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

به گزارش خبرنگار دریا ؛ امید رنجبر با دفاع از مشــاوران امالک که در بازار متالطم مسکن و حبابی شدن
قیمت ملک تقصیری ندارند؛ اظهار داشت:قیمت گذاری برخی از سازندگان ،مافیای مسکن و دالل های پنهان
باعث افزایش قیمت و حبابی شدن قیمت امالک شده است .رنجبر خاطرنشان کرد :محتکران مسکن هم بایستی

و پارکینگ داران بندرعباس گفت :بایستی
سازوکاری فراهم شود تا انتقال پول و خرید
وفروش امالک توســط دالالن رصد شده و
مالیات به گونه ای از آنها اخذ شود تا داللی
برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد.رنجبر
مدعی شد :مشاوران امالک وارد حوزه داللی
ملک و خودرو نمی شوند و از طرفی دیگر
قانونگذار برای فعالیت شان در خرید وفروش
و ساخت وساز منعی قائل نشده است و آنها
مالیات و عــوارض فعالیت در این حوزه را
می پردازند.وی گفت :البتــه داللی قانونی
که با ســود منطقی همراه باشــد و مالیات
وعوارض هم پرداخت شود ،جرم محسوب
نمی شــود.رئیس اتحادیه امالک ،اتومبیل و
پارکینگ داران بندرعباس از عدم نظارت بر

افزایش قیمت مسکن توسط متولیان مربوطه
نیز انتقاد کرد و افزود :اتحادیه در این حوزه
نقشی ندارد و متولی صدور پروانه کسب و
نظارت بر عملکــرد اعضای این صنف می
باشد.وی گفت :از بهمن سال گذشته سامانه
اصناف قطع اســت و  30پرونــده مجوز
فعالیت مشاور امالک در انتظار وصل شدن
این سامانه است.رنجبر تعداد مجوز فعالیت
مشاوران امالک در بندرعباس را 800مجوز
اعالم و افزود :البته حدود صد مشاور امالک
بدلیل وضعیت و کسادی بازار مسکن نیمه
فعال و یا غیرفعال هســتند.رئیس اتحادیه
امالک ،اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس
البتــه فعالیت این تعداد مشــاور امالک در
بندرعباس را بیشتر از میزان مورد نیاز شهر

اسالمی شهر بندرلنگه با شیخ مسعودراهبر ،امام جمعه
اهل سنت شهرستان بندرلنگه دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار امام جمعه اهل سنت شهرستان بندرلنگه
پس از تقدیر از حضور مدیران مالیاتی استان؛ با اشاره به
اهمیت مالیات در عمران و آبادانی و ضرورت پرداخت
قانونی آن اظهار داشت :با توجه به شرایط کنونی اقتصاد
پرداخت مالیات ضرورت جامعه بوده و به نوعی مشارکت
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پاالیشگاه ستاره خلیجفارس پر فروغ
در صادرات فرآورده و ارزآوری
بازدید فرمانده نیروی دریایی عمان
از کارخانجات نداجا در بندرعباس

بیکاران و بیماران بی پول در شهر صنایع

4
4
2

طرح ملی ارتقای کیفیت محصوالت سنگین
تضمین کننده ادامه تولید پاالیشگاه بندرعباس

خواند وافزود :از طرفی دیگر قانون ســقف
و حدود پروانه صنفی را برداشــته است و
محدودیتی برای صدور پروانه کسب وجود
ندارد.رنجبر گفت :متقاضیان پروانه فعالیت
مشــاور امالک و خودرو بایستی دوره های
تخصصی در حوزه انعقاد و تحریر قراردادها
و قوانین مرتبط بگذرانند و دو ضامن معتبر
و دو مشاور حقوقی وفنی هم بایستی داشته
باشند و در مصاحبه حضوری ثبت اسناد نیز
موفقیت الزم را داشته باشند و گواهی عدم
سوء پیشــینه و عدم اعتیاد نیز ارائه دهند تا
بتوانند مجوز فعالیت دریافت کنند .

داشتن اقتصادی پویا نیازمند مشارکت و یاری مردم
در پرداخت مالیات است

به گزارش خبرنگار دریا ؛ در ششــمین روز از هفته
فرهنگ مالیاتی ،مدیرکل ،معاونین و مسئولین اداره کل
امورمالیاتی هرمزگان به همراه معاون سیاســی،امنیتی
واجتماعی فرمانداربندرلنگه ،شهردار و اعضای شورای

تخصیص  110میلیارد اعتبار ویژه
ح های محرومیت زدایی در کشور
طر 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس در مجمع عمومی سالیانه این شرکت تاکید کرد

گــروه خبر  //مدیرعامل شــرکت
پاالیش نفت بندرعباس با اشــاره
بــه اهمیت پــروژه ارتقای کیفیت
محصوالت ســنگین در این شرکت
گفت :ادامه حیات و تولید مســتمر
پاالیشگاه نفت بندرعباس در آینده
به این طرح وابسته است.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتر
هاشــم نامور در مجمع عمومی عادی
سالیانه شرکت پاالیش نفت بندرعباس
گزارشــی از اقدامات صورت گرفته
در رابطه بــا اجرای طرح ملی ارتقای
کیفیت محصوالت سنگین این شرکت

عموم مردم در امور مربوط به خودشــان محســوب
میشود.شیخراهبرعنوانکرد:داشتناقتصادیپویاودارای
برنامه های سازنده نیازمند مشارکت و یاری مردم در
تحقق سیاســت قطع وابستگی از نفت و اداره کشور با
مالیات می باشــد.امام جمعه اهل سنت در شهرستان
بندرلنگه گفت  :احــدات پروژه هایی از محل مالیات
برای آگاهــی مردم از آثار مالیاتــی که پرداخت می
کنند و تشــویق آنان در پرداخت به موقع مالیات الزم
و ضروری بوده و در این مورد بایدکارهای بیشــتری
انجام شــود .گفتنی اســت رضاآخوندزاده ،مدیر کل
امورمالیاتی هرمزگان گزارشی از مالیات های وصول
شده و پرداختی به شهرداریها و دهیاریهای شهرستان
بندرلنگــه ارائه نمود و در پایان گفت :ما خدمتگزاران
مردم در نظام مالیاتی پایبند مفاد منشور حقوق مودیان
بوده و در راســتای قانون و مقررات مالیاتی تمام توان
خود را جهت حمایت از فعاالن اقتصادی شهرســتان
بندرلنگه و رشد اقتصادی استان هرمزگان و شهرستان
بندرلنگه بکارخواهیم گرفت .

کک اسفنجی مورد استفاده در صنایع
آلومینیوم سازی کشــور که در حال
حاضر به میزان  ۳۵۰هزار تن در سال
است تامین می شود.
مدیرعامــل شــرکت پاالیش نفت
بندرعبــاس تصریح کــرد :حفظ و
صیانت از محیط زیســت ،اســتمرار
تولید ،قطع وابستگی به خارج از کشور،
جلوگیری از خروج ارز ،بهبود عملکرد
اقتصادی ،بومی ســازی دانش فنی و
ارائه کرد و گفت :در این طرح با تالش و فرانســه بود ،بومی سازی شد .وی ایجاد اشتغال بخشی از دستاوردهای
متخصصان داخلــی دانش فنی طرح افزود :در این طرح بــا تغییر الگوی اجرای این طرح است.
که پیش از این تنها در اختیار آمریکا پاالیشــی و متناســب با نیاز کشور،

آغاز هشتمین دوره جشنواره انبه و یاسمین ُگل در میناب

امام جمعه اهل سنت بندرلنگه :

گروه خبر  //امام جمعه اهل ســنت بندرلنگه:داشتن
اقتصادی پویا نیازمند مشــارکت و یــاری مردم در
امرپرداخت مالیات است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی خبر داد

ادامه در همین صفحه

مشاوران امالک در گرانی مسکن نقشی ندارند

ادامه از تیتر یک //

تشکیل کارگروه ارزیابی و نظارت بر عملکرد
جذب و اشتغال نیروهای بومی در صنایع
2

شناسایی شوند و خانه های خالی توسط مردم و مشاوران و فعاالن مسکن بایستی به نهادهای مربوطه اعالم شود
تا با اخذ مالیات از خانه های خالی ،امالک بدون اســتفاده و خالی وارد چرخه عرضه شوند وبخشی از کمبود
مسکن برطرف شود .رئیس اتحادیه امالک ،اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس با بیان اینکه اطالع داریم که
برخی از مالکان حتی به نام سرایدارشان قراردادهای صوری منعقد می کنند تا از دادن مالیات وعرضه ملک شان
فرار کنند؛ تاکید کرد :این فراریان مالیاتی ومحتکران امالک بایستی شناسایی و با آنها برخورد شود .

رئیس اتحادیه امالک  ،اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس :

وی همچنین از آمادگی اتحادیه مشاوران
امالک بــرای همکاری جهت قیمت گذاری
امالک بصــورت منطقه ای در بندرعباس با
سایر متولیان مربوط به حوزه مسکن خبرداد
و افــزود :تحقق این مهم واطالع رســانی
قیمت هــای منطقه ای امــاک بصورت
فصلی باعث می شود قیمت ها واقعی شده
و حباب قیمتی امــاک از بین برود.رنجبر
افزود :متاســفانه دالالن غیررسمی مسکن
بدون پرداخت مالیات ،عوارض ،اشتغالزایی
و ....فعالیت می کننــد که به چرخه اقتصاد
کشور هم آسیب می رسانند وبایستی توسط
دســتگاه های نظارتی شناســایی و با آنها
برخورد شود.رئیس اتحادیه امالک ،اتومبیل

معاون استاندار خبر داد

قیمت گذاری برخی از سازندگان ،مافیای مسکن و دالل های پنهان باعث افزایش قیمت و حبابی شدن قیمت امالک شده است
خبر اختصاصی  //رئیس اتحادیه امالک ،اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس گفت :مشاوران امالک در
گرانی مسکن نقشی ندارند.

شورای نگهبان باید فراتر از
دریافت استعالم از نهادهای
امنیتیفعالیتکند
2

گروه خبر  //هشتمین دوره جشنواره شکرگزاری انبه و
یاسمین ُگل با شعار میناب شهر شور وشادی و با هدف
پرداختــن به محور اقتصادی محصول انبه اشــتغال و
سرمایهگذاری آغاز شد.

محمــد امین امانی دبیــر اجرایی جشــنواره،گفت:
پیــاده ســازی راهبــرد توســعه اقتصــاد محلی با
سرمایه گذاری در زمینه صنعت باغداری مفید و مناسب
از اهداف مهم این جشــنواره اســت.اوگفت  :شهرستان
میناب با قدمت باال و قریب به یکهزار و  ۷۰۰هکتار باغ
انبه به عنوان قطب تولید میوه گرمســیری انبه و یاسمین

گل در ســطح استان و کشور اســت که با برگزاری این
جشنواره به معرفی بیشتر این شهرستان پرداخته میشود.
امانــی گفت :معرفی و تقویت ظرفیــت های میناب در
حوزه های مختلف و تشــویق و ترغیــب چهره های
موفق و فعال در زمینه باغداری به کاشــت محصوالت
بومی منطقــه را از دیگر اهداف جشــنواره دانســت.
اوگفت :برگزاری این جشــنواره فرصتــی برای معرفی
توانمندی ها و ظرفیتهای شهرســتان میناب اســت.
دبیر اجرایی جشــنواره انبه و یاسمین ُگل میناب گفت:
ســمینار یک روزه میناب شناســی ،نکوداشت یکی از

مفاخر فرهنگی میناب ،برگزاری روز خانواده ،مســابقه
نقاشــی ویژه کودکان ،نورافشــانی قلعه هزاره و مسابقه
عرضه محصوالت خانگی بــا اولویت فرآورده های انبه
و بــازی های بومی محلی ،برگــزاری آیینهای میناب
به شــکل نمادین ‹شــب آیین میناب› و شعرخوانی و
ضرب المثل خوانی بومی ،تــور میناب گردی و کارگاه
گیاه و گل شناســی در این جشــنواره دیده شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان ؛ میناب در ۹۰
کیلومتری شــرق بندرعباس مرکز هرمــزگان ،یکی از
قطب های مهم کشاورزی بهویژه در زمینه تولید انبه است.

آگهی دعوت به همکاری

در یک شرکت نفتی (منطقه اسکله شهید رجایی)

رديف عنوان شغلی
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سرمقاله

بیکاران و بیماران بی پول در شهر صنایع
وقتی می بینی یا می شــنوی که بیماری توان مالی
رفتن پیــش دکتر برای درمانش را نــدارد ویا اینکه
نمی تواند داروهایش را بخرد ویا اینکه مادری باردار
هزینه غربالگــری را ندارد وفرزنــدش را ناقص به
دنیا می آورد ویا از دســت مــی دهد و این موضوع
را بارها در رســانه متذکر شــده ایم که در هرمزگان
محروم ضــرورت دارد مراکز بهداشــتی درمانی و...
مجهز خیریه راه اندازی شود تا محرومان برای درمان
مشکلی نداشته باشند وهمچنان نسبت به این موضوع
بی توجهی شده اســت وبرخی از بیماران جان شان
در معرض خطر اســت وبرخی بدلیــل عدم درمان
ویا عــدم تکمیل روند درمان ،ناقص شــده اند و یا
جان شــان را از دست داده ،بســیار متاسف ومتاثر
می شــویم .این که در استان هرمزگان برای سالمتی
مردمانش و بخصوص محرومان توجه چندانی نشده
و اقدامات مورد نیاز صورت نگرفته است ،تداوم این
روند بسیار نگران کننده و آسیب زاست وبایستی در
این حوزه تجدیدنظر شــود تا بیماران مجبور نشوند
بــرای درمان به ســایر مناطق کشــور بروند وبارها
نماینده محترم ولی فقیه در اســتان نیز نسبت به این
موضوع اظهار گالیه وانتقاد کرده اند و بایســتی این
گالیه مورد توجه متولیــان مربوطه قرار گیرد .از آن
طرف درحالیکه انتظار منطقی این اســت در استانی
مانند هرمزگان بــه عنوان قطب اقتصاد کشــور که
دههــا بنگاه اقتصــادی کوچک وبــزرگ و معادن،
پاالیشــگاه های نفت وگاز ،آلومینیوم وفوالد ،بنادر،
گمرکات ،معــادن و ...فعالیت دارند ،حتی یک نفر از
بومیان بیکار نباشند که متاسفانه این استان آمار بیکاری
باالیی دارد که در سالهای اخیر بارها « احمدی مرادی»
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی از
ایــن موضوع گالیه و انتقاد کرده اند و گفته اند در هر
خانواده هرمزگانی حداقل یک تا دو نفر بطور متوسط
بیکار وجود دارد که این موضوع واقعیتی انکارناپذیر
اســت .کســانی که جوانان و مردم هرمزگانی را به
قاچاقچی بودن و شــغل کاذب داشتن متهم می کنند،
بایستی ریشــه یابی کنند که اگر کسانی که به اذعان
آنها به مشــاغل کاذب و قاچاق بــرای امرار معاش
روی آورده اند ،اگر اجازه اشــتغال در صنایع استان
را داشــتند ،آیا به ســمت مشــاغلی می رفتند که
جان شان در خطر قرار بگیرد و ثبات و بیمه و ...نداشته
باشند؟ اینکه افزایش آسیب های اجتماعی و فروش
موادمخدر و مشروبات توسط خرده فروشان و ...را در
مناطق حاشیه ای شاهدیم و مسئوالن در این خصوص
سکوت کرده اند؛ آیا تاکنون مسئوالن استان و کشور،
صنایع و بنگاه های اقتصادی را بازخواست کرده اند
که چرا هرمزگانی ها چندان در اشــتغال صنایع سهم
چندانی ندارند؟ آیا زمانی که صنایع نداشــتن مهارت
را بهانه نداشتن سهم اشتغال هرمزگانی در بنگاه های
اقتصــادی عنوان کردند ،آیا از دانشــگاه ها و فنی و
حرفه ای که بایســتی نیروهای مــورد نیاز صنایع را
تربیت می کردند ،کســی بازخواســت کرد؟ صنایع
خودمختاری که حتی در ادوار مختلف مدیران شــان
در ســطوح مختلف پروازی بوده ،حساب های شان
در بانک هرمزگان نبود ،مالیات شان را برخالف ماده
110قانون مالیات های مســتقیم در استان پرداخت
نکردند  ،نیروهای مورد نیازشان را اتوبوسی از سایر
مناطق کشــور آوردند و....؛ هیچگاه خود را در قبال
اســتان و لزوم انجام مســئولیت های اجتماعی شان
پاسخگو ندانســتند .یک درصد از9درصد مالیات بر
ارزش افزوده شان به حوزه سالمت اختصاص دارد و
وقتی این صنایع مالیات شان را در هرمزگان پرداخت
نمی کنند که به اذعان مدیرکل امور اقتصادی ودارایی
هرمزگان فقط پاالیشگاه نفت ســتاره خلیج فارس
مالیات بر ارزش افزوده یک سالش که 1700میلیارد
تومان است را در هرمزگان پرداخت نکرده است؛ حال
ببینیم چه اجحافی در حق سالمت و سایر بخش های
هرمزگان می شود و دانشــگاه علوم پزشکی استان
به شــرکت های دارویی بدهکار شد و مدت زیادی
در اوج کرونا به بیمارســتان هــا دارو ندادند تا برای
بیماران در بیمارســتان استفاده شود وبیماران زیادی
مجبــور شــدند دارو را آزاد از داروخانه ها تامین
کنند که بســیاری از بیماران محــروم توان پرداخت
هزینه های ســنگین داروهای آزاد را نداشتند وخدا
می داند چه تعداد جان شــان را از دســت دادند که
اگر همه صنایع مالیات مســتقیم و مالیات بر ارزش
افزوده شان را در استان پرداخت می کردند ودر راستای
انجام مسئولیت های اجتماعی شان از سیستم بهداشت
ودرمان حمایت کامل می کردند ،بخشــی از کمبودها
برطرف شده بود و شــاید اکنون بسیاری از بیماران
بهبود یافته بودند و جان شان را از دست نداده بودند
و خانــواده هایی عزادار نشــده بودند .نباید ســهم
هرمزگانی ها از این صنایع فقط گرانی ،آلودگی هوا
وبیماری ،ترافیک ،بیکاری و ...باشد.
علی زارعی

خبر

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

شورای نگهبان باید فراتر از دریافت استعالم از نهادهای امنیتی فعالیت کند

گروه خبر  //نماینــده ولی فقیه در هرمــزگان و امام جمعه
بندرعباس ،شــورای نگهبان را ضامن و پشتوانه اسالمی بودن
نظام جمهوری اسالمی دانست و گفت :شورای نگهبان باید فراتر
از دریافت اســتعالم از نهادهای امنیتی فعالیت کرده و گستره
فعالیتها را افزایش دهد.

حجتاالسالم والمسلمین محمد عبادیزاده در دیدار با مدیران دفاتر
شورای نگهبان سراسر هرمزگان افزود :شورای نگهبان در جمهوری
اسالمی ایران راه حلی برای اجرای احکام و قوانین اسالم است و به
عنوان نهادی که ضمانت اسالمی بودن احکام و قوانین را بر عهده دارد،
شناخته میشود.وی بیان داشت :کارگزاران نظام اسالمی باید مسلمان
و واجد شرایط پیادهسازی اسالم باشند؛ به همین جهت بُعد نظارت
بر کارگزان نظام اسالمی به شورای نگهبان محول شده است.نماینده
ولی فقیه در هرمزگان اظهارداشــت :جامعه باید آگاه باشد که اگر
شورای نگهبان وجود نداشته باشد ،ساز و کاری برای تطبیق حاکمیت
اسالم برای حکمرانی وجود نخواهد داشت.امام جمعه بندرعباس با

اشاره به نامه امام علی (ع) به مالک اشتر خاطرنشان کرد :حضرت
علی (ع) در این نامه نحوه انتخاب کارگزاران نظام اسالمی را تبیین
کرده و ویژگیهای آنها را برشــمرده است که باید به آنها توجه
داشــت؛ از طرفی باید مرجعی برای بررسی و تطبیق این ویژگیها
نیز وجود داشته باشد.حجتاالسالم والمسلمین عبادی زاده ،وظیفه
شورای نگهبان را بسیار دشوار دانست و تصریح کرد :هرگاه احساس
کردید که امکان داوری و بررسی مسالهای را ندارید ،اگر مسند را رها
کنید بهتر است؛ چراکه باعث تضییع شدن حق مردم و نظام مقدس
اسالمی میشود.وی با اشاره به اینکه وظیفه شورای نگهبان دارای ۲
مرحله پیش از انتخابات و حین انتخابات است ،تصریح کرد :جست
و جو و تحقیق شورای نگهبان پیش از انتخابات از اهمیت ویژهای
برخوردار است ،چرا که هرچه میزان تالش پیش از انتخابات بیشتر
باشــد ،توان و کیفیت برای داوری افزایش پیدا میکند.نماینده ولی
فقیه در هرمزگان عنوان کرد :گستره نیروها باید افزایش پیدا کند و
شبکهســازی نیروهای مستقر در استان در دستورکار قرار بگیرد تا

اقدام به رصد و پایش اطالعات کنند.به گزارش ایرنا ،وی ،بررسی
ش نهادهای مختلف را بر عهده شــورای
صحیح و متقن بودن گزار 
نگهبان دانســت و اظهار داشت :شــورای نگهبان همواره سعی بر
استقالل رای خود داشته باشد و در تحقیق و پژوهش ها با قاطعیت،
درایت ،پشــتکار و قانونمندی در امر نظارت بر انتخابات همچون
گذشته تالش کند.

معاون استاندار خبر داد

تشکیل کارگروه ارزیابی و نظارت بر عملکرد جذب و اشتغال نیروهای بومی در صنایع
استاندار هرمزگان کارگروه ارزیابی و نظارت
بر عملکرد جذب و اشتغال نیروهای بومی در
صنایع به زودی تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار دریا « ،دکتر محســن
خاکی نهاد» معاون توســعه مدیریت و منابع
اســتانداری هرمزگان صبح روز ســه شنبه
 ۲۸تیرماه که به همــراه مدیران این حوزه ،به
صورت چهره به چهره پاســخگوی مسائل و
گروه خبر  //معاونت توسعه مدیریت و منابع خواســته های مردم اســتان بود ،بیشــترین
استانداری هرمزگان گفت :با توجه به ضرورت درخواســت های مردمی را در حوزه اشتغال
رفع مشکل اشتغال شهروندان ،طبق دستور عنوان کرد و گفت:بــه دلیل انتظارات مردم از

صنایع و ضرورت ایجاد اشــتغال ،اســتاندار
هرمــزگان برای شــفاف ســازی وضعیت
اشــتغال در صنایع تشــکیل کارگروه تحت
عنــوان ارزیابی و نظارت بر عملکرد جذب و
اشــتغال نیروهای بومی در صنایع را ضرورت
دانســتند که به زودی تشکیل خواهد شد.وی
در حاشــیه دیدارهای مردمی با بیان اینکه در
حوزه این معاونت به درخواستها و مطالبات
اقشار مختلف شهروندان و مراجعان بررسی و
پاســخ داده شد تأکید کرد :روز های سه شنبه
هر هفته مالقات چهره به چهره در راستای «

اجرای سیاســت های دولت مردمی به عنوان
سه شنبه های پاسخگویی انجام و تعدادی از
شهروندان مشکالت خود را مستقیم با استاندار
و معاونین مطرح خواهند نمود و این موضوع
به شکل مســتمر در استانداری تا پایان سال
جاری ادامه خواهد داشت.دکتر خاکی نهاد با
اشاره به اینکه بیشترین درخواست های امروز
مربوط به اشــتغال بود گفت :پیگیری الزم در
این راستا انجام خواهد شد .وی ضمن آگاهی
از مشکالت شهروندان ،دستورات الزم را برای
حل آنها صادر کرد .

به گزارش خبرنگار دریا ؛ خلیل یکتاپرست قائم مقام مدیرعامل
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان در این مراســم با قدردانی از
تالش های شــبیر حر هرمزی با اشــاره به وضعیت جزیره هرمز
افزود :هرمز به دلیل گردشــگری بودن در برخی از ماه های سال
با حجم وسیعی از مســافر مواجه می شود که تامین نیاز آبی آنها

افزایش 60درصدی شیرینسازی آب دریا در هرمزگان
گروه خبــر  //مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان با
بیان اینکه شیرینســازی آب دریا در هرمزگان  ۶۰درصد افزایش
خواهد یافت گفت :در شــرایط حاضر برای رفع مشــکل کم آبی
هرمزگان ناگزیر به توسعه آب شیرینکنها هستیم و این موضوع از
مهمترین راهبردهای آبفا در راســتای مدیریت و رفع مشکل کم آبی
در این استان است .عبدالحمید حمزه اظهار داشت :هرمزگان از جمله
اســتان های بسیار گرم اســت که وضعیت منابع آبی آن در  ۲دهه
اخیر به دنبال کاهش نزوالت آســمانی ،افزایش جمعیت ،برداشت
بی رویه از منابع زیرزمینی و ذخیره سدها  ،با شرایط نگران کننده ای
روبرو شده است.وی ادامه داد :در این شرایط و با وجود هزینه باالی
شیرین سازی آب دریا ،ناچار به توسعه آب شیرین کنها برای رفع
مشکل کم آبی هرمزگان هستیم.به گفته مدیرعامل آبفا هرمزگان؛ در
حال حاضر  ۴۳سایت آبشیرینکن با ظرفیت تولید  ۲۲۸هزار و ۵۰۰
متر مکعب در شبانه روز فعال است که این ظرفیت در حال افزایش
است.حمزه پور خاطرنشان کرد ۱۱ :سایت جدید آب شیرین کن در
دستور کار آبفا هرمزگان اســت که چهار سایت در قشم و سیریک
امسال و مابقی نیز تا دو ســال آینده به بهره برداری خواهند رسید.
وی بــا بیان اینکه هم اکنون حدود  ۴۰درصد از مجموع آب تولیدی
اســتان هرمزگان از طریق آب شــیرین کنها است ،گفت :براساس
برنامهریزی های انجام شده و افزایش سایتهای آب شیرین کن ،این
میزان به  ۶۰درصد افزایش می یابد و  ۴۰درصد مابقی نیز وابســته
به آبهای سطحی و زیرسطحی خواهد بود.مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب هرمزگان با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب و اجتناب
جدی از تامین نیاز آبی فضای سبز از آب آشامیدنی ،گفت :نیمی از آب
مورد نیاز شهر بندرعباس (مرکز استان) از طریق آب شیرین کن یکصد
هزار متر مکعبی تامین می شــود که ضروری است با توجه به هزینه
باالی شیرین سازی ،از استفاده آن در بخش فضای سبز و غیر شرب
خودداری شود.به گزارش ایرنا ،استان هرمزگان به دلیل کاهش نزوالت
جوی و بیش از دو دهه خشکسالی از جمله استانهای درگیر با بحران
ک مآبی است که به منظور مدیریت این بحران ،راهکارهای مختلفی برای
آن در نظر گرفته شده که از جمله آنها احداث آب شیرین کنها است.
حداقل نیاز آبی روزانه استان هرمزگان چهار هزار و  ۱۰۰لیتر و میزان
تولید کنونی سه هزار و  ۲۰۰لیتر بر ثانیه است.
رسیدگی به مشکالت  ۷۶نفر از شهروندان
توسط دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان
گروه خبر  //در جریان برگزاری دیدار مردمی دادستان عمومی و
انقالب مرکز استان هرمزگان به مطالبات  ۷۶نفر از شهروندان رسیدگی
شد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ همچنین در این دیدار ،معاونین دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان نیز حضور داشتند و پس از
استماع درخواستهای شهروندان در خصوص هر یک از مطالبات
مطرح شده ،دســتورات الزم را صادر کرد.گفتنی است ،متقاضیان
دیدار مردمی میتوانند پس از ثبت نام در سامانه نوبت دهی اینترنتی
به نشــانی dadhrm.ir :با دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
هرمزگان و معاونین وی مالقات کنند و از نزدیک مشکالت خود را
در میان بگذارند.

مدیر جدید آب و فاضالب هرمز معرفی شد
گروه خبر  //در مراسمی با حضور قائم مقام مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب هرمزگان« ،حمید پورباقری» به عنوان مدیر جدید
امور آبفا جزیره هرمز معرفی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبرداد

به عنوان یک ضرورت باید مورد توجــه قرار گیرد.وی افزود :با
هــدف تامین نیاز آبی جزیــره ،اخیرا ظرفیت جدیــد وارد مدار
بهره برداری شــد که می تواند پاسخگوی نیاز آبی در زمان ورود
مسافر شود.یکتاپرست از مدیر جدید هرمز خواست ،تامین نیاز آبی
مردم بویژه در تابستان بطور ویژه در دستور کار قرار دهد تا مشکلی
در تامین نیاز آبی مردم بوجود نباید.گفتنی است ،در پایان مراسم
از تالش های «شبیر حر هرمزی» قدردانی و «حمید پورباقری»
به عنوان به عنوان مدیر جدید آب و فاضالب هرمز معرفی شد .

پشت پرده سیاست
کاخ سفید باید زیاده خواهیها و تردیدها را کنار بگذارد

چ و خمهای زیادی شده است و مشخص نیست در نهایت
مذاکرات برجامی وارد پی 
آیا به نتیجه میرسد یا خیر .وزیر خارجه کشورمان در تماس تلفنی با جوزف بورل،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص آخرین وضعیت گفت وگوها برای
رفع تحریمها و همچنین برخــی موضوعات مهم منطقهای و بی نالمللی مورد اهتمام
مشترک رایزنی و تبادل نظر کرد.امیرعبداللهیان ،در این گفتوگوی تلفنی ،اظهارکرد :هیچ
تردیدی در اراده دولت جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به یک توافق خوب ،قوی
و پایدار وجود ندارد.رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با ابراز قدردانی از تالشهای
بی وقفه جوزف بورل و انریکه مورا و با اشاره به گفت وگوهای اخیر خود با وزرای
خارجه ایتالیا و فرانســه تأکید کرد :کاخ سفید باید زیاده خواهیها و تردیدها را کنار
بگذارد و با واقعبینی در مسیر دستیابی به راه حل و حصول توافق گام بردارد و از تکرار
رویکرد ناکارآمد گذشــته و رفتار غیر سازنده و توسل به اهرم فشار و تحریم دست
بردارد.امیرعبداللهیان در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به نشست سهجانبه بین
روسای جمهور سه کشور ایران ،روسیه و ترکیه در تهران رویکرد ایران را درباره امنیت
غذایی و امنیت انرژی تبیین کرد.امیرعبداللهیان با اشاره به گفت وگوی اخیر خود با وزیر
خارجه اوکراین افزود :تسهیل صادرات غالت اوکراین از اهمیت زیادی برخوردار است.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفت وگو با قدردانی
از اراده مثبــت و جدی طرف ایرانی در روند مذاکرات تاکنــون ،بر ضرورت ارائه و
جمع بندی ایدههای طرفین در شرایط کنونی تاکید کرد.جوزف بورل همچنین ضمن
قدردانی از ابتکار عملهای جمهوری اسالمی برای عبور از موانع و حل و فصل برخی
اختالفات باقی مانده برای حصول توافق نهایی ،بر آمادگی خود و معاونش برای تسهیل
و تسریع این روند از طریق ارتباط و رایزنی با همه طرفها تأکید کرد.
قانون تغییر تاریخ سال مالی  ۱۴۰۱ابالغ شد

رئیس مجلس قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
و مالی سال  ۱۴۰۰کل کشور را به دولت ابالغ کرد .محمدباقر قالیباف این قانون را که
«مواد  ۶۳و  ۶۴قانون محاسبات عمومی کشور» را اصالح میکند ،در نامهای به رئیس
جمهور ابالغ کرده است.این قانون ،مهلت مرتبط با جذب اعتبارات یاد شده را تا شهریور
ماه تمدید میکند و برای قانون بودجه  ۱۴۰۰هم قابل اجراست«.ماده واحده -مهلت
مندرج در مواد( )۶۳و ( )۶۴قانون محاســبات عمومی کشور مصوب  ۱۳۶۶ /۶ /۱با
اصالحات و الحاقات بعدی برای طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای (عمرانی) از
پایان تیرماه به پایان شــهریور ماه تغییر مییابد.تبصره -۱اعتبارات تملک دارائیهای
ســرمایهای قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور نیز مشــمول حکم این قانون است.
تبصره -۲این قانون از زمان تصویب الزم االجرا می باشد».شورای نگهبان که پیشتر
مصوبه مجلس را مبهم دانسته بود ،پس از رفع ابهام از مصوبه ،طرح نمایندگان را  ۲۶تیر
ماه تأیید کرد.بر اساس قانون مدنی ،رئیس جمهور  ۵روز فرصت دارد «قانون اصالح
مواد  ۶۳و  ۶۴قانون محاسبات عمومی» کشور را به دستگاههای اجرایی ابالغ کند.

سخنگوی قوه قضاییه :اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ سازی برطرف شود

مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره موضوع
حکم «حمید نوری» ،شــهروند ایرانی زندانی در کشور سوئد گفت :حمید نوری از داشتن
حق وکیل انتخابی محروم بود و به وکیل انتخابی دسترسی نداشت.وی در ادامه با بیان این که
مطالعه کیفرخواست حق اولیه آقای نوری بود که این امکان در دادگاه سوئد برای او فراهم
نشد ،افزود :بررسی پرونده آقای نوری در دادگاه سوئد کامال غیر حقوقی بوده ،فشار روحی،
روانی و جسمی به وی وارد بوده است و این فشارها استمرار دارد .تصور کنید شخصی ۱۰۰۰
روز انفرادی بوده و این فرد هنوز در مظان اتهام اســت و محکوم هم نشده .محدودیتهای
قبلی آقای نوری هنوز ادامه دارد .صالحیت دادگاه سوئدی برای رسیدگی به این پرونده محل
خدشه است .ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی و این که
اتهام او چه بوده است؟ گفت :این فرد در سال  ۸۹به  ۶سال حبس محکوم شده بود .این حکم
قطعی و الزم االجرا بوده .این فرد در تاریخ  ۲۰تیر ماه برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه
اوین معرفی شده است .وی همچنین اظهار کرد:مواضع کلی در قوه قضاییه از ناحیه ریاست
قوه قضاییه بیان میشود .بر اساس اجازه رئیس قوه قضاییه ،سخنگوی این دستگاه هم در بیان
مواضع کلی میتواند ورود داشته باشد .اعتقاد داریم اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ
سازی و آموزش برطرف شود .درباره حجاب بای داندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل
کرد .سخنگوی قوه قضاییه افزود :اتهام تاج زاده نیز اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت
کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است .برای وی قرار تامین بازداشت موقت صادر شده
و آقای تاجزاده هم اکنون در زندان اوین است .
برگ برنده ایران در پوشش حریم هوایی چیست؟

معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشــاره به برگ برنده کشورمان در
پوشش حریم هوایی ،گفت :این برگ برنده امنیت و آسودگی خاطر را برای هموطنانمان
ب ه وجود آورده است .امیر سرتیپ ابوالفضل سپهریراد معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند
هوایی ارتش در جمع فرماندهان مناطق و گروه های پدافندی این نیرو ،اظهار داشت :حریم
هوایی کشورمان بهطور کامل تحت پوشش سامانههای راداری و موشکی پیشرفته و بومی
اســت و این برتری هوایی امنیت و آسودگی خاطر را برای هموطنانمان بهوجود آورده
است.وی با بیان اینکه امروز دفاع از حریم هوایی ایران اسالمی یک چالش نیست ،افزود:
پوشش حریم هوایی ایران با سیستمهای بومی و نوین پدافند ،برگ برنده کشورمان در تقابل
با دشــمنان است .سپهریراد با بیان اینکه فرماندهان با ذکاوت و نیروی انسانی تالشگر
و جهادی در مجموع ه این نیرو با در اختیار داشــتن سامان ه پدافندی میان بُرد و دور بُرد
موفقیتهای بزرگی را کسب کردهاند ،تاکید کرد :پدافند هوایی ارتش بهصورت شبانهروزی
بر طراحی ،ساخت و ارتقاء تسلیحات بومی دور بُرد و دقیق تالش میکند .چراکه لحظهای
توقف در پیشرفت علم و دانش علوم پدافندی ،قدرت بازدارندگی کشورمان را در عرصه
بی نالمللی کاهش میدهد .معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش در پایان تصریح
کرد :روند رو به جلو و پیشــرفت روز افزون علوم فنی و مهندسی در بطن نیروی پدافند
هوایی ارتش ،اقتدار و استحکام ملی ب هدنبال دارد.

تازههایمطبوعات

اعتماد -عباس عبدی در این روزنامه نوشت :اگر چه نه همه آن ،ولی بخش مهمی
از گرانیها ناشی از جنگ اوکراین است .به همین میزان و در کنار آن افزایش شدید
قیمت نفت که به سود تولیدکنندگان نفت از جمله ایران است نیز ناشی از این جنگ
است و ربطی به سیاستهای دولت ایران ندارد.
رســالت -جماعتی هستند که به غرب فرار کردند و نام خود را روشنفکر سیاسی
دینی یا نواندیش دینی نهادهاند ،الیه دیگری از اپوزیسیون خارج از کشور را تشکیل
میدهند که در میان آنها  ۳۰۰روزنامهنگار و نویسنده وجود دارد که قبال آزادانه
در مطبوعات ایران مطلب مینوشتند و ترجیعبند نوشتههای آنها این بود که در ایران
آزادی نیست!
همشهری -تعداد کل کارتهای برداشت بانکی براساس آخرین اعالم بانک مرکزی
به ۲۶۸میلیون و ۲۴۹هزار و ۱۲۷کارت رسیده که سرانه هر ایرانی  3.2کارت است.
انعکاس

مشرق نیوز نوشــت :مهدی محمدی ،مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی طی
توئیتی نوشت :به اطالع آقای روحانی میرسانم تصویب قانون اقدام راهبردی زمانی
در دستور کار مجلس قرار گرفت که آمریکا نه تنها در حوزه لغو تحریم حتی یک
پول سیاه کف دست ایشان و تیم مذاکرهاش نگذاشته بود ،بلکه با اطمینان از پاسخگو
نبودن دولت ایشان ،دکتر محسن فخری زاده را هم به شهادت رساند.
اعتمادآنالین مدعی شد :منصور حقیقتپور ،فعال سیاسی گفت:پسر آقای میرسلیم
امکان ارائه دنیایی از اطالعات به منافقین را با دسترسیهای خاص ایشان داشت...
اگر قرار است پدران از عملکرد فرزندان مصون باشند که نباید درباره دختر آقای
الریجانی آن جوسازی صورت میگرفت ،رویه دوگانه شورای نگهبان در برخورد
با آقایان الریجانی و میرسلیم مشهود است.
دیوان محاسبات عضویت میرسلیم در هیات مدیره  ۵شرکت خودرویی را رد کرد

دیوان محاسبات به استناد روزنامه رسمی کشور ،عضویت میرسلیم را در هیات مدیره
 ۵شرکت خودرویی رد کرد .دیوان محاسبات با توجه به مستندات روزنامه رسمی
کشور ،در نامهای رسما عضویت سیدمصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران ،ری،
شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی
را در هیات مدیره  ۵شرکت خودرویی قویا رد کرد.
ایران و ترکیه اسناد همکاری امضا کردند

اسناد همکاری میان ایران و ترکیه در حضور رؤسای جمهور  2کشور به امضا رسید.
مقامات ارشــد ایران و ترکیه در حضور آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی و رجب طیب
اردوغان روسای جمهور دو کشور ،سند همکاری در حوزههای سیاسی ،اقتصادی،
تجاری ،حمل و نقل ،سرمایهگذاری ،تکنولوژیهای نوین ،محیط زیست ،ورزشی،
انرژی ،قضایی ،آموزشی و تحقیقاتی و گردشگری به امضا رساندند.

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

زمان وزش باد هرگز آتش روشن نکنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

نماینده دشتآزادگان در مجلس شورای اسالمی :

3

جنوب کشور

پنجشنبه  30تیر 1401

حاشیههای هورالعظیم روز به روز خشکتر میشوند

حسن سیالوی ســرویس اســتان ها  //نماینده
دشــتآزادگان در مجلس شورای اســامی با ابراز
نگرانی از وضعیت تاالب هورالعظیم گفت :حاشیههای
تاالب هورالعظیم خشک شده است و روز به روز نیز
میزان خشکی این تاالب بیشتر میشود؛ متأسفانه
اکولوژی تاالب را به هــم زدهاند و احیای مجدد این
اکوسیستم به آسانی انجام نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ قاســم ساعدی با انتقاد
از سوءمدیریت منابع آب در تاالب هورالعظیم اظهار
کــرد :تاالب هورالعظیم یکــی از تاالبهای مهم و
بزرگ خوزستان و کشور است که متأسفانه به علت
سوءمدیریتهای منابع آب اســتان خوزستان ،در
وضعیت مناسبی قرار ندارد .همانطور که در سالهای
گذشته شاهد بودهایم ،در یکی دو سال متوالی سیل
و رهاســازی آب دار و ندار مــردم را میبَرد و به
مردم آســیب زیادی وارد میکند اما سال بعد از آن
خشکســالی اعالم میشود که این وضعیت ،یکی از
شاخصههای بسیار آشــکار سوءمدیریت منابع آب
در استان خوزستان است.وی افزود :با توجه به اینکه
آب رودخانه کرخه را خشــک کردهاند ،رهاسازی
آب از ایــن رودخانه به هورالعظیم اص ً
ال در وضعیت
مناســبی قرار ندارد .گرمای هوا و تبخیر زیاد آب از
سطح هورالعظیم نیز میزان آب تاالب را به کمتر از ۴۰

درصد رسانده است.نماینده دشتآزادگان در مجلس
شورای اســامی گفت :در حال حاضر حاشیههای
تاالب هورالعظیم خشک شــده است و روز به روز
نیز میزان خشکی این تاالب بیشتر میشود؛ متأسفانه
اکولــوژی تاالب را به هم زدهاند و احیای مجدد این
اکوسیستم به آسانی انجام نخواهد شد.ساعدی بیان
کرد :در کمیســیون انرژی از وزیر نیرو جناب آقای
محرابیان درخواســت کردهام تــا حداقل به تاالب
هورالعظیم و بخشی از مشکالت مردم دشتآزادگان
و هویزه و استان خوزستان رسیدگی کنند و شخص ًا
کارگروهی را به هویزه و دشتآزادگان اعزام کنند تا
از نزدیک مشکالت مردم و مشکالت تاالب را ببینند.
وی افزود :متأسفانه وضعیت تاالبها و اکوسیستمهای
طبیعت ذرهای برای وزارت نیرو اهمیت ندارد؛ چندین
بار حضوری مراجعه کردیم و تذکر دادیم و بارها در
این خصوص جلســاتی برگزار کردیم اما متأسفانه
متولیــان منابع آب وزارت نیــرو یا متخصص آب
نیســتند یا عالقهمند به طبیعت و اکوسیستم طبیعت
نیســتند و در هر دو صورت ،این ضرر بزرگی است
و نباید نگاههــا در وزارت نیرو این چنین باشــد.
نماینده دشــتآزادگان در مجلس شورای اسالمی
گفت :ریزگردهایی که در این مدت شاهد آن هستیم

عالوه بر کانونهای خارجی ،از کانونهای داخلی و
نقاط مرزی دشتآزادگان نیز منشأ میگیرد .این گرد
و غبار ،نفس استان خوزستان و استانهای همجوار
را گرفته اســت و در این وضعیت آیا وزارت نیرو و
سازمان حفاظت محیط زیست کشور واقع ًا تدبیری
بــرای جلوگیری از تبدیل تاالبهــا به کانونهای
ریزگرد ندارند؟ آیا طبق گفتههای خودشان عالوه بر
مالچپاشی برخی از کانوهای خارجی ،تاالبها را هم
مالچپاشی میکنند؟ واقع ًا چه برنامه و تدبیری دارند
و به دنبال چه چیزی هستند؟ تاکنون در این باره به
طور واضح و شفاف صحبت نکردهاند.وی بیان کرد:
سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفته است که
در حوزه داخلی ،میخواهند در کانونهای ریزگردها
نهالکاری انجام دهند اما سؤال اینجا است که آب این
نهالها را از کجا میخواهند تأمین کنند؟ آیا اص ً
ال آبی
برای ایــن نهالکاریهای چند هزار هکتاری وجود
دارد؟ یا قرار است سرنوشت این نهالکاریها همانند
نهالکاریهایی شود که در دولت گذشته در صحرای
امیدیه و اطراف دشــتآزادگان انجــام داده بودند و
بیشتر آن نهالها به دلیل نبود نظارت و مدیریت و نبود
آب کافی خشک شدهاند.ساعدی افزود :نباید تکرار
مکررات کرد و طرحهایی که قب ً
ال در استان خوزستان
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مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر
دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد

به منظور جلوگیری از تبدیل تاالبها به کانونهای
گرد و خاک به نتیجه نرســیدهاند را دوباره اجرا کرد
صرفا برای اینکه تسکینی برای مردم باشد .هیچ راهی
برای مهار کانونهای ریزگرد داخلی وجود ندارد جز
رهاســازی آب در رودخانههای خوزستان از جمله
در رودخانههای کارون ،کرخــه ،مارون و جراحی
ت زمینهای
زیرا وجــود آب در رودخانهها ،رطوب 
اطراف را تأمین میکند و حداقل تاالبها را زنده نگه
میدارد.وی گفت :تاالبها باالنس طبیعت هستند و
نباید این باالنس را دستکاری کرد زیرا هر جا خللی
ایجاد شود مورد خشم طبیعت قرار خواهیم گرفت.
وزارت نیرو باید به این نتیجه برســد که رهاسازی
ت نهرهای متصل به
حداقل آب کــه بتواند رطوبــ 

رودخانهها و زمینهای اطراف رودخانهها را تأمین
کند تا تاالبها زنده بمانند ،امری اجتنابناپذیر است.
نماینده دشتآزادگان در مجلس شورای اسالمی بیان
کرد :نگهداشتن تاالب ،نگهداشتن معیشت مردم است.
تأمین حقآبه تاالب یعنی تأمین معیشــت بخشی از
مردم که در آن منطقه زندگی میکنند؛ تأمین نشــدن
حقآبه کشاورزی تا حدودی قابل قبول و قابل دفاع
است زیرا زمانی که دولت میتواند در ازای ممنوعیت
کشت به کشــاورزان وامهای بالعوض یا وامهای با
درصد کمتر بدهد تا بخشــی از خسارت کشاورزان
جبران شــود اما جبران کردن مرگ و میر آبزیان و
دامهای ســنگین و موجودات زنده و آسیبی که به
اکوسیستم وارد میشود بسیار دشوار است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

اوایل مردادما ه  ،فرصت نهایی دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان

آرزو توکلی سرویس استان ها  //رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
گفت :دولت مکلف اســت به م ّر قانون در ارتبــاط با افزایش حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند و اوایل مردادماه فرصتی که
هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده ،به اتمام
می رسد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتــر محمدرضا پورابراهیمی درباره
موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد:
براساس روال قانونی ،همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید
وزیر ،مصوبه افزایش حقوق به دولت ابالغ شده و دولت تائید می کرد
و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور
بود.وی افزود :امسال این موضوع را با تاخیر ،هیئت امنا در تاریخ سوم

خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک
فرمول ( ۵۷درصد) و برای سایر با  ۳۸درصد افزایش حقوق محاسبه
شود و این مصوبه به دولت ارسال و  ۱۵خرداد دولت تصویب کرد که
برای حداقل بگیران ،مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر  ۱۰درصد
افزایش حقوق اتفاق بیفتد.پورابراهیمی تصریح کرد :وقتی مصوبه دولت
نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی تواند خود را جایگزین
سازمان تامین اجتماعی کند و ماده  ۹۶قانون در این باره گفته تصویب
مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناســت و دولت آن را
تائید می کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق
بازنشستگان خالف صریح قانون است.نماینده مردم کرمان و راور در
مجلس ادامه داد :ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت
تطبیق مطرح شود و در خالل این مباحث ،چند جلسه با بازنشستگان
در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع بندی در هیئت تطبیق
که  ۲۸خردادماه تشکیل شــد ،اعالم کردیم و هیئت ،بعد از بررسی
کارشناسی به این جمع بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است
و نمی تواند اجرایی شــود.وی افزود :براساس ضوابط و مقررات این
مغایرت به دولت باید ابالغ می شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰

آغاز اجرای طرح "دریابست" در استان بوشهر
سید ابوالحسن جعفری سرویس اســتان ها //معاون
صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت استان بوشهر
گفت :اجرای طرح "دریابست" بر اساس تصمیم کمیته
مدیریت صید برای ممنوعیت صیــد گونههای آبزی
خلیج فارس از  ۲۸تیرماه در محدوده آبهای این استان
آغاز شد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ بهزاد حیدری افزود :این
طرح تا قبل از آغاز فصل صید میگو که تاریخ دقیق
آن از سوی پژوهشکده میگوی کشور مستقر در بوشهر
تعیین میشود ،ادامه دارد.
وی بیان کرد :دریابست به عنوان یک تصمیم حاکمیتی
و مدیریتی برای حفظ ذخایــر آبزیان و جلوگیری از

صید شناورهای غیر مجاز در آبهای ساحلی استان
بوشــهر اجرا میشود.حیدری تاکید کرد :زمان و نحوه
اجرای طرح دریابســت در کمیتــه مدیریت صید که
کمیتهای مشورتی شامل نمایندگان بخشهای دولتی
و تشــکلهای خصوصی است و راهبری فعالیتهای
صیادی در آبهای ســاحلی استان بوشهر را بر عهده
دارد ،مشخص شده است.
به گفته حیدری با اجرای این طرح هیچ شناور صیادی
و غیــر صیادی از  ۲۸تیرماه تا زمان آغاز فصل صید
میگو به طور تقریبی در دهه اول مرداد ماه اجازه فعالیت
صید آبزیان را در آبهای استان بوشهر ندارند.
وی اضافه کرد :در صورت هرگونه فعالیت شناورهای

روز اســت ،فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.
پورابراهیمی گفت :طبق گزارشــی که داریم ،الیحه دولت در ارتباط
با مغایرت مصوبه  ۱۵خردادماه در پرداخت حقوق ســایر ،موضوع
کمک های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد
کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که
در قالب مصوبه هیئت امنا  ۳۸درصد را مشخص کرده ،وجود ندارد ،لذا
مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت
با قانون  ۲۰تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.رئیس کمیسیون
مر قانون در ارتباط
اقتصادی مجلس اظهار کرد :دولت مکف است به ّ
با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت
برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده ،به اتمام می رســد و با توجه
به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند ،زودتر
باید بحث افزایش حقوق این قشــر تعیین تکلیف شود و امیدواریم
دولت هر چه سریع تر این مســئله را براساس مصوبه هیئت امنای
صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.وی افزود :با توجه به
اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش
متعلق به خود سازمان اســت و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه

صیادی در این مدت در آبهای استان بوشهر به عنوان
متخلف شــناخته شــده و طبق قانون با آنان برخورد
می شود.
حیدری با اشاره به اینکه قایقهای بدون مجوز قبل
از آغاز رسمی صید میگو اقدام به صید غیرمجاز میکنند
گفت :برای کنترل و جلوگیری از صید این شــناورها،
یگان حفاظت منابع آبزیان با هماهنگی سایر دستگاهها
گشــت زنی خود در آبهای ســاحلی این استان را
افزایش میدهد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت استان
بوشهر افزود :ایجاد فرصت برابر برای بهرهمندی جامعه
صیادی در زمان صید و پیشگیری از صید غیر قانونی
شناورهای غیر مجاز از جمله هدفهای تعریف شده
برای اجرای طرح دریابست است.

دولت ندارد ،امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را
با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابالغ آن قانونی
و اجرایی شود.پورابراهیمی تصریح کرد :در صورتی که وزارت کار یا
سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده  ۵۷۶قانون
مجازات اسالمی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام
می شــود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد
گرفت.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی در ادامه
درباره بدهی دولت به ســازمان تامین اجتماعی اعالم کرد :مطالبات
سازمان در سال های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن
است و با نرخ تورم که در سال های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت
سود سپرده هم بدهد ،شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی
نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.وی افزود :باید زودتر
طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی ،ملک
و زمین شــود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد ،ارزش آن برای
بازنشسته ها باقی می ماند .اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد
تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین  ۵۰تا  ۱۰۰درصد مازاد بر سود
سپره بانکی است ،بازنشستگان ضرر می کنند.

آمادهباش کرمان برای مقابله با پشه آئدس
آرزو توکلی ســرویس اســتان ها  //مدیر گروه مبارزه با
بیماری های واگیر دانشــگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به
اینکه در استان کرمان آخرین آمار ۱۱ ،نفر ابتالء قطعی به تب
کریمه کنگو اســت ،تصریح کرد :برای ساماندهی این وضعیت
باید کشــتارگاه کرمان هر چه ســریع تر راه اندازی شــود.به
گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر ســعید صحبتی در جلسه گروه
کاری سالمت استان کرمان اظهار کرد :بیماری تب کریمه کنگو
نسبتا شیوع باالیی در کشور دارد و کرمان جزو استان هایی با
آلودگیِ باالست.وی افزود :طی دو سال قبل موارد این بیماری
کاهش یافته بود اما امسال شاهد افزایش موارد بودیم و تا امروز
نزدیک به  ۴۰مبتال به تب کریمه کنگو در کشــور با سه مورد
مرگ گزارش شــده است  .صحبتی با اشاره به اینکه در استان
کرمان آخرین آمار ۱۱ ،نفر ابتالء قطعی است ،تصریح کرد :برای
ســاماندهی این وضعیت باید کشتارگاه کرمان هر چه سریع تر
راه اندازی شود.مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر دانشگاه
علوم پزشکی کرمان بیان کرد :ساماندهی دام های آلوده ،رعایت
پیش سرد در الشه ،سم پاشی محل نگهداری دام و  ...از جمله
راه های مبارزه با بیماری تب کریمه کنگو است.وی اظهار کرد:
علی رغم آلودگی دام ،اگر الشــه  ۲۴ســاعت در محیط سرد
(دو تا چهار درجه) قرار بگیــرد ،به طور قطع ویروس از بین
می رود و گوشــت با اطمینان قابل استفاده می باشد از این رو
الزم است همه گوشت هایی که وارد قصابی ها و بازار می شوند،
در شرایط سرما نگهداری شوند.صحبتی گفت :دام های قاچاق
و دامهای بومی آلوده هســتند و باید پست های قرنطینه دامی
تقویت شــوند و بحث آموزش و اطالع رسانی نیز دنبال شود
چراکه تشخیص و شناسایی زوهنگام تب کریمه کنگو در درمان
ســریع و به موقع و پیشگیری از مرگ و میر بسیار موثر است.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی
کرمان در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت رصد پشه
آئدس در استان کرمان گفت :این پشه عامل سه بیماری است
که در کشورهای افغانستان ،پاکستان و عربستان شیوع داشت و
سال گذشــته در هرمزگان دیده شد و با توجه به مراودات این
استان با استان کرمان ،اقدامات متعددی در زمینه مقابله با این
موضوع صورت گرفته است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان افزود :هنوز موردی از حضور پشــه آئدس در اســتان
کرمان شناسایی نشده و تمام اقدامات الزم را که برای شناسایی
زودهنگام این پشه و بیماری در استان را انجام می دهیم و در
همین راســتا نیز فرودگاه های کرمان مرتبا رصد می شــود و
تله گذاری برای صید پشه انجام شده است.

تجربه موفق یزد در هوشمندسازی معادن برای بهبود بهرهوری
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //معاون آمار و
اطالعات ســازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با
اشاره به تاکید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی
بر هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی کشور در
سال  ۱۴۰۱و سهم  ۴۰درصدی ارتقا بهرهوری در دستیابی
به این رشــد ،به تجربه موفق استان در حوزه معدنی
اشاره و نقش هوشمندسازی معادن در بهبود بهرهوری
را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ "جعفر رحمانی" در این باره
تصریح کرد :تجربه موفق استان یزد به عنوان دومین استان
معدنی کشور در زمینه حمایت از شرکتهای دانشبنیان،
حرکت به سمت هوشمندسازی معادن و دانشبنیان کردن
بخش معدن است.وی افزود :این حرکت میتواند حتی
بدون ســرمایهگذاری جدید و تنها از طریق بکارگیری
دانش و فناوری کمک شایانی به ارتقاء بهرهوری و تحقق
رشد اقتصادی پیشبینی شده ،کند.رحمانی با تاکید بر
اهمیت هوشمندسازی معادن و دانشبنیان کردن بخش
معدن به هوشمندسازی معادن در راستای نهضت جهانی
بهبود بهرهوری در کشــورهای پیشــرفته اشاره و بیان
کرد :نتایج هوشمندســازی اعالم شده در جهان بسیار
با ارزش و نشــان از اثربخشی باالی آن در بخشهای

مختلف عملیات معدنکاری از اکتشافات تا فرآوری دارد.
وی بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه ،گفت:
هوشمندسازی در بخشهای مختلف عملیات معدنکاری
اثرات قابل توجهی در زمینه بهبود بهرهوری داشته است
که میتوان به بخشهای سرمایهگذاری ،نیروی انسانی،
انرژی ،تولید ،عملیات ،محیطزیست و ایمنی اشاره کرد.
به گفته عضو کارگروه ارتقاء بهرهوری استان ،استفاده از
فناوریهایی مانند هوش مصنوعی ،کالن داده ،رباتیک
و پردازش تصویــر میتواند منجر به افزایش بهرهوری
سرمایه ،بهرهوری سرمایه انسانی و بهرهوری انرژی در
معادن شود.رحمانی با بیان اینکه استان یزد با دارا بودن
 ۱۸درصد از ارزش افزوده بخش معدن کشور ،در راستای
اجرای سند آمایش و تبدیل به قطب دانش معدن ،اقدام به
حمایت از شرکتهای فناوری بخش معدن کرده است ،از
راهاندازی مرکز توسعه فناوریهای نوین معدنکاری خبر
داد و گفت :این مرکز گام بسیار موثر و بلندی در راستای
افزایش بهرهوری معادن برداشته است.وی تصریح کرد:
مرکز توسعه فناوریهای نوین معدنکاری با پشتیبانی و
راهاندازی شرکتهای دانشبنیان و فناور در حوزه معدن
نقش موثری در حرکت به سمت هوشمندسازی معادن

استان و کشور داشته به گونهای که بر اساس بررسیهای
انجام شده در مجتمع معدنی چادرملو ،اجرای طرحهای
این مرکز(بنابر تایید ایمیدرو) باعث افزایش  ۲۰درصدی
راندمان عملیات ،افزایش  ۱۴درصدی در بخش تولید،
کاهش  ۲۷درصدی در توقفات بخش خردایش ،کاهش
 ۴۲درصدی خرابی سیستم ترمز ماشینآالت ،کاهش
 ۱۲درصدی خرابی ماشین آالت و کاهش  ۱۲درصدی
مصرف سوخت شده اســت.رحمانی با توجه به حجم
عملیات معدنکاری و مصارف منابع و انرژی کشــور و
نتایج کاربرد فناوری و هوشمندسازی در جهان ،گفت:
میتوان هدفگذاری دستیابی به کاهش مصرف انرژی
به میزان  ۱۵درصد ،افزایش تولید به میزان  ۱۵درصد،
افزایش بهرهوری نیروی انسانی به میزان  ۴۰۰ساعت در
ســال ،افزایش  ۲۵درصدی ایمنی عملیات و در نهایت
بهبود بهرهوری عملیات به میزان ۱۲درصد(معادل نزدیک
به یک میلیارد دالر) را در دستور کار داشت.معاون آمار
و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تاکید
کرد :تجربه و دانش به دست آمده در این استان میتواند
منجر به رشد حداقل ده درصدی در ارزش افزوده بخش
معدن کشور بدون سرمایهگذاری جدید شود.

آگهی حصروراثت

احترام ًا به استحضار می رساند خواهان شهاب الدین بیگی فرزند محمدحنیفه با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان
ابراهیم دژکام فرزند عبدالرحیم به  1387/3/16به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
 -1عایشــه بیگی فرزند محمد متولد  1307/7/1به ش.ش  4709812721همسر مرحوم -2.محمد دژکام فرزند ابراهیم متولد 1332/1/11به
ش.ش  4709934134فرزند مرحوم -3.فاطمه دژکام فرزند ابراهیم متولد 1333/7/15ش.ش  4709934495فرزند مرحوم.
 -4زمزم دژکام فرزند ابراهیم متولد  1345/1/1به ش.ش  4709941904فرزند مرحوم -5.اســحاق دژکام فرزند ابراهیم متولد 1353/9/19به
قوه قضائیه
ش.ش 4709944172فرزند مرحوم.و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

حامد کامران  -شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

آگهی حصروراثت

روابط عمومی شهرداری میناب

طرح  :بیتا هوشنگی

احترام ًا به استحضار می رساند خواهان شهاب بیگی فرزند محمدحنیفه با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان
عبدالرحیم دژکام فرزند طاهر به سال  1359به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از  -1 :ابراهیم دژکام فرزند عبدالرحیم
متولــد  1313/7/1به ش.ش  4709815607فرزند مرحوم  -2.فاطمه دژکام فرزند غالم متولد  1389/7/1به ش.ش  4709815593همســر
مرحوم.و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

اگر چاق هستيد  ،اگر چربي خون داريد
يا اوره خونتان زياد است آبزيان مصرف كنيد

حامد کامران  -شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

گروه گزارش  //آیین کهن «نوروز صیاد» آغاز سالی
نو در ابتدای تابســتان و نشانه ای از شروع فصل تازه
صیادی ماهیگیران جزیره قشم در نگین خلیج فارس
است که امسال نیز همچون سالهای گذشته با حضور
پرشور مردم خون گرم و مهمان نواز روستای سلخ در
پارک ساحلی این روستا برگزار شد.

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
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باورهــا ،اعتقادات ،مراســم و آییــن هایی که از
نســل های گذشته و سینه به سینه تا امروز به یادگار
رســیدهاند ،رفته رفته کمرنگ می شــوند و چنانچه
این فرهنگ شفاهی مکتوب نشــود ،بسا که در گذر
زمــان خاطره ای هم از آنها باقــی نماند تا به گوش
فرزندان و آیندگان این ســرزمین زمزمه شود.نوروز
صیاد از مراســم و آیین های زیبای جزیره قشــم و
ســرزمین آب و آفتاب اســت که تا فراموشی کامل
فاصله چندانی ندارد.جشن نوروز صیاد ،جشنی ویژه
صیادان قشم ،جشنی ساده ولی در عین حال زیبا که
با محتوایی عمیق و پیامی آشــکار مبنی بر ضرورت
حفظ چرخه طبیعت زیبای قشم است.صیادان قشمی
که در تمام ایام فصل صید ،نه برای صید ماهی صرف
که برای یافتن روزی حالل ،تن شــان را به آب های
خلیج فارس می زنند ،در این جشــن و در این روز
نه ماهی صید می کننــد و نه آن را می خورند ،یعنی
اینکه آرزو می کنند این منبع برای همیشــه برای آنها
یک منبع الیزال باقی بماند.این جشــن یک رســم
زنده ایرانی است که همه ساله در جزیره قشم برگزار
می شــود ،این جشــن نوروز اســت ،اما نوروزی
که در فصل تابســتان توســط صیادان جشن گرفته
می شود.اهمیت دریا و حفظ طبیعت یکی از مهم ترین
ویژگی های برگزاری این آیین است چرا که صیادان
قشمی دریا را مظهر پاکی می شناسند و در این روز همه
تن به آب می زنند و خود را پاک می کنند.تاثیر و دوام
چنین آیینی تا به امروز حفظ طبیعت و محیط زیست

امام حسن عسکری (ع)  :از خدا بترسید و مایه افتخار باشید
نه مایه شرمندگی
( روضه بحار ج س 2ص )371

برگزاری آیین کهن نوروز صیاد در قشم

جزیره زیبای قشــم بوده است ،از این رو جزیره قشم
یکی از بکرترین سرزمین های ایران است و با محافظت
و احیا این آیین می توان شرایط بهتری را برای محیط
انسانی و محیط طبیعی از آن رقم زد.سال صیادان در
نگین خلیج فارس چهار فصل دارد« ،جوا»که از اوایل
دهه سوم فروردین آغاز میشــود و  ۱۰۰روز طول
می کشد و تقریب ًا با بهار طبیعت همسان است«.شهریما»
فصل بعدی اســت که  ۱۰۰روز به طول میانجامد و
پس از آن زمســتان فرا می رسد که این نیز  ۱۰۰روز
است.اما هر ســاله آخرهای تیر ماه یا روز اول مرداد
هر سال را نوروز صیاد می نامند و این روز ،نخستین
روز از فصل گرمای واقعی و معنی آن این اســت که
یک سال صیادی چرخنده و فصل صید ماهی هوور
و کوسه به پایان رســیده است (تا قبل از نوروز ،این
ماهی ها با روشهــای انتظاری و محاصره ای صید
می شــوند).در این روز ،هیچ کدام از روستانشــینان

قشمی ماهی یا هر نوع آبزی دریایی دیگری را صید
نمی کنند و یــا نمی خورند.در نــوروز صیاد اهالی
معتقدند «همه ماهی ها امــروز در دریا آزادند و باید
نســل خود را پربار کند ،برای همین امروز نباید صید
شوند ».از فردای نوروز ،صید گرگور شروع می شود
و ادامه آن ،طبق گفته صیــادان محلی تا دهی گرما،
بیســتی گرما ،ســی ای گرما ،چهلی گرما ،پنجاهی
گرما ،شصتی گرما و نیم شصتی گرما تمام می شود.
ســاحل صحنه اجرای این آیین کهن است ۳۰ ،نفر با
لباس های محلی ســفید و در دو ردیف روبروی هم
مــی ایســتند ،چهــار نفر نیــز در بین آنهــا دهل
مــی نوازنــد و در دو ردیف روبروی هــم آوازی را
می خوانند که نام این مجموعه موسیقی رزیف است.
رزیف خوان ها عصایی از چوب خیزران در دســت
می گیرند ،خم می شوند و باال می آیند و به صورت
ســوال جواب داستانی از داســتان های صیادی را

چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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
۰۹۱۷۷۷۴۶۰۲۰
بوشهر سید ابوالحسن جعفری

گروه خبر  //مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد
قشم از راهاندازی یک دستگاه آب شیرینکن
جدید به ظرفیت  ۱۵۰۰مترمکعب در شهر قشم
خبر داد.

حالهی در آیین بهرهبرداری از یک
افشــار فت 
دســتگاه آب شــیرینکن در شهر قشم گفت:
پیش از این آب مســکن مهر قشم و شهرک
امام حســین (ع) از آب شــیرینکن درگهان
تامین میشد و با راهاندازی این آب شیرینکن
آب این مناطق از شــهر قشم تامین شده و بار
درگهان سبکتر میشــود.وی ادامه داد :احیاء
و به روزرســانی آب شیرینکن درگهان نیز در
حال انجام است که موجب کمترشدن قطعی آب
در این شهر میشود.مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد قشم اظهار کرد :این آب شیرینکن ظرف
 ۶۰روز با یک سوم هزینههای عادی و با تکیه
بر توان متخصصین و جوانان ایرانی راهاندازی

در حوضچه بندر شهید رجایی خبر داد.

بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ «محمدرضا
پوررجبی» اظهار داشت :با بهرهگیری از توان
متخصصان و ســازندگان داخلی عملیات به
آباندازی و انجام آزمایشات کاربردی یک
فروند بویه ســاخت داخل با قطر 2هزار و
 200میلیمتر با حضور کارشناسان موسسه
گروه خبر  //معاون فنی و نگهداری اداره کل عملیاتی و کاربردی بویههایی با قطر 2هزار و رده بندی داخلی انجام گرفت .وی هدف از
بنادر و دریانوردی هرمزگان از انجام آزمایش  200میلیمتر ساخت داخل برای نخستین بار انجام این آزمایشها را ارتقاء ســطح دانش

افتتاح یک دستگاه آب شیرینکن در قشم
شــده بود هماکنون مطالبات انباشته در جزیره
وجود نداشت و امیدواریم با سرانجام رسیدن
پروژههایی که در ماههای اخیر کلنگزنی شده
این مشکالت برطرف شود.به گفته مدیرعامل
ســازمان منطقه آزاد قشم هم اکنون نیاز داریم
کارجهادی انجام دهیم تــا عقبماندگیهای
حالهی
سالهای گذشته در جزیره جبران شود.فت 
یادآور شد :در سالی که بنابر فرمایش مقام معظم
رهبری سال حمایت از شرکتهای دانشبنیان
نامگذاری شده است ،متخصصین این شرکت
راهاندازی یک آب شیرین کن با استفاده از توان
بومی را به سرانجام رساندهاند ،که این موضوع
ارزش کار را دوچندان میکند.وی خاطرنشان
کرد :هرجایی که در کشور به نیروهای متخصص

و جوان اعتماد کردیم به لطف خدا نتایجی گرفتیم
که موجب شگفتی همگان شد و متخصصین فنی
که این حوزه را میشناسند میدانند که این کار
چقدر بزرگ اســت که ظرف  ۶۰روز هزار و
 ۵۰۰مترمکعب با کمتر از یک سوم هزینههای
عادی به ظرفیت اضافه شود.مدیرعامل شرکت
آب ،برق و تاسیسات قشم نیز در بخش دیگری
از این مراسم گفت :راهاندازی این آب شیرینکن
با دستور ویژه مدیرعامل سازمان برای کمک
و بهبود آبرســانی به درگهان انجام شد.شهرام
داوری ادامه داد :از این پس آب مســکن مهر
و مجموعه مسکونی امام حسین (ع) به تعداد
 ۲۵۰۰انشعاب از مجموعه آب شیرینکن قشم
تامین خواهد شد.وی تصریح کرد :در این پروژه

بازدید فرمانده نیروی دریایی عمان از کارخانجات نداجا در بندرعباس

گروه خبر  //دریادار ســیف بن ناصر الرحبی فرمانده نیروی دریایی عمان از
روند ساخت انواع شناورهای ســطحی و زیر سطحی نیروی دریایی ارتش در
بندرعباس بازدید کرد.

امیر دریادار شــهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جهوری اســامی
ایران نتیجه سفر فرمانده نیروی دریایی عمان را تقویت مناسبات دوستانه بین
ایران و عمان به عنوان دو کشور مهم در دو سوی تنگه هرمز دانست و گفت:
از این پس تبادل دانش فنی بین نیروی دریایی ایران و عمان شتاب میگیرد.
امیر دریادار دوم رضا قربانی فرمانده ناوگان مقدم جنوب و منطقه یکم نیروی
دریایی ارتش نیز گفت :انتقال دانش فنی تعمیر و ساخت انواع شناور و تبادل
ناوگروه بین نیروی دریایی عمان و ایران از درخواســتهای فرمانده نیروی
دریایی عمان بود.سفر دریادار سیف بن ناصر الرحبی در راس هیاتی نظامی به
ایران با دیدار و گفتگو با فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

در تهران آغاز شد.
فرمانده نیروی دریایی عمان در این دیدار لوحی از نشانها و عالیم نیروی
دریایی کشــورش را به فرمانده نیروی دریایی ارتش کشورمان اهدا کرد.امیر
دریادار شــهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
هم نشــان این نیرو را به همتای عمانی خود هدیه داد.گفتگو درباره افزایش
همکاریهای دریایی دو کشور به ویژه مقابله با تروریسم و جرایم دریایی در
دریای عمان از مهمترین محورهای این دیدار بود.این دیدار و گفتگو در قالب
کمیسیون دوســتی نظامی ایران و عمان که تاریخی شانزده ساله دارد ،انجام
شد.
دریادار سیف بن ناصر الرحبی و هیات نظامی همراهش به شمال کشورمان
هم ســفر کردند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ بازدید از دانشگاه علوم
و فنون دریایی حضرت امام خمینی (ره) در نوشهر از برنامههای این سفر بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی خبر داد

تخصیص  110میلیارد اعتبار ویژه طرحهای محرومیت زدایی در کشور

احمد جباری اظهار داشــت :در بودجه عمومی
کل کشور یک منبع اعتباری به میزان  3410میلیارد
تومان برای محرومیت زدایی وجود دارد که دولت
درخواست داشت این بودجه در سایر محلها هزینه
شــود.جباری افزود :در مجلس شورای اسالمی و
به ویژه در کمیســیون عمران با توجه به اشرافیتی
که به مســائل و مشکالت زیرساختی در روستاها
وجود دارد تصمیم گیری شــد این اعتبار به طور

آزمایش نحوه کارکرد بویه در تست کشش
و آزمایــش نفوذ آب به داخل آن را از دیگر
آزمایشهای انجام شــده بر روی این عالیم
کمک ناوبری ذکر کرد و افزود :تمامی مراحل
آزمایش این بویه با موفقیت به پایان رسید.
گفتنی اســت؛ بویه از جمله ابزارهای کمک
ناوبری است که برای عالمتگذاری کانالها،
نقاط مبنای مهم ،نزدیکی به بندرگاه ،خطرها،
کشتیهای غرق شده و مناطق با اهمیت ویژه
به کار میرود .این وسیله برای عالمتگذاری
خطــوط در گذرگاههــای آبــی باریک و
پرازدحام که مشــمول مقررات عبور و مرور
هستند ،استفاده میشود.

ی آبهای عمیق و اقیانوسی
پایان موفقیتآمیز آزمون عملیاتی بویه ها 

حالهی تصریح کرد :بــرای حل کامل
شــد.فت 
مشــکل آب درگهان ،قرارداد خرید تضمینی
آب از نیروگاه قشــم مولد با دستور وزیر نیرو
در حال انعقاد اســت و خط لوله انتقال آب از
نیروگاه تا درگهان نیز در عرض یک ماه احداث
خواهد شد .مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
ادامه داد :با این پروژه  ۵هزار مترمکعب دیگر
به ظرفیت آب درگهان اضافه خواهد شــد و
ظرفیت آب این شهر به دو برابر وضعیت موجود
می رسد.وی ابراز امیدواری کرد با راه اندازی
آب شیرینکن  ۴هزارمترمکعبی باسعیدو تا پایان
امسال مشکل آب غرب جزیره نیز تا حدودی
حالهی تاکید کرد :تالش میکنیم
برطرف شود.فت 
در کوتاهترین زمان ممکن دغدغه اصلی مردم
در حوزه آب را برطرف کنیم چرا که آب یکی
از بدیهیترین نیازهای بشــر است.وی ادامه
داد :اگر هرسال یکی از مشکالت جزیره رفع

گروه خبر  //عضو کمیسیون عمران مجلس شورای
اسالمی گفت :در بودجه کل کشور بودجهای برای
محرومیت زدایی در نظر گرفته شده که از محل آن
به بنیاد مسکن هر استان  ۱۱۰میلیارد تومان در حوزه
زیرساخت روستایی تخصیص یافت.

می خوانند.در آغاز فصل بعدی ،یعنی شهریما صیادان
با قالب به صید ماهی های بومی و هوور می پردازند.
ماهی های غیربومی مهاجر  -مثل هوور  -در دو فصل
پاییز و بهار به صیدگاه های ســاحل نشینان جنوب
می آیند.مردم بــر این باورند که در نوروز صیاد تمام
چشمه های آب های معدنی به دریا می ریزند.پس این
روز را جشن می گیرند و به دریا می زنند تا بیماری
خود را به دوای آب های معدنی از تن بشویند.دختران،
مادران سالخورده خود را در آب دریا مینشانند و با
پیاله آب را به نیت شــفا بخشــی بر سر و لباس آنها
می ریزند و بــرای زدودن کهنگــی ،هر کس لباس
کهنــه اش را به آب دریا می ســپارد.در نوروز صیاد
همگان لباس های رنگی و نو میپوشند و برای آن که
درختان و احشام هم نوروزی کنند آنها را با خاک سرخ
جزیره هرمز رنگ آمیزی می کنند ،این رسم نشان از
آن دارد که مردم با درخت و دام پیوندی دیرینه دارند.در
باور مردم جزیره قشم درهای چوبی خانه ها هم روح
دارند ،پس آنها را با ِگل ســرخ به سر انگشتان رنگ
می زنند تا خانه و در به شکل نمادین نوروزی کنند.در
این روز مردم حیوانات خود را با ِگلی سرخ رنگ بنام
« ِگ َلک» رنگ می کنند و همراه خود به دریا می برند.در
نوروز صیاد ،آنها که حشم دارند ،پیش یکی از چند دعا
خوان نوروزی میروند تا برای آن ها «لوبن» بخوانند
بلکه در سایه این دعای نوروزی برای یک سال دیگر
احشــام آنها از گزند جانوران درنده و بیماری در امان
باشند.در باور مردمان ،این دعا فقط از هنگام تحویل
ســال تا  ۶ساعت بعد می تواند خوانده شود ،اگر پس
از این ساعت باشد دعا تاثیری ندارد آن کسی که لوبن
می خواند ،ریسمان ســبزی به دست میگیرد و برای
هر کدام از احشــام دعایی می خواند و گرهی به نخ
می زند.در آخر ،ریســمان که تعداد دام ها گره دارد به

صاحب دام ســپرده میشود تا آن را در سوراخ دیوار
پنهان کنند و روی آن را بپوشــاند تا کسی نتواند آن
را بیابــد یا گرهی از آن نخ بــاز کند.جالب اینکه در
هر روســتا فقط دو یا ســه نفر می توانند این دعا را
بخواننــد و وقتی که هر کدام از آنها تصمیم بگیرد دعا
را به فرد جدیدی بیاموزد ،دیگر دعاهای خود او باطل
مــی شــود و از آن پــس هرگز برای کســی لوبن
نمی خواند .لوبن سینه به سینه نقل و حفظ می شود.اهالی
روستای سلخ در این روز از صبح تا غروب آفتاب به
این جشــن ادامه میدهند و مراســم و آداب سنتی از
ی ها» را که
«رزیف خوانی» گرفته تا «رقص شوشــ 
َ
بیش از  ۶۰۰سال قدمت دارد با تمام جزییات برگزار
می کنند.شــنا و غوص ،مســابقه دومیدانی ساحلی،
ســرعت جل کش و هوری پارویی ،اجرای موسیقی
محلی و برگزاری نمایشــگاهی از غذاهای محلی و
صنایع دستی بانوان ســلخ بخش های دیگری از این
مراســم است.در این جشــن زنان بومی جزیره نیز با
شیرینی های پخته شــده از خرما به نام «رنگینَک»
از میهمانان پذیرایی می کننــد.در میانه نوای رزیف،
شوشــی ها با لباس های سیاه ،کاله های بلند ساخته
شــده از شاخه های نخل و ریش های ساخته شده از
لیف خرما وارد جشن می شوند.این بیگانه ها که گویی
با شنیدن صدای جشن از دور دست ها به این روستا
آمده اند ،تالش می کنند با شــاخه های نخل افراد سر
راه خود را کتک بزنند و بچه های روســتای َس َلخ نیز
با اشتیاق به سمت شوشی ها می دوند و قبل از کتک
خوردن پا به فرار مــی گذارند.از فردای نوروز صیاد،
فصل جدید صید و صیادی در جزیره قشــم شــروع
می شود و تور صیادان بار دیگر با هدف امرار معاش و
کسب روزی حالل در پهنه نیلگون خلیج همیشه فارس
رها می شود /.ایرنا

در بندر شهید رجایی صورت گرفت؛

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
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مساوی در اختیار بنیاد مسکن استانها قرار بگیرد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی
گفت :این اعتبار به صورت مســاوی بین استانها
تقسیم میشود و بنیاد مسکن هر استان  110میلیارد
تومان اعتبار برای پروژههای زیرساختی و عمران و
آبادانی مناطق روستایی دریافت خواهد کرد .وی
تصریح کرد :بنیاد مســکن کشور در این خصوص
به دنبال تخصیص متمرکز بود تا تصمیم گیری در
خصوص تخصیص اعتبار به استانها در اختیار این
نهاد قرار گیرد که با توجه به اینکه احتمال میرفت
عدالت در پرداختها به استانها صورت نگیرد و
در سفرهای استانی به یک استان بودجه بیشتر و به

یک استان بودجه کمتری اختصاص یابد در نتیجه
تصمیمگیری شد که این بودجه به صورت مساوی
بین استانها تقسیم شود .جباری گفت :با این کار
دست بنیاد مسکن استانها باز میشود و میتواند
طرح بازنگری بسیاری از روستاها را انجام دهد در
کنار آن با تزریق اعتبار به دهیاریها روند آسفالت
معابر با تخصیص قیر رایگان نیز ســرعت خواهد
گرفت .به گزارش تسنیم ؛ وی ادامه داد :عدم انجام
طرح بازنگری مشکالتی در رابطه با واگذاری زمین
بــه جوانان و طرحهای هادی ایجاد کرده بود که با
این تخصیص اعتبار انتظار میرود مشــکالت این
حوزه رفع شود.

و تخصص مهندســان و سازندگان ،اطمینان
از صحت کارکرد نمونه بویه ســاخته شده،
افزایش توان فنی و عملیاتی شــرکت های
ســازنده داخلی و اعتماد به نفس طراحان و
سازندگان داخل کشور و گسترش خودباوری
در مجموعههای ســاخت و طراحی عنوان
کرد .معاون فنــی و نگهداری اداره کل بنادر
و دریانوردی هرمزگان از جمله آزمایشهای
مهم انجام شــده بر روی این بویه به بررسی

 ۷۰۰هزار دالر صرفهجویی ارزی شده و با توان
متخصصان داخلی و امکانات موجود با اعتبار
 ۹میلیاردتومان به بهرهبرداری رسید.مدیرعامل
شرکت آب ،برق و تاسیسات قشم یادآور شد:
آب تولید شــده در قشم هرروز در آزمایشگاه
این شرکت و آزمایشگاه استاندار سازمان منطقه
آزاد قشم آزمایش میشود و شبکه بهداشت و
درمان نیز کیفیت آب را بررسی میکند.داوری
تصریح کرد :تاکنون هیچگونه آلودگی در آب
رویت نشده و از نظر فنی دستگاهها به صورتی
تنظیم شــده که آلودگی میکروبی از آنها عبور
نمیکند.وی ادامه داد :ایجاد خط لوله فاضالب
در محالت قدیم نیز به افزایش سطح امنیت آب
قشم کمک میکند که خوشبختانه در حال انجام
است.به گزارش ایسنا ،آیین افتتاح پروژه ۱۵۰۰
مترمکعبی آب شــیرینکن شهر قشم با حضور
افشار فتح الهی ،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد

گــروه خبر  //شــرکت نفت ســتاره
خلیجفــارس طــی  ۱۴روز اخیر موفق
به معامله  ۶محموله نفتای ســبک و ۳
محموله نفتای فــول رنج خود جمع ًا به
ارزش  ۱۹۰میلیون دالر در بورس انرژی
ایران شد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،شــرکت نفت
ســتاره خلیجفارس با حرکتی جهادی و
ت طی  ۱۴روز
پیشرو در صادرات توانس 
اخیر  ۶محموله نفتای سبک و  ۳محموله
نفتای فول رنج خــود را جمع ًا به ارزش
 ۱۹۰میلیــون دالر در بورس انرژی ایران
معامله کند.این اقدام مهم در دورهای انجام
شده است که بازار بی نالمللی شاهد یکی از
پرتالطمترین دوران خود است و پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس حتی در فروش نفتا به
پتروشیمیهای داخلی کشور موفقبوده و
عملکرد خوبی داشته است.این شرکت طی
 ۱۰روز گذشته با فروش  ۴۰هزار متریک
تن نفتا به پتروشیمی در رینگ داخلی بورس
انرژی ایران نیز نشان داده است که عالوه بر
صادرات ،نگاه ویــژهای به تأمین خوراک

اســتحکام بویه در مراحــل مختلف حمل
و نقــل در خشــکی و دریــا و در زمان به
آب اندازی ،آزمایش ثبات رنگ و استحکام
آن در برابر نور خورشــید ،آزمایش معروف
به  self rightingیا برگشــت خودکار
بویه به حالت پایداری اولیه در بارگذاریهای
مختلف شامل اتصال به زنجیر لنگر و بدون
اتصال به زنجیر لنگر اشــاره کرد .پوررجبی
بررســی پایداری بویه شــناور در دریا و

قشم ،حجت االســام غالمرضا حاجبی ،امام
جمعه شهرستان قشم ،شیخ عبدالرحیم خطیبی،
امام جمعه اهل ســنت قشم ،سرهنگ حجت
امیری کیا ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه
قشم ،سرهنگ دهقانی ،فرمانده نیروی انتظامی

و جمعی از مسئوالن شهرســتان برگزار شد.
همچنین در حاشــیه این مراسم از فاز نخست
طــرح پلیس آب با نام «هویار» با هدف بهینه
سازی مصرف آب در بین خانواده ها ،رونمایی
شد.

پاالیشگاه ستاره خلیجفارس
پر فروغ در صادرات فرآورده و ارزآوری

پتروشیمیها در راستای ایجاد ارزش افزوده
دارد.این رکورد فروش نفتا در بورس انرژی
ایران در مدت زمان محدود بی سابقه بوده
است و طبق رصدهای انجام شده ،شرکت
ستاره خلیجفارس همچنان در قیمت فروش
محصول نفتا ،باالتریــن رقم را در منطقه
داشته است که این اقدام مهم و استمرار آن

باعث حفظ سهم بازار این شرکت در منطقه
و کشورهای آسیایی میشود.در این برهه
که مقام معظم رهبری بارها به مســئوالن
تذکر دادهاند که بدون نگاه به غرب شرایط
صادرات حداکثری را فراهم کنند ،میتوان
ت شرکت نفت ستاره خلیجفارس با در
گف 
نظر گرفتــن توصیهها و رهنمودهای مقام

معظم رهبری حتی با وجود شرایط پیچیده
عدم تعادل عرضه و تقاضای محصول نفتا
در بازارهای بی نالمللی ،توانســته با رصد
دقیق و تحلیل بازارهای بی نالمللی با هدف
جذب مشــتریان خارجی جدید این مه م
را در یک فضای رقابتی و شــفاف بورس
ی ایران ایجاد کند.
انرژ 

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان عنوان کرد

تقویت تولید و اشتغال با احداث سازه های آبخیزداری در باالدست

گروه خبر  //مدیــرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان
گفت :آبگیری ســازههای آبخیزداری حوزه انوه شهرستان
بستک در پی بارشهای مونسون به میزان 500هزار مترمکعب
انجام شده است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســیدمحمدنور موسوی گفت :این

سازه مشتمل بر دو بند سنگی -مالتی است که از محل اعتبارات
محرومیتزدایی تامین اعتبار آن صورت گرفته و با بهرهبرداری از
این پروژه  ۷۰۰هزار مترمکعب حج ِم سیالبِ ناشی ازبارندگیها
را کنترل می کند که نقش موثری در کاهش مخاطرات ســیل و
افزایش تغذیه آبهای زیرزمینی و افزایش کیفیت و کمیت آب

چاههای کشاورزی منطقه ایفا میکند.وی گفت :هر ساله بر اثر
سامانه فصلی مونسون در فصل تابستان شاهد بارشهای رگباری
با شدت زیاد و مدت کم در برخی از مناطق شهرستان هستیم که
در ساعات بعد ا ز ظهر موجب رگبار پراکنده ،رعد و برق و وزش
باد شدید میشود که خسارتهایی را ب هدنبال دارد.

