر داشتن بیماران خاص،
باید برای اعمال جراحیها و وقوع سوانح و حوادث نیز

پیشبینی الزم برای داشتن ذخایر خونی کافی انجام شود.
زارعــی ادامه داد :بیماران خاص ،بیماران جراحی بعد از
عمل ،مادران باردار ،نــوزادان دچار زردی و مصدومان
حوادث جاده ای و اورژانس به عنوان بیشــترین مصرف
کننده خون در استان هرمزگان ،نیاز روزانه به خون دارند.
وی با اشــاره به برخی باورهای غلط درخصوص ضعف
سیستم ایمنی پس از اهدای خون ،گفت :اهدای خون هیچ
تاثیری در تضعیف سیستم ایمنی بدن ندارد ،بلکه موجب
جایگزینی گلبول های جدید میشود و به تحریک سیستم
ایمنی و تقویت آن کمک شایانی کرده و همچنین موجب
کاهش غلظت خون شــده و تا حد زیادی از سکته های
قلبی و مغزی نیز جلوگیری می کند.
مدیرکل انتقال خون هرمزگان ابراز داشــت :در استان
چهار مرکز ثابت بندرعباس ،بندرلنگه قشم و میناب آماده
پذیرش از اهدا کنندگان خون هستند و ما همه تالشمان
این است که تامین خون سالم و کافی برای بیماران بستری
و خاص در بیش از  ۲۲بیمارستان و مرکز درمانی استان

داشته باشیم.
دکتــر زارعی با بیان اینکه ایام ماه مبارک رمضان زمان
خوبی برای اهدای خون است ،گفت :مردم مومن و مهربان
هرمزگان در شبهای پرفضیلت قدر ،هزار و  ۲۱۷واحد
خون اهداء کردند و مراکز انتقال خون تا پایان ماه مبارک
رمضان عالوه بر نوبت صبح تا بعد از افطار هم فعال وآماده
حضور داوطلبان است.
به گفته متخصصان پزشکی ،خون یک سیزدهم وزن بدن
هر فرد را تشکیل می دهد و بر این اساس شخص بالغ با
وزن حدود  ۷۰کیلوگرم به طور متوسط در حدود  ۵لیتر
خون دارد و یک واحد خون می تواند حداقل جان ســه
بیمار را از مرگ نجات میدهد.
به گزارش ایرنا؛ اهدای خون در ایران یک امر بهطور کامل
داوطلبانه بوده و هر کسی که از نعمت سالمتی برخوردار
باشد با شــرایط سنی  ۱۸تا  ۶۰ســال ،وزن حدود ۷۰
کیلوگرم و فشار خون طبیعی می تواند داوطلب مناسبی
برای اهدای خون باشد.

مدیر کل دیوان محاسبات هرمزگان:

ساخت اردوگاه دانش آموزی غیرقانونی و باعث هدررفت بیت المال شده است
گروه خبر //مدیر کل دیوان محاســبات هرمزگان گفت :ساخت اردوگاه
دانش آموزی غیرقانونی و باعث هدررفت بیت المال شده است.

ابراهیم مرادیان با اشاره به ترک فعل در برخی دستگاههای اجرایی گفت :اردوگاه
دانش آموزی جزیره هرمز درسال  ۱۳۸۷به دستور مقامات استانی احداث آن در
زمینی به مساحت  ۳هکتار در ساحل دریا آغاز شده است و ساختمان مناسبی برای
اردوگاه تفریحی دانش آموزی با هزینه میلیاردی از بیت المال ساخته شده است.
وی عنوان کرد :عملیات احداث اســکلت نماکاری ،کاشی سرویسهای بهداشتی،
رنگآمیزی ،برق کشــی ،نصب درب و پنجره ها و محوطه سازی آن انجام شده
ولیکن بدلیل عدم نگهداری مناســب و عدم توجه به حراست از اموال بیت المال
بدون نگهبان و مراقبت الزم رها شده است.

مرادیان اظهارداشــت :در بازدید از این اردوگاه مشخص شد درب و پنجره ها،
سیمهای برق و سایر لوازمات ساختمان مذکور به سرقت رفته و باعث تخریب نمای
ســاختمان و محوطه داخلی آن شده است و متاسفانه مسئوالن مربوطه هیچگونه
مراقبتــی از اموال بیت المال بعمل نیاوره اند که موضوع از مصادیق تســاهل در
نگهداری و تضییع اموال دولت محســوب شده و پرونده مسئوالن مربوطه جهت
رسیدگی به مقامات مربوطه ارجاع خواهد شد.
به گزارش مهر ،وی خاطرنشــان کــرد :ضمن اینکه نحوه تملک زمین موصوف
که تقریبــا در حریم ۶۰متری دریا قراردارد و مجوز احداث و تامین اعتبار پروژه
موصوف دارای ابهامات قانونی متعددی است که موضوع در دستور کار رسیدگی
دیوان محاسبات قرار گرفته است.

بازدید رایگان از موزه مردمشناسی خلیجفارس
گروه خبر //مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی هرمزگان گفت :به مناســبت ۱۰
اردیبهشــت روز ملی خلیجفارس ،بازدید از موزه
مردمشناسی خلیجفارس رایگان خواهد بود.

ســهراب بناوند در جمع خبرنــگاران ،افزود :بهمنظور
آشناســازی هر چه بیشــتر مردم با تاریخ این منطقه و
سمت دهی به نگاه مخاطبان عمومی ،موزه مردمشناسی
خلیجفارس در روز ملی خلیجفارس ،بهصورت رایگان
میزبان عموم مردم خواهد بود .به گزارش ایسنا؛ مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی هرمزگان با
اشاره به اینکه موزه مردمشناسی خلیجفارس در  ۳طبقه
با زیربنای  ۲هزار و  ۴۰۰مترمربع ساختهشده ،عنوان کرد:
طبقه همکف دارای فضــای عمومی ،خدماتی ،کتابخانه
تخصصی و نمایشــگاهاســت و طبقه دوم و سوم موزه
بخشهای مختلفی مانند بازار سنتی ،آزادسازی هرمز از
دست نیروهای پرتغالی و بخش صید و صیادی مردمان
جنوب و باستانشناسی است.

سردار اباذر ساالری
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان
کرده اســت و همیشه این قشــر زحمتکش در خط مقدم
قرار دارد.
وی در ادامه افزود :از زمان شیوع ویروس منحوس کرونا؛
متاسفانه جامعه کارگری بشدت آسیب دید و این سازمان
بنابر فرمايشــات حضرت آقا در طرح مواسات و همدلی
 ۱۰۰هزار بست ه معیشتی در طی مراحل مختلف با مشارکت
شرکتها و صنایع بین جامعه هدف و محرومین توزیع کرده
است .مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه
امام سجاد سجاد(ع) هرمزگان به اقدامات دیگر این سازمان
پرداخت و عنوان کرد :آزاد سازی زندانیان ،راه اندازی مرکز
تجمیع واکسن کرونا و کمک به اشتغال خانواده های محروم
بخشی از این فعالیت ها است.
سرهنگ شهبازی گفت :صندوق الزهرا را تشکیل دادیم
که در این رابطه مبلغ  ۵۰۰میلیون تومان بصورت بالعوض
جهت اشتغال و درمان و  ...محرومین پرداخت کردیم و مبلغ

منصور آرامی
نماینده مردم هرمزگان
در مجلس شورای اسالمی
یک میلیارد تومان وام جذب شده است.وی در بحث کمک
این سازمان به موضوع ازدواج آسان ،ابراز داشت :تاکنو ن
 ۵۰ســری جهیزیه به افراد محروم اهدا شده است که طی
هفته های آینده  ۳۰سری جهیزیه دیگر هم به نوعروسان
اهدا میشود.
کارگران فصلی و ساختمانی مظلومترین قشر
کارگری هستند

وی کارگران فصلی و ســاختمانی را از مظلومترین قشر
کارگری دانســت و عنوان کرد :این سازمان همواره سعی
کرده این کارگران را مورد حمایت خود قرار دهد و درحال
حاضر  ۲۰۰خانواده کارگری را تحت حمایت مستقیم خود
دارد.
گفتنی است ،در پایان این مراسم از کارفرمایان ،کارگران،
مدیران و فرماندهان بســیج عرصه کار و تالش هرمزگان
تجلیل به عمل آمد.

