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معاون استاندار هرمزگان تاکید کرد
ضرورت توسعه کشتی سازی 

برای ایجاد اشتغال پایدار در منطقه
معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران خبرداد

تسریع در انجام عملیات الیروبی 
بندر باسعیدو در دستور کار شیالت ایران

رسوب 250 هزار تن کاالی اساسی 
در بندر شهید رجائی

کشف محموله بزرگ قاچاق 
»باله کوسه ماهی« در آب های کیش
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
جمعی از معلمان مطرح کردند

تربیت نسل دارای هویت ملی 
مقاوم و آگاه برای تحقق 

تمدن شکوفای اسالمی
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فرمانده کل انتظامی کشور در بندرعباس :

امنیت مردم 
خط قرمز ماست

دستاوردهای دولت انقالبی 

 گروه خبر // دادستان مرکز استان هرمزگان به همراه مدیر عامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از روند بازسازی 
تصفیه خانه بندرعباس و همچنین فاز دوم این مجموعه بازدید کرد.

    به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با قدردانی از حساسیت 
دادستان عمومی و انقالب بندرعباس نسبت به تسریع در انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب به صنایع غرب بندرعباس 
به تشریح روند آن پرداخت و گفت: شرکت توسعه زیرساخت خلیج فارس متشکل از صنایع بزرگ واقع در غرب شهر 
بندرعباس به عنوان مجری طرح از ســال گذشته وارد فاز عملیاتی شده که در حال حاضر با هماهنگی های طرفین و 
حمایت استاندار شاهد پیشرفت فراتر از پیش بینی این پروژه هستیم.به گفته وی، شرکت زیرساخت در قبال تامین سرمایه 
برای احداث، ارتقا و توسعه تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب، حق استفاده پساب فاز اول این تصفیه خانه به روش 
بیع متقابل خواهد داشت.حمزه پور ادامه داد، تاسیسات جدید شامل احداث مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی، ایستگاه پمپاژ و 
تاسیسات مربوطه ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.مدیرعامل آبفا تصریح کرد، بر اساس اعالم شرکت زیر ساخت، اجرای 

خط انتقال نیز بزودی آغاز خواهد شد و با اتمام مطالعات، عملیات احداث آبشیرین کن نیز آغاز می شود.وی خواستار 
تامین منابع مالی پروژه و تسریع در اجرای آن از سوی شرکت زیر ساخت شد و گفت: به دلیل شرایط تورمی، هرچه پروژه 
زودتر اجرایی شود در هزینه ها نیز صرفه جویی می شود.حمزه پور همچنین به اجرای شبکه فاضالب در بافت فرسوده 
بندرعباس اشاره کرد و گفت: آبفا در صورت تامین اعتبار اجرای شبکه فاضالب، به سرعت فاضالب این مناطق را جمع 
آوری و مشترکین واقع در بافت فرسوده را به شبکه جمع آوری فاضالب متصل خواهد کرد. علیرضا احمدی منش دادستان 
بندرعباس نیز در این بازدید ضمن بررسی وضعیت تصفیه خانه فاضالب بندرعباس تصریح کرد، هرچه این پروژه زودتر به 
سرانجام برسد مردم بندرعباس نیز به خواسته شان که عدم ورود پساب به دریاست دست خواهند یافت و از این شرایط رها 
خواهند شد.وی همچنین با تاکید بر مشارکت همه صنایع در استفاده از این ظرفیت گفت: ضروری است همه صنایع غرب 
بندرعباس در این کار سهیم شوند و آب مورد نیاز خود را از این محل تامین کنند.دادستان بندرعباس افزود: با توجه به وجود 

این ظرفیت، آب منطقه ای بایستی از صدور هرگونه مجوز آبشیرینکن برای استفاده صنایع خودداری کند .

گروه خبر // مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
از ســوی وزیرتعاون، کار و رفاه  بندرعباس 
اجتماعی به عنوان مدیــر واحد نمونه ملی 

تجلیل شد.
     بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ دکتر حجت اهلل 
عبدالملکی در دیدار با برگزیدگان ســی و سومین 
جشــنواره امتنان از کارگران و مدیران واحدهای 

نمونه کشــور در محل وزارت تعاون، کار و رفاه با 
تقدیر از اقدامات صورت گرفته در راستای تولید و 
پیشبرد اهداف اقتصادی کشور با اهدای لوح تقدیر 

از دکتر هاشم نامور تجلیل کرد.
  بر اســاس این گزارش در این دیدار دکتر هاشم 
نامور مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس با 
ارائه گزارشی در رابطه با طرح های توسعه محور 

در این شــرکت، پروژه ارتقای کیفیت محصوالت 
 ســنگین با محوریت تولید کک اســفنجی را از 
طرح های مهم در دست اقدام عنوان کرد گفت: با 
تکیه بر ظرفیت شرکت های دانش بنیان، دانش و 
فناوری این پروژه بومی سازی شده است که عالوه 
بر تولید و تامین کک اســفنجی مورد نیاز صنایع 
آلومینیوم سازی کشــور، قطع وابستگی، شکست 

تحریم ها، جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال 
پایدار از دستاورهای آن است.

  وی همچنین با اشاره به طرح های اجرا شده در 
حوزه نیروی انسانی نیز افزود: شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس نخستین شرکت در صنعت نفت بود که 
طرح طبقه بندی مشــاغل را به طور کامل اجرایی 
کرد و همچنین در راستای عدالت و امنیت شغلی 
و افزایش انگیزی نیروی انســانی، با اجرای طرح 
تبدیل وضعیت، ۲۱۵۰ نفر از نیروهای پیمانکاری 

به قرارداد مستقیم تبدیل وضعیت شدند.
     مدیرعامــل شــرکت پاالیش نفت بندرعباس 
افزود: تولید در شــرایط سخت تحریم مشکالت 
بسیاری دارد اما با توجه به رسالت شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس در تامین انرژی مورد نیاز جامعه، 
توانســته ایم با اعتماد به تولیدکنندگان داخلی و 
همچنیــن تکیه بر تالش کارکنــان و متخصصان 
این شــرکت و برنامه ریزی و هماهنگی فرآیندی، 
فرآورده های نفتی را مطابق با استاندارد های روز 
جهانی و بدون هیچ گونه حادثه ای بصورت مستمر 

تولید کنیم.

تجلیل وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس

مدیر عامل آبفا : پیشرفت عملیات توسعه تصفیه خانه فاضالب بندرعباس فراتر از انتظار است

دادستان مرکز استان هرمزگان در بازدید از تصفیه خانه فاضالب تاکید کرد 

عدم ورود پساب فاضالب به دریا  
خواسته مردم 

گروه خبر // معاون وزیرنیرو در امور برق 
و انــرژی در بازدید از نیروگاه بندرعباس 
تعمیرات  روند  پیشــرفت 90درصدی  از 

واحدها ابراز رضایت کرد.
  بــه گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ همایون 
حائری با حضور در نیروگاه بندرعباس،ضمن 
بازدیــد از تعمیرات واحــد گازی، از اتمام 
تعمیرات اساســی و نیمه اساسی واحدهای 

چهارگانــه بخار ، ابراز خشــنودی کرد و از 
تالش شــبانه روزی و بی وقفــه کارکنان و 
متخصصان ایــن واحد نیروگاهــی، به ویژه 
در ایام تعطیالت عید فطــر و ورود به موقع 
به مــدار، قدردانی کرد.معــاون وزیرنیرو در 
امور برق و انرژی بــر پایان یافتن تعمیرات 
واحدهای گازی تاکید کرد و افزود: با وجود 
همه تحریــم ها، نیروگاه بندرعباس در زمینه 

ســاخت داخل، روند روبه رشــدی داشته و 
تاکنون توانسته ۸۰ درصد قطعات را بازسازی 
کند و با توجه به قدمت 4۰ ساله این نیروگاه 
، نوســازی و بومی سازی قطعات نیز باید با 
سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و در این راستا 
اعتبارات الزم از طریق شرکت مادرتخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی و وزارت نیرو تامین 
خواهد شد. این گزارش حاکی است، پیشرفت 
تعمیرات در بخش بخار ۱۰۰ درصد اســت 
و هــم اکنون چهار واحد بخار 3۲۰ مگاواتی 
نیــروگاه بندرعباس در مدار تولید قرار دارند 
و و در بخش واحدهــای گازی روی واحد 
 G۱۲ پیشرفت ۹۸ درصد و در واحد G ۱۲
پیشــرفت کار ۵۰ درصد اســت.اضافه می 
شــود در این بازدید معاون وزیرنیرو در امور 
برق و انرژی را ، اســکندری معاون راهبری 
تولید شــرکت مادرتخصصــی تولید نیروی 
برق حرارتی ، آدینه پور مدیرعامل شــرکت 
برق منطقــه ای هرمزگان،مهرانی مدیرعامل 
شرکت تولید نیروی برق بندرعباس ،سلیمی 
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان 
 و جمعی از مدیران نیروگاه بندرعباس همراهی 

می کردند.

پیشرفت 90 درصدی تعمیرات در نیروگاه بندرعباس

گروه خبر // رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز در 
دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان، آموزش وپرورش 
را تربیت کننده نســلی تمدن ســاز خواندند و با تجلیل 
از تالش های معلمان به ویــژه در دوران کرونا و تأکید بر 
بهبود مسائل معیشتی آنان گفتند: نسل نوجوان و جوان، 
باید دارای هویت ملی و اسالمی- ایرانی، معتمد به نفس، 
مقاوم، آگاه از اندیشه های امام و آرمانها، دانشمند و کارآمد 

پرورش یابد.
    بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری؛  
ایشــان معلمان را مفتخرین به هدایت نسل های آینده خواندند 
و افزودند: هدف از دیدار با معلمان برجســته شدن نقش آنان 
و تثبیت و ماندگار شدن ارزش معلمی در افکار عمومی است 
تا هم معلم و خانواده اش به شغل او افتخار کنند، هم جامعه به 
معلم به چشم یک فرد مفتخر نگاه کند.رهبر انقالب با تشکر از 

نکات خوب سخنان وزیر آموزش وپرورش افزودند: کشور از 
لحاظ قانون، سند و تصمیمات خوب، هیچ چیز کم ندارد، مهم 
این اســت که این تصمیمات و قوانین با کار جدی و مجاهدانه 
پیگیری و اجرا شوند.ایشــان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی 
گفتند: معلم به معنای تعلیم دهندگی، ارزش بسیار بزرگی است 
زیرا خداوند به استناد آیات قرآن، تعلیم دهنده است و پیامبر و 
همه حکما، علما، دانشمندان و شخصیتهای برجسته نظیر استاد 
شهید مطهری نیز دارای این ارزش بسیار واالی معلمی هستند.

حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: در کاربرد دوم که منطبق 
با کار آموزش وپرورش اســت، عــالوه تعلیم دهندگی، ارزش 
باالتری نیز وجود دارد زیرا مخاطب این تعلیم در بهترین سنین 
تأثیرپذیری و تربیت پذیری هســتند و تعلیم آنها، تأثیرگذاری 
بسیار بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد.ایشان با اشاره به هدف 
بلند مدِت ایجاد تمدن نوین و شــکوفای اسالمی گفتند: منابع 

انسانی، زیرســاخت هر تمدنی به شمار می رود و برپاکنندگان 
تمدن نوین اســالمی نسلی هستند که اکنون در اختیار معلمان 
قرار دارنــد، بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از این 
زاویه درک کرد.رهبر انقالب اســالمی گفتند: این نسل با این 
هدف بسیار بزرگ باید دارای هویت ایرانی- اسالمی، اعتقادات 
محکم و عمیق، دارای اعتماد به نفس، خودساخته، هوشیار در 
برابر تمدن های منسوخ شده شرق و غرب، دانشمند و کارآمد 
باشــد تا بتواند آن تمدن عظیم را شکل دهد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره به تربیت عناصر برجسته در آموزش وپرورِش 
بعد از انقالب افزودند: به برکــت تالش معلمان در چهار دهه 
اخیر، عناصری کارآمد در عرصه های مختلف رشد یافته اند اما 
کافی نیســت و برای آن تمدن شکوفا، باید این گونه پرورش ها 
فراگیر شود.ایشان فرصت دوازده ســاله آموزش وپرورش را 
برای تربیت چنین نســلی، بی نظیر برشمردند و گفتند: سازماِن 
گســترده ی آموزش وپرورش در همه شهرها و روستاها، زمینه 
مناســبی دارد تا در پرتو تالش و مجاهدت معلمان، ارزشها و 
آرمانهای انقالب را به درستی به دلها و گوشهای آماده ی فرزندان 
ملت منتقل، و هویت اسالمی- ایرانی را در آنها نهادینه کند.رهبر 
انقالب، وزارت آموزش وپرورش را دستگاهی بسیار پر عظمت 
و آینده ســاز خواندند و افزودند: از امــروِز آموزش وپرورش 
می توانیم فردای کشور را حدس بزنیم.ایشان با تأکید بر تمجید 
واقعی از زحمات معلمان افزودند: البته برای رســیدن به وضع 
مطلوب، مشکالت موجود باید با تدبیر، دانایی، همت، مجاهدت 
و شــکیبایی حل شــود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح 
مسائل الزم برای حل مشــکالت، به تدوین متن های مناسب 

آموزشی و تأمین کّمی معلِم مورد نیاز آموزش وپرورش اشاره 
کردند و افزودند: کیفیت معلم و تدیّن، اخالق و مهارت های او 
بسیار مهم است و نباید به گونه ای باشد که رتبه های پایین کنکور 
سراغ معلمی بروند، البته امروز هم مثل برهه های مختلف معلمان 
متعهد و دلسوز کم نداریم.رهبر انقالب در بیان چند نکته درباره 
آموزش وپرورش گفتند: دانش آموز باید دارای هویت ملی باشد 
و در کنــار اهتزار پرچم علم، با اعتماد به نفس، پرچم »هویت 
ملی و پر افتخار اســالمی ایرانی« را هم به اهتــزار در آورد.
ایشــان با انتقاد از ناآشنایی دانش آموزان با افتخارات کشور از 
جمله عناصر پر تالش بعد از انقالب، بی اطالعی آنان از افکار 
راهگشای امام خمینی)ره( و آرمانهای سرنوشت ساز انقالب و 
ناآگاهی آنــان از حوادث انقالب گفتند: معلمان عالوه بر آگاه 
کردن نسل نوجوان و جوان، باید اینگونه مسائل را با دل و جان 
آنان آمیخته سازند.ایشان درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن 
را از دیگر نیازهای دانش آموزان دانستند و افزودند: در جهانی 
که هر کس، چه شرق چه غرب، زور می گوید نسل آینده باید 
ارزش و اهمیت ایســتادگی را از هم اکنون بیاموزد تا در پرتو 
این آموزه ها تمدن ســاز شود و ملت و کشور را عزتمند سازد.

رهبــر انقالب، وزارت آموزش وپــرورش را به تفکیک »علم 
نافع« از »علم غیرنافع« در برنامه درسی دانش آموزان توصیه 
کردند و گفتند: علم نافع علمی است که استعدادهای نوجوان و 
جوان را شکوفا می کند و با سرمایه سازی برای آینده او، موجب 
پیشرفت و تعالی کشــور می شود.ایشان در این زمینه افزودند: 
بعضی مطالب در برنامه درسی کنونی، صرفًا محفوظاتی است که 
بدون هیچ سودی برای حال یا آینده دانش آموزان به ذهن آنها 

سرازیر می شود که باید این موارد شناسایی و از آموزشها حذف 
شــود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اختصاص ساعاتی 
به آموزش های مهارتی بجای مطالب غیرنافع گفتند: مســائلی 
همچون سبک زندگی اســالمی، تعاون و همکاری اجتماعی، 
مطالعه و تحقیق، فعالیتهای جهادی، مبارزه با آسیبهای اجتماعی 
و نظــم و قانون گرایی از جمله مهارت هایی اســت که باید در 
مدرســه آموزش داده، و از دوران کودکی و نوجوانی در افراد 
نهادینه شود.ایشان میزان تحقق سند تحول آموزش وپرورش را 
خرســند کننده ندانستند و گفتند: با گذشت بیش از ۱۰ سال از 
تنظیم سند و رفت وآمد وزیران متعدد که البته این تعدد مدیریتها 
نیز نوعی آسیب و آفت است، به این سند به عنوان یک مجموعه 
کامل و بهم پیوســته عمل نشده اســت.رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: اگر سند نیاز به اصالح و تکمیل دارد، مسئوالن این کار 
را انجام دهند، ضمن اینکه برای سنجش پیشرفت سند نیز باید 
شاخص های کّمی معیّن شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس در 
بیان چند نکته درباره مسائل معلمان، سنگینی بار اجرای مسائل 
مهم نظام تعلیم و تربیت را بیش از همه بر دوش معلمان دانستند و 
گفتند: معلمان عزیز که در مقاطع مختلف همچون دوران انقالب، 
دفاع مقدس و حوادث گوناگون سیاسی با نقش آفرینی درست 
خود، نوجوانان و جوانان را هدایت می کردند امروز نیز باید بیش 
از همیشه متوجه نقش مهم و مسئولیت بزرگشان باشند و مسائلی 
همچون مشکالت معیشتی نباید موجب خسته و ملول شدن یا 
تحقیر و کوچک انگاشتن کار بزرگ آنها شود.ایشان، نوجوانان 
و جوانان را ُدردانه های کشــور و امانت هایی بزرگ در دست 
معلمان خواندند و افزودند: این امانت های گران سنگ باید در اثر 

تربیت معلماِن دین باور و دین مدار، به افرادی با ارزش افزوده ی 
باالتِر علمــی، اخالقی و رفتاری تبدیل شــوند.رهبر انقالب 
دانشــگاه فرهنگیان و همه مراکز تربیت معلم را دارای وظایف 
سنگین و نیازمند تقویت همه جانبه دانستند و گفتند: این مراکز 
باید از لحاظ امکانات ســخت افزاری، مدیریت، اساتید، متون 
آموزشی و فعالیت های تربیتی به گونه ای تقویت شوند که بتوانند 
»معلم مطلوب« تربیت کنند.ایشان با توصیه به هماهنگِی رشته 
تحصیلی معلمان با تدریس آنها تا حّد امکان، به دشواری های 
آموزش در دوره کرونا و زحمات معلمان نیز اشاره و خاطرنشان 
کردند: در این دوره، زحمات معلمان مضاعف شــد که در این 
خصوص باید صمیمانه از همه معلمان تشــکر کنیم.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر ســفارش همیشگی خود به بهبود 
معیشــت معلمان، افزودند: با وجود مشکالِت امکانات دولتی، 
اما به مسائل معیشتی، بیمه، بازنشستگی و درمان معلمان توجه 
ویژه شود.ایشان در پایان سخنانشان، به معلمان توصیه کردند 
با وجود انتظارات زیادی که از وزارت آموزش وپرورش برای 
عمل به وظایفش وجود دارد، منتظر تحقق آن توقعات نمانند و 
با ابتکارهای شــخصی و روحیه خیرخواهی و دلسوزی خود، 
برنامه های تربیتی دانش آموزان و کارهای بزرگ را پیش ببرند.

در ابتدای این دیدار، آقای نوری وزیر آموزش وپرورش گزارشی 
از اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در خصوص اجرای سند 
تحول، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و فناوری های نوین در 
عرصه تعلیم و تربیت، توسعه عدالت آموزشی، مهارت آموزی، 
پرورش استعدادهای درخشان، رتبه بندی و معیشت معلمان و 

تحول در منابع درسی بیان کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان مطرح کردند

تربیت نسل دارای هویت ملی ، مقاوم و آگاه برای تحقق تمدن شکوفای اسالمی



معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران خبرداد
 تسریع در انجام عملیات الیروبی بندر باسعیدو 

در دستور کار شیالت ایران
  گروه خبر // معاون وزیر و رئیس ســازمان شیالت ایران گفت: تسریع 
در انجام عملیات الیروبی بندر باســعیدو با توجه مطالعات  صورت گرفته 
را در دســتور کار مجموعه شیالت ایران قرار داد. سید حسین حسینی در 
 بازدید از بندرصیادی باســعیدو با اشــاره به اینکه قشم را می توان نگین 
فعالیت های شــیالتی و به ویژه صیادی استان و کشور خواند، افزود: صید 
 و صیادی در شهرســتان قشــم از دیرباز جایگاه ویژه ای داشته است  و با 
حمایت های شیالت هرمزگان در این شهرستان توانسته همگام با پیشرفت 
در بخش آبزی پروری، فعالیت های صیدو صیادی در قشم را نیز ارتقا دهد.

وی اشتغال ایجاده شده شیالتی شهرستان قشم تنها در بخش صیادی را بالغ بر 
۶۷۰۰ نفر خواند و گفت: این میزان صیاد با بهره مندی از حدود ۱۲۰۰ فروند 
شناور صیادی به صید و صیادی در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.این 
مقام مسئول با اشاره به اهمیت و جایگاه بندر صیادی باسعیدو تسریع در انجام 
عملیات الیروبی بندر باسعیدو با توجه مطالعات  صورت گرفته را در دستور 
کار مجموعه شیالت ایران قرار داد.حسینی با بیان اینکه شیالت هرمزگان در 
حوزه خدمات صیادی و  بنادر صیادی اقدامات بســیار خوبی داشته است، 
تصریح کرد: با توجه به تالش های صورت گرفته و  همچنین وضعیت خوب 
پروژه های احداث، بهسازی و ساماندهی بنادر صیادی خوشبختانه  شاهد 
رشد و پیشــرفت قابل توجهی در روند اجرای پروژه های بنادر صیادی در 
اســتان هرمزگان هستیم.مدیر کل شیالت هرمزگان با بیان اینکه قشم رتبه 
اول تولیدات شیالتی استان هرمزگان را به خود اختصاص داده است، گفت: 
این مهم بیانگر حمایت ها و پشتیبانی های سازمان شیالت ایران و شیالت 
استان است.عبدالرسول دریایی خاطرنشان کرد: شهرستان قشم رتبه اول صید 
ســاردین و متو در کشور را دارا است و این شهرستان بیش از ۷۰ درصد از 
صید ماهیان سطح زی ریز استان را به خود اختصاص داده است.وی با اشاره 
به قدمت و اهمیت بندر صیادی باسعیدو بیان کرد: این بندر صیادی با حدود 
۱۵۰ فروند شناور صیادی و بیش از ۸۶۰ نفر صیاد بخش قابل توجه ای از 
فعالیت صید و صیادی استان را به خود اختصاص داده است.به گزارش ایسنا 
، دریایی با تشکر از حمایت های خوب سازمان شیالت ایران و استانداری 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان گفت: خوشبختانه اهتمام خوبی 
برای ساماندهی، توسعه و بهسازی بنادر صیادی با توجه به اهمیت آن دیده 

می شود که بی تردید نتایج خوبی را شاهد خواهیم بود.

رسوب 250 هزار تن کاالی اساسی 
در بندر شهید رجائی بندرعباس 

  گــروه خبر // رئیس اداره بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت: در بندر شهید رجایی ۲۵۰ هزار تن کاالی اساسی شامل گندم، برنج، 
روغن، ذرت و خمیرکاغذ رسوب شده است. غالمحسین کتابی با بیان اینکه 
گندم و ذرت بصورت یکسره حمل می شود، گفت: بیشترین ماندگاری کاال ها 
در بنادر هرمزگان شامل برنج و روغن است.معاون بازرگانی اداره کل غله 
هرمزگان  هم گفت: روزانه بیش از ۱۵ هزارتن انواع کاالی اساســی بدون 
هیچ توقفی از گمرکات استان ترخیص می شود. ابراهیم طالبی گفت: گندم، 
برنج و روغن نباتی مهم ترین کاال های اساسی دپو شده در بندر شهید رجایی 
هستند که بصورت شبانه روزی درحال ترخیص هستند.او گفت:علت دیر 
ترخیص شــدن برخی کاال های اساسی تشریفات گمرکی است.رئیس کل 
دادگستری هرمزگان هم چند روزپیش در بازدید از گمرک بندر شهید رجائی 
در خصوص ترخیص ۱۵۰ هزار تن روغن دپو شده دستوراتی صادر کرد.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ قهرمانی علت تاخیر در ترخیص را کمبود 
کامیون و سایل حمل و نقل اعالم کرده بود که با دستوراتی قرار بر این شد 
خودروهای حمل به دوبرابر افزایش یابد.از ابتدای امسال تاکنون ۵۰۰ هزار 

تن کاالی اساسی وارد بنادر هرمزگان شده است.

خبر

خبری
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سرمقاله

   با آغاز فعالیت دولت آیت ا... ســید ابراهیم رئیســی شاهد 
اتفاقات خوبی در حوزه های مختلف بودیم که رســیدن روزانه 
فوتی های کرونایی به ســه نفر وهفت نفر یکی از دستاوردهای 
این دولت با واکسیناسیون گسترده بود. در حال حاضر نیز دولت 
جراحی اقتصادی را آغاز کرده اســت تــا ارز4۲۰۰تومانی که 
بیشترین بهره اش در جیب دالالن و سودجویان قرار می گرفت، 
در جیب مردم قرار گیرد. رهبر معظم انقالب نیز چند روز قبل در 
دیداری که با کارگران داشــتند، با اشاره به برنامه های اقتصادی 
دولت تأکید کردند: کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در 
پیش دارد، کارهای مهمی اســت و همه اعّم از قوا و دستگاههای 
مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان شاءاهلل دولت بتواند به 

این نتایج دست پیدا کند.
 4۰ اتفاق خوب در ۲۰۰ روز دولت رئیســی در چند روز اخیر 
هم در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت که ما نیز آنها را 

مرور می کنیم. 
 از آغاز دولت مردمی ۲۰۰ روز گذشت، کارهای مهمی با کمک 
مردم انجام شده که تنها چهل اقدام را فهرست کرده ام، آینده روشن 

است.
۱. دولت کنار مردم در ۱۸ سفر استانی رئیس جمهور.

 ۲.واکسیناســیون عمومی و مهار کرونا؛ واردات نزدیک به ۱۶۰ 
میلیون دوز و تولید بیش از ۶۰ میلیون ُدز واکسن داخلی، تزریق 

۱4۶ میلیون ُدز واکسن
3. پذیرش عضویت دائم جمهوری اســالمی ایران در ســازمان 
همکاری شــانگهای و حضور فعال در سازمان همکاری اکو و 

مجمع کشورهای صادرکننده گاز
4. آزادسازی سواحل به نفع مردم

۵. قرارداد سوآپ گازی )ایران، ترکمنستان و آذربایجان(
۶.مدیریــت مصرف و توزیع ســوخت و جلوگیری از قطع گاز 

خانگی در زمستان
۷. انعقاد قراردادهای بزرگ وزارت نفت برای توسعه میادین نفت 

و گاز به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد دالر
۸. رفع مشکالت فاضالب اهواز

۹. آغاز پرشتاب نهضت ملی مسکن )ثبت نام بیش از ۵ میلیون نفر 
و تامین زمین یک میلیون مسکن(

۱۰.احیــا و فعال ســازی شــوراهای عالی کشــور با حضور 
رئیس جمهور

۱۱. احیــای صنعت فضایی و قرار گرفتــن موفق اولین ماهواره 
سنجشی )نور ۲( در مدار ۵۰۰ کیلومتری

۱۲. تقویت تعامل و ارتباط با مجلس شــورای اسالمی و دیدار 
اعضای مجامع نمایندگان استانی با رئیس جمهور

۱3. رشــد 4۰ درصدی تجارت خارجی کشور، تاسیس ۶ مرکز 
تجاری ایران در کشورهای مختلف

۱4. حذف امضای طالیی و تسهیل در صدور مجوز کسب و کارها 
و افزایش 3۰ برابری سرعت صدور مجوز مشاغل خانگی

۱۵. دیپلماسی متوازن و فعال با همه کشورها خصوصا کشورهای 
همسایه و منطقه با محوریت اقتصاد

۱۶. مقابله با پدیده فیش های نجومی و ممنوعیت پرداخت های 
خارج از روال قانونی و غیر متعارف

۱۷. آغاز تحول در خودروسازی داخلی با شروع اجرای بندهای 
هشت گانه اصالحات اساسی در خودروسازی

۱۸. سه برابر شدن سود سهام عدالت و پرداخت یک جای سود تا 
پیش از پایان سال برای اولین مرتبه

۱۹. مذاکره عزتمندانه برای رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران
۲۰. آغاز عملیات اجرایی 4۸ طرح بزرگ صنعتی و پیشــران به 

ارزش ۱۷ میلیارد دالر
۲۱. شروع ساماندهی و نظم بخشــی به انبارهای سازمان اموال 

تملیکی
۲۲. جدیت برای تحول در نظام بانکی، تسهیل پرداخت وام خرد 

و افزایش سقف وام قرض الحسنه و حذف ضامن
۲3. حضور در میدان بحران ها )سیل، زلزله، اختالل در جایگاه های 

سوخت و ...(
۲4. آغاز واگذاری باشگاه های استقالل و پرسپولیس به مردم

۲۵. شفافیت دولت و الزام به ثبت حقوق و مزایای کارکنان همه 
دستگاه ها در سامانه پاکنا

۲۶. توجه ویژه به محیط زیســت با شروع اقدامات برای احیای 
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34. جلوگیری از افزایش نرخ های دولتی اینترنت و پست

3۵. آغــاز پروژه ملی فیبــر نوری منازل و کســب و کارها و 
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    علی زارعی

گروه خبر // فرمانده کل انتظامی کشــور در دستاوردهای دولت انقالبی 
بندرعباس بــا اعالم اینکه مــردم هرمزگان 
همکاری بســیار خوبی با پلیــس دارند و این 
استان یکی از اســتانهایی است که از ضریب 
امنیــت باالیی برخوردار اســت، گفت: تالش 
برقراری  راستای  در  هرمزگان  انتظامی  نیروی 

این امنیت مطلوب قابل تقدیر است.
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ ســردار حســین 
اشــتری، فرمانده کل انتظامی کشور، با حضور در 
مرکز فرماندهی انتظامی اســتان هرمزگان در جمع 
خبرنگاران، اظهــار کرد: بر اســاس بازدیدی که 
از نیروی انتظامی استان داشــتم، گزارش هایی که 
واصل شده و نظارت های ستادی که صورت گرفته، 
وضعیت اســتان هرمزگان خوب و مناسب است و 
همکاران توانسته اند با ظرفیتی که در اختیار دارند 
بیشــترین خدمت را به مردم عزیز این استان داشته 

باشند.
  وی افزود: امروز امنیت مردم خط قرمز ماســت 

و همکاران ما تمام تــالش خود را می کنند که این 
آرامش و امنیت را در اســتان هرمزگان ارتقا دهند 
و به حمداهلل شاخص ها نشــان دهنده این است که 
در خصوص تمامی جرائم اقدامات پیشــگیرانه و 
مقابله ای شاخص و پیشرفت های خوب و مناسبی 

داشته اند.
  فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: استفاده از 
نیروهای مجرب، آموزش دیده، حرفه ای و داشــتن 
تجهیــزات به روز، اســتفاده از فناوری های روز و 
اقدامات صورت گرفته همه نشــان گر این است که 
تالش خوبی به کار گرفته شــده، البته تا رسیدن به 

نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
  سردار اشــتری عنوان کرد: در بازدیدهایی که از 
کالنتری های شهر بندرعباس داشتم و گزارشی که 
از پلیس پیشگیری به دستم رسیده، یکی از کارهای 
صورت گرفته در استان هرمزگان که در سطح کشور 
آن را اجرایی خواهیم کرد، ارسال بیش از ۷۰ درصد 
پرونده ها بــه صورت الکترونیکی به مراجع قضایی 
بوده اســت. این مسئله سرعت و دقت همکاران را 
باال می برد و در وقت همکاران و مردم و وســایل 

موردنیاز صرفه جویی می شود.
   وی بیان کرد: بیش از ۸4 درصد پرونده هایی که به 

مراکز مشاوره ای و دوایر اجتماعی ما در هرمزگان 
ارجاع داده شــده، منجر به صلح شده و به مرحله 
رسیدگی توسط مراجع قضائی نرسیده که موفقیت 
خوبی است. آمار میانگین کشور ۸۰ درصد بوده و 
استان هرمزگان رکورد خوبی در این زمینه به دست 

آورده است.
   فرمانــده کل انتظامی کشــور ادامه داد: در بحث 
مبارزه با مواد مخدر، نیــروی انتظامی و دریابانی 
هرمزگان کشــفیات خوبی را داشــته اســت، در 
چندماهه اخیــر بیش از ۱۰ها تن انواع مواد مخدر 
کشف شده اســت. همچنین در حوزه مواد سوختی 
بیش از 3۰ میلیون لیتر کشــفیات صورت گرفته و 
امیدواریم این روند ادامه داشــته باشد تا بتوانیم در 
زمینه قاچاق سوخت و مواد مخدر پیشگیری  های 

الزم را انجام دهیم.
   سردار اشتری خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از 
کاالهای موردنیاز مردم احتکار شــده و با اشراف 
و رصدی که صورت گرفته همکاران ما توانسته اند 
انبارها را شناسایی کرده و کاالهای موردنیاز مردم 
را برگردانــده و در اختیار آنان قرار دهند، ما هنوز 
به سامانه های موردنیازمان در زمینه ثبت کاالهای 
اساسی موردنیاز مردم از تولید تا مصرف دسترسی 

نداریم و در این زمینه خألهایــی وجود دارد.وی 
اضافه کرد: در زمینه گمرک نیز پلیس حضور فعالی 
دارد و در این زمینه هم زیرساخت ها و سامانه هایی 
را الزم داریــم که باید در اختیارمــان قرار گیرد، 
کشفیات خوبی در زمینه مواد مخدر و پیش سازها 
در گمرکات و گلوگاه ها صورت گرفته و امیدواریم 
این روند ادامه داشته باشد، همکاران من در دریابانی 
و انتظامی در اقصی نقاط کشــور و استان هرمزگان 

آماده خدمت رسانی به مردم هستند.
   فرمانــده کل انتظامی کشــور اظهار کرد: تالش 
همــکاران ما در هرمــزگان قابل تقدیر اســت و 
دستگاه های ذی ربط باید یک همکاری مضاعفی با 
فرماندهی انتظامی استان و دریابانی داشته باشند. در 
اختیار قرار دادن بانک های اطالعاتی و سامانه های 
موردنیاز به همــکاران ما می توانــد فعالیت ها را 

اثربخش تر کند.
   سردار اشــتری افزود: برای مثال همکاران ما در 
روزهای گذشته تالش مضاعفی داشتند که با کسانی 
که کاالهــای موردنیاز مردم را احتــکار می کنند 
برخورد داشته باشــند و کشفیات بسیار خوبی نیز 
داشــته اند اما اگــر اطالعات بیشــتری در اختیار 
فرماندهی انتظامی باشــد قطعًا مؤثرتر خواهد بود.

وی در پایان یادآور شــد: یکی از اســتان هایی که 
ضریب امنیتی خوبی دارد هرمزگان است و جا دارد 
از همکارانم قدردانی کنــم و همچنین از مردم این 
استان نیز سپاسگزارم که همکاری خوبی با نیروی 

انتظامی دارند.

فرمانده کل انتظامی کشور در بندرعباس :

امنیت مردم خط قرمز ماست

گروه خبر // مراســمی جهت تجلیل از پرسنل برگزیده 
مسابقات و کارگران نمونه مجتمع کشتی سازی و صنایع 
فراساحل ایران در سالن اجتماعات این مجموعه برگزار 

گردید.
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ در این مراســم با حضور دکتر 
سلمان ضربی مدیرعامل مجتمع، دکتر ابراهیم شیخ رئیس هیأت 
مدیره ایزوایکو، مهندس محمدرضا حسینی مدیر توسعه صنایع 

دریایی و ریلی سازمان گســترش و نوسازی ایران، مهندس 
حسین زاده ریاست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
هرمزگان و ســرهنگ پاسدار امیر ارســالن شهبازی فرمانده 
سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد)ع(استان 
هرمزگان با اهداء لوح ســپاس و هدایا از نفرات برتر ایزوایکو 
در مسابقات کارگری استان، مسابقات سراسری کتاب خوانی 
جشنواره رضوی و کارگران نمونه این مجتمع تقدیر به عمل آمد.

بزرگداشت روز کارگر در ایزوایکو

روابط عمومی اداره کل  در جاهایی که پوشیده از برگ ها و علف خشک است آتش روشن نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

هم استانی های عزیز ، کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :

     گروه خبر // سرپرســت معاونت سیاسی، 
استانداری هرمزگان گفت:  اجتماعی  و  امنیتی 
منطقه ویژه اقتصادی کشــتی سازی و صنایع 
فراساحل ظرفیتی عظیم در استان است و نقش 
بسزایی در ایجاد فرصت شغلی در منطقه دارد 
و از همین رو توسعه آن برای ایجاد فرصت های 
جدید اشتغال پایدار بسیار مهم و حائز اهمیت 

است. 
     احســان کامرانی در دیدار با مدیرعامل منطقه 

ویژه اقتصادی کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 
اظهار داشــت: وجود خلیج فارس، دریای عمان و 
دسترسی به آبهای آزاد اهمیت منطقه ویژه اقتصادی 
کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران را دو چندان 
کرده است و برای تقویت این مجموعه مهم اقتصادی 
از هیچ کمکی دریــغ نخواهد شــد.وی ادامه داد: 
 تقویت صنعت کشتی ســازی برای ساخت و تعمیر 
کشتی های غول پیکر از اهمیت بسزایی برخوردار 
اســت و در همین راســتا نیز باید بر موضوع بهره 

گیری از دانش های نوین و تقویت ارتباط دانشگاه 
و صنعت برای توسعه این بخش بیش از پیش تمرکز 

و توجه کرد.
   سرپرســت معاونت سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری هرمــزگان تصریــح کــرد:  مجتمع 
کشتی سازی توانســته به توانمندی های مناسبی در 
زمینه ساخت انواع شــناور و کشتی های اقیانوس 
پیما و حتی ساخت سکوهای نفت و گاز دست پیدا 
کند که این دستاوردها با تالش متخصصان کشورمان 

محقق شده اســت و باید از این ظرفیت به بهترین 
شــکل برای تقویت زیرساخت های دریایی کشور 

استفاده کرد.
   به گزارش ایرنا، مجتمع کشــتی سازی و صنایع 
فراســاحل ایــران )ایزوایکو( یــک منطقه صنعتی 
اقتصادی معتبر و شــناخته شــده با وسعت ۱۱۰۰ 
هکتــار در 3۷کیلومتری غرب بندرعباس اســت 
کــه مجموعه های صنعتی و مــدرن به ویژه مرتبط 
با کشتی ســازی و صنایع وابسته به آن را در خود 
جای داده است و به عنوان بزرگترین مجتمع صنایع 
دریایی و فراســاحلی کشور توان باالیی در ساخت 
و تعمیر انواع شناور، سازه های دریایی و سکوهای 
نفت و گاز دارد و پروژه های بزرگ و ارزشمندی را 

طی سال های گذشته به انجام رسانده است.

معاون استاندار هرمزگان تاکید کرد

ضرورت توسعه کشتی سازی برای ایجاد اشتغال پایدار در منطقه

ن سندمالکیت   آگهی فقدا
نظربه اینکه آقای علیرضا حســن پوربه شــماره شناسنامه 
47000955663 صادره از پارسیان به استناد دوفقره استشهاد 
محلی اعالم داشته است که سندمالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور دارای پالک 0 فرعی از 12545 اصلی واقع در 
پارسیان روستای فومنستان بخش 21 پارسیان)بندرلنگه( به 
مساحت 358.99 متر مربع که در دفتر 57 صفحه 217 ذیل 
شماره 7565 به شماره سریال 519855 سری الف/89 به نام 

نامبرده  صادروتسلیم گردیده وبه علت جابجایی مفقود شده است. لذا با عنایت به تبصره 
5 ماده 120آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد وامالک مصوب 1380/11/18 مراتب به 
استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی روز به این اداره مراجعه 
واعتراض خود را مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت10 ضمن 
ارائه اصل سند ویا سند انتقال رسمی ، تسلیم ورسید دریافت نماید .چنانچه ظرف مدت 
مقررمورد واخواهی قرار نگیرد ویا در صورت اعتراض، ســند مالکیت ارائه نشود، اداره 
ثبت اســناد و امالک شهرستان پارسیان، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر وبه 

متقاضی تسلیم خواهد کرد .1708/35م/الف - تاریخ انتشار: 22/ 02/ 1401
عبدالحسین فروتن - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

آگهي مزایده
دستگاه  يک  دارد  قصد  معين  ايران  بیمه  شرکت 
 1399 مدل  اتوماتيک  پارس  پژو  سواري  خودروي 
دستگاه  يک  و  کارکرد 34000  با  سفيد  رنگ  به  و 
خودروي سواري تويوتا کروال مدل 2015 و به رنگ 
سفيد با کارکرد 163000 کيلومتر را از طريق مزايده عمومي به فروش 
رساند . لذا متقاضيان مي توانند به منظور دريافت مستندات و ارائه 
بلوار   ، »قشم  آدرس  به   1401/02/28 تاريخ  تا  حداکثر   پيشنهاد 
امام قلي خان ، نخل زرين ، واحد چهار، پنج و شش« مراجعه و يا با 

شماره 07635243210 تماس حاصل نمايند .

ن سندمالکیت   آگهی فقدا
نظربه اینکه  شرکت تعاونی مسکن کارکنان بهزیستی گاوبندی به شماره شناسه ملی 110141224005 صادره از پارسیان  به استناد دوفقره استشهادیه محلی اعالم 
داشته است که سند مالکیت ششدانگ مسکن کارکنان بهزیستی  دارای پالک 441 فرعی از 6098- اصلی واقع در پارسیان بخش 21 پارسیان)بندرلنگه( به مساحت 
76.54 متر مربع که در دفتر 69 صفحه 181 ذیل شماره 9218 به شماره سریال 382626 سری د/91 به نام نامبرده  صادروتسلیم گردیده وبه علت جابجایی مفقود 
شده است. لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد وامالک مصوب 1380/11/18 مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت 
آگهی می شود تا هرکسی روز به روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 ضمن ارائه اصل 
سند ویا سند انتقال رسمی ، تسلیم ورسید دریافت نماید .چنانچه ظرف مدت مقررمورد واخواهی قرار نگیرد ویا در صورت اعتراض، سند مالکیت ارائه نشود، اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان پارسیان، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد . 1708/34م/الف - تاریخ انتشار: 22/ 02/ 1401

عبدالحسین فروتن - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی تاکسیرانی قشم پیما 
بدينوسيله از کليه اعضاء شرکت تعاونی تاکسیرانی قشم پیما دعوت می شود در جلسه ای که راس ساعت 16/30روز يکشنبه مورخه 
1401/03/22 در مسجد ابوالفضل واقع در کوچه لقمان 8 تشکيل می گردد ، حضور بهم رسانند . اعضايی که به هر دليل نمی توانند 
در مجمع حضور يابند می توانند به شخص ديگری وکالت دهند . برای تائيد وکالت می بايست عضو به همراه نماينده تام االختيار خود 
حداکثر تا مورخ 1401/03/21 به دفتر تعاونی واقع در شهرک بوستان مراجعه نمايند . بديهی است وکالت نامه های عادی بدون تائيد 
شرکت فاقد اعتبار است . داوطلبان تصدی سمتهای هيئت مديره و بازرسی به موجب ماده )8( دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات 
تعاونيها موظفند  حداکثر ظرف مدت 5 روز از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکميل و تحويل دفتر تعاونی نمايند . الزم به توضيح 

است که فقط اعضا ثبتی حق شرکت در انتخابات هيئت مديره را دارند . 
دستور جلسه : 

1( طرح تصويب صورتهای مالی سال ..../......./1399 - 1400
 2( ارائه گزارش تغييرات اعضا و سرمايه شرکت تعاونی و 

 3( انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيئت مديره  4( انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس /  بازرسان 
4( تعيين خط مشی آينده شرکت تعاونی و تصويب بودجه پيشنهادی

هیئت مدیره شرکت تعاونی تاکسیرانی قشم پیما
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2 بیمار مرگ مغزی در هرمزگان
 نجات بخش زندگی ۶ بیمار

  گروه خبر // رئیس واحد اهدای عضو دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: با ایثار و گذشت خانواده های دو بیمار هرمزگانی که دچار مرگ مغزی 
شده بودند، به شش بیمار نیازمند پیوند عضو ، زندگی دوباره بخشیده شد. دکتر 
محمود حسین پور اظهار داشت: یکی از بیماران بانو معصومه خادمی 4۹ ساله از 
مردم جزیره قشم بود، که پس از بستری در بیمارستان و با کاهش سطح هوشیاری 
دچار مرگ مغزی شــد و پس از تایید این موضوع از ســوی کمیته تخصصی 
پزشکان و با رضایت خانواده بیمار، کلیه ها و کبد وی اهدا شد.وی افزود: بیمار 
دیگر نیز مصطفی ناصری ۵۱ ساله با سابقه فشار خون باال و تشخیص خونریزی 
مغزی در بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان شــهید محمدی بستری شد که 
متاسفانه به علت وسعت آسیب ایجاد شده به مغز، دچار مرگ مغزی می شود که 
با رضایت خانواده کلیه ها و کبد این بیمار نیز جهت پیوند اهدا شد.حسین پور 
با بیان اینکه عمل برداشت اعضای پیوندی این بیماران توسط تیم جراحان مرکز 
پیوند بوعلی شیراز انجام شد، گفت: کبد مصطفی ناصری به یک مرد 3۱ ساله از 
خوزستان و کلیه ها به خانم ۵۲ ساله از نورآباد و خانم ۵۶ ساله از شیراز و کبد 
معصومه خادمی به یک خانم 3۲ ســاله اصفهانی و کلیه ها به دو مرد 4۶ و 4۲ 
ساله از خوزستان و سعادتشهر پیوند زده شد.رئیس واحد اهدای عضو دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون پنج مورد اهدای 
عضو در استان انجام شده و به واسطه آن به ۱۰ بیمار نیازمند پیوند عضو زندگی 
دوباره بخشیده شده است.به گزارش ایرنا ؛ متخصصان علم پزشکی می گویند، 
مرگ مغزی درمان ندارد، اما می توان با اهدای اعضای بدن فردی که دچار مرگ 

مغزی شده به دیگر بیماران نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید.

بهره برداری منازل زلزله زدگان بخش فین تا سه ماه آینده 
  گروه خبر // مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی هرمزگان گفت: دو 
هزار و ۱۰۰ واحد مســکونی برای زلزله زدگان بخش فین تا سه ماه آینده 
به بهره برداری می رسد.به گزارش خبرنگار دریا ، شهریار نوری زاده افزود: 
بر اساس اولویت بازسازی منازل مسکونی آسیب دیده، واحد های مسکونی 
خانواده هایی که در چادر زندگی می کند تــا یک ماه دیگر به بهره برداری 
می رسد.وی گفت: با حل مشکل پرداختی بانک ها، اقساط بازسازی منازل 
مسکونی آسیب دیده در زلزله به حساب خانوار ها واریز می شود.وی افزود: 
ساخت 3۹۸ واحد مسکونی شهری باقیمانده نیز در صورت استقبال مردم و 
صدور پروانه ساخت به زودی آغاز می شود.۲3 آبان دو زمین لرزه به بزرگی 
شش و 4 و شش و 3 دهم ریشتر بخش فین بندرعباس را لرزاند.در این زمین 

لرزه به بیش از 3 هزار واحد مسکونی آسیب وارد شد.

تشدید حفاظت از اراضی ملی در بندرلنگه
   گروه خبر // رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان بندرلنگه 
از تشدید گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان 
بندرلنگه خبر داد.به گزارش خبرنگاران جوان  ؛ علی مالیی ماران گفت : در 
راستای دستور ریاست جمهوری و تاکید مقامات اعم از  نظارتی و قضایی برای 
جلوگیری از ساخت و ساز  و تخریب و تصرف در ارضی ملی،یگان حفاظت  
از اراضی ملی منطقه دیوان ، مغویه و نخل یوســف بازدید شد .وی از مردم، 
دوستداران و همیاران طبیعت، بهره برداران و جوامع محلی، دهیاران و شوراهای 
اسالمی شهر و روستا خواست هرگونه تخریب و تجاوز در اراضی ملی را به 

سامانه تلفنی ۱۵۰4 و ۱3۹ یگان حفاظت منابع طبیعی استان ارائه دهند.

خبری

گروه گزارش // مسیر خور جناح در گذر زمان 
همواره اهمیت داشته است.

   این مسیر باستانی و تاریخی در دوران متعدد مورد 
استفاده بوده است. وجود چاه باستانی و تاریخی دوک 
که در صخره سنگی در میسر انتهایی از سمت منطقه 
شیبکوه به جناح در مسیر خورجناح، قرار دارد، نشان 
از قدمت رفت و آمد در این مسیر تاریخی را دارد. اگر 
به محوطه چاه دوک، تخته سنگ های ممتد و بزرگ 
اطراف آن و کاروانسراها و نخلستان های این محوطه 
نگریسته شود، به خوبی نمایانگر قدمت تردد در مسیر 
خورجناح از قدیم االیام تا کنون بوده است. وجود آثار 
 باستانی نظیر تنب پرگان در مسیر ورود به خور جناح و 
کوه های جنوب جناح نشــان از ســکونت افراد در 
این مســیر دارد. در گذشته هر چند فنون نقشه کشی 
و مختصات جغرافیایی همانند اکنون پیشرفته نبوده و 
عکس های هوایی از مسیر به خوبی وجود نداشت، 
اما دامداران، شــکارچیان، کوهنوردان و افرادی که 
با چارپایــان کاال و چوب حمل مــی کردند، تمام 
مســیرهای میان بر و کوتاه را برای اهداف خود بلد 
بودند. همین مســیرهای مالرو بــه تدریج تبدیل به 
مســیرهای کاروان رو و بعدها ماشین رو گردیدند. 
برای انسان های گذشــته، کوتاه بودن مسیر اهمیت 
اساسی داشته اســت. چه بسا مسیر خور جناح خم 
در همین راستا کشف و مورد استفاده قرار گرفته باشد. 
این احتمال هم وجود دارد که وجود سکونتگاه ها در 
 شیبکوه و جناح تحت تاثیر همین مسیر خور جناح 
 باشــد. از قدیم االیــام دریا برای کرانه نشــینان و 
پســکرانه نشــینان مایه رحمت و نعمت بوده است. 
 چون افراد قوت الیموت خود را می توانســتند را از 
 دریا تامین نمایند. بســیاری از مــواد غذایی مردم 
 پســکرانه هــا از انــواع ماهی تامین مــی گردید. 
ماهی موتو، ماهی حشــینه، و ماهــی نمک زده که 
در جنوب به آن ماهی ســوری می گفتند، اســتفاده 
زیادی در پســکرانه هایی چون شهر جناح و مناطق 
اطراف داشــت. به دلیل کوتاه بودن مسیر خورجناح، 
به ویژه در فصل زمســتان افراد می توانستند ماهی 
 تــازه نیز وارد شــهر جنــاح و ناحیــه جهانگیریه 
 نماینــد. پس ارتبــاط نزدیک با دریا بــرای مردم 
پســکرانه ها اهمیت زیادی داشت. 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 می آید 
در نظر دارد بــه اهمیت جغرافیایی محور مواصالتی 
خورجناح در بستر تاریخ بپردازد.مردم شهر جناح و 
ناحیه جهانگیریه محصوالت نظیر گندم، جو، خرما، 
صنایع دستی و غیره برای فروش داشتند که بسیاری 
از این اقالم در بنادر شــمالی، جزایر و بنادر سواحل 
جنوبی خلیج فــارس خریدارانی داشــت. بنابراین 
 مسیر خورجناح برای مردم کرانه ها و پسکرانه های 
خلیج فارس دارای اهمیت بود. افرادی نیز بودند که از 

مسیر خورجناح برای مهاجرت به کشورهای حوزه 
جنوبی خلیج فارس استفاده می کردند. این مسیر در 
بستر زمان نوعی پیوستگی فرهنگی بین مردم دو طرف 
مسیر در شهرستان بستک و منطقه شیبکوه ایجاد کرده 
بود. اهمیت موقعیت جغرافیایی مسیر به گونه ای بود 
که برخی از لشکرکشــی های مهم تاریخی نیز از این 
مسیر صورت می گرفت و دولتمردان نیز به اهمیت این 
مســیر تاریخی واقف بودند. گروهی از سپاه نادرشاه 
افشار برای دستگیری محمدخان بلوچ که به کیش رفته 
 بود، از این مسیر استفاده نموده و در مسیر بسیاری از 
قلعه ها را هم تخریب نمودند. بنابراین دولت مرکزی 
ایران نیز از دوره صفویه و ماقبل آن اهمیت راه خور 
جناح و دسترسی به دریا از این مسیر را می دانستند. 
این مســیر تاریخی و دیگر مسیرهای تاریخی نظیر 
تنگ داالن و غیره با توجه با پیشــرفت تکنولوژی 
احیا گردیده و در حال احیا می باشــند. اگر به نقشه 
کنونی اتصال شهرســتان بستک به منطقه شیبکوه از 
 مسیر خورجناح نگریســته شود، به خوبی مشخص 
می گردد که مسیر خور جناح یک مکان استراتژیک 
است و اســتفاده های متعدد از آن می تواند صورت 
پذیرد. این مسیر ارتباط مردم استان فارس، شهرستان 
بســتک و شــهر جناح به جزیره کیــش از طریق 
بندرچارک و بندر آفتاب را با کوتاه ترین مسیر، میسر 
خواهد نمود. عالوه بر آن با توجه به نزدیکی مسیر، 
 بسیاری از تجار شهرستان بستک و به ویژه شهر جناح 
می توانند در اقتصــاد دریامحور خلیج فارس نظیر 

پرورش ماهی در قفس، پرورش میگو، لنج داری و غیره 
نقش ایفا نمایند. در گذشته بسیاری از تجار جناحی در 
بنادر شیبکوه نظیر بندرچارک تجارت خوبی داشتند. 
دسترسی آسان به مناطق گردشگری نظیر جزیره کیش، 
 جزیره هندورابی، جزیره شــیدور و سواحل زیبای 
خلیج فارس از مزایای دیگر استفاده از راه خور جناح 
می باشد. در ســال های اخیر که این مسیر ارتباطی 
دوباره تا حدودی احیا شــده و علیرغم خاکی بودن 
آن، تردد در آن صورت می گیرد، مردم شهرســتان 
بستک و به ویژه شهر جناح بیشتر برای گردشگری به 
کنار دریا در بندرچارک و بنادر اطراف می روند. در 
زمانی که باد شمال شدید بوده و صدف ها را در منطقه 
شیبکوه به ساحل می آورد، افراد و خانواده بیشتری 
از شهرستان بستک به ساحل برای جمع کردن صدف 

می روند.
    برخــی از صدف ها نیــز دارای مرواریدهای ریز 
می باشــد که منافعی برای گردشــگران دارد. مسیر 
بندرعســلویه و بندر آفتاب نیــز از راه خور جناح 
نزدیک تــر می گردد. با مصاحبه های متعددی که با 
مردم بنادر مغویه، حســینه، چارک، چیرویه و غیره 
صورت گرفت، مشــخص گردید که در گذشته بار و 
مسافر به وفور از مسیر خورجناح برده می شد. بیشتر 
افراد کهنســال با خطرات و مزایــای راه خور جناح 
آشنا هستند. ســال های زیادی است که مردم منتظر 
احیای کاکل راه خور جناح هســتند و امید است این 
مسیر تاریخی همانند مســیر تنگ داالن به صورت 

 کامل احیا گردد. اما همواره این سئوال به ذهن متبادر 
می شود که راه خور جناح منفعتش فقط برای شهر جناح 
 است یا یک پروژه ملی است که منافعش به کل کشور 

می رسد. 
   بنظر می رسد مسیرهای تاریخی،  پروژه های ملی 
با منفعت برای تمام مردم ایران اســت که هر چند در 
ابتدای امر مردم آن شهر و یا شهرستان پیگیر آن کار 
می گردند، اما در درازمدت برای تمام کشور منفعت 
دارد. برای نمونه راه تنــگ داالن از طرف الری ها 
پیگیــری زیادی گردید تا مســیر الر به بندرعباس 
 از ۹ ساعت به سه ســاعت تقلیل پیدا نماید، اما در 
حال حاضر تمام مردم ایران، شهرســتان بســتک و 
شهرستان های اطراف مسیر از آن بهره می برند. مسیر 
بســتک به لمزان هم با پیگیری های فراوان شورای 
اسالمی شهر لمزان پیگیری گردید، هر چند در درجه 
اول منافعش برای شهر لمزان بود، اما در حال حاضر 
باعث نزدیکی شهرستان بستک به شهرستان خمیر نیز 

گردیده است.
    راه خور جناح هم که یک مسیر تاریخی و پروژه 
ملی اســت، در ابتدای امر توســط مردم شهر جناح 
پیگیــری گردید و در مرحله بعد هیات امنای این راه 
شکل گرفت که بزرگانی از شهرستان بستک و از شهر 
جناح بودند و در حال حاضر نیز احیاء این مســیر 
ادامه دارد. اما باید در نظر داشت که مسیر خورجناح 
یک مسیر تاریخی و یک پروژه ملی است که باعث 
نزدیکی جنوب استان فارس، شهرستان بستک و شهر 

جناح به خلیج فارس می گردد. این مسیر منافع زیادی 
برای بندرچارک، جزیره کیش و بخش شیبکوه دارد. 
بنابراین برای احیا کامل آن یک عزم ملی الزم است 
و میزان سوختی که برای رسیدن مردم مناطق مختلف 
به خلیج فارس از این مسیر صرفه جویی می گردد، 
بسیار با ارزش تر از هزینه ای است که برای ساخت 

آن صرف می گردد. 
   شاید در حال حاضر به اهمیت این مسیر به خوبی 
پی برده نشود، اما زمانی که باعث متحول شدن صنعت 
و گردشگری در شهرستان بستک، بخش شیبکوه و 
جزیره کیش گردید، بیشتر به اهمیت راه خور جناح 
پی برده می شود.شهرستان بستک و شهر جناح دارای 
معادن متعددی است که در حال حاضر برای صادرات 
آن ها، هزینه بر بودن حمل و نقل مطرح است. هزینه 
حمل و نقل مواد اولیه معادنی نظیر گچ و شن و ماسه 
برای رساندن آن ها به دریا و استفاده در بنادر شمالی و 
جنوبی خلیج فارس و جزایر ان بسیار گران می باشد. 
تا جایی که معدن داران رغبت به صادرات نمی نمایند 
و یــا محصوالت تبدیلی خود را صادر می نمایند. به 
همین دلیل در حال حاضر بیشتر افراد که پروانه معادن 
را دریافت می نمایند، در تالشــند که معادنی نزدیک 
خلیج فارس پیدا نموده و به اســتخراج و صادرات 
آن اقــدام کنند. در صورت احیــای کامل راه خور و 

 عبور ماشین های سنگین از این مسیر، صاحب معادن 
می توانند، مواد اولیه صادراتی خود را با هزینه کمتر به 
بندرچارک رسانده و از این بندر این مواد معدنی صادر 
گردد و یا به جزایری نظیر کیش و غیره حمل گردد. 
بنابراین اقتصاد دریامحــور بندرچارک نیز باردیگر 
رونق خوبی در زمینه اقتصاد دریامحور و حمل و نقل 

دریایی پیدا کند. 
   محصــوالت دریایی به صورت تازه نیز با کمترین 
فاصله از این مسیر می تواند وارد شهر جناح و منطقه 
بستک گردد و حتی ســردخانه های بزرگ در شهر 
جناح برای پخش ماهی به شــهرهای سراسر ایران 
احداث گــردد. بنابرای منافع اقتصادی این مســیر 
تاریخی به اندازه ای زیاد است که باعث از بین رفتن 
 تدریجی بیکاری در مناطــق اطراف راه خور جناح 

می گردد.  

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354

گروهی از سپاه نادرشاه افشار 
محمدخان  دســتگیری  بــرای 
بلــوچ کــه بــه کیــش رفتــه 
بود، از این مســیر اســتفاده 
 نموده و در مســیر بســیاری 
از قلعــه هــا را هــم تخریب 

نمودند

,,

اهمیت جغرافیایی مسیر خور جناح در بستر تاریخ

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

 گوشت ماهي و میگو ، حاوي چربي های مفید  پروتئین مرغوب  
و  ویتامین هاي گوناگون است

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شهرداري میناب در نظر دارد به استناد 3 فقره موافقت نامه از سازمان مديريت و برنامه ريزی استان هرمزگان به شرح مندرج 
در جدول  ، اجرای پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانکار واجد شــرايط  واگذار نمايد .  لذا ازکليه پيمانکاران و 
شــرکت هاي داري تائيديه و صالحيت در رشته های مربوطه دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات 

الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه  نمايند .

روابط عمومی شهرداری میناب

توضیحات : و نيز جهت  کسب اطالعات بيشتر به آدرس : استان هرمزگان – شهر ميناب – بلوار امام )ره( ساختمان شهرداری ميناب-واحد عمرانی 
شهرداری ميناب مراجعه نمايند .

شرايط 
1- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : متقاضيان می بايست تضمين شرکت در مناقصه  را بصورت ضمانت نامه بانکی و يا واريز وجه نقد به 
حساب جاری 0102963945003 نزد بانک صادرات شعبه مرکزی ميناب واريز و فيش واريزی آن به همراه ديگر اسناد در سامانه ستاد بارگذاری 

نمايند .  ۲- تاريخ دريافت اسناد : از تاريخ 1401/02/15 لغايت 1401/02/22 می باشد .  
۳- مهلت بارگذاری اســناد در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir  : از تاريخ 1401/02/22 لغايت 

1401/03/02 می باشد . ۴- تاريخ بازگشايي پاکتها : روز چهارشنبه مورخه 04/ 03/ 1401 راس ساعت 10 صبح .
۵- مكان بازگشايي : شهرداري ميناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات .

6- شرکت کنندگان در مناقصه  می بايست نسبت به بارگذاری اسناد ، مدارک و پيشنهادات خود در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir، اقدام نمايند .  7- به پيشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

  8- ســپرده نفر اول و دوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه  نزد شــهرداری باقی خواهد ماند . ضمناً در صورت انصراف نفرات اول و دوم ، 
سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 

 9- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مزايده موجود می باشد .  10- جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 1130230-
0764 و يا سايت شهرداری ميناب به نشانی www.minabcity.ir مراجعه نمايند . 

 اصالحیه : رشته و رتبه مورد نياز رديف سوم )پروژه بازسازی تاسيسات شهر ميناب( حداقل رتبه 3 راه و باند و رتبه 5 ابنيه می باشد .

همراه با )ارزیابی کیفی و فنی ( شماره مناقصه : 1401/1

نوبت دوم

ردیف

1

2

3

 مشخصات پروژه 

 اجرای بازسازی معابر شهر میناب 

بهسازی و تعریض بلوار دانشگاه
شهر میناب

 بازسازی تأسیسات شهر میناب

شماره موافقت نامه

۶۷۶۸۸2
1400/11/19

۶۷۷۷۶2
1400/11/2۸

۶۷۷019
1400/11/29

مبلغ برآورد اولیه پروژه 

50/000/000/000

9۷/000/000/000

200/000/000/000

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

2/500/000/000 ریال

4/۸50/000/000 ریال

۷/120/000/000 ریال

رشته و رتبه مورد نیاز

 حداقل رتبه 5 راه و باند

حداقل رتبه 5 راه و باند

حداقل رتبه 3 راه و باند
و رتبه 5 ابنیه

  

  

آگهی مزايده)نوبت اول(
شعبه سوم اجراي احکام حقوقي دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي کالسه 9909987619700249 و شماره دادنامه 9909977619700266 
آقاي هادي سلیمي محکوم به پرداخت تعداد 114 عدد سکه تمام بهار آزادي و خسارت دادرسي در حق محکوم له خانم زینب مالئي برجهري گردیده است 
که در راستاي اجراي حکم خودرو به شماره پالک 66 س 519 ایران 84 توقیف و به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود.موضوع مزایده :خودرو سواري 
سایپا تیپ SE 131 رنگ سفید موتور 5391179 شماره شاسي NAS411100F3421017 مدل 1394شماره پالک 66س 519 ایران 84 وضعیت موتور 
خاموش وضعیت اتاق بدنه درب صندوق آثار ضربه و پوسیدگي دارد کاپوت و سیني زیر برف پاکن آثار پوسیدگي دارد اطراف بدنه اتاق آثار پوسیدگي 
جزئي دارد  وضعیت دستگاه انتقال قدرت سالم داشبورد سالم و در حد مول و کارکرد صندلي ها و تودوزي سالم وضعیت ظاهري سپر جلو آثار ضربه دارد 
شیشه جلو شکستگي دارد سپر عقب سالم چراغ ها سالم وضعیت الستیک ها :الستیک جلو داراي 80 درصد آج الستیک عقب فرسوده و غیر قابل استفاده 

خودرو فاقد سابقه رهن در سامانه پلیس راهور و فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر مي باشد.هزینه پارکینگ از تاریخ توقیف 99/08/25 تا روز 1401/01/22 به مدت 511 روز و به ازاي 
هر روز 8700 تومان جمعا مبلغ4/445/700 تومان تعیین مي گردد خالفي خودرو مبلغ 397/800 تومان مي باشد.ارزیابي خودرو و بدون در نظر گرفتن هزینه هاي جانبي پارکینگ و 
خالفي محاسبه گردیده است .ارزش خودرو 900/000/000 ریال معادل نود میلیون تومان میباشد.1-فروش نقدي است .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد.2-کلیه هزینه 
هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. 3-پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10 درصد مبلغ 
ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند. 4- اجراي احکام در رد یا قبول 
پیشنهاد مختار است.5-مزایده در ساعت 9 صبح مورخ 1401/03/10 در محل دفتر شعبه سوم اجراي احکام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل مي آید و برنده کسي است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداري نماید مسئول کسر احنمالي قیمت و خساراتي 
که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده براي کسب 

اطالع بیشتر میتوانند به اجراي احکام حقوقي شعبه دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند.

امامی - دادورز شعبه سوم اجراي احكام حقوقي دادگستري بندرعباس

آگهی مزايده )نوبت اول(
شعبه سوم اجراي احکام حقوقي دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي کالسه 140040920001021048 و شماره دادنامه 140040390002438435 
وراث )مرحوم حسنعلي داوري دولت آبادي( محمد داوري دولت آبادي و فروزان داوري دولت آبادي و فرزانه داوري دولت آبادي محکوم به پرداخت 20 
مثقال طال یک میلیون ریال وج رایج و خسارت دادرسي در حق محکوم له خانم روح انگیز محقق دولت آبادي گردیده است که در راستاي اجراي حکم 
پالک ثبتي 4 فرعي از 8 اصلي واقع در بخش دو بندرعباس بنام مرحوم حسنعلي داوري دولت آبادي توقیف و به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود.

مشخصات ثبتي : ملک مسکوني به شماره قطعه 924)986 جدید( واگذاري تعاوني مسکن منطقه یکم نیروي دریایي ارتش واقع در شهرک دریا تحت سند 
مالکیت به شماره دفترچه 411744 سري ب صادره  از اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس داراي پالک ثبتي 4 فرعي از 8 اصلي واقع در بخش دو بندرعباس  
نشاني ملک :جاده بندرعباس سیرجان ، بعد از دو راهي آبشورک،شهرک مسکوني دریا نام مالک: آقاي حسنعلي داوري دولت آبادي فرزند حسین  نوع و 

میزان مالکیت: یک سهم از یکهزار سهم چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه نخلستان بعنوان قطعه 924)986 جدید( مساحت قطعه: 250 متر مربع نوع کاربردي قطعه :مسکوني 
حدود ابعاد عرصه :شماال به طول 10 متر به قطعه 915،شرقا به طول 25 متر به قطعه 925 جنوبا بطول 10 متر به خیابان 12 متري، غربا به طول 25 متر به قطعه 923 وضعیت مالک: ملک 
مورد نظر بصورت یک قطعه زمین واگذاري به مساحت 250 متر مربع با وضع موجود شامل اجراي عملیات ساختماني نیمه کاره در حد اجرا ي فوندانسیون و دیوار چیني با بلوک سیمان 
و شناژ افقي و قائم به مساحت زیربنا حدودا 90 مترمربع بشکل ساختمان ویالیي یک طبقه تا زیر سقف و در حال حاضر بال استفاده مي باشد.نتیجه کارشناسي:با عنایت به مراتب فوق 
الذکر و همچنین بررسي انجام شده در خصوص وضعیت محل ، کاربري و مشخصات ملک،موقعیت قرارگیري ملک در کوچه ،دسترسي به معابر و خیابان اصلي و نوع مصالح بکار رفته 
و قدمت بنا و شکل گیري امالک همجوار و نیز سایر پارامترها و عوامل موثر ،ارزیابي ملک مذکور جمعا به مبلغ )3/500/000/000( سه میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد و اعالم مي 
گردد. 1- فروش نقدي است. و حداکثر مهلت پرداخت بهاءیک ماه مي باشد. 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.3- پیشنهاد دهندگان 
باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملي شعبه 
دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.4-اجراي احکام در رد یا قبولي پیشنهاد مختار است.5-مزایده در ساعت9:30 صبح مورخ 1401/03/09 در محل دفتر شعبه 
سوم اجراي احکام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل مي آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضاي 
مهلت پرداخت از بها مورد مزایده خودداري نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتي که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا  از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین 
کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده براي کسب اطالع بیشتر مي توانند به اجراي احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند.
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گروه خبر // محموله بزرگ باله کوسه ماهی قاچاق از یک 
فروند شناور در آب های جزیره کیش کشف و ضبط شد.

    به گزارش خبرنگار دریا ؛  رئیس کل دادگســتری اســتان 
هرمزگان اظهار داشت: مأموران دریابانی در اجرای دستورات 
دادستان عمومی و انقالب جزیره کیش به منظور مبارزه با پدیده 
شــوم قاچاق، یک فروند لنج حامل محموله بزرگ باله کوسه 
ماهی قاچاق را شناسایی و توقیف نمودند.مجتبی قهرمانی با بیان 
اینکه در این رابطه ۶ نفر بازداشت شده اند تصریح کرد: در جریان 
بازرسی از شناور قاچاقچیان، تعداد ۲ هزار و پانصد و سی و پنج 
عدد »باله کوســه ماهی« کشف و ضبط شده است.وی با اشاره 

به اینکه به اتهامات دستگیرشدگان با موضوع قاچاق رسیدگی 
می شود، خاطر نشــان کرد: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون 
مبارزه با قاچاق کاال با توجه به ارزش کاالی مکشوفه، شناور 
توقیف شده از قاچاقچیان نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.این 
مقام قضایی همچنین با تأکید براینکه صید کوسه ماهیان به وسیله 
تور ترال و دیگر ابزارهای غیرمجاز باعث شده ذخایر این نوع از 
آبزیان در خلیج فارس با مشکل جدی مواجه شود، بیان داشت: 
صید کوسه ماهی )کولی( و فروش باله آن که اغلب به دلیل نوع 
مصرف در تهیه غذاهای گران قیمت رستورانی و یا تولید کاالهای 
پزشکی توسط صیادان از میان گونه های نادر صورت می گیرد 

یکی از مصادیق تخریب محیط زیست و صید غیر قانونی است و 
بر این اساس برای متخلفین در این حوزه، پرونده قضایی تشکیل 
می شــود و هر یک از مرتکبین بــا توجه به قوانین مربوط به 
مجازات مقرر برای صید غیرمجاز محکوم خواهند شد. گفتنی 
است؛ بر اساس اخبار غیر رسمی؛ باله کوسه ماهی یکی از گران 
قیمت ترین محصوالت دریایی است و قیمت خرده فروشی هر 
کیلوگرم از آن در کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس حدود 
4۰۰ دالر می باشد که همین موضوع طی سال های اخیر منجر 
به سودجویی شکارچیان و صیادان غیرمجاز در این زمینه و به 

خطر افتادن نسل این جانوران دریایی شده است. 

تجدید آگهي مزایده عمومی فروش یک قطعه 
زمین با کاربری تجاری شهرداري بندرخمیر

به استناد مصوبه شماره 301 مورخ 1400/12/14  شوراي اسالمي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي 
 شهرداريها ، شــهرداري بندرخمير در نظر دارد يک قطعه زمين تجاری خود را واقع در بندرخمير جنوب غرب ميدان
 امام خمينی )ره( از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيری از سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت  )www.setadiran.com(با شــرايط زير به صورت الکترونيکی به فروش برساند : شماره سيستمی مزايده 

سامانه تدارکات 2001093551000002
زمان انتشار در سايت : 1401/02/22 تاريخ و ساعت 8 صبح 
مهلت دريافت اسناد مزايده : 1401/03/01 و ساعت 8 صبح

مهلت بارگزاری اسناد در سامانه :1401/03/11 و ساعت 8 صبح
زمان بازگشايی پاکات :1401/03/11 و ساعت 10 صبح

ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی می باشد :
1. مساحت قطعه مذکور 567.55 متر مربع طبق کروکی مندرج در اسناد و قيمت پايه هر متر مربع 37.000.000)سی و 
هفت ميليون ريال (جمعا 20.999.350.000 ريال )بيست ميليارد و نهصد و نود و نه ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال 
تعيين می گردد . ۲ . برگزاری مزايده صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت می باشد و کليه مراحل فرآيند 
مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده )در صورت وجود هزينه مربوطه(، پرداخت تضمين شرکت در مزايده )وديعه(، 
ارسال پيشنهاد قيمت ، بازگشايی پاکات ، اعالم به برنده ، واريز وجه مزايده و تحويل کاال )زمين( در بستر سامانه از اين 

طريق امکان پذير می باشد .
 ۲ .پيشنهاد می گردد قبل از ارائه پيشنهاد قيمت از محل زمين موضوع مزايده بازديد به عمل آوريد .

۳ .عالقه مندان به شرکت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الکترونيکی )توکن( با شماره های ذيل 
تماس حاصل نمايند:مرکز پشتيبانی و راهبری سامانه: 41934-021 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در 

سايت سامانه )www.setadiran.com( بخش » ثبت نام/پروفايل مزايده گر« موجود است .
۴- ميزان سپرده شــرکت در مزايده مبلغ1.050.000.000ريال )يک ميليارد و پنجاه ميليون ريال( مي باشد که به 
صورت ضمانتنامه معتبر بانکي و يا واريز نقدي به حساب شماره 72191145857821 نزد بانک مهرشعبه بندرخمير 
به نام شهرداري بندرخمير صورت پذيرد . ۲- به فرمهاي فاقد سپرده و يا مبهم و يا تحويل داده شده بعد از موعد مقرر 
ترتيب اثر نخواهدشد . ۳- برندگان اول ، دوم و سوم مزايده هرگاه پس از اعالم شهرداري ظرف مدت 7 روز نسبت 

به واريز مبلغ پيشنهادي اقدام ننمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد . 
 ۴- پرداخت هرگونه عوارض، ماليات، هزينه نقل و انتقال ، هزينه کارشناســي و ثبتي به عهده برنده مزايده و خريدار 
 مي باشــد و بهاي فروش قطعه بصورت نقدي وصول مي گردد . ۵- پيگيري و دريافت ســند ثبتي و پرداخت کليه 
هزينه هاي متعلقه با خريدار مي باشد . 6- هزينه آگهي و کارشناسي  به مبلغ50.000.000ريال) پنجاه  ميليون ريال(  

به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد . ضمنا شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است .

شهرداري بندرخمیر

ت اول
نوب

 گروه خبر // امیر دریادار ســیاری تحریم ها را 
عاملی برای پیشــرفت و خودکفایی نیروهای 
مسلح دانست و گفت: امروز همه تجهیزات در 
نیروهای مسلح در داخل کشور ساخته می شوند. 
   امیــر دریادار حبیــب اهلل ســیاری در برنامه 
 »بدون خط خوردگی« رادیو گفت وگو، به فرمان 
امام خمینی )ره( در ســال های نخست پیروزی 
انقالب اســالمی مبنی بر خودکفایــی نیروهای 
مسلح اشاره و بیان کرد: آن فرمان امروز منجر به 
تولیدات عظیم و »هایتک« شده است. همچنین با 

فرمان رهبر معظم انقالب برای تشکیل جهادهای 
خودکفایی در نیروهای مسلح این مسیر پر افتخار 
ادامه پیدا کرده است.وی تحریم ها را عاملی برای 
پیشــرفت و خودکفایی نیروهای مسلح دانست و 
گفت: نیاز به تجهیرات باعث شد نیروهای مسلح 
در مســیر رفع نیازهای خود حرکــت کنند و به 
سمتی بروند که همه تجهیزات در نیروهای مسلح 
در داخل کشور ساخته می شوند.معاون هماهنگ 
کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
ســاخت تجهیزات پیشرفته در نیروهای مسلح را 

در ابتدا با مهندســی معکوس آغاز کردیم، اظهار 
کرد: به مروز زمان در ساخت تجهیزات مورد نیاز 
نیروهای مسلح پیشرفت کرده ایم و امروز از ایده 
تا محصول نهایی را خودمان تولید می کنیم. همین 
مسئله ســبب تفاوت بسیار زیاد میان داشته های 
ایران و کشورهای دیگر در تجهیزات نظامی شده 
است.وی با بیان اینکه امروز برای ساخت وسایل 
و تجهیزات پیشــرفته نظامی از مهندسی معکوس 
استفاده نمی کنیم، عنوان کرد: در سال های نخست 
پیروزی انقالب اسالمی این کار انجام می شد اما 

امروز همه چیز به دست جوانان دانشمند ایرانی در 
حوزه نظامی ساخته می شود.

   امیــر دریادار ســیاری افــزود: خودکفایی در 
نیروهای مسلح آســان نیست و واقعا کار سختی 
اســت اما وقتی نیاز داشته باشیم و از سوی دیگر 
تحریم هم شده باشیم، با استفاده از دانش، همت، 
غیــرت و جدیت از همه توانمندی های کشــور 
اســتفاده کرده ایم و با پای کار آوردن اســاتید، 
دانشجویان و اهل تفکر به آنچه نیاز داریم دست 
پیدا می کنیم.به گزارش ایســنا،  وی با ذکر مثالی 

افزود: امروز مدرن ترین ناوچه ها را داریم زیرا هم 
توانایی آفند و هم توانایی پدافند در سطح دریا را 

دارد و در مقابل حمالت هوایی، دریایی و زیر دریا 
توانایی مقابله و هجوم داشته باشد.

معاون هماهنگ کننده ارتش:

همه تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح ، در کشور تولید می شود

گروه خبر // با ارسال دو پیامک پی  در پی واریز 
پول به  حســاب ۲۳میلیون سرپرست خانوار از 
سوی سازمان هدفمندی یارانه ها افکار عمومی با 
انبوهی از پرسش ها درباره کم و کیف این وجوه 

مواجه شد. 
   با ارسال دو پیامک پی  در پی واریز پول به  حساب 
۲3میلیون سرپرست خانوار از سوی سازمان هدفمندی 
یارانه ها افکار عمومی با انبوهی از پرسش ها درباره کم 
و کیف این وجوه مواجه شد.مبلغی که ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهــور آن را کمک معیشــتی نامیده، بر چه 
اساســی مسدود و با چه حساب  و کتابی باید توسط 
مردم هزینه شــود. آن  طور که دولت می گوید مبلغ 
4۰۰هــزار تومان یارانه ای که برای دهک های اول تا 
ســوم و 3۰۰هزار تومانی که برای دهک های چهارم 
تا نهم به ازای هر نفر واریز شــده در راستای کاهش 
و رفع فقر مطلق، بهبود ضریب جینی، کاهش فاصله 
طبقاتی، تصمیم به هوشمندســازی و بازتوزیع یارانه 
کاالهای اساســی و همچنین به  موجب جزء یک  بند 
»ص« تبصره یک قانون بودجه سال ۱4۰۱ انجام  شده 
است. مبالغ اعالم  شده برای دو ماه به  صورت نقدی به  
حساب سرپرستان خانوار واریز شد و زمان برداشت 
آن تا اعالم رســمی دولت در حساب مردم غیر قابل 

 برداشت خواهد بود.
*  یارانه خانوارهای متوسط سه برابر شد

  اما بــا واریز این یارانه ها تکلیــف یارانه 4۵هزار 
تومانی و معیشــتی چه می شود. آن  طور که اطالعیه 
سازمان هدفمندی یارانه ها می گوید دولت از این  پس 
یارانه هایی را که در دهم و بیســتم هر ماه به  حساب 
سرپرستان واریز می شد پرداخت نمی کند؛ اما به ازای 
آن، یارانه خانوارهای تک نفره اقشــار متوسط را از 
حدود ۱۰۰هزار تومان یارانه )نقدی و معیشــتی( به 
3۰۰ هزار تومان رســانده است؛ یعنی رقم دریافتی 
آن ها سه برابر شده است. یارانه خانوارهای دونفره نیز 
از ۱۹4 بــه ۶۰۰ هزار تومان افزایش  یافته و بیش از 

سه برابر شده است.
*  یارانه دریافتی خانوارهای سه نفره هم حدود

۲۷4 هزار تومان بود که هم  اکنون به ۹۰۰ هزار تومان 
افزایش یافت و 3/3 برابر شده است. همچنین یارانه 
خانوارهای چهارنفره که پیش  از این 3۵4 هزار تومان 
بود به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رســیده و 4/3 
برابر شده است. یارانه خانوارهای پنج نفره به باال نیز 

بیش از ۵/3 برابر شده است.
* نام نویســی یارانه بگیران جدید به زودی آغاز 

می شود
   اما تکلیف متقاضیان جدید یارانه، از قلم  افتادگان، 
جاماندگان و منصرفان دوره پیش چه خواهد شد؟ با 
تصمیم های اتخاذ شده و بنا بر دستور رئیس جمهور 
متقاضیانی که به هر دلیلــی از یارانه دوره های قبل 
محروم یا از نام نویسی یارانه جا مانده اند پس از طی 
مراحل نام نویسی و بررسی شرایط متقاضی در صورت 
واجد شرایط بودن مانند سایر مشموالن یارانه جدید از 
این دو نوبت یارانه نیز بهره مند خواهند شد. حجت اهلل 
عبدالملکی؛ وزیر امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
به مردم اطمینان داده است که به  زودی سامانه سازمان 
هدفمندی یارانه ها کار خود را دوباره شروع می کند و 
همه به  هر دلیلی که یارانه نمی گیرند می توانند در این 

سامانه نام نویسی کنند. 
  به گفته وی، بعضًا ممکن است افراد متمول و از دهک 
دهم هم در این ثبت نام ها باشند که آن ها جواب مثبت 
دریافت نخواهند کرد ولی کارگران اگر یارانه ندارند، 

یارانه شان برقرار خواهد شد.
*  امکان ثبت اعتراض در سامانه جامع رفاه

  مصطفی قمری  وفــا، مدیرکل روابط عمومی بانک 

مرکزی همچنین یــادآوری کرده اســت متقاضیان 
می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر یا هر گونه 
پرسش به سامانه رسیدگی به درخواست یارانه وزارت 
کار به آدرس hemayat.mcls.Gov.ir  مراجعه 
یا با مرکز پاسخگویی تلفنی آن وزارتخانه به شماره 
ارتباطی ۶3۶۹-۰۲۱ تماس بگیرند.بر اســاس این 
اطالعیه، کسانی که به نحوه دهک بندی خود اعتراض 
دارند می توانند از طریق سامانه جامع رفاه ایرانیان در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتراض خود را 

ثبت کنند.
*  توضیحات وزیر اقتصــاد درباره یارانه های 

جدید
   اما این پرســش هم در بین مردم مطرح اســت که 
واریز این وجوه به معنای آزادسازی قیمت ها و گرانی 
کاالهای اساسی خواهد بود. احسان خاندوزی، وزیر 
اقتصاد با رد آزادســازی قیمت ها تأکید کرده است: 
برخی تصور می کنند دولت بــا حذف ارز ترجیحی 
می خواهد برای سیاســت های ارزی خود، به سمت 
آزادســازی نرخ ارز برود که باید تأکید کنم سیاست 
ارزی دولت بــا از بین بردن رانت هــای حوزه ارز 
متفاوت اســت و دولت قائل به رهاســازی نرخ ارز 

نیست. 
   همچنین این سیاســت های جدید اصاًل به معنای 
آزادســازی قیمت ها و اقتصاد کشــور نخواهد بود.
خاندوزی گفته است: در دولت تصمیم بر این است که 
به جای واریز چندمرحله ای یارانه ها، تمام کمک های 
معیشتی به شــکل یکپارچه واریز شوند و از خرداد 
امســال این کار انجام می شود که بر این اساس دیگر 

خبری از یارانه 4۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیست.

*  پرداخت یارانه نان و دارو به همه افراد 
   وزیر اقتصــاد از پرداخت یارانه به ۹۰درصد افراد 
جامعه خبر داده و یادآوری کرده اســت یارانه نان و 
دارو به همه افراد و دهک ها پرداخت می شود و تمایزی 
در ایــن دو حوزه وجود ندارد.بر اســاس گفته های 
خانــدوزی 3۰درصد از جمعیــت یارانه بگیر یارانه 
4۰۰هزار تومانی و ۶۰درصد یارانه 3۰۰هزار تومانی 
دریافت خواهند کرد کــه البته ۱۰درصد از جمعیت 
 نیــز بی نیاز از کمک های حمایتی دولت شناســایی 

شدند.
   خاندوزی معتقد اســت: اقتصاد ایران بیش از این 
تاب سیاست های غلط گذشته را نداشت و از جایی 
کــه در بودجه ۱4۰۱ نیز این تکلیف قانونی به دوش 
دولت گذاشته شده، در نخستین جلسه ستاد اقتصادی 
دولت مطرح شد بیش از این در این اصالحات تأخیر 
نیفتد و کمک ها و قیمت خرید تضمینی به کشاورزان 

داخلی داده شود.
  خانــدوزی تصریح کــرد: حمایت ها به تناســب 
سیاســت های اصالح یارانه ای کشــور ادامه خواهد 
داشــت و این کار قطعی است؛ اما با توجه به تکلیف 
بودجه ای امســال، اگر دولت بتواند اولویت پرداخت 
یارانه ها را از طریــق کاالبرگ یا همان کارت یارانه 
پرداخت کند و زیرســاخت های آن فراهم شــود، از 
پرداخت هــای نقدی فاصله خواهیــم گرفت.وی با 
اشــاره به طرح جدید نان نیز تأکید کرد: طرحی که 
در وزارت اقتصاد پیشنهاد داده شد به این صورت بود 
که پرداخت از جیب مردم برای مصارف متعارف هیچ 
تغییری نمی کند. در واقع مردم همان مقدار قیمت قبلی 

را می پردازند.
 در این طرح، تعداد نان خریداری  شده در سامانه ثبت 
می شود و به دنبال آن نیز میزان آرد مورد استفاده هم 
ثبت و قابل  شناسایی خواهد بود. برای جبران نیز نانوا 
را برای پرداخت این حمایت انتخاب کردیم که بخشی 

از یارانه نان به او پرداخت می شود.

بررسی جزئیات طرح جدید اقتصادی دولت ؛

پاسخ به همه پرسش های یارانه ای
گروه خبر // وزیر صمت گفــت: از نظر تأمین مواد اولیه و محصوالت 
نهایی هیچ گونه نگرانی نداریــم و به اندازه کافی ذخایر کاالیی وجود 
دارد، اما مهم این اســت که در روزهای اجرای طرح التهاب و نگرانی 

در بازار رخ ندهد. 
    ســید رضا فاطمی امین در حاشــیه نشســت مشــترک وزرای صمت، 
جهاد کشــاورزی و دادگســتری، در مورد اصالح روند تخصیص یارانه ها 
با اعالم اینکه ذخایر کاالیی مناسبی در کشــور داریم، اظهار کرد: مردم در 
روزهای نخست اجرای طرح بزرگ جراحی اقتصادی و اصالح نظام پرداخت 
یارانه ها از خریدهای هیجانی که سبب التهاب در بازار می شود، بپرهیزند.وزیر 
صمت این جراحی بزرگ اقتصادی و اصالح پرداخت یارانه ها را به نفع مردم 
دانست و بیان کرد: یارانه ها به جای این که به ابتدای زنجیره)واردکنندگان( داده 
شــود به انتهای زنجیره و مردم داده می شود که این موضوع در کارآمدی و 
بهینه سازی تولید مؤثر خواهد بود.وی با اشاره به انجام مطالعات و جلسات 
تخصصی در اجرای طرح، تصریح کرد: از نظر تأمین مواد اولیه و محصوالت 
نهایی هیچ گونه نگرانی نداریم و به اندازه کافی ذخایر کاالیی)شامل لبنیات و 
کاالهایی مانند مرغ و تخم مرغ و روغن( وجود دارد، اما مهم این است که در 

روزهای اجرای طرح، التهاب و نگرانی در بازار رخ ندهد.
*  آرامش مردم و همراهی شبکه توزیع کاال مهم است

   وزیــر صمت، آرامش مصرف کنندگان و مردم را بســیار مهم دانســت و 
یادآور شــد: نظام توزیع)شرکت های پخش، بنکداران و فروشگاه ها و غیره( 
نیز در این طرح ما را کمک کنند تا مشکلی پیش نیاید.فاطمی امین با اشاره 
به همکاری های بین بخشی در ســطح دولت در اجرای طرح، تاکید کرد: با 
همراهی مردم و کاهش خریدهای هیجانی، التهابات روزهای نخست اجرای 

طرح نیز مدیریت و کنترل خواهد شد.
*  رفع مشکل کمبود ماکارونی

   بــه گزارش قدس آنالین ؛ وی به رفع مشــکل کمبود ماکارونی در تهران 
و بســیاری از شــهرها به عنوان نمونه ای از مدیریت این روزها اشاره کرد و 
ادامه داد: همان گونه که گفته شد در تأمین مواد اولیه و تولید مشکلی نداریم، 
ممکن است کاالرسانی و توزیع دچار اشکال شود که آن هم با همراهی مردم 

حل می شود.

وزیر صمت :
مردم از خریدهای هیجانی بپرهیزند
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