روزنامه منطقه جنوب کشور

فرا رسیدن  ۱۴خرداد ماه ،سالروز رحلت معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی (ره) رب هم گان تسلیت

یعقوب دبيري نژاد
عضو شوراي شهر بندرعباس :

مشاهده برخي وقايع
و سكوت در برابر آنها
غير قابل تحمل است
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سرپرست مدیریت درمان
تامین اجتماعی هرمزگان عنوان کرد

ضرورت ایجاد مرکز تخصصی
درمانی در غرب بندرعباس

4

هرمزگانهمچنان
صدرنشینبیکارانکشور
در بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور مطرح شد

پنجشنبه  12خرداد  2 1401ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3896
 4صفحه  2000تومان

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

Beton Sahel

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان
بنی هاشمی واحد 2

تکمیل عملیات آبرسانی
از خلیج فارس به بستک در دو فاز

برای شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به شهرستان بستک  ۵۴۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است
گروه خبر  //مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به همراه رئیس و اعضای کمیسیون عمران
مجلس شورای اســامی ،نماینده غرب هرمزگان و مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان از روند انتقال آب
خلیج فارس به شهرستان بستک بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ اتابک جعفری در این بازدید با تاکید بر بهره مندی فاز به فاز جمعیت ساکن در طول خط
انتقال ،افزود :در اجرای خط انتقال آب خلیج فارس به شهرستان بستک ضروری است با فاز بندی پروژه ،بخشی از

در بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور مطرح شد

تکمیل عملیات آبرسانی از خلیج فارس به بستک در دو فاز
منبع آب پایــدار زیرزمینی از بی آبی رنج
می برند ،تســریع در اجرای این پروژه را
برای مردم حیاتی دانســت.در این بازدید
همچنین عبدالحمیــد حمزه پور مدیرعامل
آب و فاضالب هرمزگان با بیان اینکه برای
بهره مندی شهرستان بستک از این پروژه ۶۶
کیلومتر خط انتقال باید احداث شود ،گفت:
احداث  ۷مخزن به همراه ایستگاه های پمپاژ
مجزا باید احداث شود که در مجموع ۵۴۰
میلیارد تومان اعتبار می خواهد.به گفته وی،
این پروژه در قالب دو فاز عملیاتی می شود
که در فاز اول شــهر جناح و روســتاهای
مسیر از آب شرب پایدار بهره مند خواهند
هرمزگان با بیان اینکه شــهرهای بستک ،شد.حمزه پور تصریح کرد ،در فاز دوم این
ادامه از تیتر یک //
در ادامــه احمد جبــاری نماینده غرب جناح و روســتاهای مســیر به دلیل نبود طرح آب خلیج فارس از آبشیرینکن چارک

به بستک خواهد رسید.وی با اشاره به حجم
عملیات فاز اول این پــروژه تصریح کرد،
در حــال حاضر  ۱۴کیلومتــر خط انتقال
اجرا شــده و برای بهره مندی شهر جناح و
روستاهای مسیر باید  ۲۵کیلومتر خط انتقال
احداث شود.به گفته مدیرعامل آبفا ،اعتبار
پیش بینی شــده برای فاز اول پروژه ۳۶۰
میلیارد تومان است.حمزه پور همچنین گفت:
برای تامین آب بســتک و جناح ،یک باب
آب شیرین کن در بندرچارک با ظرفیت 8
هزار متر مکعب در روز و فرایند نمکزدایی
اسمز معکوس در فاصله  ۶۶کیلومتری شهر
بستک در مرحله انتخاب سرمایه گذار است
و مبلغ برآورد اولیــه آن یک هزار و ۲۲۰
میلیارد ریال می باشد.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان :

امورمالیاتی متولی اخذ عوارض آالیندگی از صنایع آالینده است
گرو خبر  //مدیرکل محیط زیست
هرمزگان گفت 24 :صنعت آالینده
در اســتان داریم که به ســازمان
محیط زیست اعالم شده است.

بــه گزارش خبرنــگار دریا؛ حبیب
مسیحی در نشســت خبری به مناسبت
هفته محیط زیســت (16تا 22خرداد)
که با شــعار «محیط زیست مردم پایه،
هوشــمند وفــن آورانه» برگزار شــد؛
افزود :در سال 99هم  26صنعت آالینده
هرمزگان به سازمان محیط زیست اعالم
کردیم واز سازمان به امورمالیاتی اعالم
شــد که در ســال  1400بایستی این
عوارض آالیندگی از صنایع آالینده اخذ
می شد.
مســیحی در پاسخ به سوال خبرنگار
مــا در خصوص مبحثی که در جلســه
شورای شــهر بندرعباس مطرح شد که
صنایع آالینده ،عوارض آالیندگی شان
را پرداخــت نمی کنند؛ اظهار داشــت :
محیط زیست فقط صنایع آالینده را اعالم
مــی کننــد و وظیفــه اخــذ عوارض
آالیندگی با امورمالیاتی است  .مدیرکل
محیط زیســت هرمــزگان گفت150 :
پایش از شــناگاه های اســتان در سال
گذشته داشتیم که مانند گذشته بیشترین
آالیندگی شــناگاه ها ومناطق آلوده در
بندرعباس داریم که تعدادشــان کاهش
نیافته و فقط استمرارشــان کاهش یافته

است.
مســیحی گفت:در ســال گذشــته
 320کارگاه توانمندســازی باهــدف
فرهنــگ ســازی و ارتقــای فرهنگ
عمومی در بهســازی محیط زیســت
برگزار شــده است .وی اظهار داشت9 :
انیمیشــن و دو کتاب در مورد تاالب ها
و حیات وحش نیز تولید وتهیه شــد و
25بسته بسته آموزشــی هم در اختیار
محیط بانان و محیط یارها قرار گرفت.
مسیحی گفت:در حوزه تاالب ها که چهار
تاالب بین المللــی داریم با  208هزار
هکتار که طرح جامع زیســت بوم همه
تاالب ها انجام شــده اســت.مدیرکل
محیطزیستهرمزگانگفت:درحفاظتاز
تاالب ها ،جلســات حقابــه ها برگزار
شد .وی افزود 900 :هزار هکتار مناطق
چهارگانــه حفاظت شــده ،پارک ملی،
پناهگاه های حیات وحش و آثار طبیعی
ملی در اســتان داریم کــه دوازده ونیم
درصد مساحت استان را دربرمی گیرد.
مسیحی اظهار داشــت :اجرای مدیریت
چرا برای 23هزار و500هکتار در سال
گذشته انجام شد.
مدیرکل محیط زیست هرمزگان گفت :
تکمیل پاسگاه طبل و هنگام و رودخانه،
هماگ را دربرنامه داشــته و راه اندازی
پایگاهی در رويــدر جزو اولویت های
امســال مان اســت  .وی گفت :تعداد

جمعیت هدف به آب آشامیدنی دست پیدا کنند .وی ادامه داد ،این پروژه از جمله طرح های بزرگ آبرسانی است که
جمعیتی بالغ بر  ۷۶هزار نفر در دو شــهر و  ۳۹روستا از اجرای آن بهره مند می شوند.در این بازدید همچنین رضایی
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اســامی از همراهی مجلس برای تخصیص اعتبار مورد نیاز پروژه خبر داد
و گفت :مجلس شــورای اسالمی در این خصوص تالش خواهد کرد تا مردم بســتک به آب شرب پایدار از طریق
شیرین سازی آب دریا دست پیدا کنند.
ادامه در همین صفحه

آتش ســوزی های سال  1400فقط سه
مورد آتش سوزی بود که نسبت به سال
قبل کاهش داشت.
مسیحی گفت500 :هکتار درختکاری در
شرق استان داشتیم و آبیاری کردیم واین
روند ادامه دارد.
وی گفت :معضل آبرســانی هر ساله
در مناطق تحت مدیریت داریم .مسیحی
افزود50 :تن علوفــه تهیه و در مناطق
مختلف توزیع شــد و کمترین تلفات را
بــر اثر کمبود علوفه داشــتیم .مدیرکل
محیط زیســت هرمزگان گفت  :گشت
وکنترل هایی در مناطق مختلف داشتیم
که  63مــورد پایش را داشــتیم .وی
اظهار داشت  :حفاظت از گونه های در
معرض خطر که جزو اهداف ســازمان

مدیر عامل ایزوایکو :

توانایی و ظرفیت ساخت  15کشتی
به طور همزمان داریم
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رئیس کمیسیون عمران مجلس :

قرارگاه خاتم االنبیا با تهاتر نفت میتواند
جاده کهورستان  -الر را دو بانده کند

2

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبرداد

دستگیری۳نفر از سرکردگان اصلی
قاچاق سوخت در جنوب کشور 2

تشکیل هفت پرونده برای متخلفان
بازار سیمان در هرمزگان

2

با حکم وزیر علوم،تحقيقات و فناوري و برای دومین دوره پیاپی صورت گرفت

انتصاب خلج طهرانی بهعنوان عضو هیئتامنای دانشگاه هرمزگان
سال دیگر به عضویت هیئتامنای
دانشگاه هرمزگان درآمد.

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ،
«دکترمحمدعلــی زلفــی گل» وزیر
علوم،تحقیقات وفنــاوری در حکمی
و بر اســاس بنــد «ب »۹-مــاده ۲
قانــون اهداف ،وظایف و تشــکیالت
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری
و بــا اســتناد به بنــد «ج» مــاده ۱
قانون تشــکیل هیئتامنای دانشگاهها،
«حســن خلج طهرانــی» مدیرعامل
منطقه ویژهی اقتصادی خلیج فارس را
برای چهار ســال دیگر بــه عضویت
گروه خبر  //حســن خلج طهرانی ،خلیــج فــارس بــا حکــم وزیر هیئتامنای دانشگاه هرمزگان منصوب
مدیرعامل منطقه ویژهی اقتصادی علوم،تحقیقات و فناوری برای چهار کرد.

گفتنی است «مهدی دوستی» استاندار
هرمزگان« ،محمد آشوری» نماینده مردم
هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی،
«منصور انبیا» رئیس دانشــگاه علم و
صنعت ایران« ،هاشم نامور» مدیرعامل
شــرکت پاالیــش نفــت بندرعباس،
«افشار فتحاللهی» مدیرعامل منطقه آزاد
قشــم و «امیرحسین آقاجانی» نماینده
ســازمان برنامهوبودجه کشــور ،دیگر
اعضای هیئتامنای دانشگاه هرمزگان
بهحساب میآیند.
شــایا ن ذکر است ؛ پیشبرد برنامههای
آمــوزش عالی در این دانشــگاه مهم،
رســالت هیئتامنا از سوی وزیر علوم
معرفی شده است.

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان خبر داد

راهاندازی دفتر تکریم بازنشستگان تامین اجتماعی در بیمارستان خلیجفارس
گروه خبر  //سرپرســت مدیریــت درمان تامین
اجتماعی اســتان هرمــزگان از راهانــدازی دفتر
تکریم بازنشستگان تامین اجتماعي در بیمارستان
خلیجفارس خبر داد.

محیط زیست است و از 73گونه جانوری
که در لیست کشوری است 37 ،گونه آن
در هرمزگان است.
مسیحی افزود  :سال گذشته تخصیص
سی دستگاه موتورســیکلت به ادارات
شهرســتانی تحویل شــد .وی گفت:
در اجرای هوای پاک جزو ده اســتانی
هســتیم که باالی 90درصد در اســتان
محقق شده اســت .مسیحی گفت120 :
پایــش از فاضالب هــای صنعتی و...
انجام شده است.وی گفت 9 :آزمایشگاه
معتمد در پایــش از واحدهای صنعتی
استان به ایفای نقش می پردازند.مدیرکل
محیط زیست هرمزگان گفت  24 :صنایع
آالینده به ســازمان محیط زیست اعالم
شده است.
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به گزارش خبرنــگار روزنامه دریا؛ دکتر غالمعباس
مومنــی در ایــن زمینه گفــت :تکریم بازنشســتگان
بعنوان ســرمایههای اجتماعی ،وظیفــه همگانی بهویژه
دستگاههای اجرایی است.دکتر مومنی افزود :بازنشستگان
ســرمایه های ارزشــمندی هســتند که جامعه نیازمند
بهرهگیری از تجربیات آنها اســت.وی خاطرنشان کرد:
تکریم بازنشستگان ،احترام به مجاهدتهایی است که این
عزیزان در دوره جوانــی در زمینه تحکیم بنیان خانواده
و ارتقاء نظام اجتماعی داشــتهاند .مومنی عنوان کرد :به
منظور تکریم بازنشســتگان تامین اجتماعی در مراجعه
به بیمارستان خلیجفارس ،دفتر تکریم این بزرگواران در

بیمارستان راهاندازی شد.
سرپرســت مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان
خاطرنشان کرد :این دفتر به منظور سهولت در دسترسی
به پزشــکان و محل انتظار بازنشســتگان در نظر گرفته
شدهاست .وی گفت :بازنشستگان با مراجعه به این دفتر
میتواننــد مراحل اداری و درمانی خود را به ســهولت
پیگیری نمایند .دکتر مومنــی همچنین از افزایش تعداد
ویزیت بازنشســتگان خبر داد و اظهارداشت :در گذشته
بازنشستگان در مراجعه به بیمارستان و ویزیت پزشکان
شاید با مشکالتی مواجه میشــدند اما اکنون به منظور
تکریم آنها ،تعداد ویزیت پزشــکان برای افراد بازنشسته
افزایش یافته است.
وی گفت :قبال بازنشستگان بایستی مثل سایرین مراحل اجتماعی ،بازنشستگانی که نتوانند از نوبتدهی استفاده
نوبتدهی مانند تلفنی یــا اینترنتی را طی می کردند که کننــد میتوانند بصورت حضــوری در این دفتر مراحل
با افزایش ویزیت پزشــکان برای بازنشســتگان تأمین درمانی مورد نیاز را دریافت نمایند.

تخصیص  10هزار متر زمین
برای احداث درمانگاه تخصصی صنایع غرب بندرعباس

گروه خبر  //پیرو طرح ســوال احمــد مرادی از وزیــر صنعت معدن و
تجارت مبنی بر ضرورت ایجاد مرکز درمانی در صنایع غرب بندرعباس یک
هکتار زمین برای احداث درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی تخصیص یافت.

به گزارش خبرنگار دریا  ،پیرو طرح سوال احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس،
قشم ،ابوموسی ،حاجیآباد و بندرخمیر در مجلس شورای اسالمی از وزیر صنعت
معــدن و تجارت مبنی بر ضرورت ایجاد مرکز درمانی در صنایع غرب بندرعباس
نشست ویژهای برگزار شد.

طی این نشست با نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان ،مدیرعامل منطقه ویژه صنعتی و معدنی خلیج فارس و دستگاهای ذیربط
در محل دانشگاه علوم پزشکی مقرر شد یک هکتار زمین توسط منطقه ویژه برای
ساخت درمانگاه تخصصی به وسیله مدیریت درمان تامین اجتماعی واگذار شود.
همچنین مرکز اورژانس متمرکز در صنایع غرب جهت انتقال سریع بیماران از طریق
وســایل نقلیه جادهای ،دریایی و هوایی با مشارکت شرکت فوالد مادکوش ایجاد
خواهد شد.

خبری
پنجشنبه  12خرداد 1401
 2ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3896

سرمقاله
هرمزگان همچنان صدرنشین بیکاران کشور
هرمزگان برای چندین سال پیاپی همچنان در صدر استانهای
کشور به لحاظ بیکاری اســت و اخیرا در آخرین آمار که چند
روز قبل در خصوص میزان بیکاران سال  1400در کشور منتشر
شده اســت ،هرمزگان با  15.8درصد ،بیشترین جمعیت بیکار
را در سطح کشــور به خود اختصاص داد که این رکوردشکنی
تازگی برای اســتان ندارد .این آمــار در حالی برای هرمزگان
تاســف برانگیز و نشــانه ضعف مدیریت در ادوار گذشته است
که این استان پایتخت وشــاهرگ اقتصاد ایران است و صنایع،
معادن ،پاالیشــگاه های نفت و گاز ،بنادر ،گمرکات ،آلومینیوم،
کشتی ســازی ،مناطق آزاد و ویژه صنعتی ومعدنی ،بنگاه های
اقتصادی کوچک و بزرگ را در خود جای داده اســت و انتظار
واقعی و منطقی این اســت که در هیچ خانواده ای حتی یک نفر
بيکار وجود نداشــته باشد که متاســفانه بطور متوسط حتی از
هرخانواده هرمزگانی یک نفر هم در این مناطق و مراکز صنعتی
شاغل نیستند و در دو سه دهه گذشته ،نیروهای صنایع استان از
خارج از اســتان تامین شده اند و حتی بیشتر مدیران و اعضای
هیئت مدیره و ...شــان پروازی بودند وحتی همچنان برخی از
آنها مالیات و عوارض شان را برخالف قانون در استان پرداخت
نمی کنند .در جلســه روز سه شنبه شورای شهر بندرعباس نیز
اعالم شــد که صنایع آالینده ،عوارض آالیندگی شان را هم در
اســتان پرداخت نمی کنند .نیروهای شاغل غیربومی در صنایع
مسکن شان را از داخل شــهر بندرعباس تامین می کنند و در
هشت نه سال اخیر که هیچ طرح مسکنی توسط دولت سابق در
کشور اجرا نشده است ودر دولت سیزدهم نیز از متقاضيان مسکن
بندرعباسی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام صورت نگرفته
است که کمبود شدید مسکن در این شهر باعث حبابی شدن قیمت
مسکن و رهن واجاره شده است .صنایع هم مسکن پرسنل خود
که بالغ بر چند ده هزار نفر می باشــد را تامین نکرده اند .از سال
گذشته که مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان عزمش را جزم کرده
است تا برای بیش از 4600نفر از پرسنل و کارگران این شرکت
مسکن بسازد و پیگیر واگذاری زمین به این شرکت جهت ساخت
مسکن است که اگر مســئوالن و متولیان زمین در استان زمین
را در اختیارشــان قرار دهند ،هم این تعداد از شاغالن در فوالد
خانه دار می شوند واشتغال جدیدی در زمان ساخت این واحدهای
مسکونی ایجاد می شود و هم بخشی از خانه های اجاره فعلی
نیز تخلیه می شــوند و قیمت حبابی مسکن از بین می رود.در
شرایط فعلی نیاز است صنایع دیگر با الگوگیری از شرکت فوالد،
مسکن کارگران شان را تامین کنند .از طرفی دیگر دانشگاه ها و
مراکز آموزش فنی وحرفه ای بایستی نیروی ماهر موردنیاز صنایع
را تربیــت و تامین کنند تــا بهانه ای برای عــدم بکارگیری
هرمزگانی ها برای صنایع مستقر و فعال در استان وجود نداشته باشد
تا اینکه در سال های آینده شاهد باشیم که هرمزگان صدر نشین
استان های کشور در بیکاری نباشد.
علی زارعی

رئیس کمیسیون عمران مجلس :

قرارگاه خاتم االنبیا با تهاتر نفت میتواند جاده کهورستان  -الر را دوبانده کند

جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس که به
منظور بازدید از محور کهورستان  -الر به هرمزگان
سفر کرده اســت ،اظهار داشــت :نمایندگان استان
هرمزگان و منطقه الرستان و جهرم با جدیت پیگیر
محور بندرعباس به سمت الرستان و شهر جهرم هم
در کمیســیون عمران مجلس و هم در وزارت راه و
شهرسازی هستند.وی افزود :با وجود اینکه این محور
یک محور بسیار مهم و استراتژیک است ،نگاه برخی
مسئولین به آن متفاوت است چرا که یا این محور را
نمیشناسند و یا بازدیدی از آن نداشتهاند.رضایی با
گروه خبر  //رئیس کمیسیون عمران مجلس با
انتقاد از وزارت راه و شهرسازی ،اختصاص اعتبار۸۰
انتقاد از بودجه بسیار کم وزارت راه و شهرسازی
میلیارد تومانی توســط وزارت راه و شهرسازی به
برای جاده کهورستان  -الر ،گفت :توزیع منابع به
این محور  ۲۶۰کیلومتری را بســیار ناچیز دانست
راهها باید عادالنه باشد.
و عنوان داشــت :این رقم فقط برای چند کیلومتر در
به گزارش خبرنگار دریا  ،محمدرضا رضایی نماینده

مناطق کوهســتانی کفایت میکند و این اعتبارات کم
نشــان میدهد حتی برای وزارت راه و شهرســازی
هم این محور مهم و اســتراتژیک نیست .باید نگاه
راه و شهرسازی به این محور نیز عوض شود.رییس
کمیسیون عمران از پلیس راه کشور خواست تا میزان
تصادفات و فوتیهای این محور و حساســیت آنرا
به ســازمان برنامه و بودجه گزارش دهد .منابع باید
متوازن و عادالنه در کشــور توزیع شود .این مسیر
کوتاهتریــن محور جهت حمل کاال و بار به ســمت
پایتخت و بالعکس اســت.رضایی خاطرنشان کرد:
قــرارگاه خاتماالنبیا با تهاتر نفت میتواند این پروژه
کند ۹۰ ،کیلومتر ایــن محور فاقد پیمانکار
را اجــرا 
است ،این بخش از محور ،به قرارگاه خاتم واگذار و از
ظرفیت تهاتر نفت بهره گرفته شود.وی همچنین گفت:

تشکیل هفت پرونده برای متخلفان بازار سیمان در هرمزگان
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان  ،پیروی منش گفت:ستاد
گروه خبر  //معاون سازمان صمت هرمزگان گفت:ماه گذشته دو مصرف کنندگان ســازمان صمت هرمزگان گفت :این بازرســیها
هزار و  ۱۲۰مورد بازرسی از واحدهای عرضه و توزیع سیمان در منجر به تشکیل  ۷پرونده تخلف به ارزش بیش از  ۵۶میلیون ریال خبری ســازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان با شماره تلفن
استان انجام شد.
شد.او گفت:گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه مهمترین تخلفات گویای  ۱۲۴آماده دریافت هرگونه نظر ،پیشنهاد ،انتقاد و شکایتهای
مردمی از واحدهای صنفی متخلف است.
عبدالرضا پیروی منش معاون نظارت ،بازرسی و حمایت از حقوق واحدهای عرضه و توزیع سیمان در استان است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبرداد

دستگیری۳نفر از سرکردگان اصلی قاچاق سوخت در جنوب کشور
گروه خبر  //رئیس کل دادگســتری هرمزگان
ضمن اعالم دســتگیری  ۳نفر از سرکردگان
اصلی قاچاقچیان ســوخت در جنوب کشور ،از
توقیف  ۱۲فروند لنج ۷ ،باب منزل و ۲۳دستگاه
خودروی متعلق به قاچاقچیان خبر داد.

مجتبــی قهرمانــی در خصــوص جزئیــات
دســتگیری قاچاقچیان اصلی قاچاق ســوخت در
جنوب کشــور اظهار داشــت :در جریان عملیات
ضربتــی مأمــوران دریابانــی اســتان ،حافظان
حریم مرزهای آبی کشــور موفق شــدند با انجام
کارهای اطالعاتی گســترده پس از ســه ماه تالش
شــبانه روزی۱۰ ،نفر از سرکردگان اصلی باندهای
قاچاق سوخت را شناسایی و  ۳نفر از آنها دستگیر
کنند.وی خاطرنشان کرد :بنابر گزارش مأموران ،این
 ۱۰نفر از طریق تشکیل باند و شبکه های سازمان یافته
و بینالمللی ،نسبت به قاچاق روزانه بیش از  ۲میلیون
لیتر ســوخت از طریق مرزهای آبی جنوب کشور
مبادرت می کردند.رئیس کل دادگســتری هرمزگان
با اعالم اینکه اعضای این شبکه های سازمان یافته،

میلیون ها لیتر ســوخت قاچــاق را از طریق دریا
ق تندرو به
به وســیله ده ها فروند کشتی ،لنج و قای 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس منتقل میکردند،
بیان داشت :به دســتور مقام قضایی و پس از انجام
بررســی هایی الزم توسط ادارات ثبت احوال ،ثبت
اســناد ،بنادر و دریانوردی ،شیالت و پلیس راهور
مشخص شد که سرکردگان این باندهای بین المللی
قاچاق ســوخت ،اموال و دارایی هایی خود را به نام
 ۷۱نفر از بســتگان درجه یک خود انتقال داده اند و
تمامی مبادالت مالی حاصل از اقدامات مجرمانه شان
را هم از طریق کارتهای بانکی آنها انجام می دهند.
قهرمانی با اشاره به اینکه گردش مالی این باندهای
قاچاق ســوخت ،صدها میلیارد تومان بوده است،
تصریــح کرد :با هدف ضربه به بنیه مالی و اقتصادی
قاچاقچیان ۱۲ ،فروند شناور لنج۲۳ ،دستگاه خودرو
لوکس خارجی و  ۷باب منزل مســکونی گرانقیمت
متعلق به آنها در مرکز اســتان هرمزگان به صورت
سیستمی توقیف شده است.وی افزود :همچنین ۷۱
حســاب بانکی این افراد بلوکه شده و ده ها میلیارد

تومان وجه نقد و اموال و مســتغالت ســرکردگان
باندهای موصوف در سرتاسر کشور ضبط شده است.
به گزارش خبرنگار ایســنا  ،رئیس کل دادگستری
هرمزگان با اشاره به اینکه تالش ها برای دستگیری
دیگر اعضا و سرکردگان این شبکه های سازمان یافته
قاچاق سوخت ،توسط دســتگاه های اطالعاتی و

سوپرانقالبیگری  ،آفت وحدت جریانی

ســلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس :یکی از اشکاالت سوپرانقالبی ها این است که
تنها خودشان را می بینند و از اصول فاصله گرفتند  .سوپر انقالبیگری و آفات آن
یکی از بحثهای داغ در روزهای اخیر است .دلیلش هم این است که رهبر انقالب
در دیدار اخیر با نمایندگان از این تعبیر استفاده کردند و به نمایندگان مجلس درباره
ضرورت انقالبی ماندن گفتند.برای جلوگیری از اشاعه آفات سوپرانقالبیگری اما
باید اوال تعریف دقیق و همهفهمی از آن ارائه کرد و دید که چه کسانی مصداق سوپر
انقالبی گری هستند .قطعا قصد مچگیری نیست اما تنها در این صورت میتوان درباره
تبعات این رویکرد هشدار داد و همان طور که رهبری فرمودند برای انقالبی ماندن
کوشــید.در این بین روزنامه شرق درگزارشی که تیتر یک خود کرده است با عنوان
«گریز از اصول» می نویســد «:طیف رادیکال جریان اصولگرا در دو سال گذشته
هزینه زیادی برای مجلس یازدهم درســت کردند و با وجود این که با سرلیســتی
قالیباف وارد مجلس یازدهم شــدند اما زمینه یک شکاف با جریان نواصولگرایی
و محمد باقر قالیباف را به وجود آوردند که به دلیل نوع رویکرد رئیس مجلس که
مبتنی بر وحدت جریانی بود ،عمال آنچنان زمینه بروز رسانهای پیدا نکرده بود اما
کم نبوده مواردی که صدای بلند این اقلیت وجهه مجلس را در میان افکار عمومی
تخریب و مجلس را از مســیر اصلی خود دور کرده است .این جریان تندرو که به
سوپرانقالبیها مشهور شدهاند اگر پای منافع شان در میان باشد از شعارهای انقالبی
هم دور میشوند و چشــمان خود را بر منافع ملی میبندند.این جریان تندرو یک
روز اعدام روحانی را میخواهند و یک روز دیگر برای به زیر کشــیدن قالیباف از
ریاست مجلس متحد میشوند .یک روز دیگر طرح مسدودسازی اینترنت را پیگیری
میکنند و در مقابل نه فقط اکثریت مجلس که همه ملت میایستند و میگویند «ما کار
خودمان را میکنیم» و روزی دیگر در مقابل شفافیت آرای نمایندگان میایستند و به
کل طرح اولیه شفافیت را به محاق میبرند .کم نیست روزهایی که تریبون مجلس به
خط و نشان کشیدن و نادیده گرفتن حق ملت خالصه شده است» .از این رو علیرضا
سلیمی با یادآوری دیدار رهبری با نمایندگان مجلس و فرمایش های ایشان درباره
سوپرانقالبیها ،به آفت سوپرانقالبیها برای مجلس انقالبی اشاره کرد و گفت :یکی
از نکات حائز اهمیت این است که انقالبیگری به معنای فاصلهگرفتن از رفتارهای
عقالنی ،تعمیق اندیشهها و اعتقادات نیست .فرد انقالبیِ واقعی مسیر را تا انتها رصد
و هدفمند حرکت میکند و برخالف ســوپرانقالبیها اهداف بلند در سر دارد .عضو
هیئترئیسه مجلس تصریح کرد :گردنههایی در مسیر وجود دارد و فرد یا مجلس
انقالبی در برابر این سختیها کم نمیآورد و ُسست نمیشود اما برخی سوپرانقالبیها
که هدفمند هم پا به میدان نگذاشتهاند و در حوزه اندیشه و اعتقاد با مشکل مواجه
هســتند ،از عقالنیت انقالبی فاصله گرفتهاند و در همین گردنهها ُسست شدند و به
ســرعت و با شیب تند به عقب بر میگردند .سلیمی یادآور شد :یکی از اشکاالت
ســوپرانقالبیها این است که تنها خودشان را میبینند و از اصول فاصله و در مسیر
مبارزه چاقو به دست گرفتند و شهید بهشتی ،مطهری و رجایی را ترور کردند ،منافقین
مصداق بارز این دســته از افراد بودند .به همین دلیل مقام معظم رهبری بر استقامت
تأکید کردند و ما هم باید با تالش در برابر سختیهای این مسیر ،مقاومت کنیم.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست با اصحاب رسانه
درخصوص گزارش اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،گفت :متأسفانه این
گزارش بازتاب دهنده واقعیت گفتوگوهای ایران و آژانس نیســت .بعد از توافقی
که بین ایران و آژانس در تهران انجام شــد به صورت مکتوب ایران پاسخهایی را به
آژانس داد و چند دور مفصل نشست حضوری برگزار شد که پاسخهای فنی و ارائه
مستندات از سوی ایران صورت بگیرد.متأسفانه آن چه در این گزارش دیده می شود
چیز جدیدی نیست و همانی اســت که گروسی در پارلمان اروپا پیش از دور سوم
گفتوگوهای ایران و آژانس به صورت شتابزده اعالم کرد .این گزارش از همان زمان
و حتی قبل از نشســت ســوم ایران و آژانس جمع بندی شده بود و به نظر میرسد
شتاب زدگی در این جمع بندی وجود دارد .گزارش منصفانه و متوازن نیست و بیم این
میرود فشار صهیونیستها و برخی کنشگرها باعث شده مسیر گزارش معمول آژانس
از فضای فنی به سیاسی منتقل شود و انتظار ما این است که این مسیر اصالح شود.

انتظامی همچنان ادامه دارد ،یادآور شد :افراد دستگیر
شده نیز هم اکنون با صدور قرار تأمین کیفری به منظور
رسیدگی به اتهامات شان و طی مراحل دادرسی در
بازداشت به سر میبرند و جزئیات بیشتر از اقدامات
مجرمانه آنها ،پس از تکمیل روند تحقیقات ،متعاقب ًا
اطالع رسانی خواهد شد.

ه کرامت ؛
همزمان با آغاز ده 

سه طرح بندری
در بنادر غرب هرمزگان به بهرهبرداری رسید

گروه خبر  //همزمان با آغاز دهه کرامت ســه طرح اجرا و نصب بولرد،
زیرسازی و اجرای آسفالت روی موج شکن و اجرای سیستم های ایمنی اطفا
حریق در بنادر غرب هرمزگان به بهرهبرداری رسید.به گزارش خبرنگار دریا،
«قاسم عسکری نســب» اجرای این سه طرح بندری در غرب هرمزگان با
تکیه بر توان داخلی و در راستای افزایش ضریب ایمنی برای شناورها ،ایجاد
امنیت بر روی موج شکنها و حوضچه بندر صورت گرفته است .مدیر بنادر
و دریانوردی غرب هرمزگان در تشــریح این سه طرح گفت :اجرا و نصب
 60عدد بوالرد برای پهلوگیری شناورها ،اجرای آسفالت به طول یک هزار
و  250متر روی موج شکن شرقی بندر لنگه و همچنین اجرای سیستمهای
ایمنی اطفاء حریق با نصب  ۱۰تاور مانیتور و هیدرانت بر روی موج شکن
ضلع شرقی و همچنین نصب سیستم روشنایی و دوربین مدار بسته بر روی
موج شکن بندر مطابق با برنامه زمانبندی در بنادر غرب هرمزگان انجام و
به شــکرانه دهه کرامت مورد بهرهبرداری قرار گرفت .عسکری نسب هدف
از اجرای این طرحها را ارائه خدمات به شــهروندان در قالب مسئولیتهای
اجتماعی ،بسط و گسترش صادرات غیرنفتی ،ارتقاء توان عملیاتی بنادر لنگه،
افزایش ضریب ایمنی شناورهای سنتی مستقر در این بنادر ،ارتقاء سطح ایمنی
پهلوگیری کشتیها و ارائه خدمات مطلوب به ساحل نشینان و دریانوردان این
شهرستان عنوان کرد  .وی با بیان اینکه این طرحها در تمامی مراحل با تکیه
بر توان داخلی و بهره گیری از تولیدات ملی و مطابق با آخرین استانداردهای
روز تهیه و اجرا شده خاطر نشان کرد :رونق بیشتر اقتصادی و اجتماعی منطقه
و بهبود معیشت و زندگی ساحل نشینان همواره مد نظر بوده واجرای این سه
طرح نیز براساس همین راهبرد صورت گرفته است .مدیر بنادر و دریانوردی
غرب هرمزگان بابیان اینکه سیاســت و رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی
توسعه و گسترش طرحهای زیرساختی در جهت رونق تجارت منطقه است
تصریح کرد  :تحقق این مهم در افزایش عملکرد فعالیت های بندری و دریایی
غرب اســتان و ایجاد اشتغال مولد همچنین فعال سازی بنادر کوچک که از
پتانسیلهای بالقوه ای برخوردار هستند نقش ب ه سزایی ایفا خواهد نمود .

آغاز عملیات توسعه و اصالح خط انتقال
و شبکه توزیع آب مجتمع طارم حاجی آباد

گروه خبر  //مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از آغاز عملیات
توسعه و اصالح خط انتقال و شبکه توزیع آب مجتمع طارم حاجی آباد خبر
داد.به گزارش خبرنگار دریا  ،عبدالحمید حمزه پور افزود :با هدف تامین آب
مورد نیاز مجتمع طارم به دلیل گسترش روستاهای تحت پوشش و افزایش
جمعیت مصرف کننده ،اعتباری بالغ بر  51میلیارد ریال برای احداث و اصالح
 5کیلومتر شــبکه توزیع ،اجرای دو کیلومتر خط انتقال ،حفر یک حلقه چاه
جدید و اصالح مخزن پیش بینی شده است.به گفته وی ،با اجرای این پروژه
جمعیتی بالغ بر سه هزار و  500نفر در روستاهای طارم ،هاشم آباد و گلروئیه
از آب شرب پایدار بهره مند می شوند.

بازدید مدیرعامل آبفا كشور از پروژه مجتمع آبرسانی
دژگان بندر لنگه

گروه خبر  //در ادامه ســفر مدير عامل آب و فاضالب كشور به استان
هرمزگان ،از پروژه مجتمع آبرسانى دژگان شهرستان بندر لنگه بازديد بعمل
آمــد  .به گزارش خبرنگار دریا  ،عبدالحمید حمــزه پور مدیرعامل آب و
فاضالب هرمزگان گفت :اعتبار مورد نياز اين پروژه بالغ بر ٥٠٠ميليارد ريال
است كه از محل اعتبارات محروميت زدايى و جهاد آبرسانى تأمين مي شود.
به گفته وی ،با اجراى اين پروژه تعداد  ١٦روستا با جمعيتى بالغ بر  ٢٨٠٠نفر
از آبشرب پايدار كه از طريق تأسيسات آب شيرين كن مهران كه در مرحله
انتخاب سرمايه گذار است ،بهره مند مي شوند .

فوالد کاوه جنوب کیش شرکت برگزیده همایش ملی ساخت ایران

پشت پرده سیاست

خطیبزاده  :گزارش آژانس منصفانه نیست

در بودجه سال  ، ۱۴۰۱مبلغ  ۱۵۰هزار میلیارد تومان
در قالب ماده  ۵۶به بانکها اجازه اعطای تسهیالت
داده شــده اســت ،در حال حاضر بانک مرکزی ۵۰
هزار میلیارد تومان به بانکها ابالغ کرده اســت .در
قســمتهایی از این محور که پیمانکار دارد و امکان
واگذاری به قرارگاه خاتم االنبیا نیست با اختصاص
اعتبــار از ماده  ، ۵۶منابع مالــی پیمانکاران تأمین
شود.به گفته رضایی ،بسیاری از تصادفهای محور
بندرعباس ،الرستان و جهرم ناشی از تردد تانکرهای
حمل سوخت وزارت نفت است ،این وزارتخانه در
خصوص این تصادفات مســئولیت اجتماعی دارد،
در کنار ماده  ۵۶و تهاتر نفت ،اعتبارات مســئولیت
اجتماعی وزارت نفــت باید به این پروژه اختصاص
داده شود.

خبر

تازه های مطبوعات

جوان  -این روزنامه با عنوان «فســاد نقدینگیســاز دولتی جراحی شد» ،نوشت:
دولت برای نخستینبار در دهههای اخیر از بانک مرکزی تنخواه نگرفت که این کار
در کاهش سرعت رشد حجم نقدینگی مؤثر بود ،به طوری که نقدینگی چهار هزارو
 ۸۲۳هزار میلیارد تومانی پایان فروردین ماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته
 2درصد معادل  ۹هزار میلیارد تومان از سرعت رشد خود را از دست داد.
همشهری  -این روزنامه درباره « فیلم عنکبوت مقدس» نوشت  :ماجرا فراتر از خانم
امیرابراهیمی است .او در حالی از صاحبان جشنواره مدال میگیرد که فیلم عنکبوت
مقدس پایینترین امتیاز را در میان مخاطبان جشــنواره کسب میکند...ماجرا پروژه
اصلی رسانههای ضدایرانی در بهرهگیری از خطای تعمیم است؛ به همین دلیل است
که بیاندازه مورد تشویق ایراناینترنشنال و بیبیسی و مسیح علینژاد قرار میگیرد.
ن بار خطشکنی در خطای تعمیم رسانهای به ساحت اعتقادات است .سیاست
چون ای 
راهبردی رسانههای شیطانی این روزها صرفا انتشار اخبار دروغ نیست.
اعتماد  -این روزنامه با اشاره به این که دولت همچنان در مقابل اعتراضات کارگران
و بازنشستگان سکوت کرده است ،نوشت :مردم ابزار دیگری جز ایجاد کارزار خطاب
به ســران قوا و مسئوالن تصمی م گیرنده و تشویق به امضای این کارزارها برای جلب
نظر دولت ندارند.
آرمان ملی -این روزنامه نوشت :تخفیفات باالی روسها بههمراه کیفیت مشابه و در
برخی از موارد بهتر نفت تزارها باعث شــده تا چینیها که از ابتدا با حرکت برخالف
جریان آب به فکر اســتفاده از شرایط تحریمی کشورها بودهاند پس از سالها خرید
ارزان حال روسها را جایگزین ایران کنند.
وطن امروز  -این روزنامه با تیتر «کاالبرگ یا یارانه نقدی» نوشــت « :بر اساس
آمار و ارقام ،بررسی رفاه مردم در مقایسه مدلهای حمایتی به خوبی نشان از بهبود
رفاه از طریق یارانه نقدی نسبت به کاالبرگ (کوپن) الکترونیک دارد .در ضمن ضریب
جینی و فاصله طبقاتی نیز در مدل یارانه نقدی به نسبت کاالبرگ ،کاهش بیشتری را
تجربه کرده است ... .پیشنهاد مشخص جایگزین در این زمینه ،اتصال قیمتی یک سبد
مشخص کاالیی در بازار آزاد معادل عدد پرداختی به مردم به یارانه نقدی است .با این
راهکار نهتنها سازوکار فشل جدیدی به دولت و مردم تحمیل نمیشود ،بلکه مردم نیز
ی نفع خواهند شد.
از این اصالح اقتصادی قطعا ذ 
انعکاس

دیده بان ایران نوشت :وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت :تاکنون سه مرتبه تقاضای
آزادی مشروط محمدعلی نجفی را به دادسرا تقدیم کردیم که تا حاال با این درخواست
موافقت نشده است.
انصاف نیوز نوشــت :مهدی چمران ،رئیس شورای شــهر تهران درباره لیست ۱۲۹
ســاختمان بحرانی تهــران گفت« :من خبر ندارم که این لیســت وجود دارد یا خیر
چون هنوز لیستی به شــورای شهر تهران ارائه نشده است.باید مشخص شود که این
ساختمانها از لحاظ آتش سوزی ناایمن هستند یا سازه آن نیز دچار مشکل است».
همشهریآنالین مدعی شد :معاون پارلمانی رئیس جمهور در صفحه شخصی خود
نوشت« :ساختمان متروپل با مشارکت شــهرداری آبادان و با رشوه و فساد ساخته
شده ،استاندار روحانی افتتاحش کرده و سازندهاش چهره ماندگار دوره روحانی شده!
حاال برخی سیاســیون حامی دولت قبل به جای شرمندگی و عذرخواهی ،دوقورت
و نیم شان باقی است و طلبکار دولت فعلی شده اند که پاسخ گو باشد!»برج متروپل
آبادان را هلدینگ عبدالباقی ساخته و در مراسم افتتاح آن غالمرضا شریعتی استاندار
وقت خوزســتان در دولت دوازدهم نیز حضور داشــته است.فرماندار ویژه آبادان با
اشــاره به مجوزهای طالیی استاندار سابق خوزستان به سازنده متروپل ،گفته که به
تخلفات همه مقامات از جمله استاندار سابق خوزستان پله پله رسیدگی میشود.
اعتماد آنالین نوشت :نخســتوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که ایران اسنادی
محرمانــه را از آژانس بینالمللی انرژی اتمی «ربــوده» و از آنها برای «دور زدن»
تحقیقات این نهاد بینالمللی روی برنامه هستهای ایران استفاده کرده است!

گروه خبر  //شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در همایش ملی ساخت ایران
که با رویکرد معرفی و تجلیل از حامیان تولید ملی ،کاال و خدمات ایرانی در
مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد،
به عنوان شرکت برتر برگزیده و نشان عالی این همایش ملی را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،این همایش ملی با حضور مدیران ارشــد وزارت کار،
تعاون و رفاه اجتماعــی ،وزارت امور اقتصادی ،مدیران وزارت میراث فرهنگی و
گردشــگری و نمایندگان مجلس شورای اســامی برگزار و به شرکت فوالد کاوه
جنوب کیش به عنوان شــرکت برگزیده در حمایت از توانمندیهای داخلی نشان
عالی اعطا شد.حمایت از شرکتهای پیشرو در تولید ملی ،ارز آوری برای کشور،
اولویت قرار دادن شرکت های دانشبنیان و بهرهگیری از دانش داخلی و پشتیبانی از
شرکتهای پائین دستی از جمله معیارهای انتخاب شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
به این عنوان اعالم شــده است.گفتنی است همایش ملی ساخت ایران در راستای
ایجاد و تقویت تولید محصوالت داخلی ،محصوالت صنعتی و خوشههای صادراتی
به معرفی واحدهای تولیدی ،خدماتی و صادراتی خوشنام و صاحب سبک کشور
پرداخت .با توجه به شعار سال یعنی «تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین» از طرف
رهبر معظم انقالب و تاکید ایشــان بر نوآوری ،در این همایش در جهت حمایت از
کاالی ایرانی و تولید ملی و ایجاد نــوآوری ،از تولیدکنندگان کاال و عرضه کننده
خدمات داخلی و مدیران بنگاههای مطرح و موفق اقتصادی کشور تجلیل شد.

آگهی مزایده (اول)

شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایي  960278موضوع دادخواست تقديمي بانك صادرات
استان هرمزگان بعنوان خواهان بطرفیت شرکت سخت پالس بعنوان خوانده ملك مورد نظر واقع در کیلومتر  14جاده بندرعباس -
سیرجان  -شهرک صنعتی شماره  -2کد پستي  7933197555پالك  402و  403فرعي هر دو از  - 14اصلي قطعات  93و  94تفکیکي
سوابق ثبتي و اسناد و مدارك مالكيت :بر اساس تصویر اسناد ابرازي امالك مورد نظر عبارتند از -1 :عرصه و اعیان یک قطعه زمین (
قوه قضائیه
وضعیت خاص طلق ) به شماره  402فرعي از  - 14اصلي قطعه  93تفکیکی مفروز و مجزي شده از  271فرعي از اصلي مذكور بخش
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
دو حوزه ثبتي بندرعباس به مساحت عرصه  1206.25متر مربع با حدود اربعه بشرح مندرج در ظهر سند تک برگي به شماره سریال
 770904سري (ب) سال  95با شماره دفتر الكترونیكي  139620323054007519که در مورخه  1396.07.17بنام شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان گردیده
است  -2عرصه و اعیان یك قطعه زمین ( وضعيت خاص طلق ) به شماره  403فرعي از  - 14اصلي قطعه  94تفکیکی مفروز و مجري شده از  271فرعي از اصلي
مذكور بخش دو حوزه ثبتي بندرعباس به مساحت عرصه  1218.75مترمربع با حدود اربعه بشرح مندج در ظهر سند تک برگی به شماره سریال  772037سري (ب)
سال  95با شماره دفتر الکترونیکی  139620323054008649که در مورخه  1396.08.10بنام شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان گردیده است ج) وضعیت
امالك  :با توجه به بازدید انجام گرفته مشخص گردید دو قطعه زمین فوق بهم متصل و در اضالع شرقي و غربي با احداث دیوار بلوکی و درب آهني و در دو ضلع
دیگر توسط امالك مجاور دیوار کشي و محصور گردیده است  .د) نظریه کارشناسي :با توجه به مراتب مذكور و بررسي انجام شده و وضعيت ملك و موارد ذکر
شده در بندهاي قبلي  ،بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا سایر نهاد ها و موسسات دولتي و خصوصي و با در نظر گرفتن
وضع فعلي ملك وبا شرایط موجود ارزش آنها بشرح ذیل برآورد و اعالم میگردد -1 :ارزش ملك پالك  402فرعي به متراژ  1206.25جمعا  ( 5.120.000.000پنج
میلیارد و یکصد و بیست میلیون) ریال  -2ارزش ملك پالك  403فرعي به متراژ  1218,75جمعا  ( 5,180.000.000پنج میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ) ريال صادر
گردید-2 .كليه هزينه 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 و صرفا
یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  %10مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره  2171295409008نزد بانك ملي
شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند  -4 .اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است  -5 .مزایده در ساعت  13ظهر 1401/03/25
مورخ در محل دفتر اجراي احكام شعبه دوم دادگاه حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید  -6.در
صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید سپرده او پس از کسر هزينه مزایده به نفع دولت ضبط مي
گردد و مزایده تجدید می گردد .و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجراي احکام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .

ايل زاده  -دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدني
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گروه گزارش  //بندر تاریخی کنگ از جمله
بنادر مهم جنوب ایران است که دریانوردی،
لنج سازی ،کشــاورزی و غیره در آن صورت
می گرفت.
اقتصاد و معیشت مردم این بندر عالوه بر دریانوردی
از کشــاورزی ،دامــداری ،باغداری ،سفالســازی،
آهنگری و مشــاغل متعدد دیگر نیز بوده است .اما
با توجه به بندر بــودن آن و وجود خاندان دریانورد
و لنج ســاز در این بندر ،معیشــت بیشتر مردم این
بندر از دریانوردی و اقتصاد دریامحور بوده اســت.
بندرکنگ از جمله بنادری بود که سفرهای دریایی و
لنج ســازی در آن قطع نگردید و در بســتر زمان
سفرهای کوچک و بزرگ به هند ،آفریقا ،یمن ،عراق،
بنادر شــمالی و جنوبی خلیج فــارس از بندرکنگ
صورت می گرفت و دستاوردهای اقتصادی ،فرهنگی
و اجتماعی این سفرها به گونه ای بود که همواره باعث
تشویق دریانوردان به سفرهای دریایی در بستر زمان
مــی گردید .همــواره بیــن خاندان دریانــورد در
بندرکنــگ نوعی رقابت ســالم و همــکاری برای
لنج سازی و سفرهای دریایی وجود داشته است .بین
خاندان های بزرگ دریانورد در بندرکنگ وصلت ها
و پیوندهای اجتماعی صورت گرفته بود و این مهم به
همگرایی و اتحاد در بندرکنگ کمک می نمود .آثار
تاریخی موجود در بندرکنگ نشان می دهند که این
بندر شاهراه تجاری خلیج فارس در بستر زمان بوده
اســت .چون در دوره های صفویه ،اتابکان فارس،
ســلجوقیان و پس از آن این بندر آباد بوده و آثاری
از دوره های متعدد در این شهر مشهود می باشد .این
بندر دارای الورها و چاه های آب شــیرین زیادی
بوده که در بســیاری از نقاط آن کشاورزی صورت
می گرفت .افراد و خانواده هــای زیادی از مناطق
متعدد به شــهر کنگ مهاجرت نموده که قزوینی ها
از جمله ایــن مهاجرین بودند و یــک محله به نام
قزوینی ها در بندرکنگ معروف بوده است .قزوینی ها
که از دوره صفویه به بعد وارد بندرکنگ شده بودند،
کار آهنگری در این بندر انجام می دادند .خانواده های
زیادی نیز از بنادر اطراف کنگ به این شهر مهاجرت
کردند .از آن جایــی که بندرکنگ دارای دریانوردی
پر رونقــی بود ،دریانــوردان بنادر اطــراف نیز به
بندرکنگ آمده و با لنج های دریانوردان بندرکنگ به
سفرهای دریایی می رفتند .برخی از این دریانوردان
خودشان هم در بستر زمان لنج خریداری نمودند و
خانواده های خود را نیز در بندرکنگ سکنی دادند.
افراد زیادی از گزیر ،بندرخمیر ،بندر معلم  ،گارستانه،
باورد ،برکه سفلین ،بارچاه  ،الر ،گراش ،اوز ،کوهین
و غیره وارد بندرکنگ شدند و در دریانوردی مشغول
کار شــدند و در بستر زمان خانواده های دیگری از
دیگر مناطق اســتان هرمزگان نظیر میناب ،رودان و
غیره نیز وارد بندرکنگ گردیدند .جذابیت های شهر
بندرکنگ باعث می گردید تا این بندر مقصد بسیاری

که وســایل برودتی نبــود ،این مجلس هــا دارای
پنجــره های متعدد و یا بادگیر بودند تا مهمان در آن
احســاس گرما نکند .مهمانداری و پذیرایی مهمان
همواره یک حسن در بندرکنگ بوده و وقتی مهمان
وارد یک منزل می شــد ،صاحبخانه به دیگران هم
می گفت که مهمــان دارد و افرادی از اقوام نیز پیش
مهمان می آمدند و مــورد پذیرایی قرار می گرفتند.
فرد کنگی تالش می کرد مهمان را به برخی از نقاط
شــهر بندرکنگ برده تا با ساختار شهر بندرکنگ و
جاذبه های آن به خوبی آشنا گردد .در حال حاضر
هم همین گونه اســت و رسم و رسوم مهمانداری در
بندرکنگ به خوبی به جا آورده می شود.
فرهنگ پوشــش و اســتفاده از پوشش محلی در
بندرکنــگ نیز از اهمیت خاصی برخوردار اســت.
علیرغم ورود مدهای متعدد در مناطق جنوبی ایران،
زنان و مردان بندرکنگی بسیاری از فرهنگ پوشش
خود را پاسداشــته اند .لباس هــای محلی اعم از
چادر بندری ،شــلوار بندری ،پیراهن کندوره و غیره
توســط زنان بندرکنگ مورد استفاده قرار می گیرد.
گالبتون دروزی ،خوس دوزی و دیگر صنایع دستی
که در لباس های محلی زنان بندرکنگ کاربرد دارد،
همواره توســط زنان و دختران بندرکنگی صورت
می گیرد .گردشگرانی که از بندرکنگ دیدن می کنند
همواره خریدار بســیاری از لبــاس های محلی در
بندرکنگ می باشند .در خانه صنایع دستی بندرکنگ
بســیاری از این لبــاس های محلی کــه هنر زنان

اهمیت بندرکنگ از نگاه تاریخی و دریانوردی

از مهاجران باشــد .در دوره صفویــه هم عالوه بر
پرتغالی ،هلندی ها ،هندی ها و دیگر ملل دنیا در این
بندرسکنی داشتند .این مهاجرت ها همواره با گفتگوی
فرهنگ ها در بندر کنگ می گردید و از این شــهر
یک بندر بین المللی ســاخته بود .با توجه به اهمیت
لنج سازی در بندرکنگ ،شاهانی نطیر نادرشاه افشار
نیز به لنج ســازان بندرکنگ توجه ویژه داشته و از
دولتمردان خود خواسته بود تا از لنج سازان بندرکنگی
برای ساخت شناورهای چوبی که در نیروی دریایی
اســتفاده می گردید ،حمایت مالــی صورت گیرد.
بندرکنگ از جمله بنادر خلیج فارس است که دارای
آثار ملموس و ناملموس زیادی می باشــد .حجله
عروس بندرکنگ که بســیاری از آالت و ادوات آن
از هند می آمد ،از گذشته تا کنون در بندرکنگ کاربرد
دارد .موســیقی و رقص رزیف از دیگر آثار ماندگار
بندرکنگ اســت که از گذشته تا کنون در بندرکنگ
پایدار مانده و جزو آثار فرهنگی بندرکنگ و جنوب
ایران می باشد.
ناخدایان بندرکنگی دارای دانش سنتی دریانوردی
با لنج های بادبانی می باشــند که تاریخ شــفاهی
آن ها راهگشــایی تاریخ دریانــوردی ایرانی ها در
بســتر زمان اســت .در حال حاضر تنها لنج سازی
چوبی خلیج فــارس در بندرکنگ فعالیت می کند و
این بندر همچنان یکی از بنادر مهم خلیج فارس در
زمینه لنج ســازی و دریانوردی می باشد .بندرکنگ
دارای فرهنگ ملموس و ناملموس زیادی اســت که
بسیاری از آن ها به صورت مکتوب درنیامده است.

ارتباط با دریا و دریانوردی در تاریخ شــفاهی این
بندر ،اصطالحات و واژگانی را وارد کرده اســت که
بار معنایی خاصی دارنــد .اصطالح دل به دریا زدن
از جمله این موارد اســت که نشان از ریسک کردن
و مواجه با خطر برای به دستن آوردن رزق و روزی
می باشد.
نگارنــده بــا توجــه بــه مطالعــات میدانی و
مصاحبه های متعددی که به مدت هفت الی هشــت
سال با مردم بندرکنگ انجام داده و در آن جا تاریخ
شفاهی مردم این بندر را مورد واکاوی قرار می داده
اســت ،تالش نموده تا فرهنگ ملموس و ناملموس
این بندر را مورد بررســی قرار دهد و برای هر یک
از مباحــث با افراد آگاه و بــا دانش در همان زمینه
مصاحبه نماید .بسیاری از مباحثی که در ارتباط با
فرهنگ ناملموس بندرکنگ وجود دارد ،آداب و سننی
است که در گذشته وجود داشته و به تدریج در جامعه
بندرکنگ رنگ باخته است و نسل جوان و کنونی شهر
کنگ می بایست نســبت به آن اگاهی داشته باشند.
برخی دیگر از مباحث نشان دهنده اوضاع اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی کنونی بندرکنگ می باشد .مباحثی
نظیر گردشــگری و انواع آن در بندرکنگ از مطالب
کاربردی و راهگشای جامعه کنونی بندرکنگ است .که
می بایست بیشتر به آن پرداخته شود .نگارنده همواره
در بین مردم بندرکنگ بوده و با توجه به دغدغه های
آن ها مباحثی را مکتوب می نماید .دغدغه هایی نظیر
پاسداشــت لنج سازی چوبی در بندرکنگ ،توجه به
اقتصاد سنتی دریامحور ،توسعه فرهنگی بندرکنگ،

شناخت بیشتر آثار تاریخی این شهر و غیره از جمله
این مباحث اســت که می بایست بیشتر به آن توجه
گردد .فرهنگ خوراک و پوشــش از جمله مباحث
فرهنگ ناملموس بندرکنگ اســت که می توان در
ارتباط با آن مطالب زیادی نگاشــت و به شناخت
فرهنگ ناملموس بندرکنگ کمک کرد.رسم نوشیدن
قهوه و سلســله مراتب آن همواره یک رسم جالب
توجه در مناطــق جنوبی ایران و از جمله بندرکنگ
می باشد .هر چند در حال حاضر بسیاری از سلسله
مراتب این رســم رو به فراموشی رفته است ،اما در
گذشته این گونه نبوده و فردی که قهوه را می ریخت
از تمام فوت و فن مجلــس داری باخبر بوده و اگر
فنجان قهوه را دست فردی که قهوه را می نوشید می
داد ،دقت می کرد که با کدام دست به او قهوه داده و با
کدام دست پس بگیرد .اگر فنجان قهوه توسط نوشنده
قهوه تکان داده می شد ،به منزله این بود که دیگر الزم
نیســت قهوه را برای او بریزد .معموال مجالس قهوه
همواره در بین بزرگان بر قرار بود.
فرهنگ مهمانداری و شــیوه پذیرایی از مهمان هم
در بندرکنگ همواره جالب بوده است و میزبان تالش
داشته از مهمان به بهترین شیوه پذیرایی نماید .مجلس
مهمان در بیشتر خانه های بندرکنگ وجود داشت که
معموال دم درب منزل بوده و مهمان را در آن مجلس
پذیرایــی می کردند .این مجلــس که از بهترین نوع
فرش ها ،مفروش شــده بود ،از اتــاق های بزرگ
خانه بوده و در زمانی که مهمان هم نبود ،افراد اقوام
و نزدیکان در آن پذیرایی می شــدند .در گذشــته

آگهی موضوع ماده  3اقنون وماده 13آئین انهم اقنون تعیین وت کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان اهی افقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی میناب تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مرجع قضائی تقدیم نمایند
قطعه  2بخش 4
-1آقای محمد پیله وری فرزند علی به شــماره شناسنامه  4356صادره از میناب و به
شماره ملی  3422079394و به شماره رای  140160323057000201ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 249/89متر مربع قسمتی از پالک 5فرعی از-1049اصلی قطعه
 2بخش 4واقع در میناب شهرک شمس خریداری از عبدالغفور امیرزاده شمس وکیل
مالکین رسمی پالک -1049/5اصلی میرهاشم و میر عبداله و خانم فاطمه همگی شمس
-2آقای محمد صالحی دومشهری فرزند علی به شماره شناسنامه  438صادره از میناب و
به شماره ملی  3420432550و به شماره رای  140160323057000055ششدانگ یک
قطعه باغ مرکبات و نخیالت به مساحت 54206/82متر مربع قسمتی از پالک 49فرعی
از-1061اصلی قطعه  2بخش 4واقع در میناب قریه نوبند قدیم خریداری مع الواسطه
ازمالک رسمی میرهاشم امیرزاده شمس
-3آقای غالم عباسی دمشهری فرزند علی به شماره شناسنامه  805صادره از میناب و
به شماره ملی  3420436297و به شــماره رای  140160323057000128ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 60326/18متر مربع قسمتی از پالک 107فرعی
از-1062اصلی قطعه  2بخش 4واقع در میناب قریه دمشــهر خریداری ازمالک رسمی
میرهاشم امیرزاده شمس
-4خانم کنیز قاسمی تیروری فرزند محمد به شماره شناسنامه  973صادره از میناب و به
شماره ملی  3420307896و به شماره رای  140160323057000127ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت 29462متر مربع قسمتی از پالک 195فرعی از-1063
اصلی قطعه  2بخش 4واقع در میناب شهر تیرور خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی
محمد قاسمی تیروری
قطعه یک بخش 5
-5آقای عباس عباس زاده فرزند درگوش به شماره شناسنامه  465صادره ازسندرک و
به شماره ملی  3421635579و به شماره رای 140160323057000024ششدانگ یک
باب خانه به مساحت  287/28متر مربع قسمتی از پالکهای شماره 54و- 53اصلی قطعه
 1بخش 5واقع در میناب شیخ آباد کوچه کبابی شهر قشنگ محله خضر نبی خریداری از
مالک رسمی آقای غالمحسین جمشیدی
-6خانم فرح رسولی مینابی فرزند غالم به شماره شناسنامه  799صادره ازبندرعباس و
به شماره ملی  3391460423و به شماره رای  140160323057000158ششدانگ یک
باب خانه مشتمل بر رهن که به موجب سند رهنی شماره 97360مورخ  85/5/4دفترخانه
اسناد رسمی شماره 13میناب دررهن بانک ملی قرارگرفته است به مساحت 221/62متر
مربع قسمتی از پالک - 145اصلی قطعه 1بخش 5واقع میناب شهرک دانش خریداری از

مالک رسمی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان میناب
- 7خانم ســیده فهیمه عمرانی فرزند سید عبدالرسول به
شماره شناســنامه  12140صادره ازمیناب و به شماره ملی
قوهقضائیه
 3420121423و به شماره رای  140160323057000210سازمانثبتاسنادوامالککشور
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر رهن که به موجب سند ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
رهنی شــماره 97360مورخ  85/5/4دفترخانه اسناد رسمی
شماره 13میناب دررهن بانک ملی قرارگرفته است به مساحت 210/64متر مربع قسمتی
از پالک - 145اصلی قطعه 1بخش 5واقع میناب شهرک دانش خریداری از مالک رسمی
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان میناب
-8آقای حامد مرادی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 124صادره ازبروجرد و به
شماره ملی 4133383672و به شماره رای  140160323057000056ششدانگ یک
بابخانه به مساحت 272/28متر مربع قسمتی از پالک شماره -570اصلی قطعه 1بخش
5واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
-9آقای اصغر زائری تمبکی فرزند حسین به شماره شناسنامه 715صادره از میناب و
به شماره ملی 3422000593و به شماره رای  140160323057000095ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 272/40متر مربع قسمتی از پالک شماره -570اصلی قطعه 1بخش
5واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
 -10آقای نصراله پریتقی نژاد فرزند محمد به شماره شناسنامه 88صادره از میناب و
به شماره ملی 3421828873و به شماره رای  140160323057000103ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 285/51متر مربع قسمتی از پالک شماره -570اصلی قطعه 1بخش
5واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
 -11خانم زهرا جهانگیرنیا فرزندگل محمد به شماره شناسنامه 19472صادره از میناب
و به شــماره ملی3420193475و به شماره رای  140160323057000054ششدانگ
یک باب خانه به مســاحت 264متر مربع قسمتی از پالک شماره -570اصلی قطعه
1بخش 5واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی عبدالکریم
احمدی
 -12خانم خدیجه رستمی فرزند تاج محمد به شماره شناسنامه 83صادره از بشاگرد و
به شماره ملی 5869724295و به شماره رای  140160323057000041ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 250متر مربع قسمتی از پالک شماره -570اصلی قطعه 1بخش
5واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
-13آقای عباس حیدری فرزند قنبر به شماره شناسنامه 612صادره از میناب و به شماره
ملی 3420876246و به شــماره رای  140160323057000200ششدانگ یک باب
خانه به مساحت 288متر مربع قسمتی از پالک شماره -570اصلی قطعه 1بخش 5واقع
در میناب کریم آباد خریداری ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد 2063 .م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/12:

عقیل قاسمی  -رئیس ثبت اسناد و امالک میناب

,,

افــراد و خانــواده های زیادی
از مناطــق متعــدد بــه شــهر
کنــگ مهاجــرت نمــوده کــه
قزوینی ها از جمله این مهاجرین
بودنــد و یــک محلــه بــه نام
قزوینــی هــا در بندرکنــگ
معروف بوده است
بندرکنگی است ،برای فروش وجود دارد .برقع نیز در
گذشته توسط برخی از زنان بندرکنگی مورد استفاده
قرار می گرفت .اما در حال حاضر کاربرد آن بسیار
کم شده اســت.امرار معاش برخی از زنان و دختران
بندرکنگی از طریق صنایع دســتی در زمینه پوشش
سنتی بندرکنگ است.
فرهنگ پوشش مردان هم در بستر زمان تغییرات
زیادی به خود دیده و پیشــرفت تکنولوژی و ورود
وســایل برودتی باعث گردیده که پوشــش مردان
بندرکنگ با گذشته به کلی متفاوت باشد .در نوشتار
آتی تالش می گردد به گوشه های دیگری از فرهنگ
ناملموس بندرکنگ در بســتر زمان پرداخته شود و
نشان داده شود که بندرکنگ دارای فرهنگ ملموس و
ناملموس غنی می باشد .

پنجشنبه  12خرداد 1401
 2ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3896
خبری

برگزاری ششمین جشنواره صحیفه سجادیه
دانشگاهیان کشور در هرمزگان

گروه خبر  //دبیر ششمین جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان
کشور گفت :ششــمین دوره این جشنواره به میزبانی هرمزگان برگزار
میشــود .حجتاالسالموالمســلمین ســید عباس تقوی ،در جمع
خبرنــگاران ،اظهار کرد :هــدف از برگزاری این جشــنواره ترویج
محتوای آسمانی صحیفه سجادیه است .جشنواره ششم ضمن معرفی
صحیفه سجادیه به دانشگاهیان ،یک مأموریت ویژه از مستندسازی و
گفتمانسازی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که بخشهای مختلفی دارد
که از بخش امید و  ۸بخش انتهایی آن اســت بر عهده خواهد داشت.
تقوی صحیفه سجادیه را دارای یک عظمت خاصی دانست و تصریح
کرد :انصاف ًا صحیفه اقیانوس بیکرانی است ،این قرآن ساعی و زبور آل
محمد و شــفای همه دردهای مادی و معنوی و تأمین کننده سعادت
دنیا و آخرت ماســت که متأسفانه مهجور اســت؛ و در این جشنواره
بنا به آشــنایی با فضائل دنیایی و اخروی آن هســتیم.وی با اشاره به
مستندسازی اقدامات انجام شده در ششمین جشنواره تصریح کرد :یک
جلد کتاب با عنوان صحیفه زندگی  ۲و نیز بخشــی از تولیدات شامل
نشریات و عکس نوشته نیز ازجمله اقدامات این جشنواره است که در
سایت جشنواره به نشانی  sahife.nahad.irقابل دسترسی است.
دبیر ششمین جشنواره کشوری صحیفه سجادیه خاطرنشان کرد :تبیین
مکتب حاج قاسم به عنوان الگوی بینالمللی از دیگر مأموریتهای این
جشنواره اســت تا ابعاد زندگانی این سردار شهید متناسب با رویکرد
صحیفه مورد بررســی قرار بگیرد و همه محور این جشنواره توجه به
آثار تولیدی در این زمینه است.تقوی خاطرنشان کرد :همچنین برگزاری
مسابقات کتابخوانی ،مسابقات حوزه نشریات و بیش از  ۳۵۰عکس
نوشته و  ۸۰بروشور تولید شده مختلف از دیگر بخشها و آثار جشنواره
است.ویبا تأکید بر اینک ه جشنواره ششمتوجه خاصیبهشناختابعاد
ی صحیفه
ی منطبقباآموزهها 
ی ،اعتقادی ،اجتماعیوفرهنگ 
سیاســ 
دارد ،عنوان کرد :اساتید ،کارکنان ،دانشجویان و خانوادههای آنها آثار
فاخر خود را تهیه و به دبیرخانه دانشگاههای مرکز استان خود ارسال
کنند.به گزارش ایسنا؛ با توجه به شیوهنامه اجرایی جشنواره ،دفاتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هر استان به عنوان دبیرخانه
این جشنواره است که در کنار آن نیز شماره تماس دبیرخانه کشوری
 ۰۷۶ -۳۳۳۳۶۰۰۷نیز بهمنظور ارتباط با دبیرخانه کشوری جشنواره
در نظر گرفته شده است.

پرواز مسقط به بندرعباس
پس از دوسال وقفه انجام شد

گروه خبر  //مدیرکل فرودگاه های اســتان هرمزگان با اشاره به
افزایش پرواز های بین المللی فرودگاه بندرعباس ،از برقراری مجدد
پرواز بندرعباس  -مسقط  -بندرعباس پس از دو سال وقفه خبر داد.
ابوذر ضیایی افزود :عصر ســه شنبه  ۱۰خرداد اولین پرواز برنامهای
به مقصد مسقط پس از دوسال وقفه به دلیل اپیدمی کرونا برقرار شد.
به گزارش ایســنا ؛ وی با بیان اینکه در طول هفته پرواز بین المللی
از فرودگاه بندرعباس به مقاصد دبی ،دوحه و دمشــق در حال انجام
است ،عنوان کرد :پرواز بندرعباس -مسقط و بلعکس توسط شرکت
هواپیمایی کارون طبق برنامه سه شنبه هر هفته انجام خواهد شد.

آگهی مزایده (نوبت اول )

شــعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس در پرونده کالســه  9809987619801102به موجب اجرائیه صادره به شماره
 9910427619800019و شماره دادنامه مربوطه  9809977619801477محكوم عليه آقای عبدالعلي الهويردي پور یوسف آباد فرزند
بهمن محكوم است به پرداخت مهریه محکوم له خانم مژگان اله وردي پوریوسف آباد فرزند بهرام به تعداد ششصدو شصت و شش عدد
سکه تمام بهار آزادی طرح قديم وخسارتهای دادرسي بمبلغ دویست و هشتاد و دو هزار نهصد ریال  ،که در این راستا سه دانگ سرقفلی
یکباب مغازه واقع در بندرعباس -بر اصلي بلوار آیت اهلل طالقاني ( بازار بزرگ )  -زير مهمانپذير  22بهمن  -بوتیک دایي (شمس سابق)
گس جمقوه قضائیه
به
متعلق به محكوم عليه آقای عبدالعلي الهویردی پور یوسف آباد فررند بهمن توقیف گردیده است که از طریق مزایده كتبي با شرايط ذیل
داد تری هور ی اسالمی اریان
فروش می رساند  .نظریه کارشناس  :مورد بازدید عبارت است از یک باب مغازه واقع در براصلی بلوار آیت اله طالقانی (بازار بزرگ) که
در زمان بازديد بعنوان بوتیک البسه ( بوتیک شمس ) مشغول فعالیت بود .مغازه مورد نظر دارای مساحت مفید حدود 13/1متر مربع دارای کف سنگ  ،بدنه دیوار
دکور چوبي و سقف کاذب میباشد  .در زمان بازدید شخصی که خود را آقاي حسين يوسفي (الماسي) معرفي کرد حضور داشت  .در خصوص قرارداد اجاره بها ويا
اینکه آيا مغاره تحت اجاره است علي رغم درخواست  ،مدارک و مستنداتی به رويت نرسيد وشخصي که در مغازه حضور داشت اظهار داشت که شخص محكوم
عليه در مغازه خود مشغول به فعاليت میباشد  .با عنایت به موقعیت و مساحت و سایر پارامترهاي كارشناسي وصرف نظر از احراز اصالت وصحت اسناد واثبات
هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و حقوقي و فارغ از موارد بازداشتی و رهنی ونداشتن احتمال هرگونه مغایرتهای مربوطه به حدود ثبتی و نداشتن
هرگونه منعی از جهات قانوني  ،حقوقي وشرعي جهت معامله وعدم دیون وبدهي هاي احتمالي بابت مالیات و عوارض وجرائم وغيره به بانکها واشخاص حقيقي
و حقوقي وساير بدهي هاي مشابه و تعهدات ودیونی که ممکن است وجود داشته باشد و چنانچه ملک بالمعارض ونیز غیر اوقافي باشد  ،ارزش پایه شش دانگ
سر قفلي مغازه مذكور مبلغ  27/510/000/000ریال و ارزش سه دانگ آن مبلغ  13/755/000/000ریال جهت انجام مزایده برآورد و اعالم میگردد .
شرایط مزایده  - :فروش نقدی است و حداکثر پرداخت بهاء یک ماه می باشد .
 کلیه هزینه های مربوط به معامله و هزينه هاي انجام مزایده به عهده خریدار مي باشد  - .پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده با هما هنگی اجرای احکام دهدرصد مبلع ارزیابی شده را به صورت نقدی به حساب شماره  IR 220 10000 1062012907685962به نام تمرکز وجوه سپرده دادگستری نزد بانک ملي پرداخت
و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام حقوقي بندرعباس شعبه سوم تحویل نماييد .
 اجرای احکام در قبول یا رد پیشنهادات مختار است . مزایده در روز چهارشــنبه مورخ  1401/03/25ســاعت 9به صورت حضوری در محل دفتر اجرای احکام حقوقي بندرعباس به آدرس میدان ابوذر ( -اتوتاجسابق)  -مجتمع جزايي بندرعباس به عمل می آید برنده شخصي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
 در صورتي که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهای مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالي قیمت وخساراتي كه ازتجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استيقاء مي شود و سپرده تا تعيين کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد  .اجرای احکام هیچ
گونه تعهدي ومسئولتي در خصوص بدهي و انتقال ملک به برنده مزایده ندارد .و خود خریدار مسئول مي باشد .متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالعات
بیشتر می توانند به دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس مراجعه نمایند .

يونس كمالي  -دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدني دادگستری بندر عباس

مفقودی نوبت اول

مفقودی نوبت دوم

سند مالکیت خودرو سواری هیوندای
اکسنت پالک  66339شخصی قشم مالک:
سهراب یزدانی به شماره شاسی خودرو
 KMHCG41G75U613479شماره موتور
 G4EB4679090مدل 2005

سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو سواری
استیشن شورولت تیپ  TRAVERSEپالک
 58116شخصی قشم مالک  :حسن احمدنژاد به
شماره شاسی 1GNLVGED5AJ229232
شماره موتور  CAJ229232مدل  2010رنگ :
سفید مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد

رنگ  :آبی مفقود و از درجه اعتبارساقط میباشد

خم
ت
ی
ن
لی
س
خ
سالگرد ارتحال ملکوتی امام ی (ره) و قیام  15رداد ت

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام محمد تقی (ع)  :هرکه از سازگاری دست بردارد ناراحتی به سراغش آید

( روضه بحار ج  2ص )364

پنجشنبه  12خرداد 1401
 2ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3896

یعقوب دبيري نژاد عضو شوراي شهر بندرعباس :

مشاهده برخي وقايع و سكوت در برابر آنها غير قابل تحمل است
گروه خبر  //عضو شــورای شهر بندرعباس
با اشــاره به آغــاز ترميم آســفالت معابر
توسط شــهرداري گفت :این روز ها که برای
سرکشــی و خداقوت به کارگــران بخش
آســفالت به مناطق مختلف شهر سرکشی
و مراجعه مــی نمائیم شــاهدیم کارگران
زحمتکش شــهرداری با تحمل گرمای چهل
درجه هوا که گرمای قیر مذاب و آســفالت
تازه و داغ ،گرمای هــوا را برای افراد عادی
غیر قابل تحمل نموده ،با دل و جان مشغول
خدمت رسانی به مردم شهر هستند.
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
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:

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

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ یعقوب دبیری نژاد

اظهار کرد  :به عنوان نمایندگان و امانت داران مردم
بندرعباس از نزدیک شاهدیم  ،قیر مذاب و گرمای
طاقت فرسا و تابش مستقیم نور آفتاب نتوانسته
کوچکترین خللی در اراده این عزیزان ایجاد نماید،
آما آنچه که کمر این مــردان آهنین را خم نموده
معوقــات دو ماهه حقوق و شــرمندگی آنان در
مقابل سفره خانواده هایشان است.همگی به خوبی
می دانیم شــهرداری به عنوان یــک نهاد درآمد
هزینه تــا زمانی که نتواند درآمد کســب نماید،
امکان پرداخــت حقوق کارکنانــش را نخواهد
داشت ،شهرداری ها در پرداخت حقوق کارکنان،
امکان اخــذ حتی یک ریــال از بودجه عمومی
دولــت را ندارند و تنها منبــع پرداخت مطالبات
پیمانکاران و حقــوق کارگران همین ردیف های
درآمدی اســت که دائما در شــورا تاکید داریم
شــهرداری بــرای پرداخت حقوق بایــد از آن
محل هــا هزینه نماید و نه از محل ارزش افزوده.

دبيــري نژاد افزود :قصد ندارم اکنون وارد مباحث
قانونــی این مدعا گردم اما مگــر خودمان تاکید
نکردیم که شــهرداری باید سایر کدهای درآمدی
را فعال کند؟
خــدای نکرده قصد ندارم بگویم عمدی در کار
اســت تا موجب از هم پاشیدگی سیستم مدیریت
شهری گردد اما در خارج از شورا چنین استنباط
می شود و افراد مطلع در حوزه مالی و درآمد ،شورا
را متهم به سنگ اندازی عمدی در امورات مدیریت
شهری می نمایند .بنده به عنوان یک عضو شورا تا
کی می توانم در پاسخ به اصحاب رسانه  ،فرضیه
کارشکنی عمدی شورا را رد نمایم ؟
عضو شــوراي شــهر بندرعباس با بيــان اينكه
مشاهده برخي موضوعات و ســكوت در برابر
آن گاهي غير قابل تحمل مي شــود و علي رغم
ميل باطني ناچارم بازهم ســكوتم را بشــكنم
و وقايعي را تشــريح كنم كــه موجب ناراحتي

مدیر عامل ایزوایکو :

توانایی و ظرفیت ساخت  15کشتی به طور همزمان داریم
گروه خبر  //دکتر لطیفی دبیر ستاد لیزر ،فوتونیک،
مواد پیشرفته و ســاخت معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری  ،دکتر موســوی قائم مقام دبیر
ســتاد توســعه فناوری های حوزه فضایی ،حمل
و نقل پیشــرفته معاونت علمی فناوری ریاســت
جمهوری ،دکتر شــاهوردی دستیار معاون علمی و
فنــاوری رئیس جمهور  ،دکتــر روح اهلل ارجمندی
مدیر توسعه فن آوری های دریایی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری  ،محمد آقاجانلو مدیرعامل
شــرکت ملی فوالد ،هوشــنگ فرجی معاون مالی
و ســرمایه انســانی ،محمد خادمی معاون برنامه
ریزی و توســعه و احمد احمدی مدیر برنامه ریزی
و مطالعات راهبردی بــا حضور در مجتمع ایزوایکو
از کارگاه هــا  ،پــروژه های درحال انجام و ســایر
زیرساخت های مجتمع بازدید نموده و طی جلسه و
نشستی مشترک با مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره
و جمعی از مدیران و معاونین ایزوایکو به بررســی
ظرفیتها و توانمندیهای صنعت دریایی در راســتای
ارتقاء بهره وری ،تولید و ایجاد اشتغال پرداختند.

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ در ابتــدا دکتــر
سلمان ضربی مدیرعامل مجموعه ضمن ارائه گزارشی از
توانمندی ها و فعالیت های انجام گرفته با اشاره به کیفیت

باال و رضایتمندی کارفرمایان این مجتمع در پروژه های
ادوار گذشــته تأکید کرد؛ ما به اثبات رساندیم که توانایی
و ظرفیت ســاخت ده تا پانزده کشتی به طور همزمان را
داریم اما بعلت نبود ســفارش ساخت  ،کارگاه های ما با
ساخت بیگانه شــده و درحال حاضر بیشتر تعمیرات در
آنها انجام می شــود که این تنها سی درصد از ظرفیت و
توانمندی ما می باشد و هفتاد درصد ظرفیت خالی مانده
است.ســلمان ضربی با اشاره به نیاز شرکت ملی نفتکش
جمهوری اســامی ایران و همچنین مجموعه کشتی رانی
جمهوری اســامی ایران در بروزرســانی ناوگان حمل
و نقل افزود؛ این دو مجموعه بالغ بر  60کشــتی اقیانوس
پیمــا نیاز دارنــد و این میتواند فرصتــی برای همکاری
مشــترک و استفاده از ظرفیت و تخصص داخلی باشد که
تأثیرات چشم گیری بر توســعه اقتصاد ،اشتغال و دانش
خواهد داشــت.وی در ادامه با اشــاره به اهمیت حوزه
اســکراپ در دنیا یادآور شد؛ با توجه به اینکه عمر مفید
شــناورها در جهان  9ســال و در ایران باالی  15سال
است و از آنجایی که زیرســاخت مورد نیاز این مهم در
مجتمع ایزوایکو وجود دارد با ورود به این حوزه توانایی
تولید ساالنه بیش از دو میلیون تن آهن آالت را از طریق
اســکراپ داریم که این یک منبع عالی برای صنعت فوالد
کشــور خواهد بود.ضربی در پایــان از تعهد و وفاداری

ایزوایکو زمان نیاز کشور به فعالیت در زمینه ساخت انواع
ســکو های نفت و گاز و تعمیر ریگ های حفاری گفت
و یادآور شد در شــرایطی که کشور نیاز مبرم به این نوع
سازه های اســتراتژیک جهت توسعه میادین نفت و گاز
کشور داشت ایزوایکو با ورود به این حوزه گام مهمی در
مسیر حل چالش های بوجود آمده در صنعت نفت و گاز
کشور برداشت که باعث شکل گیری دانش زایی و توسعه
علمی گردید.
در ادامه جلســه دکتر ابراهیم شیخ رئیس هیئت مدیره
ایزوایکو با گزارشی از برنامه های راهبردی و استراتژیک
این مجتمع به ارائه چشم اندازی از اهداف شرکت پرداخت
و خاطرنشان کرد که تهیه و تنظیم این برنامه حاصل ماه ها
جلسات سنگین چندین ساعته بوده و به هیچ وجه برون
سپاری نشده اســت ،و تالش می کنیم در آینده ایزوایکو
بتواند جزو مجموعه های برتر کشور و منطقه باشد .دکتر
روح اهلل ارجمندی مدیر توســعه فن آوری های دریایی
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با بیان این
موضوع کــه امروزه حمل و نقل دریایی  70تا  90درصد
حمل و نقل دنیاســت از اهمیت صنعت کشتی سازی در
پشتیبانی از حمل و نقل دریایی و اشتغالزایی سخن گفت
و افزود  :در کشتی ســازی به دلیل وجود کارهای یدی
اشتغالزایی باالیی وجود دارد و با توجه به تأکید مقام معظم

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان عنوان کرد

ضرورت ایجاد مرکز تخصصی درمانی در غرب بندرعباس

گروه گزارش //به منظور بررسی مشکالت درمانی
کارگران صنایع غرب بندرعباس ،جلســهای با
حضور مسئوالن استانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ با حضور احمد
مرادی نماینده مردم اســتان هرمــزگان در مجلس
شورای اسالمی ،دکتر حسین فرشیدی رئیس دانشگاه
علوم پزشکی استان ،دکتر غالمعباس مومنی سرپرست
مدیریت درمــان تامین اجتماعی هرمزگان ،مهندس
خلج مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس و
جمعی دیگر از مسئوالن ،جلسهای به منظور بررسی
مشــکالت و چالش های درمانــی کارگران صنایع
غرب بندرعباس برگزار شد.نماینده مردم هرمزگان
در مجلس شــورای اســامی در این جلسه گفت:
منطقه غرب بندرعباس به دلیل دارا بودن شرکتها و
صنایع مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار است .احمد
مرادی افزود :کارگران زیادی در این منطقه مشــغول
به فعالیت هســتند و نیاز است در بحث درمانی آنها
به منظور پیشگیری از حوادثی که ممکن است بروز
کند اقدامات الزم انجام شود .مرادی خاطرنشان کرد:
جمعیتی بالغ بر  ۳۲هزار نفر در شــرکتها و صنایع
غرب بندرعباس مشــغول به کار هستند و نیاز است
که اگر حادثه در این منطقه رخ دهد بتوان در کمترین
زمان اقدامات درمانی مناسبی برای آنها انجام شود.وی
با تقدیر از مسئولین حاضر در جلسه گفت :چالشهای

مجــددا همــكاران خواهد شــد ،گفــت :الزم
مــی دانم تا به مردم بعنــوان صاحبان اصلی این
شــورا ،گزارش دهم که چرا تا به امروز دو ماه
حقوق کارگران پرداخت نشده است؟ چرا پس از
سه ماه هنوز بودجه شهرداری ابالغ نشده است و
دست شهرداری در حنا مانده؟
چرا بدهی های دوره گذشته مدیریت شهرداری
کــه رقم واقعی آن بیش از هــزار میلیارد تومان
است خواب آســوده هیچ کس را بهم نمیریزد؟
و چــرا راه هــای پرداخت این بدهی ســنگین
بسته شــده تا پیمانکاران را نیز همچون کارگران
مظلوم شــهرداری نقره داغ شــوند؟ چرا سه ماه
است ســاخت و ساز در شــهر بندرعباس راکد
شــده و متقاضیان اخذ پروانــه همچنان منتظر
تصویب مشــوق های صدور پروانه ساختمانی
هستند .کارگران شــهرداری دو ماه است حقوق
نگرفته اند و ما در شورا بجای بررسی و تصویب

راه های وصول درآمد شهرداری از جمله تخفیفات
پروانه ســاختمانی  ،اولویت های کاری شورا را،
نقد عملکرد سازمان فرهنگی شهرداری در اجرای
سرود «سالم فرمانده» و موضوعات دست چندمی
قرار داده ایم و مصوبات راه گشا را هر بار به بهانه
های واهی رد می نمائیم و پیشنهادهای بررسی شده
در کمیسیون ها را مجددا به کمیسیون مرجوع می
کنیم .دوستان عزیزم ،تعریف و تمجید ها و احسنت
و آفرین شنیدن های دنیایی عمر خیلی کوتاهی
دارد ،شــوراهای قبــل از مــا اکنــون در خانه
نشســته اند و هیچکدام از تعریف و تمجید های
دوره زمامداری برایشــان ماندگار نشــد  ،به
فکر توشــه آخرت باشــید که هــر روز با آه و
نفرین کارگران مظلوم شهرداری خالی تر از قبل
می گردد .انگار فراموش کردیم ،کارشکنی عمدی
در امورات شهر و شهرداری ،آن هم به بهانه های
واهی و پوشاندن لباس توجیه بر آن  ،فقط مردم دنیا

را فریب خواهد داد و نه خدایی که از رگ گردن
ما نزدیک تر اســت و حتی به نیت بندگانش نیز
اشراف دارد.و البته اگر دستور کار اخذ تسهیالت
را بعنوان اولین دســتور کار جلسه امروز گواه رد
این مدعا می دانید  ،تجربه مصوبات مشــابه در
هفته های گذشــته کام ً
ال پاسخگوی پیش بینی
نتیجــه این مصوبــه نیز خواهد بــود و تا پايان
جلسه شاهد روند بررسي موضوع خواهيم بود.به
همکارانم تذكر می دهم بترسید از روز حساب که
از ما بپرسند چرا در جلسه ای نشستی که اولویتش
مشکالت کارگران و رفع موانع شهر و شهرداری
نبود؟
بترســید از روزی که از ما سوال شود چرا برای
هر مصوبه ای که راهگشای برون رفت از وضعیت
فعلی شهرداری بود هزار ایراد بنی اسرائیلی آوردید
و آن را رد نمودید .عضو شوراي شهر بندرعباس
در پايان خطاب به اعضاي شــوراي شهر گفت:
همکاران عزیزم  ،آیا می دانید ایجاد تغییرات کلی
در مصوبات  ،پیمانکار طلبکار و به خاک ســیاه
نشسته شهرداری را کامال ناامید نموده است؟ آیا
می دانید پیمانکاران هــم کارگر و خانواده دارند
و رفع مشــکل آنان کم اهمیت تر از مشــکالت
کارگران شهرداری نیست؟

زیادی در حوزه درمانی منطقه غرب بندرعباس وجود
دارد که باید با همکاری سازمانهای ذیربط و سازمان
تامین اجتماعی این مشــکالت پیگیری و رفع شود.
وی عنــوان کرد :تعداد زیادی از کارگرانی که در این
شرکت ها و صنایع غرب بندرعباس مشغول به فعالیت
هستند ،تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار
دارد به همین دلیل باید بحث درمانی آنها نیز توسط
این سازمان پیگیری و مرتفع شود .سرپرست مدیریت
درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان نیز در این جلسه
گفت :بیش از  ۹۵درصد از کارکنان و کارگرانی که در
صنایع غرب بندرعباس مشــغول به کار هستند بیمه
شده سازمان تامین اجتماعی هستند .دکتر غالمعباس
مومنی افزود :با توجه به اینکه به مدت هشت سال به
عنوان پزشک در غرب شهر بندرعباس مشغول به کار
بودهام و درمانگاه شهید رجایی را راهاندازی کردهام،
با مشــکالت و چالشهای پیش روی این بخش در
غرب بندرعباس آشنا هستم .مومنی اظهار داشت :به
منظور بررسی چالشها و مشکالت درمانی موجود در
این منطقه به زودی سمیناری با حضور افراد موثر در
استان از جمله استاندارد ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
و مدیــران صنایع و شــرکتهای غرب بندرعباس
برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم این مشکالت را بررسی
و راهحلهای مناســب برای رفع آنهــا ارائه نماییم
تا این چالشها و مشــکالت درمانــی به حداقل

برســد.وی عنوان کرد :متولی اصلی درمان ،دانشگاه
علوم پزشــکی استان اســت اما ما در کنار دانشگاه
علومپزشکی قرار خواهیم داشت تا بتوانیم کمبودهای
درمانی استان را برطرف نماییم .این مسئول خاطرنشان
کرد :بــا توجه به دیدگاه دولت ســیزدهم که توزیع
عادالنه خدمات میباشــد در بحث درمانی نیز ما به
خاطر مردم و به ویــژه جامعه کارگری که در غرب
بندرعباس حضور دارند تمام تالش خود را خواهیم
کرد که بتوانیم خدمات درمانی مناسبی به این قشر از
جامعه ارائه نماییم تا امنیت درمانی آنها حفظ شود.
مومنی عنوان کرد :با توجه به اینکه در شهر بندرعباس
بیمارســتانهای مختلفی از جمله بیمارستان ارتش،
سپاه و افزایش ظرفیتها و فضاهای درمانی که توسط
دانشــگاه علوم پزشــکی در حال احداث میباشد،
ساخت بیمارستان جدید در غرب بندرعباس لزومی
ندارد اما ایجاد یک مرکز مجهز تخصصی و اورژانسی
در این منطقه کار مناسبتری است تا بتواند خدمات
درمانی اولیه و تثبیت شرایط بیمار را فراهم نموده و به
مراکز درمانی منتقل نمود .این مسئول گفت :صنایع و
شرکتهای مستقر در استان در راستای مسئولیتهای
اجتماعی خود میتوانند در بحث درمانی به سازمان
تأمیناجتماعــی کمک نمایند چرا که بیمارســتان
خلیجفارس متعلق به همه کارگران تحت پوشــش
این سازمان میباشــد و این صنایع کارگران زیادی

دارند.مومنی بیان کرد :صنایع میتوانند در راهاندازی
بخشهایی مانند آنژیوگرافی در بیمارســتان کمک
نمایند چرا که چنین امکاناتی در بیمارســتان وجود
ندارد .رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان
نیز در این جلسه گفت :دانشگاه علومپزشکی اکنون
بار درمانی زیادی را تحمل میکند که باعث فرسوده
شدن تجهیزات درمانی استان شده است.دکتر حسین
فرشیدی افزود :تعداد مراجعهکنندگان به بیمارستان
شــهید محمدی زیاد بوده و نیاز است صنایع برای
حمایت از بخش درمانی استان در راستای مسئولیت
اجتماعی مشارکت بیشتری داشتهباشند چرا که درمان
بخش زیادی از نیروهای آنها در این بیمارستان انجام
میشود.فرشیدی به نیاز ورود تعدادی آمبوالنس به
بخش درمانی استان اشــاره و خاطرنشان کرد :در
حال حاضر برای خدمترســانی مناســب به مردم
استان هرمزگان ،نیاز به  ۷۵دستگاه آمبوالنس جدید
میباشــد که صنایع میتواند در این زمینه مشارکت
نمایند .وی عنوان کرد :بــا توجه به اینکه در غرب
بندرعباس صنایع و شرکتهای زیادی وجود دارد،
ساخت یک مرکز درمانی مجهز از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار اســت تا بتواند در زمانهای اضطراری،
شرایط بیمار را تثبیت نموده و به مراکز درمانی منتقل
نمایند .فرشیدی ادامهداد :طب اورژانس ،رکن اصلی
در این مرکز میباشد که در این زمینه دانشگاه علوم
پزشکی تمام تالش خود را انجام خواهد داد که این

رهبری در بحث اشــتغالزایی قطع ًا حمایتهای الزم از این
صنعت باید انجام پذیرد تا از این ظرفیت ها استفاده گردد.
ارجمندی ضمن ابراز خرسندی و رضایتمندی اذعان داشت
ما خیلی خوشــحالیم که مدیران کنونی این مجتمع دانش
آموختگان و متخصصان همین حوزه و از دل همین صنعت
هستند و اشراف کامل و تخصص و مدیریت عالی در این
زمینه دارند .محمد آقاجانلو مدیرعامل شرکت ملی فوالد
ایران با اشاره به اهمیت صنعت اسکراپ برای صنعت فوالد
افزود امروزه ما ظرفیت تولید 44میلیون تن فوالد داریم
که در افق  1404این عدد به  55میلیون تن می رسد و از
آنجائی که مهمترین موضوع در این زمینه ظرفیت معدن
هست و تا افق  1404بیش از یک میلیارد تن از ظرفیت

مهم محقق شود .مدیرکل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
استان هرمزگان نیز در این جلسه گفت :شرکتها و
مجموعههایی که در غرب بندرعباس فعالیت دارند
باید در زمینه درمانی کارگــران و کارکنان خود نیز
دغدغه داشــته باشــند .مجتبی معین وزیری افزود:
صنایع و شــرکتها میتوانند در زمینه احداث مرکز
درمانی مجهز و مناســب که توسط مدیریت درمان
تامین اجتماعی هرمزگان انجام میشــود همکاری
داشتهباشــند چرا که بخش قابل توجهی از کارگران
آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و
سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی تنها
نباشد .مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیجفارس
نیز در این نشست گفت :جمعیت زیادی از کارگران در
منطقه ویژه اقتصادی خلیجفارس مشغول به کار هستند
اما مرکز درمانی که در این منطقه وجود دارد کوچک
بوده و جوابگوی نیاز این جمعیت نمیباشد.مهندس
حســن خلج طهرانی افزود :ما دغدغه درمانی را در
منطقه داریم و این آمادگی از سوی ما اعالم میشود که
امکانات مورد نیاز از جمله زمین را در اختیار سازمان
تامیناجتماعی قرار دهیم تا مرکز درمانی مناســب
احداث نماید .تهرانی اظهارداشت :تالش ما این است
که بتوانیم سهم کوچکی در گسترش خدمات درمانی
به جامعه کارگری منطقه غرب بندرعباس داشتهباشیم.
در ادامــه صمدی از خیرین ســامت عنوان کرد:
کارهای اولیه برای احداث یک مرکز درمانی در غرب
شهر بندرعباس را انجام دادهایم اما از این پس با کار
کارشناسی توسط دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت
درمان تامین اجتماعی این کار به پیش میرود .وی
که از خانوادهای خیر میباشد خاطرنشان کرد :پیگیر
احداث مرکز درمانی مجهز و ترانزیت همچنین تهیه
آمبوالنس برای مردم استان خواهیم بود.
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سه میلیارد تنی کشور استفاده می شد سنگ آهن به یکی از
چالشهای اصلی نسل های بعدی بدل خواهد شد مگر اینکه
معدن جدیدی کشف شود یا از ظرفیتهایی همچون اسکراپ
بهره گیری شود.وی تأکید کرد یکی از راه های حفظ ذخایر
ســنگ آهن بهره گیری از غراضه هست و درحال حاضر
در دنیا  20درصد از نیاز آهن را از راه استفاده از غراضه
تأمین می کنند و بهترین راه برای رســیدن به این عدد راه
اندازی زیرساخت جهت صنعت اسکراپ است .آقاجانلو
افزود در دولت بایــد فرایندی فراهم کنیم که با امکانات
موجود بتواند یک هاب غراضه ایجاد کند و ما در مطالعاتی
که انجام دادیم متوجه شدیم ایزوایکو این توانایی را دارد و
این زیر ساخت در اینجا مهیاست.

بازدید مشاور فرهنگی استاندار هرمزگان
از پروژه های خیر خوشنام هرمزگان

گرو ه خبر  //مشــاور فرهنگی استاندار
هرمزگان از پــروژه های آموزشــی و
فرهنگی-مذهبی که به همت بانی خیر و
نیک اندیش این مجموعه ها  ،محمدرضا
قائــم مقامی کــه در حال ســاخت و
بهره برداری است ،بازدید کرد.

به گــزارش خبرنگار دریا  ،طی این بازدیدها
حجت االسالم و المسلمین «علی اکبر میرزایی»
از عملیــات اجرایی حســینیه هیــات مذهبی
حضرت فاطمه معصومه (س) واقع در شــهرک
پیامبر اعظــم (ص) بندرعباس بازدید کرد و در
جریان آخرین پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفت.
قرار است این مجموعه بزرگ فرهنگی مذهبی که
در مســاحت دو هزار متر مربع و به درخواست
ســاکنان این منطقه در حال احداث است ،طی
سالجاری مورد بهره برداری قرار گیرد.
در این بازدیدها «سید امیر درخشان» مدیریت
حفاظت و بازرســی هلدینگ« ،فواد جلیلیان»
مدیرعامل شــرکت توســعه خدمات دریایی و
بندری بتــاء« ،محمدرضا قائــم مقامی» مدیر
عامــل شــرکت پدیــدآوران امیدپــارس،
«عبدالمجید جعفری» مدیرعامل شرکت بکت و
«اسماعیل شکرانی» رییس حفاظت و بازرسی
ناحیه هرمزگان نیز حضور داشتند.
بازدیــد از فضــای آموزشــی و امکانــات
مــدرن دبســتان دخترانــه زمــزم شــهرک
پیامبر اعظم (ص) در مساحت ده هزار متر مربع

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

با ظرفیت آموزشی  900نفر در هر شیفت و اولین
هنرستان پسرانه علوم و فنون دریایی استان به نام
«شهید بایندر» واقع در شهرک الهیه بندرعباس با
ظرفیت آموزشی  250نفر ،از دیگر برنامه های
مشــاور فرهنگــی اســتاندار و مدیــران این
شرکت ها بود.
در ادامــه پیمانــکار عمرانــی و اجرایی این
طرح ها،در خصوص برنامه های توسعه فضای
آموزشی مدرسه زمزم در مقطع دبیرستان و تجهیز
و افزایش امکانات تخصصی صورت گرفته در
هنرستان شهید بایندر توضیحات و اطالعاتی را
بیان کرد.
در پایان این بازدیدها حجتاالسالم والمسلمین
«علی اکبر میرزایی» ضمن اشاره به رشد جمعیت
و افزایش تقاضای آموزشی و فرهنگی مذهبی
در اســتان های جنوبــی ،از پیگیری ،زحمات
گســترده و نیک اندیشی بانی خیر این مجموعه
« محمدرضا قائم مقامی» تقدیر کرد و اقدامات
صورت گرفته در این بخش ها را حیرت انگیز و
ستودنی خواند و همچنین این طرح ها را عامل
توسعه و اشتغال جوانان هرمزگان و ترغیب دیگر
افراد به انجام اقدامات خیرخواهانه در اســتان
برشمرد.
الز م به ذکر اســت ،این ابنیه ها با طراحی های
زیبا ،بهره گیری از مرغوبترین مصالح ساختمانی
و همچنین رعایت استانداردهای ایمنی و معماری
ایجاد شده است.

