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معاون سیاسي امنیتی استاندار هرمزگان تأکیدکرد 
لزوم توجه به پیشگیری و فرهنگ سازی 

در مقابله با مواد مخدر

نشست مشترک امور مالیاتی 
و اتاق اصناف هرمزگان

پذیرش بدون کنکور در مرکز آموزش 
علمی کاربردی آلومینیوم المهدی

گالن ها همچنان از بنزین 
پر می شود
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رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس 
عنوان کرد

فوالد هرمزگان 
بنگاه اقتصادی متعهد 
به مسئولیت های اجتماعی
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مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد

اخطار قطع برق
 به ۳۰۰ اداره در هرمزگان

تجاری سازی صنعت کشتی سازی  
در دولت سیزدهم

 گروه خبر// در جشــنواره ملی بهره وری  پروژه » کاهش مصرف قراضه در شــارژ فلزی 
کوره های قوســی « فوالد  هرمزگان به عنوان یکی از سه پروژه برتر کشور انتخاب و پروژه 
ایجاد و راه اندازی تبلت صنعتی نیز الیق لوح ســپاس گردید و از عطاهلل معروفخانی مدیر 

عامل این شرکت تقدیر شد. 
    به گزارش خبرنگار دریا،دکتر معروفخانی در حاشیه مراسم افزایش تولید وکاهش مصارف در شرکت 
فوالد هرمزگان را یکی از اهدف استراتژی این شرکت در حوزه بهره برداری عنوان کرد و اظهار داشت: 

اهمیت پروژه کاهش مصرف قراضه در شارژ فلزی کوره ها در راستای کاهش هزینه ها، پاسخگویی به 
نیاز بازار و افزایش ســود آوری است: وی افزایش تولید 16 هزار تنی و  افزایش 1500 میلیارد ریالی  
 در ســودآوری را  از دســتاوردهای اجرای این پروژه برشــمرد . معروفخانی اظهار داشت: با توجه به 
برنامه های توسعه ای پیش رو در واحد فوالد سازی و افزایش ظرفیت تولید،  اجرای این پروژه کمک 

شایانی  به اهداف توسعه ای خواهد کرد.

در جشنواره ملی بهره وری  پروژه » کاهش مصرف قراضه در شارژ فلزی کوره های قوسی«
 فوالد  هرمزگان به عنوان یکی از سه پروژه برتر کشور انتخاب شد

درخشش فوالد هرمزگان 
در جشنواره ملی بهره وری

ادامه در همین صفحه

مهرتأیید دادستان بر سناریوی غم انگیز مسکن بندرعباس

ادامه از تیتر یک //
     وی در ادامــه صحبــت های خود بــه حمایت از 
پروژه هــای تحقیقاتی و دانش بنیان ها اشــاره کرد 
و گفت: در راستای فرمایشــات  مقام معظم رهبری 
مبنی بر تکیه بر توان داخل از هر پروژه تحقیقاتی که 
به افزایش بهره وری و راندمان تولید در شرکت منجر 
گــردد ، حمایت خواهیم کــرد. معروفخانی حمایت 
فوالد هرمزگان را صرفا در بازه کارکنان ندانســت و 
گفت: فوالد هرمزگان با تعریف پروژه های گوناگون 
و حمایت مستمر مالی، در اختیار دادن فضای مناسب 
تحقیقاتی و تضمین خرید محصول ، از شــرکت های 

دانش بنیان و محققین و دانش پژو هان حمایت می کند.
وی این حمایت را در راستای دستور مقام معظم رهبری 
 مبنی بر تکیه بر توان داخل عنوان کرد.در ادامه پویان 
بنی اسد مدیر برنامه ریزی کنترل تولید و حمل شرکت 
فوالد هرمزگان در تشریح پروژه کاهش مصرف قراضه 
در شارژ فلزی کوره های قوسی که موفق به کسب رتبه 
برتر در همایش بهره وری شد، گفت :تحلیل توقفات 
کوره ها در اثر شــارژ غیر ضروری قراضه  منجر به 
 بررسی شــارژ فلزی کوره های قوســی و تغییر در  
برنامه ریزی مواد در آنها شد ، بطوریکه ارزیابی اقتصادی 
جایگزین کردن قراضه در مواقع غیر ضروری با آهن 

اسفنجی و افزایش تولید ناشــی از اجرای این پروژه 
مورد بررســی قرار گرفت.  وی گفت : کاهش زمان 
توقف کــوره ها و افزایش زمان های عملیاتی ، منجر 
به افزایش تولید ، بهینه سازی سکوینس ها و کاهش 
 مصارف شد. که صرفه اقتصادی خوبی را در پی دارد.

 بنی اسد اجرای این پروژه را بواسطه کار تیمی متشکل از 
واحد های برنامه ریزی کنترل تولید و حمل ، فوالد سازی، 
 خرید مواد اولیه ، حسابداری مدیریت با راهبری معاون 
بهره برداری و حمایت مدیرعامل شــرکت دانست و 
گفت: تهیه برنامه های اقتصادی تولید نقش مهمی در 
افزایش سود آوری ، کاهش هزینه های تولید ، استفاده 
بهینه از منابع و رضایتمندی مشتریان خواهد داشت . 
بنی اسد به پروژه ایجاد و راه اندازی تبلت صنعتی نیز 
اشاره کرد آن را اینگونه تشریح کرد :  با هدف افزایش 
رضایتمندی مشتریان و کاهش زمان بارگیری محصول 
و همچنین کاهش خطاهای انسانی و افزایش ضریب 
خوش قولی تحویــل محصول پروژه بارگیری تختال 
بوسیله تبلت صنعتی تعریف و اجرایی گردید که سبب 
انتقال بارگیری تختــال از یک نقطه متمرکز به محل 
 چیدمان تختال ها شــد. از دســتاوردهای این پروژه 
می توان به افزایش  چابکی فرایند ، کاهش زمان انجام 
آن، کاهش خطاهای انسانی ، کاهش ترافیک ، کاهش 
مصرف ســوخت ، حذف گلوگاه ها و ایجاد جریانی 
روان، از ورود تا خروج کامیون ها از شرکت می باشد.

درخشش فوالد هرمزگان در جشنواره ملی بهره وری

نوبت اولتجدید فراخوان مناقصه عمومی  یک  مرحله ای

گانی  شرکت آب و افضالب استان رهمزگان     روابط عمومی و آموزش هم

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .موضوع مناقصه : عملیات بازسازی ایستگاه پمپاژ 600 دستگاه و اصالح شبکه غرب جهت تامین آب مسکن مهر بندرعباس

مبلغ برآورد اولیه :58.569.770.179 ریال ) پنجاه و هشت میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و هفتصد و هفتاد هزار و یکصد و هفتاد و نه ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق  از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 2.930.000.000 ریال )دو میلیارد و نهصد و سی میلیون ریال (. رتبه و رشته مورد نظر : دارای رتبه 5 رشته آب
مبلغ خرید اسناد : 5/000/000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 14001.04.04تا ساعت 14 تاریخ 1401.04.08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 14001.04.21

زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1401.04.22
محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها 

آزاد است .امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )70 %(بازگشایی خواهد گردید .
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد 
مناقصه مدارک الزم شــامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است. 
اطــالعات تمـــاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب 
بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان 
به نشــانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 

88969737 و 85193768 .

 مدیریت افتخار بزرگی است که پروردگارمتعال آن را  بر عهده ی کسانی قرارداده که باعمل خالصانه ی خویش 
در مسیرخشنودی و رضایت مردم گام برمی دارند و هرمزگان به داشتن چنین فرزندان برومندی به خود می بالد .
بدین وسیله به نمایندگی از جامعه اقتصادی استان هرمزگان بر خود واجب می دانیم از زحمات  بی دریغ  مساعی 
ارزشــمند و اهتمام ویژه جنابعالی و تعامل بی نظیر شما با بخش خصوصی درطول مدت خدمتتان در اداره کل 
استاندارد استان هرمزگان ، تشــکر و قدردانی نموده و توفیق روز افزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه 
احدیت مسئلت می نماییم . امید است در پرتو عنایات حضرت حق در عرصه های مدیریتی  و همچنین در کلیه 

شئونات زندگی موفق و موید باشید .

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

برادر ارجمند و گرامی 
جناب آقای دکتر محمد کمالی
مدیرکل سابق اداره کل استاندارد استان هرمزگان

پیام تبریك مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان هرمزگان به مناسبت هفته قوه قضائیه

سرهنگ پاسدار محمد ترابی - مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان هرمزگان

سرهنگ پاسدار محمد ترابی مسئول بسیج حقوقدانان استان هرمزگان ، طی پیامی با گرامیداشت 
یاد و خاطره آیت اهلل دکتر شــهید بهشــتی و 72 تن از یارانش، هفتــه قوه قضائیه را به همه 
تالشگران این عرصه تبریک گفت . به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان هرمزگان 
محمد ترابی، طی پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت اهلل دکتر شهید بهشتی و 72 
تن از یاران امام راحل)ره(، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به قضات محترم و کارکنان خدوم در 

دادگستری و سایر نهادها و دستگاه های قضایی استان تبریک گفت .
متن پیام به شرح ذیل می باشد : 

بسمه تعالی /  َوإِْن َحَکْمَت َفاْحُکْم بَیْنَُهْم بِالِْقْسِط إَِنّ اهلَلّ ُیِحُبّ الُْمْقِسِطیَن ) مائده آیه 42(.
هفته قوه قضائیه فرصت مغتنمی برای تکریم از تالش خالصانه قشر خدوم و متعهد قوه قضاییه به ویژه پاسداشت یاد و خاطره بزرگ معمار دستگاه قضا، 
مجاهد نستوه و مجتهد متفکر شهید مظلوم “آیت اهلل دکتر بهشتی” و شهیدان واالمقام این عرصه است . به راستی یکی از اصول اساسی نظام اسالمی ایران 
و خیزش انقالبی ملت سلحشور، برپایی عدالت اسالمی در این مرز و بوم بوده و برای تحقق این امر قوه قضائیه با پاسداری و حراست از قانون اساسی و 
سرلوحه قراردادن رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(، بیشترین سهم و مهم ترین نقش را در پایه گذاري نظامي مبتني بر عدالت محوری 
داشته است .اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهید گرانقدر آیه اهلل دکتر بهشتی )ره( و 72تن از یاران امام)ره( ، هفته قوه قضائیه را به ریاست محترم 
دادگستری ، ریاست محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان محترم مرکز و همه خدمتگزاران و مسئوالن قضایی، قضات، دادیاران، دادرسان و 
کارکنان خدوم دستگاه قضایی در استان تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت و تاییدات الهی در مسیر خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی 

را تحت عنایات حضرت ولی عصر)عج( و نایب بر حقش مقام عظمای والیت ، حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
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صفحه 2 را بخوانید



معاون سیاسي امنیتی استاندار هرمزگان تأکیدکرد 
لزوم توجه به پیشگیری

 و فرهنگ سازی در مقابله با مواد مخدر
  گروه خبر// معاون سیاســي امنیتی استاندار هرمزگان گفت: 
پیشــگیری و فرهنگ سازی در مقابله با مواد مخدر بایستی مورد 
توجــه قرار گیرد. به گزارش خبرنگار دریا، احســان کامرانی در 
 نشست خبری به مناســبت ســالروز جهانی مبارزه با قاچاق و 
ســوء مصرف مواد مخدر اظهار کرد :  در حوزه موادمخدر بایستی 
در حوزه پیشگیری و فرهنگ سازی کار کنیم. کامرانی اظهارداشت: 
 در حــوزه مبــارزه با مواد مخــدر از تمام ظرفیــت ها از جمله 
دانشگاه ها، حوزه علمیه، سمن ها، رسانه و... بایستی بیشترین بهره 
 را برد. وی گفت: برای نجات جان انسان ها بایستی مقابله جدی با 
مواد مخدر داشت وعملیاتی تر اقدام کنیم. معاون سیاسي امنیتی استاندار 
هرمزگان گفت: نگرانی در حوزه قلیان بحق است و بایستی ساماندهی 
 شوند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز گفت :براساس قانون، عرضه 
 مواد مخدر در رستوران ها ممنوع است که رستوران هایی که تعطیل 
 می شــود، روزبعد باز می شــوند. حسین فرشــیدی با انتقاد از 
عکس ها و تبلیغات هالیوودی ذغال فروشی ها و قلیان فروشی ها 
در نوار ساحلی بندرعباس و... گفت : این تبلیغات منع قانونی دارد. 
وی افزود: بایستی از عرضه زیرزمینی قلیان وذغال هم جلوگیری 
شود. فرشیدی با بیان اینکه خانواده ها نمی توانند از ساحل بدلیل 
عرضه قلیان استفاده کنند ؛ خاطرنشــان کرد: عرضه قلیان باعث 

الگوگیری کودکان و نوجوانان و جوانان می شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

احتمال شروع موج جدید کرونا 
در فصل گرما

  گروه خبر//  معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
هرمزگان گفت: احتمال شروع موج جدید کرونا در فصل گرما 
خارج از انتظار نیست. دکتر عبدالجبار ذاکری افزود: باتوجه به 
اینکه نســبت قابل توجهی از جمعیت استان هرمزگان بیش از 
۴ ماه از آخرین تزریق واکســن آنها می گذرد و اکثر جمعیت 
نسبت به بیماری کووید 1۹حساس هستند و باتوجه به تجربه 
ســال های گذشته در خصوص موج طوالنی و شدیدتر کووید 
در فصل گرما این هشــدار به ما می دهد که احتمال شــروع 
موج جدید خارج از انتظار نیست.به گزارش ایسنا، وی با بیان 
اینکه به همین علت کماکان اســتفاده از ماسک مخصوصا در 
تمامی اماکن سربســته و تزریق ُدز چهارم از اهمیت بسیاری 
برخوردار اســت، تصریح کرد: نکته قابل توجه این اســت که 
در این روزها که بیماری کرونا در کمترین ســطح شیوع قرار 
دارد و و به همین علت بهترین زمان برای تزریق واکســن به 
علت ایجاد بیشترین سطح ایمنی در بدن می شود با این اقدام 
شاهد افزایش ســطح ایمنی مردم در مقابل ویروس خواهیم 
بود.رئیس مرکز بهداشــت اســتان هرمزگان با اشاره به اینکه 
ُدز چهارم واکســن کرونا  شــامل همه افراد باالی 1۸ساال با 
 فاصله بیــش از ۴ ماه فاصله زمانی از دریافت نوبت ســوم 
می شود، تصریح کرد: کلیه واکسن های توصیه شده برای تزریق 

ُدز چهارم دراستان هرمزگان موجود است.

خبر

خبری
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سرمقاله

  ظهرسه شنبه که مسئوالن قضایی استان هرمزگان به مناسبت گرامیداشت 
هفته قوه قضائیه نشست خبری در بندرعباس داشتند، رئیس کل دادگستری در 
حوزه دفاع از حقوق عامه گفت؛ اقدامات زیادی هم در حوزه مسکن صورت 
گرفته است. زمانی که خبرنگاران از معطلی بیش از ۹ماه در ثبت نام از متقاضیان 
مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس و مشکالت حوزه مسکن 
و اینکه نبض بازار مســکن در دستان مافیا ودالالن مسکن است و ضرورت 
حضور و اقدام دســتگاه قضایی گفتند، دادســتان بندرعباس با پذیرش این 
موضوع که عدم اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس باعث افزایش 
اجاره بها و قیمت مسکن و حبابی شدن قیمت ها شده است؛ اظهار داشت: تیم 
قبلی اجرای این طرح ملی در بندرعباس معتقد بودند که این طرح بایستی در 
شهرک علوی اجرا شود که ما معتقدیم اجرای طرح در آنجا برای تامین مسکن 
کارگران و کارکنان صنایع مناســب بود، اما برای سایر شهروندان بایستی در 
داخل شــهر این طرح اجرایی شود. وی البته گفت که جلسات زیادی در این 
 حوزه با مســئوالن راه وشهرسازی برگزار شده و بزودی قرار شده است که با 
پیگیری هایی که دادســتانی داشته اســت، ثبت نام از متقاضیان مسکن در 
بندرعباس آغاز شود واین طرح داخل شهر اجرا شود. دادستان بندرعباس البته 
گالیه ای هم از دستگاه های اجرایی داشت که در بسیاری از امور کم کاری و 
سهل انگاری می شود تا ببینند که دستگاه قضایی آیا ورود می کند یا خیر که 
دستگاه های اجرایی بایستی به وظایف شان بخوبی عمل کنند. البته دادستان 
محترم به موضوعی اشــاره کردند که واقعیت دارد و سهل انگاری و کم کاری 
دســتگاه ها و نهادهای مختلف باعث شده است که هرمزگان در فقر، فالکت، 
بیکاری و گرانی صدر نشین استان های کشور باشد. در حوزه مسکن هم در 
حالی که از 2۸مهرماه سال گذشته ثبت نام از متقاضیان مسکن در سراسر کشور 
آغاز شد، اما سلیقه گرایی مسئوالن و متولیان این حوزه در استان باعث شد که 
از متقاضیان بندرعباسی ثبت نام نشود و فرصت سوزی شد ومردم بندرعباس 
را از خانه دار شدن ناامید کردند و برخالف سیاست های دولت عمل کردند. 
متاسفانه عملکرد ضعیف متولیان مسکن در هرمزگان در حوزه اجرای طرح 
ملی نهضت مسکن باعث شده است به اعتبار دولت خدشه وارد شود و نحوه 
اجرای طرح در بندرعباس شکست خورده قلمداد شود و با روند فعلی که مردم 
فقط وعده و وعید شنیده اند، نمی توان انتظار داشت که این طرح در بندرعباس 
اجرایی شــود. ناامیدی از متولیان مسکن در بندرعباس باعث شد تا مردم و 
رسانه ها از دستگاه قضایی و دادستان بندرعباس مطالبه داشته باشند تا از حق 
قانونی شان در خانه دار شدن از طریق طرح نهضت ملی مسکن دفاع کنند و 
اجازه ندهند بیش از این فرصت ســوزی شود که این بار دادستان بندرعباس 
تاکید کرد که با جلساتی که برگزار شده است، مکان اجرای این طرح ملی به 
داخل شهر بندرعباس منتقل شده است وبه زودی ثبت نام از متقاضیان مسکن 
آغاز می شود که امیدواریم با پیگیری بیشتر دادستان بندرعباس، ثبت نام از 
متقاضیان نیز زودتر آغاز شود واین طرح ملی در بندرعباس وارد فاز اجرایی 

شود که در نهایت تداوم فرصت سوزی ها جلوگیری می شود.
    علی زارعی

مهرتأیید دادستان بر سناریوی غم انگیز مسکن بندرعباس

 گروه گزارش// آئین تجلیل از تیم فوتبال ساحلی 
کارگران فوالد هرمزگان قهرمان مسابقات جهانی 
ایتالیا در صحن شــورای شهر بندرعباس برگزار 

شد.
   بــه گزارش خبرنگار دریا، رئیس شــورای 
اسالمی شهر بندرعباس در جلسه علنی شورای 
اسالمی شــهر بندرعباس، افزود: موفقیت تیم 
فوتبال ســاحلی کارگران فوالد هرمزگان در 
مسابقات جهانی ایتالیا بار دیگر پتانسیل های 
ورزش اســتان هرمزگان و جوانان بومی را به 
رخ همگان کشید.فاطمه جراره با اشاره به اینکه 
هرمزگان مهد اســتعدادها و ظرفیت های نهفته 
است، عنوان کرد: شرکت فوالد هرمزگان ظرف 
سالیان اخیر در اجرای مسئولیت های اجتماعی 
به ویژه در حوزه ورزش گام های بلند و مناسبی 
برداشــته و موفقیت امروز تیم فوتبال ساحلی 
کارگران این شــرکت نشان دهنده برنامه ریزی 
و سرمایه گذاری در حوزه ورزش است. وی با 
بیان اینکه امیدواریم سایر بنگاه های اقتصادی 
همچون فوالد هرمــزگان نگاه عدالت محور و 
توســعه ای به تمامی حوزه های مغفول مانده 
در استان هرمزگان و شــهر بندرعباس داشته 
باشند، خاطرنشان کرد: امروز به خود می بالیم 
که اینچنین جوانــان هرمزگانی در میادین بین 
المللی پرچم کشــورمان را به اهتزاز درآورده 
اند.جراره در پایان تجلیــل از این قهرمانان و 
افتخارآفرینان را در وظایف اعضای شــورای 
اسالمی شهر بندرعباس دانست.همچنین رئیس 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 

اسالمی شــهر بندرعباس گفت: شرکت فوالد 
 هرمزگان نشــان داد که یک بنگاه اقتصادی هم

 مــی توانــد در هرمزگان فعالیــت اقتصادی 
 کند هم اشــتغال ایجاد کند و هــم در عمل به 
مســئولیت های اجتماعی اش موفق و کارامد 

باشد.
  حســن ساالری با اشاره به اینکه قهرمانی تیم 
ساحلی کارگران فوالد هرمزگان در مسابقات 
جهانی ایتالیا موجی از شــادی و غرور را برای 
جوانان به ویژه جامعه ورزش استان هرمزگان 
بــه ارمغــان آورد، اظهار کرد: تیم ســاحلی 
کارگران فوالد هرمزگان نشــان داد هرمزگان 
 از چــه ظرفیتی در ورزش بــه ویژه در بحث 
ورزش های آبی و ســاحلی برخوردار است و 
بــا اندکی توجه و حمایت می توانند در میادین 
کشــوری و بین المللی بدرخشــند.وی با بیان 
اینکه مردم هرمزگان امروز به خوبی تشخیص 
می دهند که شرکت فوالد هرمزگان در عمل به 
مسئولیت های اجتماعی اش در حوزه درمان، 
آموزش، ورزش و اجتماعی توانسته یک سر و 
گردن باالتر از سایر بنگاه های اقتصادی عمل 
کنــد، عنوان کرد: امیدواریم ســایر بنگاه های 
اقتصادی این شــرکت را الگو بگیرند تا در دل 

مردم هرمزگان جای بگیرند.
   ســاالری با اشــاره به اینکه امیدواریم چتر 
حمایتی شرکت فوالد هرمزگان در امر ورزش 
همچنان گســترانیده شــود، خاطرنشان کرد: 
ورزش هرمزگان نیازمند جدی حمایت از سوی 

بنگاه های اقتصادی است و هزینه در امر ورزش 
سبب رشد انگیزه و نشاط در جامعه می شود.

مدیر امور ورزش شرکت فوالد هرمزگان در این 
جلسه گفت: برای نخستین بار مسابقات فوتبال 
ساحلی کارگران جهان در کشور ایتالیا برگزار و 
کارگران زحمتکش فوالد هرمزگان موفق شدند 
با اقتدار پرچم کشورمان را به اهتزاز در بیاورند.

محمد کارگران با اشــاره به اینکه شرکت فوالد 
هرمزگان در ســالیان اخیر در بحث حمایت از 
ورزش کارگری و حرفه ای با برنامه ریزی ورود 
کرده اســت، عنوان کرد: در بحث کارگری 1۸ 
تیم فعال در  مجموعه شــرکت فوالد هرمزگان 
فعالیت دارند که در اکثر رشــته ها در ســطح 
کشــور حرف های زیادی بــرای گفتن دارم.

وی با بیان اینکه با استفاده از طرفیت کارگران 
شرکت فوالد هرمزگان در رشته فوتبال ساحلی 
توانستیم افتخار بزرگی را رقم بزنیم، اضافه کرد: 
نگاه مدیریت کالن شرکت نیز حمایت و ورود 

جدی در بحث ورزش اســت و امیدوارم با این 
نگاه بتوانیم نشان دهیم که هرمزگان در تمامی 
میادین یکه تاز خواهد بود. کارگران با اشــاره 
 به فعالیت شــرکت فوالد هرمزگان در ورزش 
حرفه ای، اظهار کرد: در رشــته فوتبال در 15 
تیم آقایان و بانوان در رده های ســنی مختلف، 
در فوتســال و 3 تیم در فوتبال ســاحلی در 
فعالیت جدی هستیم.وی با بیان اینکه تیم فوالد 
هرمزگان مدعی جدی صعود به لیگ دسته دوم 
فوتبال کشــور اســت، عنوان کرد: بزودی تیم 
جوانان فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان به عنوان 
 قهرمان ایران راهی مســابقات جهانی پرتغال 
می شود.کارگران در پایان از مجموعه مدیریت 
شرکت فوالد هرمزگان بابت حمایت از ورزش 
کارگری و حرفه ای تقدیر و تشــکر کرد.الزم 
به ذکر اســت، در پایان با اهدای لوح تقدیر از 
زحمات کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال ساحلی 
کارگران فوالد هرمزگان نیز تقدیر به عمل آمد .

رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس عنوان کرد

فوالد هرمزگان بنگاه اقتصادی متعهد به مسئولیت های اجتماعی

پشت پرده سیاست 

  
دستگیری بیش از 3نفر از عوامل موساد برای ترور دانشمندان هسته ای

 اداره  کل اطالعات سیستان وبلوچســتان از بازداشت سه جاسوس موساد 
در سیستان وبلوچستان با حکم دستگاه قضایی خبر داد. به گزارش تسنیم، 
در اطالعیه اداره  کل اطالعات اســتان سیستان وبلوچستان آمده است: در 
پی سلســله اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان)عج(، 
ســه نفر از منتشرکنندگان اطالعات و اســناد طبقه بندی شده و مرتبط با 
 ســرویس جاسوسی رژیم صهیونیســتی با نام های اختصاری »مـ  س«، 
»مـ  ز« و »الفـ  ق« با مجوز دستگاه قضایی دستگیر شدند. گزارش اداره  
کل اطالعات سیستان وبلوچستان می افزاید: این افراد در انتشار اطالعات و 

اسناد طبقه بندی شده دست داشته اند.
تعداد دیگری از اعضای این باند در خارج استان نیز دستگیر شدند

در همین راســتا، دادســتان عمومی و انقالب مرکز سیستان وبلوچستان 
گفت: دستگیرشــدگان قصد ترور دانشمندان هسته ای را داشتند.  مهدی 
شــمس آبادی افزود: دستگیری این عوامل موســاد با عملیات پیچیده 
اطالعاتی و در پی ۸ماه رصد دقیق کیس های امنیتی محقق و مستندات 
زیادی علیه آنها جمع آوری شد به نحوی که وقتی قرار بازداشت متهمان 
صادر شــد حتی اعتراض هم نکردند. وی  تصریح کرد: تعداد دیگری از 
اعضا و عوامل این باند در خارج اســتان از ســوی نیروهای اطالعاتی 
بازداشــت شــدند که طبق اقرار  متهمان، برخی از آنها با افسران موساد 

مستقیمًا در ارتباط بودند.
فشار به مرکز اسالمی هامبورگ دلیل اخراجم از آلمان است

 روزنامه آلمانی »هامبورگر مورگن پســت« چندی پیش خبری مبنی بر 
اخراج حجت االسالم سید سلیمان موسوی فر معاون مرکز اسالمی هامبورگ 
از آلمان به چاپ رساند.این روزنامه مدعی شد که »سید سلیمان موسوی فر« 
معاون مرکز اسالمی هامبورگ از سازمان های تروریستی و شیعه حمایت 
می کرده و ویدیوهای تبلیغاتی را در فیســبوک به اشتراک می گذاشت در 
حالی که این ادعا صحت ندارد. به نوشــته این روزنامه، محکومیت به سه 
ســال زندان از جمله عواقب عدم خروج خواهد بود. در این ادعا شرکت 
در تظاهرات روز قدس چهار سال پیش و تماس با اعضای حزب اهلل لبنان 
نیز مورد توجه قرار گرفته است.در همین راستا حجت االسالم سید سلیمان 
موســوی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر درخصوص این اقدام گفت: این 
اقدام از سوی دولت آلمان برای فشار به مرکز اسالمی هامبورگ وارد شده 
است. وی ادامه داد: ما در حال حاضر در حال گفت و گو با یک وکیل خبره 
و کاربلد هستیم تا ببینیم از لحاظ قانونی چه کاری باید پیش ببریم و این 

هفته از طریق وکیل مخصوص اقدام خواهیم کرد.

رئیس صداوسیما در نامه ای از رهبر انقالب عذرخواهی کرد
با انتشار مشروح بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره 
شــهدای جامعه عشایری کشور که بیش از یک هفته پیش برگزار شده بود 
و در پــی تذکر حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره برخورد یکی از برنامه های 
صداوســیما با یکی از توفیقات نیروی انتظامی در این جلسه، رئیس رسانه 
ملی در نامه ای به معظم له، از غفلت پیش آمده عذرخواهی کرد. به گزارش 
صداوسیما، متن نامه پیمان جبلی بدین شرح است:»باسمه تعالی - محضر 
مبارک رهبر معظم انقالب ؛ سالم علیکم، فرزندان شما در رسانه ملی تذکر و 
گالیه شما را با گوش جان شنیدند. از غفلت و قصور پیش آمده عذرخواهی 
می کنیم و بدیهی اســت که جبران خواهد شد. بی شک؛ ما سربازان شما در 
صدا و سیما همواره نیازمند تذکرات و نصایح راهگشایتان هستیم و یکی از 
شاخصه های تحول در رسانه ملی، توجه جدی و پیگیری مجدانه هشدارها و 

رهنمودهای حضرتعالی خواهد بود. با تجدید احترام - پیمان جبلی«
رهبر انقالب در سخنان خود با انتقاد از عملکرد صداوسیما در ماجرای سرقت 
از صندوق امانــات بانک ملی فرموده بودند:»من باب مثال نیروی انتظامی 
کشــور مثاًل یک تعدادی دزد را ظرف ۴۸ ســاعت بعد از دزدی دستگیر 
می کنند؛ خب باید تشویق بشوند، ]اما[ در رسانه ملی خود ما جوری حرف 
ـ  زده می شود که به جای تشویق، کأنّه سرزنش می شوند! عمدی که نیستـ 
ـ اما غفلت است؛ این غفلت ها به سود دشمن  مسلم است که عمدی نیستـ 
تمام می شــود. هر کسی که مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن دارد کار 
می کند؛ چه بداند، چه نداند. هر کسی ایمان های مردم را تضعیف کند به سود 
دشمن دارد کار می کند؛ چه بداند، چه نداند. هر کسی مردم را نسبت به فعالیت 
و تالش و برنامه ریزی های مســئولین کشور بی اعتقاد و بدبین بکند، دارد به 

سود دشمن کار می کند؛ چه بداند، چه نداند.« 
جلیلی: نسبت به تذکر رهبر انقالب توجه جدی و پیگیری صادقانه وجود دارد

وحید جلیلی، قائم مقام سازمان صدا وسیما ضمن تشکر از رهبر انقالب 
اسالمی گفت: تذکر رهبر انقالب برای ما حساسیت زا و هوشیار کننده است 
و از طرفی این تذکر برای ما شــیرین است و نشان دهنده توجه خاص 
رهبری به ســربازان خط مقدم جنگ نرم است که این سربازان از سوی 
فرماندهی رصد می شوند و خطایشــان ناصحانه و دلسوزانه تذکر داده 
می شــود . جلیلی به اشاره به بیان رهبر انقالب درباره عمدی نبودن این 
خطا افزود که این اشتباه در ساعات اولیه با واکنش ریاست صدا و سیما 
و معاونت سیاســی روبه رو  شد  و دوستانی که غفلت کرده بودند توبیخ 
شدند. وی افزود: یکی از شاخصه های تحول در صدا و سیما این است که 
نسبت به مالک های دقیق رهبری و تذکرات ایشان توجه جدی و پیگیری 

صادقانه وجود دارد.

انعکاس
 خبرآنالین مدعی شــد: قاضی زاده هاشــمی، رئیس بنیاد شــهید برای 
اولین بار از اختالس ها در این بنیاد  خبر داد و گفت: متأســفانه در این 
ســال های اخیر هم به آفت های زیادی گرفتار شــده ایم مثاًل یک گروه 
عمده ای از مدیران بانک دی دســتگیر شدند و در زندان هستند. هنوز ما 
 میزان خسارات وارد شــده و اختالس هایی را که اتفاق افتاده نمی دانیم. 
 روزهای گذشــته مدیرعامل بانک دی فعلی، پیــش من بود و گزارش 
می داد. فقط یکی از شــرکت ها حدود پنج هزار میلیارد تومان اختالس 

کرده است.
 دیده بان ایران نوشت: مرتضی آقاتهرانی در نشست علنی مجلس گفت: 
گاهی اوقات فقط نقاط ضعف را می بینیم و بنا را به سیاه نمایی می گذاریم. 
االن وضع ایران ما نســبت به کل دنیا بهتر است. همه دنیا مشکل دارند و 
ناراحت هســتند. االن در حال جراحی اقتصادی هستیم و امیدواریم این 
جراحــی جواب دهد. البته جراحی درد دارد اما بعد از آن باید شــادی و 

سالمت به جامعه برگردد .
سخنگوی قوه قضائیه  اعالم کرد 

برخورد قاطعانه با شرور، زورگیر و متعدی به حریم مردم
ســخنگوی قوه قضائیــه درخصوص آخریــن وضعیت اجــرای اصل 
یکصدوچهل ودوم قانون اساســی و قانون رســیدگی به دارایی مقامات، 
مســئوالن و کارگزاران جمهوری اســالمی ایران که در ســال 13۹۴ به 
تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، گفت: قانون اساسی 
فصل الخطاب است و تأخیر برای اجرای آن دلیلی ندارد. در راستای تحقق 
اصل مربوط به اعالم اموال مسئوالن، دفتری ویژه برای پیگیری این موضوع 
اختصاص یافته است. آنچه که ماحصل قوه قضائیه است، ۸0 درصد اموال 
اعالم شده اســت و روند مثبت ارزیابی می شود اما در حوزه اجرا، مطالبه 
ما جدی تر اســت و در دولت نیز آقایان مخبر معاون اول رئیس جمهور و 
اســماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور با صدور بخشنامه پیگیر موضوع و 

خواستار تسریع این روند هستند.
روایت رئیس جمهور تازه انتخاب شده کلمبیا از سردار سلیمانی

شنیدیم که، »گوســتاوو پترو« رئیس جمهور چپگرای تازه انتخاب شده 
کلمبیا  پیش از این و در فردای ترور ســپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی 
توسط امریکا، در توییتی نوشته بود: »سلیمانی معمار غلبه بر بنیادگرایان 
فاشیست داعش در عراق بود، معمار پیروزی کردها و اعراب برای رسیدن 
به مردم ساالری؛ اما امریکا مزد او را با ترور داد. امریکا همیشه بدترین ها 

را در منطقه تقویت می کند.«

تازه های مطبوعات
اعتماد- موجر و مستاجر دعوایی ندارند، تا حاال هم با هم زندگی می کردند، حاال در 
این میان دولت آمده ارزش پول آنان را 50 درصد کم کرده و حقوق و دستمزد موجر 
و مستاجر را فقط اندکی زیاد کرده است مثال 10 درصد، در حالی که باید 50 درصد 
زیاد کند. دعوای هر دو سو یعنی موجر و مستاجر با دولت است نه با یکدیگر. حاال 

چگونه دولت این وسط طرفدار مستاجر شده است؟
 ایران -نمایندگان مجلــس، در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت را مورد نقد و 
کم کاری قرار دادند که او سال گذشته یک وزارتخانه آشفته را تحویل گرفت. قطعاً وزیر 
ابراهیم رئیسی چوب جادویی برای تغییر و حل مشکالت ندارد بنابراین باید فرصت 
داد تا برنامه ها عملیاتی شود، از این رو اگر تمام بخش ها همراهی نکنند، فرق این دولت 

با دولت گذشته که به لجبازی گذشت، چیست؟
 جام جم-بسیاری از بازیگران، سلبریتی ها و حتی برخی مقامات سیاسی در کشور های 
اروپایی و آمریکایی، تعداد زیادی فرزند دارند و می کوشند تا به مردم شان یادآوری کنند، 
داشتن تعداد زیاد فرزندان، ارزش است. چهره هایی چون آنجلینا جولی، کلینت ایستوود، مل 
گیبسون، 6، 7، ۸ و حتی بیشتر هم فرزند دارند و خانواده های گسترده ای را تشکیل داده اند.

فروش اطالعات مختصات موشکی سپاه به اف بی آی توسط »شارمهد« 
 نیمه تابستان  ۹۹ و  کمی بعد از دستگیری روح ا...ذم، خبری در رسانه ها منتشر شد 
که حاکی از دستگیری جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر توسط وزارت 
اطالعات بود. این گروه تروریستی جنایت های بسیاری را مانند بمب گذاری در حسینیه 
سیدالشهدا که منجر به شــهادت خونبار افراد بی گناه بسیاری شد، در کارنامه سیاه و 
منحوس خود دارد. در این میان، چهارمین جلســه محاکمه جمشید شارمهد سرکرده 
گروهک تروریســتی تندر در شعبه 15 انقالب و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی 
برگزار شد و در این  جلسه نماینده دادستان به بیان برخی از اتهامات این عنصر شرور 
پرداخت که در ادامه می خوانید: * از اقدامات متهم جمشید شارمهد افشای اطالعات 
طبقه بندی شده در خصوص اطالعات موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی از طریق 
انجمن پادشــاهی ایرانیان بود که در این خصوص قصد داشت آدرس و مختصات 10 
سایت موشکی سپاه پاسداران را افشا کند. وی در اعترافات خود اعالم کرد که اطالعات 
10 آشیانه سپاه قرار بود به ما فروخته شود، اطالعات مختصات موشکی سپاه را برای 

سازمان اف بی آی بردم اما آن ها رغبتی به صحبت های من نشان ندادند. 
* متهم اعتراف کرد که در فروردین۹5 یک بمب صوتی در شهرســتان آبدانان منفجر 
کردیم. * جمشید شارمهد در گفته های خود به انجام اقدام و انفجار پاالیشگاه شاهرود 
در مورخه 16 مهر ۹5 معترف شــده است. در پی انفجار پاالیشگاه شاهرود دو مخزن 
نفتی دیگر این پاالیشــگاه نیز به دلیل گسترش آتش سوزی منفجر شدند. * متهم در 
اقاریر خود اعالم کرد که در سال ۹5 بمب دست ساز ساخته شده ای در پشت ساختمان 

سازمان صدا و سیمای استان فارس با موفقیت منفجر شد و...

روابط عمومی اداره کل زمان وزش باد هرگز 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// مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق هرمزگان گفت: در حال حاضر مصرف برق 
۹۰۰ اداره در اســتان رصد و پایش می شود که  
۳۰۰ اداره بیش از الگوی تعیین شده برق مصرف 

می کنند.

   به گزارش خبرنــگار دریا، محمد کریمی 
افزود: به ادارات پر مصرف اخطار داده شده که 
در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، برق 
آنها قطع می شــود. به گفته وی دستگاههای 
دولتی موظف هســتند مصرف خــود را در 
ســاعات اداری به میزان 30 درصد و پس از 
پایان وقت اداری به میزان 60 درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش دهند.دستگاههایی که 
این میــزان را رعایت نکنند ابتدا اخطار قطع 

برق دریافت می کنند. در صورت بی توجهی 
به هشدار قطع و ادامه روند مصرف بی رویه، 
برق آنها قطع می شــود. کریمی اضافه کرد: 
از ابتدای خــرداد ماه و با هدف مدیریت بار 
شبکه، مصرف برق ادارات و نهادهای عمومی 
 همه روزه بصورت آنالین و از راه دور کنترل 
می شــود که در صورت مصــرف بیش از 
محدوده تعیین شــده و بی توجهی به هشدار 

قطع، برق این مجموعه ها قطع شده است.

  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گفت: 
اولویت شــرکت توزیع نیروی برق در فصل 
تابستان ، تامین برق مطمئن مشترکین است 
و از تمام ظرفیت ها جهت مدیریت و پایداری 
شبکه برق در ایام پیک بار استفاده می شود.
وی همچنین از مشترکین خواست: با مصرف 
بهینه برق در فصل تابستان بویژه در ساعات 
اوج بار بعد از ظهر به پایداری شــبکه کمک 

کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد

اخطار قطع برق به 3۰۰ اداره در هرمزگان
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4هزار مسافر در مسیر دریایی 
بندر شهید باهنر _ بندر شارجه جابه جا شدند

  گروه خبر// مدیر بنادر و دریانوردی شهیدباهنر و شرق هرمزگان 
گفت: با از سر گیری فعالیت خط مسافری بین المللی بندر شهید باهنر_

بندر شارجه بیش از چهار هزار نفر مسافر در این مسیر جابجا شدند. به 
گزارش خبرنگار دریا، ، حمیدرضا محمدحسینی تختی  با اشاره به آمار 
جابجایی مسافر و گردشگر در  بازه زمانی فروردین تا  خردادماه سال 
جاری گفت: بیشترین آمار ثبت شده در مسیر دریایی بندر شهید حقانی 
به جزایر قشم و هرمز بوده که آمارها رشد قابل مالحضه ای رانسبت به 
مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. وی گفت: در جزیره هرمز نیز به 
لحاظ دارا بودن جاذبه های گردشگری منحصر به فرد با جابه جایی بیش 
از 2۸۴ هزار مسافر و گردشگر در سه ماهه نخست سال، جایگاه دوم را 
بین بنادر مسافری شرق هرمزگان داشته است.مدیر بنادر و دریانوردی 
شهیدباهنر و شــرق هرمزگان تصریح کرد: در این مدت 71۸ هزار و 
۸67 مســافر و گردشگر در مسیر دریایی بندر شهید حقانی به جزایر 
قشم و هرمز جابجا شده اند.محمدحسینی تختی در خصوص افزایش 
تردد در مسیر بین المللی بندر شهید باهنر به بندر شارجه عنوان کرد: در 
مدت گذشته از سال با جابجایی ۴هزار و 62 مسافر  از طریق این مسیر 
دریایی رشد چشمگیری به ثبت رسیده است که این میزان با آمادگی 
و دارا بودن زیرســاخت های الزم در این بندر چند منظوره با افزایش 
تا سه سفر در هفته رشد خواهد یافت.وی با بیان ایتکه بیشترین تمرکز 
سفرهای دریایی در آب های جنوبی ایران و به ویژه در مسیرهای دریایی 
هرمزگان قرار دارد، گفت: بنادر شــهید باهنر، شهید حقانی و هرمز در 
استان هرمزگان با بهره مندی از پایانه فعال دریایی مجهز، از اصلی ترین 

بنادر ایران در انجام سفرهای داخلی و  بین المللی هستند.
تخلیه محموله جو در بندر شهیدرجایی بندرعباس 

  گــروه خبر//  تخلیه محموله 66 هزار تنی جو در مجتمع بندری 
شهیدرجایی بندرعباس آغاز شده است.به گزارش خبرنگار دریا، رئیس 
اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: تخیله این 
کاالی اساســی تا شش روز آینده به پایان می رسد.غالمحسین کتابی 
افزود: نهاده های دامی به صورت حمل یکسره از کشتی با حدود دو هزار 
کامیون به سراسر کشور فرستاده می شود.وی گفت: از ابتدای سال تاکنون 
سه فروند کشتی حامل نهاده های دامی از جمله ذرت و جو با ظرفیت 
1۹5 هزارتن در این بندر پهلو گرفته اســت.رئیس اداره امور بندری 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این میزان نسبت به مدت 
مشابه پارسال 100 درصد افزایش داشته است.کتابی افزود: به زودی و 
پس از انجام مراحل گمرکی یک کشتی دیگر حامل ذرت به میزان 66 
هزار تن نیز در بندر شهیدرجایی بندرعباس پهلو می گیرد.مجتمع بندری 
شهیدرجایی بندرعباس رتبه دوم واردات کاالی اساسی در کشور دارد.
در این بندر شش پست اسکله ویژه کاالی اساسی و 15 انبار مسقف به 

مساحت 130 هزار مترمربع اختصاص داده شده است.

خبری  

گروه گزارش // مساجد شهر هنگویه در بستر 
زمان تغییرات زیادی در نوع معماری داشته اند 
و با وجود تعمیر و بازســازی برخی از مساجد 
هنگویه هنوز هم می شــود آثاری از معماری 

سنتی را در این مساجد به وضوح دید.
    در دو قســمت پیشــین نوشــتار به برخی از 
ویژگی های معماری در مســاجد شهر هنگویه 
پرداخته شــد، در این نوشتار تالش بر این است 
تا از نگاه های دیگــری به این موضوع پرداخته 
شود و مســاله اصلی این است که معماری سنتی 
مساجد شهر هنگویه در بستر زمان به چه صورت 
جای خود را به معماری مدرن داد و نقش معماری 
مدرن در کدام بخش مســاجد هنگویه بیشــتر 
خودنمایی می کند. مســاجد هنگویه هم همانند 
سایر مساجد از بخش های متعددی تشکیل شده 
که برخی از این بخش ها نظیر شبستان که کاربرد 
 زیادی در گذشــته داشته به تدریج از بین رفته و 
بخش های جدیدی نظیر گنبد در برخی از مساجد 
شهر هنگویه اضافه شده اســت. شاید استقامت 
 مصالح ســاختمانی جدید و اســتحکام سقف و 
ســتون هایی که در مساجد جدید هنگویه ایجاد 
می گردد، بنای گنبد را بر باالی مساجد هنگویه 
امکان پذیر ساخته است. در گذشته مساجد جنوب 
ایران و به ویژه مساجد منطقه بستک و شهر هنگویه 
گنبد نداشتند، ولی در حال حاضر ساختن گنبد بر 
مساجد جنوب ایران و به ویژه مساجد جامع برخی 
از روستاها و شهرهای منطقه بستک و شهر هنگویه 
معمول شده است. در این نوشتار که با حمایت های 
شورای اسالمی شهر هنگویه و شهردار پر تالش 
و فرهنگ دوست این شــهر جناب آقای جمعه 
 حراسی به رشته تحریر در می آید در نظر دارد به 
مؤلفه های دیگری از معماری ســنتی مســاجد 
هنگویه در بســتر تاریخ پرداخته و نشان دهد که 
این معماری در بســتر زمان چه تحولی را پشت 
سر گذاشته است و معماری مساجد قدیم و جدید 
هنگویه چه تفاوتی با همدیگر دارد. هر بخش از 
ارکان مساجد هنگویه در گذر زمان تغییراتی داشته 
است. مســاجد قدیمی هنگویه گنبد نداشته و در 
معماری سنتی مساجد شهر هنگویه گنبد جایگاهی 
نداشته اســت. گنبدها نیز یکی از عالئم معماری 
اسالمی هستند که متنوع ترین آنها در ایران به کار 
گرفته شده اند. این گنبدها از خشت خام با اندود 
کاه گل یا آجر و سنگ در سرتاسر ایران اسالمی 
خودنمایی می کنند. گنبد های رنگین کاشی کاری 
شــده و گاه طال کاری شــده نیز از خصوصیات 

مساجد ایرانی به شــمار می رود. گنبد سازه ای 
معمارانه شبیه نیم کره ای توخالی است تاریخ ساخت 
گنبد با مواد گوناگون به پیش از تاریخ می رســد. 
 گنبدهای پیش کرده، پیش رونده به انگلیســی:

در  باســتان  میانــه ی  خــاور  در   )corbel(
ساختمان ها و مقبره ها یافت می شود. ساخت اولین 
گنبدهای فنی پیشرفته در اروپا در انقالب معماری 
رومی آغاز شــد، هنگامی که رومی ها فضاهای 
بزرگ داخلی معابد و ساختمان های عمومی، مانند 
پانتئون را می ساختند. گنبد را می توان به شکل یک 
کمان که با چرخش حول محور عمودی مرکزی 
آن به وجود می آید تصور کرد. همچنین گنبدهای 
قوسی شکل، اگر درســت طراحی شوند دارای 
استحکام زیادی هستند و می توانند فضای زیادی 
را بدون ســتون محافظ پوشش دهند. گنبدهای 
 )corbel( :پیش کرده، پیش رونده به انگلیسی
با پیش روی افقــی در هر طبقه از دیوار به وجود 
می آیند به طوری که هر طبقه نسبت به طبقه پایینی 
بیشتر به داخل متمایل می شــود و در پایان کل 
محوطه در یک نقطه به هم می رسد. گاهی به این 
نوع گنبد، گنبدنما گفته می شود. گنبد واقعی، گنبدی 
است که به طور فزاینده ای به سمت داخل زاویه دار 
شــده و در نهایت نســبت به پایه گنبد زاویه ۹0 
درجه پیدا می کند.گنبدها با توجه به مساحت بنای 
مسجد و متناسب با آن ساخته می شد. با تعاریفی 
که از گنبد عنوان شده است و حتی گنبدهایی از 
خشت و گل در گذشــته وجود داشته است، این 

سئوال همواره به ذهن متبادر می گردد که چرا در 
مساجد جنوب ایران و به ویژه در شهر هنگویه که 
موضوع این نوشتار می باشد، گنبد وجود نداشته 
اســت. دالیل این امر می تواند متعدد باشد. عدم 
استحکام مصالح و کوچک بودن مساجد هنگویه 
در گذشــته یکی از این دالیل بوده است. معموال 
مســاجدی که گنبد دارند، دارای وســعت بیشتر 
بوده و در ســقف مسجد فضای کافی برای ایجاد 
گنبد وجود دارد. اما بســیاری از مساجد قدیمی 
هنگویه پیش از بازســازی کنونی آن ها، مساجد 
بزرگی نبوده و دارای ســقف های به نسبت کوتاه 
 بودند. مصالح به کار برده شده در ساخت دیوار و 
ستون های مساجد هنگویه بعد از خشت و گل، 

سنگ و گچ بوده است.
    گنبد معموال بر باالی ســازه های مستحکم بنا 
شده و ستون های متعدد مســاجد آن را تحمل 
می کنند. لذا ستون سنگ و گچی یا خشتی برای 
مدت زمان طوالنی نمی توانند گنبد را نگه دارند. 
بارش باران های سیل آسای مدت دارد نیز باعث 
چکه کردن گنید و در نتیجه تخریب آن می گردد. 
در گذشته نیز مانند اکنون ایزوگام یا قیر و گونی 
نبوده است تا از نفوذ آب در داخل گنبد جلوگیری 
نماید. لذا سقف بسیاری از مساجد شهر هنگویه 
توان تحمل گنبدها را نداشته است. از سوی دیگر 
معموال معماری سنتی مساجد شهر هنگویه تطابق 
یافته از معماری سنتی جنوب ایران و منطقه بستک 
بوده اســت و چون به صورت فراگیر در معماری 

سنتی مســاجد منطقه بستک گنبد وجود نداشته 
است، در شــهر هنگویه هم خیرین و سازندگان 
مساجد تالش داشــتند همگرا با معماری سنتی 
مساجد جنوب ایران باشــند. ایجاد یک سازه با 
مصالح قدیمی در مساجد می توانست به تخریب 
مساجد نیز منجر گردد. هر چند در شهر هنگویه 
برکه های گنبدی شکل ســاخته شده که قدمت 
برخی از آن ها تا صد ســال هم می رســد، اما 
چون ساخت گنبد در مساجد قدیمی معمول نبود، 
معماران هنگویه نیز در زمان ساخت مساجد شهر 
هنگویه اقدام به ساخت گنبد ننمودند. اما با تحولی 
که در ســاخت گنبــد در دوران کنونی به وجود 
 آمد، مسجد جامع کنونی  شهر هنگویه از مساجد 
گنبد دار بــوده و گنبدی که در آن زمان بر باالی 
 این مسجد ساخته شد در نوع خودش جالب توجه 
می باشد. مسجد الز) مسجد عایشه( در هنگویه هم 
دارای گنبد می باشد و مسجد جامع جدید هنگویه 
که در حال ساخت است نیز دارای گنبد می باشد. 
با قرار گرفتن لوستر در زیر گنبدهای ساخته شده 
در مساجد هنگویه، زیبندگی سقف مساجد هنگویه 
دو چندان شده است. گنبدها ساخته شده از بتون 
یا مصالح دیگر که در بســتر زمان از نگاه مصالح 
تغییراتی به خــود دیده اند با قیر و گونی و بعدها 
با ایزوگام پوشانده شده تا سقف گنبد و مسجد از 
 باران های ســیل آسای شهر هنگویه در برخی از 
ماه های ســال در امان باشد. گنبد مسجد جامع 
جدیــد هنگویه تمامی موارد عنوان شــده برای 

اســتحکام گنبــد در آن به کار رفته اســت و با 
معیارهای های گنبد مساجد بزرگ برابری می کند. 
تفاوت اساسی دیگری که در مساجد قدیم و جدید 
هنگویه از نگاه معماری وجود دارد ارتفاع سقف 
آن ها از کف مسجد است. مساجد قدیمی هنگویه 
معموال دارای سقف کوتاه تری بودند. فقط مسجد 
جامع هنگویه سقفش بلدتر بود تا پنکه های سقفی 
با میله های بلند بتوانند سقف مسجد را خنک کنند. 
اما مساجد کنونی هنگویه اعم از مسجد جامع شهر 
هنگویه و دیگر مساجد این شهر دارای سقف بلند 
بوده و گنبدها نیز در سقف های بلند مسجد نمای 
زیباتــری ایجاد می نمایــد. معموال چون صحن 
مساجد کنونی شهر هنگویه با ارتفاع از کف زمین 
ساخته می شود و کف فضای نمازگزاران در مسجد 
در برخی از مساجد با صحن مسجد همسان است، 
 خود بخود مســاجد بلندتر از گذشته نشان داده 
می شوند و معماران سنتی هنگویه و مناطق جنوبی 
ایران در گذشته و اکنون تالش داشتند نبوغ خود 
را در دیوارهای مرتفع، ستون های مرتفع مسجد و 
گچ کاری های ستون های مسجد به خوبی نشان 
دهند. لذا در همان دوران گذشته نیز بنای مساجد 
مرتفع تر و زیباتر از سایر بناهای اطراف بوده است 
و چون مســاجد را خانه خدا می دانستند، تالش 
داشتند بهترین مصالح زمان و بهترین نوع معماری 
در ارتباط با آن به کار گیرند. معموال به معماران و 
کارگران هنگویه ای که در ساخت مسجد مشارکت 
داشتند، حقوق و دستمزد بیشتری می دادند و هر 
معماری در هنگویه نمی توانست اقدام به ساخت 
مســجد نماید. معماران بناهای عام المنفعه مانند 
مسجد و برکه از معماران منحصر به فرد هنگویه 
بوده و بسیار کارکشته بودند. چون مساجد همیشه 
در دید نماگزاران و مردم بوده اســت، لذا هر نوع 
اشتباه در معماری دیوار، مناره، ستون ها، شبستان 
و بعدها گنبد می توانست به اعتبار معمار خدشه 
وارد کرده و دیگــر در مکان های دیگر هم به او 
کار ندهند و اگر معماری به سبک سنتی و مدرن 
مسجد خوبی بنا می نمود در شهر هنگویه و مناطق 
اطراف با دستمزد بیشتر به او کار ساخت مسجد 
می دادند. لذا معماران و کارگران زبده و توانمند در 
ساخت مساجد هنگویه مشارکت داشتند و معماران 
 به خیرین و افرادی که اقدام به ســاخت مسجد 
می نمودند، گوشزد می کردند که بهترین نوع مصالح 
و وسایل ســاختمانی در اختیار آن ها قرار دهند 
 و در گچ کاری مســاجد هنگویه نیز از گچ کاران 
حرفه ای اســتفاده می شده است. در حال حاضر 
بســیاری از گچ کاران و افرادی که ســفیدکاری 
مساجد در هنگویه را انجام می دهند از شهرهای 

دیگر ایران و به ویژه آذربایجان شرقی می آیند.

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

اگر چاق هستید ، اگر چربي خون دارید
 یا اوره خونتان زیاد است آبزیان مصرف کنید

آگهی دعوت
 مجمع عمومی فوق العاده  نوبت اول

جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مسکن 
کاشانه اعتماد کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم رأس ساعت 
بلوار   ، 18بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 1401/04/14در قشم 
ولی عصر ، کوچه احسان ، روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
از کلیه  .لذا  ، واحد 401 برگزار می شود  مجتمع مولوی طبقه 4 
اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی رأس 
ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا و کیل/ نماینده 

خود را کتباً معرفی نمایید . 
* ضمنا ًبه اطالع می رساند که اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، 
 می بایست به  همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/04/13
بانک روبروی   ، احسان  کوچه   ، ولی عصر  بلوار   ،  در محل قشم 

قرض الحسنه مهر ایران ، مجتمع مولوی طبقه 4 ، واحد 401 حاضر 
تا پس از احراز هویت و تأئید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت 

دارند .
* دستور جلسه :

- تغییر آدرس محل شرکت تعاونی طبق ماده 5 اساسنامه شرکت 
تعاونی

هیئت مدیره 
شرکت تعاونی مسکن کاشانه اعتماد قشم

آگهی حصروراثت 
احتراماً مفروض می دارد خواهان عسل رئیسی فرزند حسن با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان حسن 

رئیسی فرزند مبارک به 1400/2/12 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- رقیه خواجه فرزند محمد امین  متولد 1341/1/9 به ش.ش یک همسر فرزند مرحوم.

2- عسل رئیسی فرزند حسن امین  متولد 1381/7/7 به ش.ش 4700095679  فرزند مرحوم.
3- مهله رئیسی فرزند مبارک  متولد 1332/7/4 به ش.ش یک خواهر شفیق مرحوم.

و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

                                                شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان   

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

)قسمت سوم(

معماری سنتی مساجد شهر هنگویه

 مدت زمان زیادی اســت که  اعالم شده اســت ریختن بنزیــن در گالن در 
جایگاه های سوخت ممنوع است اما علیرغم ممنوع بودن این موضوع همچنان 
شاهد هستیم که برخی افرادی که اقدام به فروش سوخت می کنند بنزین ها را 
در گالن ریخته و حمل می کنند . در استان هرمزگان نظارت ها بر پمپ بنزین ها 
و جایگاه های سوخت بسیار ضعیف است به نحوی که شاهد هستیم برخی 
جایگاه ها با حداقل ظرفیت اقدام به سوخت رسانی می کنند و این امر موجب 
شده که صف های طوالنی برای ســوخت گیری توسط خودروها به وجود 
آید. در یکی از پمپ بنزین های شهر بندرعباس شاهد هستیم نازلی که برای 
سوخت گیری موتورسیکلت ها تعبیه شده است به جای اینکه موتورسیکلت ها 
از آن استفاده نمایند ، به افرادی که برای سوخت گیری در گالن مراجعه می کنند 
اختصاص یافته است و  موتورسیکلت ها مجبورند در محلی که اختصاص به 
خودروها دارد، ایســتاده و اقدام به زدن بنزین نمایند . در این جایگاه شاهد 
هستیم دو نازلی که مربوط به اتومبیل هاست به موتورسیکلت ها اختصاص 
داده شده و نازلی که برای موتورسیکلت هاست به گالن دارها داده شده است 
و این امر باعث شــده که خودروهایی که به جایگاه مراجعه می کنند مدت 
زمان بیشتری برای بنزین زدن منتظر بمانند . این در حالی است که بارهای 
اعالم شده است که ریختن بنزین در گالن در جایگاه های سوخت ممنوع است 
و جایگاه داران مجاز به عرضه سوخت در گالن نیستند. اما همچنان شاهد 
هستیم که این رویه در برخی جایگاه های سوخت شهر بندرعباس ادامه دارد. 
 این موضوع به دلیل عدم نظارت صحیح توســط شرکت پاالیش و پخش 
 فرآورده های نفتی اســتان بر کار جایگاه های ســوخت است چرا که اگر 
نظارت ها به اندازه کافی و به موقع انجام شود شاهد این موضوع نخواهیم بود. 
همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که در جایگاه های سوخت مشاهده می شود 
و بارها این موضوع بیان شــده  است ؛ این است که برخی از نازل ها دارای 
مشکل بوده و قادر به ارائه خدمات به شهروندان و مراجعه کنندگان نیستند به 
همین دلیل در برخی جایگاه ها شاهد صف های طوالنی برای سوخت گیری و 
معطلی رانندگان در این صف ها هستیم . اگر جایگاه داران نازل های خود را به 
موقع سرویس کرده و همه نازل ها فعال باشند، شاهد عرضه سوخت با سرعت 
بیشتر و کاهش مدت زمان انتظار رانندگان برای سوخت گیری در جایگاه ها 
خواهیم بود و این امر می طلبد که مسئوالن ذیربط نظارت بیشتری بر فعالیت 

جایگاه ها در استان داشته باشند . 

گالن ها همچنان از بنزین پر می شود
یادداشت

          امین زارعی/ دریا
Amin.zch2011 @                        gmail.com

تاریخ انتشار: 1401/04/02

آگهی مزایده )نوبت اول( 
شعبه سوم اجرای احکام حقوقي دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي 140040420000081521 بایگانی 9900676 که طي 
آن محکوم علیه احمد قاسمي فرزند حسین محکوم به پرداخت مبلغ 65/624/211/854 ریال تا تاریخ1401/03/25در حق محکوم له 
محمد دلپذیر فرزند احمد ، گردیده است که راستاي اجراي حکم صادره اموال غیرمنقول محکوم علیه شامل شش دانگ ساختمان 6 
طبقه آدرس ملک : واقع در بندرعباس رسالت جنوبي جنب پل رسالت 1- ساختمان مذکور واقع در بندرعباس رسالت جنوبي جنب پل 
رسالت با مشخصات عرصه به شماره پالک فرعي 6899 از یک اصلي ، بخش 2 ، قطعه 1 به مساحت 519 متر مربع با کاربري تجاري 
مفروز ومجزي از 369 دفتر امالک 293 صفحه 4 شماره ثبت ملک 57289 شماره سریال سند چاپي 384922 د 91 که طي راي کمیسیون 
ماده 5 مورخ1394/5/4 کاربري عرصه مذکور از فضاي سبز به تجاري تغییر کاربري داده شده است و طبق تصویر سند ارائه شده مالک 

شش دانگ عرصه فوق آقاي احمد قاسمي فرزند حسین بشماره ملي 3392278041 مي باشد .
2- ســاختمان مورد نظر در حال ساخت وداراي پروانه ساخت به شماره 6801/139025وتاریخ صدور1395/02/25 بوده که در آن ساختمان مذکور داراي یک زیر 
زمین ، طبقه همکف ، نیم طبقه و3 طبقه روي آن که همگي پروانه مذکور تجاري مي باشــند . 3- پروانه ســاختمان مورد نظر طي پیش نویس موجود در پرونده به 

تاریخ1399/10/01 برای نوبت دوم تا تاریخ1400/02/01 تمدید شده است .
4- پایانکار ساختمان مورد نظر ارائه نگردید . 5- صورتجلسه تفکیکي و سند واحدها صادر نشده است. برآورد قیمت ملک مورد نظر : با توجه و عنایت به بازدید 
صورت گرفته و طي مدارک ابرازي با توجه به عدم اخذ پایانکار وعدم صدور سند تفکیکي و با در نظر گرفتن موقعیت کیفیت و قدمت ساخت شکل هندسي ، ارزش 
منطقه اي و بافت آن ونوع مصالح بکار رفته ، انشعابات ومتعلقات آن و وضعیت فعلی بازار امالک و مستغالت ) عرضه و تقاضا ( همچنین بدون در نظر گرفتن وقفي 
بودن ، مستحق للغیر بودن ، بازداشتي بودن و تعهدات دیون و بدهي احتمالي که ممکن است به اشخاص حقیقي و حقوقي یا سایر موسسات ، بانک ها و نهادهاي 
دولتي و خصوصي داشته باشد یا در مسیر بودن یا نبودن طرح هاي عمراني و اصالحات و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازي و با در نظر گرفتن سایر 
پارامتر ها و مولفه هاي موثر بر این رابطه از نظر اینجانب ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ساختمان مورد نظر با ارزش متعلقات . )انشعاب آب وبرق ( آن جمعا مبلغ 

423،490،612،500 ریال )چهارصدو بیست وسه میلیارد وچهارصدونود میلیون و ششصدو دوازده هزاروپانصد ریال( جهت پایه مزایده اعالم مي گردد . 
* با توجه به تورم موجود ، نوسانات آتي قیمت در بازار مسکن و امالک و مستغالت ، خارج از مسئولیت کارشناس مي باشد.*

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 و صرفا یک 
 IR 0100004062012907685962 : ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره
نزد بانک 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 9 مورخ 
1401/04/15 ساعت 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام شعبه سوم 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 خودداري نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از تجدید 
مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد متقاضیان شرکت در مزایده براي 

کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجراي احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس مراجعه و نمایند .
اجراي احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



امام محمد تقی )ع( : هرکه از سازگاری دست بردارد ناراحتی به سراغش آید
) روضه بحار ج 2 ص 364(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

پنجشنبه 2 تیر 1401
23 ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3912

روزنامه منطقه جنوب کشور

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.

نمايندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد       علیرضا حائری زاده             09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر      مهران سلطانی نژاد           09211487009

سرویس شهرستانها : سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور: امین زارعی

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

روزنامه  سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی  
گستره توزیع : منطقه جنوب کشور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

دفتر : بندرعباس - بلوار امام خمینی )ره( -  سه راه دلگشا 
برج نیلوفر - ورودی غربی-طبقه پنجم - واحد 23

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
 در میان روزنامه های منطقه ای کشور

daryanews.ir : اینستاگرام

گروه گزارش//  وقتی که کلید کشتی نفتکش اقیانوس پیمای 
آفراماکس توسط رییس جمهور کشورمان به رئیس جمهور ونزوال 
در هفته گذشته تحویل شد؛ بارقه امید در صنعت کشتی سازی 
ایران ایجاد شد که می شود بار دیگر این صنعت را در راه توسعه 

اقتصادی کشورمان تجاری سازی کرد. 
  »در وصف ابعاد این نفتکش غول پیکر در مقام مقایســه می توان 
گفت که عرشــه افراماکس 2.5 برابر یک زمین فوتبال اســت و 
تجهیزات مختلف مربوط به عملیات بارگیری و تخلیه نفت به وزن 
3 هزار و 660 تن بر روی آن نصب شده است؛ از دیگر نکات قابل 
توجه در ساخت این نفتکش، میزان قابل توجه کار فنی انجام شده 
در حین عملیات ساخت اســت به طوریکه در ساخت هر فروند 
از نفتکش های افراماکس، 32۸ کیلومتر جوشکاری، 56 کیلومتر 

لوله کشی و 125 کیلومتر کابل کشی شده است.«
  هرمزگان؛ قطب صنعت کشتی سازی کشور

   اســتان مرزی و ساحلی هرمزگان بدلیل ظرفیت های فراوان در 
بخــش حمل و نقل دریایی اعم از تجــاری و صیادی و همچنین 
پوشش استان های دریایی همجوار و کشورهای حوزه خلیج فارس، 
باالترین سهم در زمینه ساخت و تعمیر انواع شناورها، انواع دکل، 
بارج و سکوی نفتی و گازی در منطقه خاورمیانه به خود اختصاص 
داده است.این اســتان مهم و راهبردی با برخورداری از ۴7 واحد 
کشتی  سازی و لنج  سازی به عنوان قطب صنعت کشتی سازی کشور 
دارای شــرکت های بزرگ کشتی سازی بوده که در این خصوص 
رتبه نخســت را در بین استان های ساحلی به خود اختصاص داده 
اســت.البته از بین واحدهای کشتی سازی و لنج سازی هرمزگان، 
مجتمع بزرگ کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( با 
حدود 50 سال سابقه فعالیت در غرب بندرعباس به عنوان بزرگترین 
مجتمع صنایع دریایی و فراساحلی کشور توان باالیی در ساخت 
و تعمیر انواع شناور، ســازه های دریایی و سکوهای نفت و گاز 
دارد و طرح های بزرگ و ارزشــمندی را در سال های گذشته به 
انجام رســانده است.به گزارش خبرنگار ایرنا، در سال های پس از 
انقالب صنعت کشتی سازی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( واگذار شد و در طول این سال ها شرکت های زیادی 
از جمله مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(، 
شــرکت صنایع دریایی ایران )صدرا(، کشــتی ســازی اروندان، 
 مجتمع شهید درویشی، مجتمع شهید جوالیی، کشتی سازی ایلکا، 
کشــتی سازی بحرامن و کشتی ســازی ناخدای جزیره در حوزه 
ساخت کشتی، ســازه های دریایی و قطعات زیرنظر آن سازمان 

مشغول به فعالیت هستند.
  اثبــات توانایی ایزوایکو در دنیا با ســاخت و تعمیر انواع 

شناورها
   مجتمع کشتی ســازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( که از 
ســال 1352 با طراحی شرکت آلمانی »بلواند فوس« پا به عرصه 
وجود گذاشت، تاکنون توانسته با تعمیر و ساخت هر نوع شناور و 
 طراحی و تعمیر بارج و سکوهای نفتی و گازی و همچنین دارا بودن 
سیستم های مختلف از آب گیری و به آب اندازی توانایی خود را 
نه تنها در ایران بلکه در دنیا هم به اثبات برساند.مجتمع کشتی سازی 
ایزوایکو که از حدود نیم قرن پیش )از سال 1352 تاکنون( فعالیت 
خود را در 37 کیلومتری غرب بندرعباس آغاز کرده است، تا قبل از 
سال ۹0 بدبینی و نبود حمایت داخلی به این مجموعه در خصوص 
مدت زمان تحویل دهی پروژه ها وجودداشت اما اکنون با تالش هایی 
کــه نیروهای توانمند و متخصص ایرانی در یک دهه اخیر از خود 
نشان داده اند؛ موفق شــده اند این وضع را بهبود ببخشند و مجتمع 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران را به صنعتی فعال و بین المللی 

تبدیل کنند.کشتی سازی با داشتن 5 هزارو 250 نفر شاغل در این 
صنعت باعث رونق و به گردش در آمدن صنایع پایین دستی شامل 
الکترود سازی ،کابل سازی ،رنگ سازی، روغن سازی، تولید فوالد، 
آلومینیوم، الکتریکال، صنعت چرم ،لوله،مس و دهها صنایع دیگر 
شده است.مجتمع ایزوایکو که تالش می کند در افق 1۴0۴ مجتمعی 
سرآمد و الگو در صنایع کشتی سازی، سکوسازی و ترمینال های 
نفتی و معدنی در منطقه خلیج فارس باشد، در ابتدای سالجاری با 
ساخت شناور کامال ایرانی پشتیبان صیادی پارس صدف توانست در 
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی شعار »توان ایرانی، کیفیت 
جهانی« خود را به اثبات برساند.این شناور به طول 6۴ متر، عرض 
12متر، ظرفیت ۹00 مترمکعب، انبار ماهی با  دمای منفی 1۸ درجه، 
تونل انجماد با دمای منفی 30 درجه و با ظرفیت 50 تن در شبانه 
روز اســت که طراحی و ســاخت آن به طور کامل در ایزوایکو و 
به دست متخصصان داخلی انجام شده است.در این شناور فضای 
زیست مناسب برای 2۴ نفر از خدمه زحمتکش دریایی که خسته 
از صید برمی گردند، وجود دارد و همچنین بخش بیمارســتانی به 
شــناور اضافه شده است که البته در آینده برای طراحی این شناور 
برنامه هایی جهت بهینه سازی داریم تا طول کشتی را 10 متر اضافه 
کنیم.همچنین شناور ابوذر 1200 متعلق به شرکت مهندسی و ساخت 
تاسیسات دریایی نیز به عنوان نخستین طرح تعمیراتی در سالجاری، 
فروردین ماه امسال وارد حوض خشک )درای داک( ایزوایکو شد 
و خردادماه امسال پس از تعمیر برای از سرگیری فعالیت خود، این 
مجموعه را ترک کرده و راهی دریا شد.این شناور با طول 177.۸۴ 
متر، عرض 3۹.16 متر و ارتفاع 12.3 متر مجهز به جرثقیل های 
1200 تنی یکی از خاص ترین شناورهای موجود در کشور بوده 
که خدمات ارزشمندی را در جهت حفظ و استخراج سرمایه های 
ملی انجام داده  اســت.البته در دوره های گذشته و سال های قبل 
ساخت و تعمیرات اساسی اینگونه شناورهای بزرگ خارج از مرزها 
و در کشورهای حوزه خلیج فارس یا کشورهای آسیای شرقی انجام 
می شــد که این امر باعث هدر رفت ارز از کشور بوده است اما از 
سال 13۹6 به عینه با راه اندازی حوض های خشک )درای داک(، 
ایزوایکو با بومی سازی دانش خود به باالترین ظرفیت ساخت و 
تعمیرات شناورها دست  یافت.خوشبختانه این مجموعه صنعتی با 
دستیابی به طراحی، ساخت و تعمیرات انواع کشتی ها و سکوهای 
نفتــی و گازی نقش راهبردی خود را در کشــور و حتی جهان به 
اثبات رسانده و ضمن جلوگیری از خروج ارز، باعث توسعه علمی، 
اشتغالزایی و توسعه اقتصادی شده که این خود تفسیر عملی شعار 

سال یعنی »تولید، دانش بنیان واشتغال آفرینی« است.
  استفاده تنها ۱۵ درصد از ظرفیت ایزوایکو در ساخت شناور

    ایزوایکــو پس از راه انــدازی »درای داک« توانایی تعمیر انواع 
 کشــتی های پهن پیکر و شــناورهای موجود در دنیــا را دارد و 
سال هاست ایران به تخصص و توان الزم برای تعمیر کشتی های 
کانتینربر، فله بر، فرآورده بر، کشتی های خاص مانند لوله گذار و 
الیروب، انواع دکل های حفاری و ســازه های فراساحلی دست 
 پیدا کرده اســت.مدیرعامل مجتمع ایزوایکو با ارائه گزارشــی از 
توانمندی ها و فعالیت های انجام گرفته با اشــاره به کیفیت باال و 
رضایت مندی کارفرمایان این مجتمع در دوره های گذشته گفت: 
هرچند توانایی و ظرفیت ساخت 10 تا 15 کشتی به طور همزمان 
در مجموعه ایزوایکو به اثبات رسیده است اما به علت نبود سفارش 
ساخت کارگاه های ما با ساخت بیگانه شده و در حال حاضر بیشتر 
تعمیرات در آن ها انجام می شود که این تنها 30 درصد از ظرفیت 
و توانمندی ما بوده و 70 درصد ظرفیت خالی مانده است.سلمان 

ضربی با اشاره به نیاز شرکت ملی نفتکش جمهوری اسالمی ایران و 
همچنین مجموعه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در بروز رسانی 
نــاوگان حمل و نقل دریایی افزود: ایــن 2 مجموعه افزون بر 60 
کشتی اقیانوس پیما نیاز دارند و این می تواند فرصتی برای همکاری 
مشــترک و اســتفاده از ظرفیت و تخصص داخلی باشد که تاثیر 
چشمگیری بر توسعه اقتصاد، اشتغال و دانش خواهد داشت. وی با 
اشاره به اهمیت حوزه اسکراپ در دنیا یادآوشد: باتوجه به اینکه عمر 
مفید شناورها در جهان ۹ سال و در ایران باالی 15 سال است و از 
آنجایی که زیرساخت مورد نیاز این مهم در مجتمع ایزوایکو وجود 
دارد با ورود به این حوزه توانایی تولید ســاالنه بیش از 2 میلیون 
تن آهن آالت را از طریق اســکراپ داریم که این یک منبع عالی 
برای صنعت فوالد کشور خواهد بود. مدیرعامل مجتمع ایزوایکو 
همچنین در خصوص زمان نیاز کشور به فعالیت در زمینه ساخت 
انواع سکوهای نفت و گاز و تعمیر ریگ های حفاری یادآورشد: در 
شرایطی که کشور نیاز مبرم به این نوع سازه های راهبردی جهت 
توسعه میدان های نفت و گاز کشــور داشت، ایزوایکو با ورود به 
این حوزه گام مهمی در مســیر حل چالش های بوجود آمده در 
صنعت نفت و گاز کشور برداشت که باعث شکل گیری دانش زایی 
و توسعه علمی گردید. مدیرعامل مجتمع ایزوایکو در بخش دیگری 
از سخنان خود تاکید کرد: صنعت دریایی به عنوان یک صنعت مادر 
می تواند بســیار تاثیرگذار بر توسعه اقتصاد، اشتغال پایدار و فعال 
شدن صنایع پایین دست باشد که شکل گیری زنجیره تامین و رونق 
اقتصادی را برای استان هرمزگان و کشور دربرخواهدداشت.ضربی 
با اشــاره به مذاکره و توافق با مجموعه های داخلی جهت ساخت 
شناورهای فله بر و نفتکش، ابراز امیدواری کرد که در ماه های آینده 
 فعالیت ساخت این طرح ها آغاز شود.وی خاطرنشان کرد: صنعت 
کشتی سازی به عنوان یکی از صنایع قدیمی هرمزگان این قابلیت را 
دارد که به راحتی فرصت اشتغال 10هـزار نفر را ایجاد کند و تالش 
داریم با جذب طرح هایی که به خارج از کشــور مراجعه می کنند، 
ظرفیتی را برای اشــتغال منطقه که از نیاز های اصلی استان است، 
ایجاد کنیم.این مســوول ادامه داد: با توجه به اینکه درحال مذاکره 
با کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران برای همکاری در طرح های 

بزرگی هستیم و همچنین وارد قراردادهایی با شرکت ملی نفتکش 
می شویم؛ پیش بینی می کنیم که صنعت دریایی استان متحول بشود 

و شکوفایی ایجادشده را تثبیت می نماییم .
  حمایت دولت سیزدهم از صنعت کشتی سازی در هرمزگان

   از آنجایی که صنعت کشتی سازی یکی از صنایع مهم در  استان 
هرمزگان است لذا توسعه و تحول در این صنعت راهبردی با جدیت 
از سوی دولت سیزدهم دنبال می شود و از آن حمایت ویژه صورت 
می گیرد.استاندار هرمزگان حمایت از صنعت کشتی سازی را یک 
اولویت مهم در دولت سیزدهم برشمرد و تصریح کرد: کشتی سازی 
در هرجای دنیا نیاز به حمایت دارد و ما از این مجموعه با تمام توان 
حمایت خواهیم کرد.مهدی دوستی با اشاره به اینکه کشتی سازی با 
اقتصاد دریا در هرمزگان شناخته شده و از دیرباز همین بوده و توسعه 
ایران در محوریت دریا است، افزود: رونق تولید و فعالیت پی در پی 
صنعت کشتی  ســازی یکی از اصلی ترین نقش  های ما در استان 
است و بدنبال این هســتیم تا قدم  های الزم را برای رونق واقعی 
صنعت کشتی ســازی و فوالد در این منطقه برداریم.وی با اشاره 
 به عقب ماندگی صنعت کشتی سازی هرمزگان گفت: متاسفانه در 
سال  های گذشته کشتی سازی در استان و کشور رونق خوبی نداشته 
و در رقابت با ســایر کشورها مانند کره جنوبی عقب افتاده بود اما 
امروز شاهد شکوفایی این صنعت مهم هستیم.نماینده عالی دولت 
در استان هرمزگان، هرمزگان را یکی از استان های با ظرفیت باال 
توصیف کرد که می تواند در عرصه  های مختلف از جمله در صنعت 
کشتی سازی و فوالد توان خود را به نمایش بگذارد و برای کمک 
به این صنایع قول خواهیم داد موانع را برداشته و در جهت پیشرفت 
آن گام های مهمی برداریم اما برداشتن این گام مهم در جهت توسعه 

کشور و استان هرمزگان در گروه وحدت و همدلی است.
  ضرورت توسعه کشتی سازی هرمزگان برای ایجاد اشتغال پایدار

   منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی و صنایع فراساحل )ایزوایکو( 
ظرفیتی عظیم در اســتان هرمزگان است و نقش بسزایی در ایجاد 
فرصت شــغلی در منطقه دارد و از همین رو توسعه آن برای ایجاد 
فرصت های جدید اشتغال پایدار بسیار مهم و حائز اهمیت است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در دیدار با 

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی و صنایع فراساحل 
ایران اظهارداشت: وجود خلیج فارس، دریای عمان و دسترسی به 
آب های آزاد اهمیت منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی و صنایع 
فراساحل ایران را دوچندان کرده است و برای تقویت این مجموعه 
مهم اقتصادی از هیچ کمکی دریغ نخواهدشد.احسان کامرانی ادامه 
داد: تقویت صنعت کشتی سازی برای ساخت و تعمیر کشتی های 
غول پیکر از اهمیت بسزایی برخوردار است و در همین راستا 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.وی 
تصریح کرد: مجتمع کشتی  سازی توانسته به توانمندی های مناسبی 
در زمینه ســاخت انواع شناور و کشتی های اقیانوس پیما و حتی 
ســاخت سکوهای نفت و گاز دست پیدا کند که این دستاوردها با 
تالش متخصصان کشورمان محقق شده است و باید از این ظرفیت 
به بهترین شکل برای تقویت زیرساخت های دریایی کشور استفاده 

کرد.
   نوسازی شناورها اولویت اصلی سازمان بنادر و دریانوردی

   نوســازی شناورها و ساماندهی ســفرهای دریایی و همچنین 
حمایت از تولید داخل و شرکت های دانش  بنیان اولویت های اصلی 
سازمان بنادر و دریانوردی در سال 1۴01 است.معاون امور دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی هم 26 خرداد امسال در حاشیه بازدید از 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش در 
خصوص نوسازی شناورها گفت: امیدواریم شاهد استفاده حداکثری 
از ظرفیت دریایی، صنایع دریایی و دریانوردی کشور باشیم و در این 
راستا، نیازمند شناسایی بازارهای هدف و بازاریابی مناسب هستیم.

علی نازی ادامه داد: شرکت های مختلفی در حوزه صنایع دریایی و 
دریانوردی فعالیت می کنند و ممکن است حمایت های الزم از برخی 
شرکت های دانش بنیان وجود نداشته باشد، بنابراین باید به گونه ای 
عمل کرد که حمایت و پشتیبانی مناسب از شرکت های مذکور در 
دســتورکار قرار گیرد.وی با تاکید بر اینکه رویکرد سازمان بنادر، 
حمایت از تولید داخل و شرکت های دانش بنیان در حوزه دریایی 
است، عنوان کرد: سازمان بنادر در راستای تحقق شعار سال 1۴01 
که از ســوی مقام معظم رهبری تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین 
نام گذاری شده اســت، حرکت می کند.معاون امور دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی افزود: سازمان بنادر همواره حمایت های مادی 
و معنوی از شرکت های دانش بنیان را مدنظر قرار داده است و در 
راستای حمایت مالی از طریق وجوه اداره شده، تسهیالت ویژه ای 
در حوزه ساخت صنایع دریایی تدارک دیده شده و حمایت خاص 
از شرکت های دانش بنیان، دنبال می شود.وی با بیان اینکه سازمان 
بنادر و دریانوردی در حوزه حمایت از شرکت های دانش  بنیان در 
کشور سرآمد است، گفت: سازمان بنادر در حوزه های دانشگاهی 
و علمی، گام به گام با دانشــگاه ها، حرکت کرده و خوشــبختانه 
موفقیت های بسیاری به دست آمده است.معاون برنامه ریزی، توسعه 
مدیریت و منابع ســازمان بنادر و دریانوردی نیز در حاشــیه این 
نمایشگاه گفت: براساس اسناد باالدستی از جمله سند تحول دریا 
 در طول هشت تا 10 سال آینده سهم دریا در اقتصاد کشور 2 برابر 
می شود که این افزایش در راستای تحقق اهداف جمهوری اسالمی 
در سواحل شمال و جنوب کشور به منظور سوق دادن رشد جمعیت 
و صنعت در سواحل کشــور  زیرنظر شورایعالی توسعه سواحل 
مکران، شورایعالی توسعه دریایی تحقق می یابد. حسن بیک محمدلو 
 با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند همکاری های چند جانبه به 
دستگاه های مختلف اســت، افزود: سازمان بنادر و دریانوردی به 
نمایندگی از وزارت راه و شهرســازی، شــیالت و صنایع دریایی 

 به نمایندگــی از وزارتخانه هــای صنعت، معــدن و تجارت و 
جهاد کشــاورزی از جمله دســتگاه های همکار برای رسیدن به 
افزایش 2 برابری سهم دریا در اقتصاد کشور است.وی با بیان اینکه 
برای رسیدن به هدف عالوه بر همکاری مشترک دستگاه ها نیازمند 
حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سواحل کشور به ویژه 
خلیج فارس و دریای عمان هســتیم، افزود: سازمان بنادر و دریا 
نوردی در این زمینه از حضور تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

برای پیشبرد اهداف جمهوری اسالمی استقبال می کند.
  صنعت کشتی سازی در کشورمان بومی شده است

   ساخت کشتی از جمله صنایع بزرگ و مادر در هر کشور بویژه در 
استان های ساحلی و متصل به آب های بین المللی است و از رهاورد 
این صنعت می توان ضمن دســت رد به وابستگی به عنوان یکی از 
صنایع ارز آور و تولید ثــروت به دنیا نگاه کرد که این صنعت در 
کشورمان بویژه در کشتی سازی بومی شده است.رونق این صنعت 
برای ایران به دلیل پیشرفت و ورود تکنولوژی های نوین در صنایع 
دریایی و همچنین باتوجه به اینکه در شمال و جنوب کشور دریا 
بوده، بسیار مهم است و ضمن خودکفایی و خوداتکایی در بخش 
صادرات و ارزآوری، مقرون به صرفه نیز بوده و از ظرفیت های بسیار 
باالیی برای اشتغال برخوردار است که می طلبد توجه بیشتری به این 
صنعت گران شــود.در سال های گذشته پویش خودکفایی در این 
صنعت با ساخت و به آب اندازی چندین فروند کشتی بنام استان های 
مختلف در کشتی سازی هرمزگان شکل گرفت اما به تدریج و در 
میانه راه به دلیل حمایت نشــدن، از رونق افتاد و حتی برخی برای 
تعمیرات نیز به کشورهای همسایه دور و نزدیک چشم دوختند اما با 
تحریم های اقتصادی، زمینه یک بازگشت به خویشتن در این صنعت 
فراهم شد.ســاالنه حدود 50 هزار کشتی بزرگ اقیانوس پیما در 
خلیج فارس و دریای عمان تردد می کنند و جمهوری اسالمی ایران 
در شمال این آب های بین المللی، یکی از مناطق مستعد برای توسعه 
صنعت دریایی است.ایران با بیش از پنج هزار و  ۸00 کیلومتر مرز 
آبی در شمال و جنوب یکی از کشورهای دریایی جهان محسوب 
می شود و افزایش سرمایه گذاری ها در صنعت دریایی کشور در 
توسعه و رشد اقتصاد دریا محور کشور نقش مهمی ایفا می کند.و اما 
مجتمع کشتی سازی ایزوایکو در غرب بندرعباس باتوجه به وجود 
ســه هزار کیلومتر مرز آبی کشور در هرمزگان و همچنین توسعه، 
بهره برداری، گسترش حمل و نقل مواد نفتی و افزایش رفت و آمد 
واحدهای شناور در منطقه استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان 
در سال 52 با طراحی شرکت آلمانی )بلوم اندفوس( به منظور جذب 
بخش بزرگی از بازار تعمیرات و ساخت شناور با وسعت یکهزار و 
100 هکتار در 37 کیلومتری غرب بندرعباس احداث شده است.

مجتمع ایزوایکو همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی 
خلیج فارس در غرب بندرعباس را برعهده دارد؛ این منطقه ویژه 
صنعتی اقتصادی که در ســال 13۸0 شکل گرفته است، ابزارها و 
زیرســاخت های الزم را برای ساخت و تعمیر کشتی و سازه های 
دریایی را برای چندین شرکت فعال در این صنعت، فراهم کرده است.
در واقع در سال های گذشته کشتی های کوچک و بزرگ زیادی از 
جمله کشتی »ایران- شهرکرد« با ظرفیت 2 هزار و 200 تی .ای.

یو به عنوان دومین کشتی کانتینر بر اقیانوس پیمای، شناور »حجاز 
66« با ابعاد 1۴ در 67 متر، شــناور چهار هزار تنی »آمیتیس« به 
طول حدود 100 مترو عرض 17متر، سه سکوی نفتی با ظرفیت 
تولید هرکدام روزانه 25 هزار بشــکه نفــت خام و نفتکش آرگو 
)ArGo(  با وزن 56هزار در حوض خشــک مجتمع صنعتی 

ایزوایکو به صورت اساسی و تخصصی تعمیر شد.

 تجاری سازی صنعت کشتی سازی 
در دولت سیزدهم

گروه خبر// رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی 
شــرکت آلومینیوم المهدی،گفت: متقاضیان 
جهت ثبت نام در مرکز آموزش علمی کاربردی 
شــرکت آلومینیوم المهدی می توانند بدون 
شــرکت در کنکور و فقط با مراجعه به سایت 

سازمان ســنجش و آموزش کشور، نسبت به 
ثبت نام در این مرکز اقدام نمایند.

   محسن عامری سیاهویی در گفت وگو با خبرنگار 
روزنامه دریا با اشاره به اینکه مرکز آموزش علمی 
کاربردی شرکت آلومینیوم المهدی در سال 13۸۸ 
با هدف ارائه آموزش های کاربردی به دانشجویان 
 راه اندازی شده اســت، اظهار داشت: هم اکنون 
این مرکز دارای چهار رشــته کاردانی شــامل 
»متالورژی تولید آلومینیــوم«، »برق صنعتی«، 
»مکانیک تاسیســات صنعتــی«، »ایمنی کار و 
حفاظت فنی« و همچنین چهار رشته کارشناسی 
شــامل »متالورژی ذوب فلزات«، »مهندســی 
فناوری مکانیک ماشین افزار«، »مهندسی فناوری 

 »HSe کنتــرل- ابزار دقیق« و »کارشناســی 
می باشد.وی خاطرنشان کرد: مرکز المهدی تنها 
مرکز آموزش عالی در استان هرمزگان و از معدود 
 مراکز سطح کشور بوده که توسط یکی از صنایع مادر 
راه اندازی، و آموزش به دانشــجویان در آن به 
صورت کامال کاربردی و در شــرایط واقعی کار 
صورت می پذیرد که یکی از رسالت های اصلی 

دانشگاه جامع علمی کاربردی است.
   رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شــرکت 
آلومینیوم المهدی در ادامه یادآور شــد: از دیگر 
مزیت های این مرکز، اســتفاده از اساتید مجرب 
و نخبه است که بخش زیادی از آن ها در صنایع 
غرب شهر بندرعباس مشغول به فعالیت بوده و این 

مهم موجب شده است آموزش به دانشجویان جنبه 
کاربردی بیشتری پیدا کند.

  عامری ســیاهویی، بیان کرد: در اختیار داشتن 
کارگاه های تخصصی بــا آخرین فناوری های 
موجود در کشور نیز از دیگر وجوه تمایز این مرکز 
با سایر مراکز است که دانشجویان فارغ التحصیل 
شده را در شرایط علمی و تخصصی مطلوبی قرار 
می دهد. وی در پایــان افزود: متقاضیان جهت 
ثبت نام در مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت 
آلومینیــوم المهدی می توانند بدون شــرکت در 
کنکور و فقط با مراجعه به سایت سازمان سنجش 
و آموزش کشور، نسبت به ثبت نام در این مرکز 

اقدام نمایند.

پذیرش بدون کنکور در مرکز آموزش علمی کاربردی آلومینیوم المهدی

گروه خبر//  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان 
گفت: در یک ماه اخیر هشــت قرارداد جدید سرمایه گذاری 
به ارزش ۷۶ هزار و ۷۴۵ میلیون ریال در شــهرک ها و نواحی 

صنعتی استان منعقد شد. 
   ســید امیر امیری زاد افزود: این طرح ها شــامل زمین هایی با 
 کاربری صنعتی، کارگاهی و خدماتی به مساحت 2 هکتار بوده که به 

سرمایه گذاران واگذار شد.
   به گزارش ایرنا،وی خاطرنشــان کــرد: همچنین در این مدت 
2 طرح صنعتی با ســرمایه گــذاری 66 هــزار و 71۹ میلیارد 
ریال در شــهرک های صنعتی هرمزگان به بهره برداری رســید 
 کــه با افتتاح آن برای  135 نفر اشــتغال ایجاد شــد.مدیرعامل 
شرکت شــهرک های صنعتی هرمزگان تصریح کرد: با حمایت و 
پیگیری های این شرکت 6 طرح صنعتی راکد مستقر در شهرک ها 

و نواحی صنعتی استان وارد چرخه تولید شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد

انعقاد 8 قرارداد سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی هرمزگان 

گروه خبر//  معاون بهره برداری شرکت مدیریت تولید برق 
هرمزگان گفت : انرژی تولیدی نیروگاه بندرعباس در سه ماه 
اول سال 1۴۰1 از مرز یک میلیارد و ۴1۶ میلیون و ۹۳۰ هزار 

کیلووات ساعت گذشت .
     بــه گزارش خبرنگار دریا؛ » مهدی مرادی « با اشــاره به 
مشــارکت این نیروگاه در جذب بار راکتیو سلفی جنوب شرق 
کشور و تصحیح ولتاژ منطقه، اظهار داشت: از این میزان انرژی 
تولیدی یک میلیارد و ۴11 میلیون و 610 هزار کیلووات ساعت 
سهم واحدهای بخار و پنج میلیون و 320 هزار کیلووات ساعت 

سهم واحدهای گازی بوده است.
   معاون بهره برداری نیروگاه بندرعباس خاطرنشــان کرد: این 
نیروگاه درخرداد  ماه امسال نیز بالغ بر 67۹ میلیون و 120 هزار 

کیلووات ساعت انرژی تولید کرده است .
    مــرادی در پایــان افــزود: نیروگاه بندرعبــاس با ۴ واحد 
 بخاری و 2 واحد گازی بــا ظرفیت یک هزار و 320 مگاوات 
 بــه عنــوان بزرگترین نیروگاه جنوب شــرق کشــور ، نقش 
بسزایی در پایداری شــبکه برق سراسری و تامین برق استان 

دارد.

در 3 ماه اول سال1401 محقق شد

تولید یک میلیارد و ۴۰۰  میلیون 
کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس

گروه خبر// جلســه مشترک اداره کل امور مالیاتی 
استان هرمزگان و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف 
بندرعباس با هدف تعامل هرچه بیشتر و موثرتر و به 
منظور تبیین  و تشریح دستورالعمل تبصره ماده 1۰۰ 
قانون مالیات های مستقیم و نحوه ارائه اظهارنامه های 
مالیاتی عملکرد سال 1۴۰۰، در محل سالن اجتماعات 

اتاق اصناف بندرعباس برگزار شد.
   بــه گزارش خبرنگار دریــا، مدیر کل امور مالیاتی 
هرمزگان در این جلســه به نقش و جایگاه اصناف 
به عنوان عامل مهمی در رشــد و بالندگی اقتصادی 
 کشــور اشاره کرد و تعامل سازنده بین اتاق اصناف و 
اتحادیه های صنفی و اداره کل امور مالیاتی را بسیار 
مهم عنوان کرد. رضا آخوندزاده با اشــاره به صدور 
دســتورالعمل تبصره ماده 100 قانــون مالیات های 
مستقیم از سوی ســازمان امور مالیاتی کشور برای 
عملکرد ســال 1۴00، گفت: تبصره ماده 100 قانون 

مالیات های مســتقیم در راستای عدالت مالیاتی بوده 
و میزان مالیات مقطوع براســاس اطالعات موجود و 
دریافتی از پایگاههای اطالعاتی سازمان و یا فروش 
ابرازی حســب مورد تعیین می شود.رضا آخوندزاده 
با تشریح کلی و تغییرات اعمال شده در دستورالعمل 
تبصره ماده 100 قانون مالیات های مســتقیم، افزود: 
ســازمان امور مالیاتی کشــور با توجه به شــرایط 
سخت کرونایی حاکم بر مشــاغل در سال 1۴00 و 
به منظــور تکریم مودیان و تســهیل وصول مالیات 
و ایجــاد هماهنگی و وحدت رویه در کل کشــور، 
میزان مالیات عملکرد سال 1۴00 برخی از صاحبان 
 مشاغل را با شرایطی به صورت مقطوع تعیین نموده

 اســت. وی، ضمن تاکید بر اینکه مودیانی که میزان 
فروش آنها بر اساس اطالعات استخراج شده از پایگاه 
 اطالعات سازمان مالیاتی بیش از ۴۸ میلیارد ریال باشد، 

نمی توانند از این تسهیالت استفاده نمایند و باید نسبت 
به ارائه اظهارنامه عادی اقدام نمایند، تصریح کرد: سقف 
فروش کاال و خدمات افراد مشمول این تبصره به 100 
برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، 
یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یافته است و کلیه افرادی 
 که میزان فروش آنها در سال 1۴00 از این مبلغ کمتر

 باشــد، می توانند از تسهیالت این ماده استفاده کنند.   
مدیــرکل امور مالیاتی اســتان هرمــزگان، در ادامه 
ضمن اشــاره به مزایای این ماده، هدف از اجرای آن 
را تکریــم ارباب رجوع عنوان کــرد و گفت: هدف 
از انجام این دســتورالعمل جلــب رضایت مودیان و 
تکریم ارباب رجوع و تســهیل در پرداخت مالیات 
می باشــد. مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان، تاکید کرد 
صاحبان مشــاغل برای بهره مندی از تســهیالت و 
معافیت های قانونی اظهارنامــه و تبصره ماده 100 

تا پایان خردادماه فرصت دارند با مراجعه به ســایت 
my.tAx.Gov.ir نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه 
مالیاتی عملکرد سال 1۴00 خود اقدام نمایند. باصره 
رئیس اتاق اصناف هرمزگان نیز در این جلسه گفت: 
 حمایت از اصناف و بازاریان وظیفه همه مســئوالن 
 اســتاتی اســت و بر همراهی و همگامی بــازار با 

سیاست های دولت در طول تاریخ تاکید کرد و ادامه 
 داد بازاریان هرمزگان آماده هستند همسو و هم راستا با 
 سیاســت های دولت در تأمیــن درآمدهای مالیاتی 
 دولت قــدم بردارند.و آمادگی اتــاق اصناف جهت 
هرگونه همکاری الزم با اداره امور مالیاتی اســتان را 

اعالم نمود.

نشست مشترک امور مالیاتی و اتاق اصناف هرمزگان


