روزنامه منطقه جنوب کشور

ساحل بندرعباس همچنان در تصرف قلیان ها

رئیس کل دادگستری هرمزگان :

در برخورد با فساد
با احدی تعارف نداریم

صفحه  2را بخوانید
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مدیر شعب بانک مسکن هرمزگان خبر داد

پرداخت 25هزار میلیارد
تسهیالت توسط بانک
مسکن هرمزگان
4
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان خبر داد

عکس :علی زارعی /دریا

استاندار هرمزگان خطاب به مدیران دستگاههای دولتی :
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 4صفحه  2000تومان

آبا بتن ساحل

Beton Sahel

تولید و عرضه بتن آماده

برای به نتیجه رسیدن طرحهای رشد استان را به کار گیرند .

به گــزارش خبرنگار دریا  ،مدیرکل
بیمه سالمت هرمزگان گفت :در کشور
بیــش از  ۵میلیــون و  ۴۰۰هزار و در
هرمزگان نیز بیــش از  ۸۵هزار نفر از
دهکهای یک تا سه به صورت رایگان
زیر پوشــش خدمات بیمه ســامت
همگانی قرار گرفتند.

علی علیزاده افزود :افرادی که هیچ بیمه
پایهای ندارند میتوانند از خدمات بیمه
سالمت بهرهمند شوند.
وی گفت :هرچند که به دلیل کاهش
هزینههــا اولویت ،مراجعــه به مراکز
درمانی دولتی اســت ،اما این بیمه در
مراکز خصوصی هم با تعیین پزشــک
خانواده معتبر است.
وی گفت :دارندگان بیمه ســامت در
مراکز درمانــی دولتی و خصوصی ۱۰

درصد از هزینههای بستری و  ۳۰درصد
از خدمات سرپایی را پرداخت میکنند.
هرمزگانیهــا میتوانند بــا مراجعه به
سامانه خدمات غیرحضوری شهروندی
بیمه ســامت بــه نشــانی اینترنتی
 eservices.ihio.gov.irو یا دفاتر
پیشــخوان دولت پس از نام نویسی از
خدمات این بیمه استفاده کنند.وی افزود:
تا کنون بیش از یک میلیون و  ۲۹هزار
نفر در هرمزگان زیرپوشش بیمه سالمت همگانی قرار گرفتند.

برادر گرامی جناب آقای حسین سعیدی

با کمال مســرت انتصاب شایســته حضرتعالــی را به عنوان
ناظر گمرکات هرمزگان و مدیرکل گمرک بندر شهید رجایی تبریک
عرض نموده ؛ امیدوارم در سایه ایزد منان و با استفاده از تجارب
و توانمنــدی خــود و دیگر همــکاران در اعتــای آرمان هاي
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید .

یعقوب دبیری نژاد  -مدیر مسئول وصاحب امتیاز روزنامه دریا

پیام دکتر خلج طهرانی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به مناسبت روز خبرنگار
مجاهدان گرانســنگ و ارجمند عرصه قلم و اطالع رسانی ،تقارن روز خبرنگار با ماه
محرم و عاشورای حســینی بار دیگر رسالت زینبی شما عالیقدران در روشنگری و
تبیین ارزشهای راســتین را برجسته کرد  .نوشــتههای شما طلوع حقیقت و بیان
دغدغههای افرادی است که خود تریبونی برای بیان در فضای رسمی ندارند و فریادشان
بیصداست  .جلوگیری از نابرابریهای اجتماعی ،ایجاد شفافیت در تمام عرصهها ،
گســترش عدالت و ترویج ارزشها تنها گوشهای از خدمات شما خبرنگاران کوشا و
بصیر به جامعه است و بیشک اگر همراهی و یاری شما نبود ،امروز اقتدار و استقالل
ایران اسالمی نیز چندان عینیت نداشت  .نشر متعهدانه و صادقانه رویدادهای زمان،
کم از جهاد فی سبیل اهلل نیست  .تالشهایتان را پاس میداریم و از این که همواره در
حوزه ترویج فرهنگ کار و تولید ،تالش کردهاید ،سپاسگزاریم چرا که بی شک بدون
وجود آیینهی تمام نمای رسانه تمام امور ابتر میماند  .ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهید واالمقام صارمی  ،از درگاه ایزد منان موفقیت روزافزون شما و خانواده محترمتان
را در راستای اعتالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و آماده سازی زمینه خدمت
صادقانه در سنگر تولید خواستارم  .قلمتان نویسا و هرروزتان سرشار از موفقیت .
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معاون سیاسی امنیتی استاندار در آیین تکریم و معارفه
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خواستار شد

تسریع در عملیاتی شدن طرح های
بزرگ بنادر و دریانوردی هرمزگان
رئیس پلیس راه هرمزگان خبرداد

ثبت  ۱۲کشته و زخمی
در تعطیالت مردادماه هرمزگان

گروه خبر //استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه تحقق و اجرای طرحهای مصوب سفر ریاست جمهوری به به گزارش خبرنگار دریا ،به رياست مهدی دوستی استاندار هرمزگان جلسه بررسی و پایش پیشرفت
هرمزگان سبب پیشرفت توام با عدالت استان خواهد شد گفت :مدیران دستگاههای دولتی تمام توان خود مصوبات سفر رئیس جمهور به هرمزگان برگزار شد.

پوشش کامل بیمه سالمت برای دهکهای یک تا سه در هرمزگان

گروه خبر  //همه دهکهای یک تا سه
در هرمزگان بصورت کامل تحت پوشش
بیمه سالمت قرار گرفتند.

مطالبه گری خبرنگاران
همانند امر به معروف و نهی از منکر است

تمام مدیران دستگاههای اجرایی مکلفند تمام ظرفیت خود و مجموعه تحت نظرشان
را برای تسریع در تکمیل و به نتیجه رسیدن پروژههای مصوب سفر رئیس جمهوری به کار گیرند

Aba

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

امام جمعه اهل سنت بندرعباس :

تمام توان خود را برای رشد
هرمزگان بکار گیرید

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

کاهش تعداد مدارس
غیراستانداردهرمزگان
تا مهرماه
2

ادامه در همین صفحه

وصول دو جریمه میلیاردی قاچاق
سوخت در هرمزگان
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استاندار هرمزگان خطاب به مدیران دستگاههای دولتی :

تمام توان خود را برای رشد هرمزگان بکار گیرید
ادامه از تیتر یک //

در این جلسه مدیران  11دستگاه اجرایی
که در ســفر رئیس جمهور بیشــترین و
مهمترین پروژههای مصوب را داشتند به
ارائه گــزارش در خصوص آخرین روند
اجــرای پروژهها و دریافــت اعتبارات و
تســهیالت پرداختند.مطابق برنامه ریزی
صــورت گرفته بخشــی از این مصوبات
سفر قرار است در هفته دولت سال جاری
و بخــش دیگر در دهه مبــارک فجر به
بهرهبرداری رسیده و به مردم شریف استان
تقدیم شــود .در این جلسه دوستی تاکید
زیادی بر تســریع روند اجرای پروژههای

رشــد اســتان در حوزههای کشاورزی،
شیالت و گازرسانی به شرق و غرب استان
داشت و این پروژهها را مهمترین طرحهای
دولت برای توسعه متوازن استان برشمرد.
وی تصریح کرد :تمام مدیران دستگاههای
اجرایی مکلفند از تمــام ظرفیت خود و
مجموعه تحت نظرشــان برای تسریع در
تکمیل و به نتیجه رسیدن پروژههای مصوب
سفر رئیس جمهوری به کار بگیرند.وی با
تاکید بر اهمیت همه پروژههای مصوب سفر
گفت :یکی از مهمترین مصوبات گازرسانی استان خواهد بود.گفتنی است در سفر دی  164طرح مهم و  49هزار میلیارد اعتبار
به شرق استان است که مبنای توسعه منطقه ماه ســال  1400آیت اهلل رئیسی ریاست و تسهیالت برای توسعه استان به تصویب
و ســپس استقرار صنایع سنگین در شرق محترم جمهوری به هرمزگان در مجموع رسید.

پیام تبریک مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان به مناسبت روز خبرنگار
حرفه ای است که دستیابی به آن نیازمند ورود افراد
حرفه ای برای تحقق آن است.

یکــی از گروه هایی که از دیرباز این مســیر را
در پیــش گرفته و با تکیه بر دانش خود به عنوان
مطالبــه گر حرفه ای فعالیــت دارند ،خبرنگاران
هستند.بدون شــک حضور خبرنگاران در عرصه
مطالبه گری ،جلــوی تخریب و نقد غیر منصفانه
را گرفته و آنها با دانشــی که در این حوزه دارند
عالوه بــر اینکه صدای رســای جامعــه بوده،
گروه خبر //شــفافیت و مطالبه گــری یک اقدام تســهیل کننده خواســته های مردمی نیز هستند.

نتیجه این مطالبه گری نیز در عرصه های مختلف
شاهد و ناظر هستیم.خوشبختانه خبرنگاران حوزه
صنعت آب نیز با در پیش گرفتن مسیر حرفه ای
در مطالبه گری ،تسهیل کننده امور بوده و هستند
که بنده به نوبه خود فرا رســیدن هفته خبرنگار را
به این عزیزان تبریک گفتــه و از خداوند متعال
می خواهم ما را در مســیر پاســخگویی به این
عزیزان روسفید بگرداند .
عبدالحمید حمزه پور
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان

تشکیل  13پرونده تخلف در بازار سیمان هرمزگان

گروه خبر  //معاون نظارت ،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان گفت :در
تیر ماه 13پرونده تخلف برای متخلفان عرضه سیمان در استان تشکیل شده است.

عبدالرضا پیروی منش با تاکید بر تداوم نظارت بر توزیع ســیمان در استان ،بیان کرد:
واحدهایی که تخلفهایی مانند گرانفروشی یا عرضه خارج از شبکه داشت ه باشند برخورد
و به تعزیرات حکومتی معرفی می شــوند.معاون نظارت ،بازرســی و حمایت از حقوق
مصرف کنندگان هرمزگان افزود 286:مورد بازرســی درتیرماه سالجاری از واحدهای
عرضه و توزیع سیمان در استان بعمل آمده که این بازرسی ها منجر به تشکیل 13پرونده
تخلف شده است.وی عنوان کرد :پروندههای تشکیل شده به ارزش ریالی بیش از  2میلیارد

و  238میلیون ریال جهت صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شدند.
پیروی منش با تاکید بر اینکه اقدامات نظارتی سازمان صمت استان در راستای صیانت از
حقوق مصرف کنندگان همچنان با جدیت تداوم خواهد داشت ،گفت :با استفاده از توان و
ظرفیت کلیه دستگاههای نظارتی استانی رصد و پایش بازار استمرار داشته و با متخلفان
مطابق قوانین و مقررات به شدت برخورد خواهد شد .به گزارش فارس  ،معاون نظارت،
بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در پایان گفت :ستاد خبری سازمان صنعت،
معدن و تجارت هرمزگان با شماره تلفن گویای  ۱۲۴آماده دریافت هرگونه نظر ،پیشنهاد،
انتقاد و شکایتهای مردمی از واحدهای صنفی متخلف است.

خبری
پنجشنبه  20مرداد 1401
 13محرم 1444
سال بیستم و یکم شماره 3950

سرمقاله

ساحل بندرعباس همچنان در تصرف قلیان ها
کمبود اماکن تفریحی در بندرعباس و نبود حتی یک
شهربازی در این شهری که پایتخت تجارت ایران است،
باعث شده که مردم دریا را به عنوان مهمترین تفریحگاه
خود بپندارند که متاســفانه این ســاحل هم همواره در
محاصــره عرضه کنندگان قلیان قرار دارد و بازارشــان
همچنان پرسکه اســت .در حالی همچنان بساط قلیان
در ســاحل بندرعباس داغ داغ اســت که باعث انتقال
سریع تر بیماری ویروسی کرونا نیز می شود و از طرفی
باعث آلودگی محیطی ســاحل شده و خانواده هایی که
به ساحل می روند ،باالجبار بایستی دود قلیان که شاید
آلوده به ویروس کرونا هم باشد را تنفس کنند.گرچه هر
چند ماهی اخبار منتشــر می شــود که تعدادی قلیان را
جمــع آوری و معدوم کرده اند ،اما اگر هر شــهروند و
مســئولی در طول نوار ســاحلی بندرعباس عبور کند،
متوجه بساط قلیان ها می شــود که با خیالی آسوده با
ســامتی مردم بازی می کنند و هیچ نظارتی هم در این
بخش وجود ندارد .در سواحل از تابلوی منطقه ممنوعه
برای شنا و عرضه قلیان و ...خبری است و به همین دلیل
ســاالنه چندین نفر هم غرق می شوند و جان شان را از
دست می دهند .از طرفی دیگر قلیان های مرگ آور که
مرگ های شــان فوری و آنی نیســت و آتی است و
همچنین باعث انتقال انواع بیماری ها و بخصوص کرونا
و اُمیکرون می شــود و مشــخص نیست چرا مسئوالن
نسبت به این موضوع ســکوت کرده اند و مانند گذشته
توپ مسئولیت را در زمین همدیگر پاسکاری می کنند؟
مشــتریان این قلیان ها هم بیشــتر جوانان و نوجوانان
دختر و پســری هســتند که می آیند ســاعت ها و تا
نیمه های شب قلیان می کشند و فضای نامناسبی هم ایجاد
می کنند و نیاز اســت تدابیری در این حوزه اندیشــیده
شــود .در حال حاضر خانواده ها گویا محکوم به تنفس
دود قلیان هســتند ،اگر بخواهند دقایقی ویا ساعاتی را
در ســاحل قدم بزنند و کــودکان و نوجوانان وقتی این
صحنه ها را می بینند ،باعث الگوگیری شــان می شود و
همه هم می دانند مضرات قلیان حتی چندهزار برابر بیشتر
از ســیگار است و نباید متولیان مربوطه نسبت به عرضه
قلیان در ســاحل و حتی اماکن سربسته و کافی شاپ ها
بی تفاوت باشــند که متاســفانه درحال حاضر هستند.
بایستی پاکسازی ســاحل بندرعباس از قلیان با جدیت
بیشتری صورت گیرد که مطالبه همیشگی ساحل نشینان
بوده و مورد غفلت قرار گرفته اســت .ساحل بندرعباس
همیشه ازهوا در محاصره دود قلیان وصنایع آالینده بوده
و از زمین هم با فاضالب روان آلوده می شــود و بخشی
از سواحل مانند سواحل سورو ،خواجه عطاء ،دولت و...
همواره آلوده اعالم شــده است واز آن طرف هم اگرچه
قرار بود مناطق آلــوده و غیرآلوده با پرچم های رنگی
عالمتگذاری شود که تاکنون این مهم محقق نشده است.
خواسته عمومی این است که شهر بندری بندرعباس که
با کمبود شدید اماکن تفریحی و گردشگری وفضای سبز
مواجه است ،حداقل ساحل زیبا وسالمی داشته باشد تا
این کمبود جبران شود که کمتر به این موضوع توجه شده
است و انتظار می رود در دولت سیزدهم که به آزادسازی
ســواحل در کشور توجه ویژه ای شده است ،به موضوع
سالم سازی سواحل از آلودگی قلیان و آالیندگی صنایع
و فاضالب هم توجه شــده و در جهت تحقق آن تدابیر
الزم اندیشــیده شود و تابلوهای ممنوعیت عرضه قلیان
در ســواحل بخصوص با توجه به اینکه انتقال و شیوع
کرونا توسط قلیان هم وجود دارد ،نصب شود و از طرفی
دیگر برای عدم ورود فاضالب به دریا نیز اقدامات الزم
صورت گیرد.
علی زارعی

برگزاری مالقات مردمی
استاندار هرمزگان

گروه خبر //از صبح تا ظهر  18مردادماه مالقات
مردمی اســتاندار هرمزگان ،برگزار شــد.به گزارش
خبرنگار دریا ،مهدی دوستی استاندار هرمزگان طبق
برنامه هفتگی روزهای ســه شنبه به صورت عمومی
با مردم اســتان دیدار کرد و شنونده درخواستها و
مشکالت مردمی است.
مطابق برنامه ،مالقات مردمی اســتاندار هرمزگان
بــا تعدادی از مراجعه کنندگان کــه از قبل از طریق
سامانه  111اقدام به دریافت نوبت کرده بودند برگزار
شــد .در این مالقات که به مدت سه ساعت به طول
انجامیــد ،دوســتی درخواســتهای  19نفــر
مراجعهکننده را مورد بررســی و رسیدگی قرار داد و
دســتورات الزم جهت پیگیری این موارد را صادر
کرد.
گفتنی است استاندار هرمزگان عالوه بر برنامههای
مالقات مردمی حضوری ،به صورت هفتگی با حضور
در مرکز سامد به صورت تلفنی از طریق شماره تماس
 111پاسخگوی مردم شریف استان است.

گروه خبر //رئیس کل دادگســتری اســتان
هرمزگان با حضور در جمع مسئوالن و کارکنان
حفاظت و اطالعات دســتگاه قضایی استان از
تالش های آنها تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ به مناسبت روز حفاظت
و اطالعات قوه قضائیه ،رئیس کل دادگســتری
اســتان هرمزگان با حضور در جمع مسئوالن و
کارکنــان حفاظت و اطالعات دســتگاه قضایی
استان از تالش های آنها تقدیر و تشکر کرد.مجتبی
قهرمانــی در جریان این دیدار به سیاســتهای
راهبردی دستگاه قضایی درسال  ۱۴۰۱اشاره و
بر اجرای دقیق و هوشــمندانه آن تاکید کرد .وی

خبر

رئیس کل دادگستری هرمزگان :

در برخورد با فساد با احدی تعارف نداریم

با بیان اینکه دســتگاه قضایی به دنبال صیانت از
منابع انســانی اســت ،افزود :صیانــت و حفظ
ســرمایههای انســانی یکی از مهمترین وظایف
حفاظت است و بر این اساس حفاظت و اطالعات
باید رو به تعالی و همسو با سیاستها و برنامههای
راهبردی ریاست قوه قضاییه گام بردارد و همچون
همیشه رصد مستمر و نظارت کاربردی در مسیر

امام جمعه اهل سنت بندرعباس :

تحول و تعالی دستگاه قضایی را سرلوحه اقدامات
خود قرار دهد.رئیس کل دادگســتری اســتان
هرمزگان همچنین با اشاره به موفقیت های مجموعه
حفاظت و اطالعات دادگستری استان هرمزگان در
مقابله با مظاهر فساد به ویژه شناسایی و دستگیری
افرادی که بخواهند به اعتماد عمومی مردم نسبت
مدعیان دروغین نفوذ در دستگاه قضایی تأکید کرد:
به دستگاه قضایی آسیب رسانند قاطعانه و بدون
در برخورد با فســاد با احدی تعارف نداریم و با
اغماض برخورد خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان خبر داد

کاهش تعداد مدارس غیراستاندارد هرمزگان تا مهرماه

گروه خبر  //مدیرکل نوســازی ،توســعه و
تجهیز مدارس هرمزگان با بیــان اینکه برای
استانداردسازی مدارس ۲۰هزار میلیارد ریال نیاز
گفت :در حال حاضر  ۳۵۳مدرسه غیراستاندارد
و ناایمن در قالب  ۲هزار کالس درس در استان
وجود دارد که بخش قابل توجهی از این مدارس
تا مهرماه امسال به کمتر از  ۳۰۰فضا کاهش پیدا
خواهد کرد.

سید فخرالدین هاشمی با اشاره به اینکه مدارس
غیراستاندارد شــامل مدارس تخریبی و نیازمند
مقام سازی است ،افزود :مدرسههای غیراستاندارد
هرمــزگان بیشــتر مربوط به شــهرهای میناب،
بندرعباس ،قشم و رودان است.وی بیان داشت :طبق
اعالم رسمی وزارت آموزش و پرورش  ۱۹و نیم
درصد مدرسههای کشور را مدارس غیراستاندارد
تشــکیل میدهند؛ یعنی به ازای هر  ۱۰۰مدرسه
به طور میانگین  ۱۹مدرسه غیراستاندارد است که
خوشبختانه مدرســه های غیراستاندارد هرمزگان
حدود  ۱۰درصد کل مدرسههای ما را نشان میدهد
که از این جهت نسبت به میانگین کشوری شرایط
بسیار بهتری داریم.مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس هرمزگان اظهار داشت :در واقع شرایط ما
نسبت به کشور خوب است ولی تا آخرین کالس
درس غیراستاندارد در استان برچیده نشده؛ دست
از تالش برنمیداریم و برنامهریزی میکنیم تا این
مدرســهها زودتر برچیده شوند.هاشمی با اشاره
به اینکه مجمع خیران هرمزگان در بحث مدرســه
سازی و استاندارد ســازی فضاهای آموزشی در
استان کمک فراوانی کردند ،ابراز داشت :هم اکنون
ســاخت بیش از  ۷۰درصد پروژههای آموزشی
در استان با مشارکت  ۳۰تا  ۱۰۰درصدی خیران

مدرسه ساز است.وی خاطرنشــان کرد :باتوجه
به سیاست گذاری انجام شــده از سوی سازمان
نوسازی مدارس کشور ،تمامی خیران را به سمت
ساخت و مقام سازی مدرسههای غیراستاندارد در
اســتان هدایت می کنیم.مدیرکل نوسازی مدارس
هرمزگان تصریح کرد :مدرسههای استاندارد جدید
دراستان باتوجه به رشــد جمعیتی دانش آموزان
ســاخته می شود و عمده مدارسی که نگران خطر
ریزش سقف داشته را تخریب و بازسازی کرده ایم
و تنها تعداد اندکی از اینها فضاها باقیمانده که در
اولویت ساخت اســت.وی یادآورشد :در سال ۹۶
تعداد مدرسهها تخریبی غیراستاندارد در هرمزگان
 ۸۸۲مدرسه بوده که باتوجه به ساخت و سازهای
بســیار خوبی که در این سالها صورت گرفته تا
قبل از مهرماه امســال به  ۳۵۳مدرسه می رسد و
بیش از  ۵۰۰مدرسه استاندارد سازی شده است.
هاشمی گفت :امیدواریم که تا پایان دولت سیزدهم
بحث استانداردسازی فضاهای آموزشی هرمزگان

به سرانجام برســد و دیگر شــاهد مدرسههای
غیراســتاندارد در استان نباشــیم و یا تعداد آنها
حداقل  ۲رقمی و به زیر  ۱۰۰مدرســه برسد.وی
ادامه داد :این امر مستلزم مشارکت مردم و خیران
مدرسه ســاز و هم ابالغ اعتبارات خوب دولتی
است که با کمک یکدیگر بتوانیم پرونده مدرسههای
غیراستاندارد در هرمزگان را ببندیم.

*  ۲۰هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای
استانداردسازی مدرسه های هرمزگان نیاز است

مدیــرکل نوســازی ،توســعه و تجهیز مدارس
هرمزگان گفت :برای اســتاندارد سازی فضاهای
آموزشی ناایمن در استان نیازمند  ۲۰هزار میلیارد
ریال اعتبار هستیم.هاشــمی یادآورشد :هرمزگان
دارای  ۱۵هــزار کالس درس اســت که حدود ۲
هزار کالس درس آن غیراستاندارد بوده که باتوجه
به ساخت و سازهای انجام شده از مهرماه امسال این
کالسهای درس به یکهزار و  ۵۰۰کالس برســد.
وی با اشــاره به اینکه در سال گذشته با افزایش

اعتبار در بحث مشارکت خیران و اعتبارات دولتی
مواجه شده ایم ،ابرازداشت :سال گذشته بیش از سه
هزار میلیارد ریال مشارکت خیران مدرسه ساز و
چهار هزار میلیارد ریال اعتبارات دولتی بوده است
که اگر روند ابالغ اعتبارات و مشــارکت خیران به
همین صورت ادامه داشته باشد امیدواریم تا پایان
دولت بتوانیم بحث مدرســه های غیراستاندارد را
جمع کنیم.این مسوول حضور و مشارکت خیران
مدرسه ســاز در امر مدرسه سازی را بسیار ویژه
دانست و ضمن قدردانی از این قشر گفت :امیدواریم
با استمرار این میزان مشارکت بتوانیم هرچه سریعتر
شاهد احداث مدرســههای ایمن و استاندارد در
سطح استان باشیم.هاشمی همچنین به زلزله تیرماه
امسال در منطقه سایه خوش بندرلنگه اشاره کرد
و گفت :مدرســه قدیمی  ۱۵خرداد این منطقه که
در سال  ۱۳۴۸ســاخته شده بود ،تخریب شد که
با رایزنی انجام شده چهار روز بعد از وقوع زلزله؛
کانون کارشناسان دادگستری استان هرمزگان هزینه
 ۱۰۰درصدی احداث مدرسه جدید را تقبل کردند.
وی ابرازداشــت :این مدرسه  ۶کالسه با زیربنای
 ۵۰۰مترمربع درحال ساخت است و تالش داریم
تا پایان مهرماه امســال این فضای آموزشــی به
بهره برداری برســد و  ۲۴۰دانش آموز در مدرسه
ایمن تحصیــل کنند.به گزارش ایرنــا ؛ مدیرکل
نوســازی ،توســعه و تجهیز مــدارس هرمزگان
یادآورشد :در سیل اخیر نیز هیچ مدرسه ای تخریب
نشد و عمده خسارت وارده بیشتر در بخش دیوار
محوطه و یا مدرسه ای که نیاز به تعمیرات داشته،
بوده است که بخشی از این تعمیرات هم اکنون انجام
شده است.

پشت پرده سیاست
تجمع تهرانی ها در محکومیت جنایت صهیونیست ها

جمعی از مردم تهران با برگزاری تجمعی در میدان فلسطین جنایات رژیم صهیونیستی در
غزه را محکوم کردند .تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی همچون « مرگ بر آمریکا»،
« مــرگ بر اســرائیل» و « هیهات من الذله» انزجار خود را نســبت به جنایات رژیم
صهیونیســتی اعالم کردند.به گزارش فارس،در این مراسم «خالد القدومی» ،رئیس دفتر
جنبش حماس در تهران با بیان این که ما بر ســر جهاد و برادری ،عهد بستهایم ،گفت:
ملت ایران و فلســطین با هم برادر هستند و کسی نمیتواند بین ما تفرقه بیندازد .وی با
تأکید بر این که دشمن کودککش صهیونیستی در برابر هدف قرار دادن غیر نظامیان در
روزهای اخیر مسئول است ،تصریح کرد :نبرد ما با رژیم صهیونیستی ادامه دارد و هدف
راهبردی این نبرد ،زوال و نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین از نهر تا بحر است.
«قدومی» اضافه کرد :ما میخواهیم کشور فلسطین با پایتختی قدس شریف تشکیل شود.
رئیس دفتر جنبش حماس در تهران در تشــریح ابعاد نبردهای اخیر فلسطینیان با رژیم
صهیونیستی اظهار کرد :نه فقط در غزه ،بلکه در کرانه باختری و قدس شریف ،فلسطینیان
حدود  ۲۰نقطه با صهیونیستها وارد نبرد شدند و این یک جنگ تمامعیار است.رئیس
دفتر جنبش حماس در پایان خاطرنشــان کرد :ما بر روح مطهر شــهید سلیمانی سالم
میفرستیم که این شعار را به ما آموخت که ما ملت امام حسینیم .در این مراسم سردار
علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه گفت :همانطور که امام خامنهای فرمودند و شهید
ســلیمانی دست فلسطینیها را پر کرد این روند دایمی است و سپاه انقالب اسالمی دایم
دست آنها را پر خواهد کرد.
تازه های مطبوعات
کیهان  -این روزنامه در واکنش به اظهارات اخیر روحانی که گفته بود « فشار حداکثری

علیه ایران را ترامپ کلید زد اما کســانی از داخل به او چراغ سبز نشان دادند» نوشت:
روحانی حتی در دوره ترامپ ،هر کاری که میتوانســت انجام داد و تشــنج و بیثباتی
در کشــور درســت کرد تا بتواند (به هر قیمت) با آمریکا مذاکره کند .از ماجرای موهن
ســبد کاال و زیر دست و پا ماندن افراد که خبرآنالین تاکید کرد عمدی بود ،تا ماجرای
غافلگیر کردن مردم با قیمت سه برابر شدن بنزین.
اعتماد  -امروز انشقاقی عمیق میان اصولگرایان بر سر «برجام» ،تعریف درست «منافع
ملی» و «مطالبه ایرانیان» رخ داده است .شکافی که احتماال تا زمان روشن شدن نهایی
تکلیف برجام ادامه خواهد داشــت و باعث شــکلگیری صحنههــای تازه از مواجهه
اصولگرایان میشود.
هم میهن -فاطمه هاشمی ،رئیس بنیاد امور بیماری های خاص به این روزنامه گفت:از
زمان اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت ،تولد بیماران تاالسمی افزایش داشته است .بر
اساس اطالعات وزارت بهداشت ،مرگ و میر بیماران دیالیزی طی دو سال گذشته ،خیلی
باال بوده ،البته می گویند به دلیل کرونا بوده ولی من قبول ندارم که فقط به این دلیل بوده
باشد .بلکه مسائلی چون کمبود امکانات و تجهیزات هم تاثیر داشته است.

جمهوری اســامی  -مدیریت قابل قبول در عرصه انرژی به ویژه برق ،از نقاط قوت دولت
ســیزدهم در یک ســال اول عمر این دولت بود .مقابله موفق با کرونا نیز از نقاط قوت دولت
سیزدهم است که البته برخالف تبلیغاتی که دولتمردان میکنند ،نتیجه کارکرد مشترک دولتهای
دوازدهم و سیزدهم است .افزایش شدید قیمتها و وارد شدن فشارهای کمسابقه به مردم برای
گذران زندگی ،از موارد منفی کام ً
ال مشهود و برجسته در کارنامه دولت سیزدهم است که تقریب ًا
تالشعاع خود قرار داده است.
همه چیز را تح 
صبح نو -مذاکرات برای رفع تحریم درحالی در وین پیش میرود که متنی که روی آن رایزنی
میشود در قیاس با متن اسفندماه پیشرفت هایی داشته و از نظر ارائه اطمینان اقتصادی به فعاالن
و شرکای تجاری ایران ،امتیازاتی دارد؛ موضوعی که امکان توافق را بیشتر از قبل کرده است.
انعکاس

فردانیوز نوشت :سید حســن نصرا ...دبیرکل حزبا ...گفت :ایران قبله اسالم و قلب محور
مقاومت باقی خواهد ماند.ایران به رهبری امام خامنهای در طلیعه اسال ِم قوی ،باقی خواهد ماند.
ما در عاشورای سید الشهدا(ع) از محور مقاومت ،شهید سلیمانی و برادرش فرمانده ابومهدی
المهندس یاد میکنیم.
انتخاب خبرداد :مصطفی میرسلیم نماینده مجلس در توییتی به انتقاد از آمریکا پرداخت.او
نوشت« :فصل مشترک حکومت یزید و حکومت آمریکا؛ یزید اسالم را برنمی تابید و آمریکا
شر دشمنان اسالم و منافقان مصون نگهدار» .برخی رسانهها
انقالب اسالمی را .خدایا ما را از ّ
این توییت را در مخالفت با توافق هستهای ارزیابی کردهاند.
اعتماد آنالین نوشــت  :عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره آخرین
وضعیت «طرح صیانت» گفت :یک عده باالخره جو سازی میکنند و نان میخورند و اِال چیزی
به اسم «طرح صیانت» تصویب نشده است که بخواهد اجرایی شود .وی درخصوص آخرین
وضعیت «اینترنت ملی» گفت :چیزی به اسم اینترنت ملی نداریم.
دیده بان ایران نوشت  :حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا گفت :اگر بخواهیم علت
مشــکالت را تقسیمبندی کنیم باید درباره سه دلیل صحبت کنیم .اول این که رسیدگی نکردن
مسئوالن درباره احتمال ریسکها و تهدیدهایی که هر کشوری میتواند با آن ها مواجهشود.
ی مثل سیل و زلزله و  ...است که وقوعشان در اختیار ما نیست .اما
دومین عامل حادثههای طبیع 
این که چطور با این موقعیتها مقابله شود ،امری است که نگاهی کارشناسانه میطلبد .سومین
دلیل نابســامانیها هم ریشه در خرابکاریهایی دارد که از طریق نفوذیها و گروههای معاند
انجام میشود که در راًس آن ها منافقین و صهیونیستها هستند تا از طریق ضربه زدن به مدیران
دولت رئیسی می خواهند ما را از کارامدی سیستم ناامید کنند.
تابناک نوشت :موسسه تنظیم و نشر آثار امام اعالم کرد که وزارت اطالعات در پاسخ رسمی
به استعالم این موسسه ،وجود هرگونه سند درباره ترور بیولوژیک حضرت امام خمینی (س)
را قاطعانه تکذیب کرده و شخص آقای نقاشیان هم ضمن اشاره به این که آن چه مطرح کرده
است ،صرفا یک احتمال ابتدایی بوده که دلیل روشنی برای اثبات آن موجود نیست ،در ضمن
مصاحبه ای که منتشر می شود ،ادعای خود را تصحیح کرده است.

مطالبه گری خبرنگاران
همانند امر به معروف و نهی از منکر است
گروه خبر  //امام جمعه اهل سنت بندرعباس ضمن تبریک روز
خبرنگار از این قشر به عنوان ناظر بر اعمال خدمتگزاران یاد کرد.به
گزارش خبرنگار دریا ؛ شیخ یوسف جمالی با بیان اینکه خبرنگاران
در هر شــرایطی روایتگر لحظه ها هستند تصریح کرد ،خبرنگار
حرفه ای در مســیر توسعه و آبادانی جامعه قلم می زند و در این
راه روایتگر لحظه های واقعی است.به گفته وی ،خبرنگار حرفه ای
مسیر خود را بلد است و عالوه بر اینکه فعالیت خدمتگزاران را برای
مردم گزارش می دهد ،کجی ها را نیز به آنها یادآوری می کند.امام
جمعه اهل سنت بندرعباس ،فعالیت خبرنگاران و مطالبه گری آنها
را همانند امر به معروف و نهی از منکر دانســت و افزود :در چنین
شرایطی است که می توان به داشتن جامعه ای سالم و پویا امیدوار
بود.به گفته شــیخ جمالی ،حیات اجتماعی و عصری که ما در آن
زندگی می کنیم ،خبرنگاران مصداق واقعی آمرین به معروف و نهی از
منکر کنندگان هستند.وی تصریح کرد ،در این مسیر همه اقشار جامعه
اعم از حاکمیت و مردم و قوانین و مقررات باید از این قشر حمایت
کرده تا مصونیت شغلی داشته باشند چرا که در چنین فضایی شاهد
جامعه ای پویا و رو به رشــد خواهیم بود.امام جمعه اهل ســنت
بندرعبــاس با قدردانی از تالش خبرنگاران در انعکاس رویدادها
از آنها خواســت در انجام فریضه امر بــه معروف و نهی از منکر
لحظه ای درنگ نکنند و در مسیر فعالیت شان به بیان واقعیت ها
بپردازند.
مدیرکل انتقال خون هرمزگان ؛

 ۶۶۷عزادار هرمزگانی
در تاسوعا و عاشورای حسینی  ،خون اهدا کردند
گــروه خبر  //مدیرکل پایگاه انتقال خون هرمزگان گفت۷۷۰ :
عزادار حسینی روزهای تاسوعا و عاشورا برای اهدای خون به مراکز
ثابت و سیار انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۶۶۷
نفر موفق به اهدا شــدند.دکتر ایمان زارعی با اشاره به اینکه از این
میزان داوطلب سه درصد بانوان بودند ،افزود :این میزان خون اهدایی
نسبت به تاسوعا و عاشــورای حسینی پارسال  ۱۰.۸درصد رشد
داشته است.وی خاطرنشــان کرد ۵۰ :درصد از اهداکنندگان خون
هرمزگان در تاسوعا و عاشورای حسینی مربوط به افراد مستمر بوده
و  ۱۶درصد نیز برای نخسیتن بار خون اهدا کرده اند.مدیرکل انتقال
خون هرمزگان اظهار داشت :روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی
و حتی یک روز قبل از آن پایگاه های ثابت انتقال خون بندرعباس،
کانکس امامزاده سیدمظفر(ع) بندرعباس ،انتقال خون میناب و پایگاه
بندرلنگه در ۲نوبت صبح و بعد از ظهر ،پایگاه رودان در نوبت صبح و
پایگاه قشم در تاسوعا نوبت صبح و عاشورا صبح و بعد از ظهر فعال
بودند.زارعی با اشاره به اینکه پویش ایثار حسینی نذر اهدای خون
از اول محرم تا پایان ماه صفر ادامه دارد ،اظهار داشــت :افرادی که
در تاسوعا و عاشورای حسینی موفق به این امر نشده اند ،می توانند
در این مهلت باقی مانده با مراجعه به پایگاه های ثابت اهدای خون
در شهرهای بندرعباس ،بندرلنگه ،میناب و قشم خون اهدا کنند .به
گزارش ایرنا ؛ وی با اشاره به اینکه مراکز انتقال خون استان هرمزگان
همیشه نیازمند به اهدای خون است ،گفت :آقایان هر سه ماه یکبار و
بانوان هر چهار ماه یکبار می توانند خون اهدا کنند.هرمزگان روزانه
به طور متوسط به  ۱۵۰تا  ۲۰۰واحد خون نیاز دارد.حدود  ۲هزار
بیمار خاص درهرمزگان وجود دارد که عمده مصرف خون در این
اســتان مربوط به بیماران خاص ،عملهای جراحی و مصدومان
حوادث جادهای است.
وصول دو جریمه میلیاردی قاچاق سوخت در هرمزگان
گروه خبر  //مدیــرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از وصول
جریمه میلیاردی دو پرونده قاچاق سوخت در این استان خبر داد.
مرتضی ممیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در گفتوگویی
رسانهای اظهار کرد :جرایم صادرشــده در مورد دو پرونده قاچاق
ســوخت در هرمزگان وصول شد.به گفته وی ،یکی از پروندههای
وصول شــده مربوط به کشف  17هزار لیتر گازوییل قاچاق از یک
فروند لنج در آبهای بوموسی بود که پرونده آن پس از کشف دریابانی
به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود و ضمن توقیف محموله فوق،
پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز شهرستان
بندرلنگه رسیدگی و شعبه پس از بررسی و تحقیقات الزم ،تخلف را
احراز ،مبلغ  10میلیارد و  791میلیون ریال جزای نقدی صادر و آن
وصول شد.به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی ،پرونده جریمه وصولی
دیگر در حوزه تعزیرات حکومتی در هرمزگان مربوط به کشف 50
هزار لیتر گازوییل قاچاق توسط دریابانی در آبهای ساحلی میناب از
دو فروند شناور بود که با مشکهای ماری به سمت دریا حمل میشد
و بر اســاس آن تحقیقات اولیه انجام و مراتب صورتجلسه و جهت
رسیدگی و سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال
نمودند .به گزارش فارس  ،سرپرست تعزیرات حکومتی هرمزگان
ادامه داد :پرونده در شــعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و
ارز شهرســتان میناب رسیدگی و شعبه پس از بررسی و تحقیقات
الزم ،تخلف را احراز ،عالوه بر ضبط کاال و مبلغ  17میلیارد و 247
میلیون ریال جزای نقدی وصول شد.
رئیس پلیس راه هرمزگان خبرداد

ثبت  ۱۲کشته و زخمی در تعطیالت مردادماه هرمزگان
گروه خبر  //رئیس پلیــس راه هرمزگان گفت :در تعطیالت
روزهای گذشته  ۹فقره تصادف فوتی و جرحی در جادههای استان
رخ داد و  ۱۲نفر کشــته و زخمی شدند .سرهنگ مهدی نیکبخت
در تشــریح این خبر ،افزود :در تعطیالت روزهای گذشته ( ۱۳تا
 ۱۷مرداد)  ۹فقره تصادف فوتی و جرحی در جادههای استان رخ
داد که متاســفانه  ۲نفر جان باختند و  ۱۰نفر نیز زخمی شدند.وی
علت اصلی این تصادفات را سرعت غیرمجاز دانست و عنوان کرد:
بیشترین تصادفات در مسیرهای شرق استان رخ داده و چهار مورد
آن مربوط به موتورســواران است.به گزارش ایسنا ؛ رئیس پلیس
راه هرمزگان در پایان اضافه کرد :رانندگان برای حفظ جان خود و
دیگران به مقررات راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند و با سرعت
مطمئنه رانندگی کنند.

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

ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است

روابط عمومی اداره کل
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جنوب کشور

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس :

نباید اجازه ورود بدون مجوز به مرزهای کشور داده شود
نکردند.

آرزو توکلی سرویس استان ها  //به اعتقاد نماینده
مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اســامی،
در هر کشــوری که شــبیه حادثه نــزاع مرگبار
رفسنجان رخ داده بود ،حتما دولتمردان آن کشور
عکس العمــل جدی انجام می دادند اما شــاهدیم
دولتمردان ایران حتی یک اطالعیه رســمی برای
محکومیت این موضوع و همــدردی با مردم صادر

به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ دکتر محمدمهدی
زاهدی بــا یادآوری حادثه خونیــن  ۱۶مرداد در
رفسنجان و ضمن تســلیت به مردم این شهرستان
می گوید :این واقعه بســیار دردناک و فجیع بوده
است.او با یادآوری تذکرات و طرح ساماندهی اتباع
بیگانه در جلســات و دیدارهای خود با مسئولین
استانی و کشوری اظهار کرد :بارها پیگیر ساماندهی
اتباع بیگانه در دولت قبلی و فعلی بوده ام و سوالی
نیز از وزیر کشــور کرده ایم که در صف نوبت برای
مطرح شدن اســت و از تریبون مجلس بارها این

مطلــب را پیگیری کرده ام.نماینــده مردم کرمان و
راور در مجلس شــورای اسالمی بیان کرد :انتظار
داشــتیم وزارت کشــور در دولت قبل و در دولت
سیزدهم ســاماندهی اتباع بیگانه را در دستور کار
قرار دهند که متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم،
کار مثمرثمری در این زمینه صورت نگرفت و دولت
آیت اهلل رئیسی نیز قول های مساعد و خوبی برای
ساماندهی اتباع بیگانه داده اند و در حال حاضر ثبت
نام از ایــن مهمانان ناخوانده را آغاز کرده اما هنوز
کار عملیاتی برای ساماندهی اتباع از این دولت نیز
ندیده ایم.او به مردم ایــن اطمینان خاطر را داد که

صیادان میگو در بوشهر به دریا زدند

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها  //معاون صید و
بنادر ماهیگیری استان بوشهر گفت :با اعالم کمیته مدیریت
صید این اســتان و براساس نتایج گشتهای تحقیقاتی
پژوهشکده میگوی کشور مســتقر در بوشهر ،صیادان
قایقی صید میگو معروف به «طالی صورتی جنوب» را در
خلیج فارس آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ بهزاد حیدری افزود :همچنین
براساس این مصوبه لنجهای صیادی نیز میتوانند با یک
روز فاصله ( ۱۹مرداد ماه) برای صید میگو به دریا عزیمت
و تورهای خود را بگســترانند.وی بیان کرد :پژوهشکده
میگو مستقر در بوشــهر در گشتهای تحقیقاتی خود با
بررســی ذخایر میگو در  ۳۰منطقه از آبهای این استان
صید را آزاد اعالم کرده است.حیدری اظهار داشت :هشت
هزار صیاد در قالب یکهــزار و  ۴۷۴قایق و  ۵۳۷فروند
موتورلنج در استان بوشهر فعال هستند و شناورهایی که

مجوز صید میگیرند برای صید میگو در  ۳۵صیدگاه در
خلیج فارس عازم دریا میشوند.وی اضافه کرد :مجوز صید
میگو برای قایقها  ۲۴ساعت است و باید هر روز مجوز
صید خود را تمدید کنند و برای لنجهای صیادی نیز چهار
تا پنج روزه صادر میشود.معاون صید و بنادر ماهیگیری
اداره کل شیالت استان بوشهر اضافه کرد :برابر کنوانسیون
بیــن المللی صید در محدوده یک تــا  ۲مایل فاصله از
ساحل که به عنوان نوزادگاه آبزیان به شمار میرود ممنوع
است.وی ادامه داد :ممنوعیت صید در نوزداگاههای میگو
مانند اطراف نیروگاه اتمی ،منطقه دلوار کمتر از عمق پنج
متر ،اطراف ُمطاف عمق کمتر از  ۱۰متر و زیســتگاههای
مصنوعی ُم ُ
رول ،گناوه ،دیر و خارگ که به عنوان
نگف ،یَ َ
زیستگاه و چراگاه مصنوعی به شمار میروند تا شعاع نیم
مایلی تعیین شده است.حیدری یادآور شد :همچنین بنا به
مصوبه مدیریت کمیته صید ،همچنین صیادی میگو زیر عمق

پنج متری آب برای قایقهای صیادی ممنوع اعالم شده
است.وی تاکید کرد :خلیج فارس خوان نعمت الهی است
و حفظ ،حراست ،صیانت و نگهداری از آبزیان و ذخایر
دریایی به عنوان یک وظیفه ملی و همگانی است که باید
مورد توجه بهرهبرداران قرار گیــرد .معاون صید و بنادر
ماهیگیری اداره کل شیالت اســتان بوشهر بیان کرد :بر
اساس گزارش تحقیقاتی موسسه پژوهشکده میگو در استان
بوشهر پیش بینی میشود امسال وضعیت صیدگاههای این
استان نسبت به سال گذشته ضعیف تر باشد و صید امسال
نسبت به سال گذشته چند درصد کاهش خواهد داشت.
حیدری ادامه داد :صیادان بوشهری سال گذشته بیش از ۲
هزار تن میگو از آبهای این استان صید کردند.
* پیشبینــی صید  ۱۵۰۰تن میگو در آبهای اســتان
بوشهر

رئیس پژوهشــکده میگوی کشــور گفت :براســاس
بررســی های انجام شده از  ۲۳ایستگاه تحقیقاتی در ۹۰
کیلومترمربع پیشبینی میشود امسال با  ۲۰تا  ۳۰درصد
کاهش ،میزان یکهزار و  ۵۰۰تن میگو در آبهای استان
صید شود.عقیل دشتیاننسب افزود :در بازه زمانی تعیین
شده برای صید میگو در استان بوشهر صید این گونه آبزی
برای همه استانهای جنوبی ممنوع و تنها در استان بوشهر
مجاز اســت و سپس در اواخر شــهریور و اوایل مهر در
اســتان هرمزگان آزاد میشود.وی اظهار کرد :با توجه به
وضعیت ذخیره میگو ،کاهش  ۲۰درصدی شــناورها و
تالش آنها در فصل صید امسال الزام است.دشتیان نسب
ادامه داد : :پارســال در کشور هشت هزار تن میگو صید
شــد که بیشترین صد میگوی ســال گذشته در آبهای
استان خوزســتان با گونه سرتیز بود؛  ۹۰درصد جمعیت
میگوی ببری در اســتان بوشهر است که هم بهصرفهتر و
هم بازارپسندی باالیی دارد.استان بوشهر دارای  ۳۲بندر
صیادی است که در  ۲۵بندر آن بهعنوان مرکز تخلیه صید،
مجوز صید میگو صادر میشود.میگو به دلیل ارزآوری و
صادرات باال به طالی صورتی جنوب معروف است.

نوبت
دوم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

شهرداری جناح در نظــر دارد به استناد صورتجلسه شماره  21مورخ  1401/4/5شورای
اسالمی شهر جناح نســبت به واگذاری خدمات جمع آوری پســماند و تنظیف معابر و واگذاری خدمات
نگهداری فضای ســبز مطابق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی
مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irاقدام نماید.
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  :از تاریخ  1401/5/10ساعت  10صبح
لغایت تاریخ  1401/5/20ساعت  10صبح.
آخرین مهلت ارسال و بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  :تاریخ  1401/5/30ساعت
 10صبح .
قرائت پیشنهادات  :تاریخ  1401/5/30ساعت  10 : 30صبح .
عنوان پروژه

مدت انجام کار مبلغ تضمین شرکت
مبلغ پایه(ریال)
در مناقصه ( ریال )

مقدار کار

شماره فراخوان مناقصه
در سامانه ستاد

واگذاری خدمات جمع آوری
پسماند و تنظیف معابر سطح شهر

10.748.254.784

 9ماه

537.412.739

طبق اسناد
مناقصه

2001092396000002

واگذاری خدمات نگهداری فضای
سبز سطح شهر

6.623.164.898

 9ماه

331.158.245

طبق اسناد
مناقصه

2001092396000004

سایر شرایط :

 -1مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به یکی از صورتهای واریز نقدی به شماره حساب  214855932نزد

بانک کشاورزی بنام سپرده شهرداری جناح یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول می باشد .

 -2برندگان اول  ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع

شهرداری ضبط خواهد شد  - 3 .شهرداری جناح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
 -4به پیشنهادات مبهم  ،مشروط  ،بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 -5سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

شهرداری جناح

حادثه رفســنجان ،برنامه ریزی و طراحی شده از
قبل نبوده و در ادامه خطاب به مســئولین کشــور
می گوید :احتمال وقوع چنین جنایاتی همیشه وجود
دارد و مصادیقی قبل از این رخداد نیز داشته ایم که
اتباع بیگانه در کشورمان اقدام به قتل هموطنان ما و
خودشان کرده اند و باید در این زمینه برخورد قاطع
از سوی مسئولین با کسانی که قصد به خطر انداختن
امنیت کشــورمان را دارند ،صورت بگیرد .به گفته
زاهدی ،ســاماندهی مرزها الزامی است و در ادامه
افزود :نباید اجازه ورود بدون مجوز به مرزهای کشور
تحت هیچ شرایطی داده شود .در هیچ کشوری این

بی حساب و کتابی که در ایران برای ورود اتباع بیگانه
وجود دارد ،دیده نمی شود« .از نیروهای مسلح انتظار
داریم که برای کنترل مرزها به پا خیزند و کار جهادی
و انقالبــی در این زمینه انجام دهند .به گونه ای که
هیچ کس به صورت غیرمجاز جرات عبور از مرز
ایران را نداشته باشــد ،مخصوصا مرزهای شرقی
کشــور که بیشــترین خطر ورود جریان داعش و
افراطیان را دارد که ممکن اســت امنیت کشور را به
خطر بیندازند ».این بخش دیگری از سخنان زاهدی
در خصــوص امنیت مرزهای کشــور بود .نماینده
مردم کرمان در خانه ملت خاطرنشــان کرد :یکی
از مطالبات اصلی در ســفر رئیس جمهور به استان
کرمان ،ساماندهی اتباع بیگانه است و اگر موضوع
محقق نشود ،از طریق تریبون مجلس و در نهایت از
مسیری این امر را پیگیری می کنیم که خودمان به
هیچ وجه راضی به انجام آن نیستیم.

استاندار بوشهر:

دانشگاههای بوشهر
از موازیکاری دوری کنند
ســید ابوالحســن جعفری ســرویس
اســتان ها  //اســتاندار بوشهر گفت:
دانشگاههای این استان در رشتهها ،مقاطع
تحصیلی ،سرفصلهای درسی از موازی
کاری دوری کنند.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ احمد
محمدیزاده در نشســت با مسئوالن
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان
بوشهر اظهار کرد :دانشگاهها ،مراکز علم
و فناوری ،جهاد دانشگاهی و مؤسسات
پژوهشــی و تحقیقاتی بهعنوان عصاره
نخبگان جامعه محســوب میشوند و
جایگاه ویژهای دارند.
وی بابیان اینکه دانشگاه نقش مهم و
تأثیرگذاری را در هر جامعهای بر عهده
دارد ،اضافه کرد :تمرکز دانشــگاهها و
مراکز آموزشی و پژوهشی استان بوشهر
باید بر روی حل مســائل و مشکالت
جامعه معطوف شود.
استاندار بوشهر بابیان اینکه دانشگاهها،
مراکز علم و فناوری ،جهاد دانشگاهی و
موسسات پژوهشی و تحقیقاتی بهعنوان
عصــاره نخبگان جامعه در توســعه و
پیشــرفت جامعه نقش مهم و اساسی
دارند ،بیان کرد :دانشگاههای استان در

رشتهها ،مقاطع تحصیلی ،سرفصلهای
درســی از مــوازی کاری دوری کنند.
محمدیزاده باتاکید بر اهمیت منتج شدن
آموزش به اشــتغالزایی و کارآفرینی
تصریح کرد :آمــوزش عالی باید برای
رســیدن به اشتغال ،کارآفرینی و کسب
و کار توجه ویژه و زمینه اشــتغال آنان
فراهم کند.
وی بــا بیــان اینکه بایــد یکی از
رویکردهای آموزشــی و پژوهشــی
معطوف بــه ظرفیتهــا و مزیتهای
نسبی استان قرار داشته باشد افزود :باید
دانشگاهها هدفمند برنامهریزی کنند که
داشتن جامعه هدف و کارفرما معین یک
ضرورت است.

پنجشنبه  20مرداد 1401
 13محرم 1444
سال بیستم و یکم شماره 3950
خبری

پرواز هواپیمایی جدید در مسیر یزد به مشهد
و بالعکس برقرار شد
علیرضــا حائری زاده ســرویس اســتان هــا  //مدیرکل
فرودگاه های استان یزد گفت :پرواز مشهد به یزد و بالعکس توسط
شرکت هواپیمایی سپهران با هواپیمای  ۷۳۷ Bدر این استان برقرار
شد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ عباس محمدی افزود :پروازهای
فرودگاه یزد در مســیر مشــهد همه روزه توســط شرکت های
هواپیمایی آسمان ،کاسپین و پویا برقرار است و پروازهای شرکت
سپهران نیز از  ۲۲مرداد و در روزهای شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه و
پنج شنبه انجام خواهد شد.مدیرکل فرودگاه های استان یزد اظهار
داشــت :سیاست این اداره کل حضور هر چه بیشتر شرکت های
هواپیمایی و تشدید فضای رقابتی منتج به خدمت هر چه بیشتر و
با کیفیت به مردم و به وجود آمدن فضای کســب و کار پر رونق
در همه ابعاد و ایجاد زمینه های اشــتغال مستقیم و غیر مستقیم
اســت.به گفته وی با حضور شــرکت هواپیمایی سپهران ،تعداد
نالمللی یزد به  ١١شــرکت در
ایرالین های فعال در فرودگاه بی 
طول سال گذشته رسیده اســت.روزانه بطور میانگین  ۱۰پرواز
در فرودگاه یزد انجام می شــود که پرواز به مقاصد تهران ،مشهد،
اهواز و بندرعباس به صورت عادی و پروازهای عتبات عالیات،
تبریز،کیش ،قشم ،شیراز و زاهدان به صورت موردی است.
برق  ۳۸۹اشتراک اداری
پرمصرف خوزستان قطع شد
حســن سیالوی سرویس اســتان ها  //مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق خوزستان گفت :برق  ۳۸۹مشترک پرمصرف
اداری استان خوزستان در راســتای کنترل مصرف برق ادارات
و ســازمانهای عمومی قطع شــد .به گزارش خبرنگار دریا ،
علی خدری با اشــاره بــه مصوبه هیئت وزیــران و تاکید ویژه
استاندار مبنی بر کاهش مصرف وضرورت مصرف بهینه ادارات و
دستگاههای اجرایی افزود :خط قرمز شرکت توزیع برق در شرایط
فعلی ،تامین آسایش و آرامش هم استانیها است.وی ادامه داد:
تمامی کارکنان این صنعت در تالشــند تا اختاللی در تامین برق
مصرفی هم استانیها ایجاد نشــود لذا با توجه به افزایش دما و
مصرف برق در سطح استان خوزستان و تاکید استاندار بر حداکثر
کاهش بار ادارات انتظار این بود که الگوی مصرف رعایت شود.
خدری بیان کرد :متاسفانه براساس رصد و پایش صورت گرفته از
مرکز پایش ستاد ،شاهد کاهش نیافتن بار مناسب مشترکان اداری
بودیم که پس از ارسال پیامک اخطار و بیتوجهی به اخطارهای
صادره ،برق  ۳۸۹اشتراک اداری پرمصرف پس از پایان ساعات
کاری ،با فرمان از راه دور مرکز پایش انرژی قطع شد .وی افزود:
این مشترکان کاهش بار مناسب نداشتند که درنهایت ،قطعی برق
نیز از طریق پیامک به آنها اطالع رسانی شد.

استاندار کرمان خبر داد

اجرای طرح ساماندهی اتباع بیگانه

آرزو توکلی سرویس استان ها  //استاندار کرمان گفت :طرح
ساماندهی اتباع بیگانه در کل کشــور در حال اجراست اما
به دلیل آنکه در اســتان کرمان تعداد زیادی از افاغنه ساکن
هستند ،به صورت ویژه این طرح در استان در حال پیگیری
است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر محمدمهدی فداکار در حاشیه
دیدار با خانواده های داغدار واقعه ناگوار در رفسنجان در جمع
خبرنگاران گفت :متاسفانه فاجعه روز یکشنبه  ۱۶مردادماه در

بهرمان رفسنجان که توسط یک جانی صورت گرفت ،منجر به
فوت  ۴نفر از هموطنانمان در این منطقه شد.وی با بیان اینکه
تلقی های اولیه در این ماجرا بر این بود که تبعه های افغانی در
این ماجرا با یکدیگر درگیر شده و دوستان ایرانی برای کمک
و جمع کردن این قائله وارد ماجرا شــده بودند ،افزود :بعد از
پیگیری های صورت گرفته ،بخشی از این ماجرا مشخص شد
و معلوم گردید که چهار ایرانی به قتل رسیده در این فاجعه هیچ
ارتباطی با قاتل و این ماجراها نداشته و قاتل به دنبال کشتن

افغانی های دیگر بوده که با موتور خود در آن منطقه گشــت
میزده که متاسفانه با عزیزان ایرانی ما روبرو شده و آنها را به
قتل رسانده است.استاندار کرمان با تاکید بر اینکه حضور افاغنه
در ایران و به ویژه استان کرمان در حال ساماندهی است اظهار
کرد :در قالب این طرح سرشماری افاغنه صورت گرفته است
و حدود  ۲۰روز تا یکماه قبل این سرشماری به پایان رسیده
است و در حال انجام مراحل بعدی است.فداکار ادامه داد :این
طرح در کل کشور در حال اجراست اما به دلیل آنکه در استان
کرمان تعداد زیادی از افاغنه ساکن هستند ،به صورت ویژه این
طرح در استان در حال پیگیری است.وی با اشاره به حضور
افاغنه غیرمجاز در استان نیز گفت :انشاهلل هرچه زودتر اجرای
این طرح و تعیین تکلیف افاغنه غیرمجاز نهایی و اجرایی شود.

آگهی مزایده ( نوبت دوم)

شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائي کالسه 140040920000652216وشماره دادنامه 140040390001570778
سعید الله محکوم به پرداخت  114عدد سکه تمام بهار آزادي طرح جدید و خرید شش دانگ خانه و خسارت دادرسي در حق محكوم له خانم پریوش
نجفی گردیده است که در راستای اجرای حکم پالک ثبتي  2567فرعي از  3569اصلي واقع در بخش یک بندرعباس بنام مرحوم باقر الله توقیف و به شرح
ذیل به مزایده گذاشته می شود .
مشخصات ثبتي  :ملك داراي پالك ثبتي  2567فرعي از  3569اصلي واقع در بخش يك بندرعباس قطعه  7تفكيكي
قوه قضائیه
نشاني ملك  :بلوار امام حسین (ع) ،کوی شفا ،خیابان اندیشه ،کوچه اندیشه  ،3ساختمان اندیشه ،طبقه  4کد پستي79199 -14807 :
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اگر چاق هستيد  ،اگر چربي خون داريد
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معاون سیاسی امنیتی استاندار در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خواستار شد

تسریع در عملیاتی شدن طرح های بزرگ بنادر و دریانوردی هرمزگان

اقتصادی داخلی و بینالمللی گفت :نقشی که * بسترسازی برای گسترش زیربناهای
این سازمان توسعه گر در مجامع بینالمللی بندرگاهی و پسکرانهای

گروه خبر  //آیین تکریم و معارفه مدیرکل
بنادر و دریانوردی هرمزگان با حضور عضو
هیات عامل و معاون امور بندری ســازمان
بنادر و دریانوردی ،معاون سیاسی استاندار
هرمزگان ،مدیران عضو شورای حمل و نقل و
اعضای جامعه دریایی و بندری این استان در
بندر شهید رجایی 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
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آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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

به گزارش خبرنگار دریا « ،دکتر احسان
کامرانی» معاون سیاسی امنیتی استانداری
هرمزگان طی اظهاراتی از مدیرکل سابق بنادر
و دریانوردی هرمزگان به عنوان مدیری با
اخالق و توانمند یاد کرد و گفت :در راستای
جامعه بندری و دریایی ،تالشهای زیادی
از خود به یادگار گذاشته است.وی با اشاره
به نقش سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه

پیام مدیر مخابرات منطقه هرمزگان به مناسبت روزخبرنگار
افغانســتان به عنوان روز خبرنگار
نامگذاری شده ،فرصت خوبی است
تا به این بهانه از زحمات تالشــگران
عرصه خبر و اطالع رسانی همه ساله
و به نيکويي قدردانی شود.

خبرنگاران باید با قلم شیوای خود
ضمن انعکاس مشکالت ،دوشادوش
مســئوالن در جهت رفع آن نیز اقدام
هفده مرداد که بمناســبت سالروز کنند.امروزدشمن با آمادگی کامل به
شــهادت «محمود صارمی» خبرنگار
خبرگــزاری جمهوری اســامی در میدان آمده تا با استفاده از فن آوری
های پیشــرفته؛ اخبار و اطالعات و

آنچه را که در ذهن مــی پروراند به
مخاطب برساند تا به اهداف از پیش
طراحی شده خود ،برسد.خوشبختانه
اســتان هرمزگان از پیشــینه روشن
و ممتازی در عرصه اطالع رســانی
برخوردار بوده و خبرنگاران گرانقدر
هرمزگانــی همواره در کنــار مردم،
نخبگان ،جوانان و مدیران اســتان و
برای آبادانی و تعالی اســتان سرفراز
از هیچ کوششــی دریغ ننموده اند.از

گروه خبر  //مدیر مخابرات منطقه هرمزگان برای بررسی مشکالت مخابراتی مناطق رسیدگی کردند  .دیدار با یعقوب داد علی زاده فرماندار  ،بخشداران و شورای اسالمی
روستایی عازم شهرستان بشاگرد شد.
شهرستان بشاگرد  ،و بررسی وضعیت تلفن ثابت  ،آنتن دهی همراه اول و اینترنت
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به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهدی
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شهرستان بشاگرد حضور یافتند
.در این جلسه مقرر شد در کوتاهترین زمان  ،مشکالت این منطقه روستایی رفع گردد.

گروه گزارش  //بخشی از اینها حتما همان کسانی خود دانشآموز با بررسی وضعیت کنکوریهای
هستند که یا خودشــان یا بازاریابان آنها در  ۴۱۷ســال گذشته نسبت به رتبه کســب شده و تعداد
شهر و اطراف  ۶۱۵حوزه امتحانی اصلی و ۲۹۱۱حوزه جذبکنندگان دانشگاهی میتواند انجام دهد».
اینها باید به چشم بســیاری از یک میلیون و
۳۰۸هزار داوطلبی که امسال در آزمون سراسری
حاضر بودهاند ،آمده باشــند که یا کارت ویزیت
توزیع میکردند یا شماره تماس داوطلبان مشتاق
برای انتخاب رشــتهای کامال تخصصی و حساب
شده! را میگرفتند .اینها همان کسانی هستند که
در فضای مجــازی ،از روزها پیش تبلیغ را آغاز
کردهاند و قبولیهای تضمینی را به داوطلبان کنکور
وعده دادهاند؛ آن هم در روزگاری که صندلیهای
خالــی و فــراوان دانشــگاهها از جذابیتهای
دانشجو شدن کاسته و رقابت را معطوف به رسیدن
به رشتهها و دانشگاههایی کرده که هنوز هم قبولی
در آنها ارج و قرب دارد.
فروش رشتههای بیآزمون

مجازهایی که باعث بازارگرمی میشوند

در کنکور سال ۷۹۲ ،۱۳۹۹هزار و  ۸۴۰داوطلب
مجاز به انتخاب رشــته شــدند در حالی که ۲۹۶
هزار نفر از خیر انتخاب رشته گذشتند .در آزمون
سراســری پارســال نیز یک میلیون و  ۸۲هزار
داوطلب مجاز شــدند که فقط  ۵۲۳هزار و ۶۷۱
نفر انتخاب رشته کردند .در کنکور  ۱۴۰۱نیز یک
میلیون و  ۱۵۷هزار نفر برای انتخاب رشته مجاز
شناخته شدند که در روزهای آینده تعداد انتخاب
رشته کردههای قطعی مشخص خواهد شد.
امــا آنچه که قطعی اســت در کنکور امســال
۸۹درصد از داوطلبان مجاز به انتخابرشته شدهاند
که عدد بزرگ و قابلتوجهی است .این عدد بزرگ
میتواند با بیش از  ۱۰۰هــزار صندلی خالی در
دانشــگاهها ربط داشــته و در واقع تالشی برای
پرکردن این جاهای خالی باشد .البته در سالهای
اخیر داوطلبان کنکور نشان دادهاند که به هر قیمتی
حاضر به ورود به دانشگاه نیستند ،این هوشمندی
را میتوان از آمارهای رســمی بهخوبی استنباط
کرد .طبق اعالم سازمان سنجش در کنکور ۱۴۰۰
فقط  ۵۲درصد از داوطلبان انتخاب رشته کردند که
این میزان در ســال ،۹۷حول و حوش  ۶۰درصد
میچرخیــد .البته با این که میزان انتخاب رشــته
مجازها ،ســال به سال روندی کاهشی
دارد ،اما این به معنی دست
از تالش برداشتن
مشــا و ر ا ن
صو ر ی
و

ظرفیت پذیرش در کنکور سراســری امســال
حدود  ۵۰۳هزار نفر اســت که تقریبا یکســوم
پذیرفتهشــدگان معادل ۱۶۷هزار نفر از این افراد
از طریق رشــتههای با آزمون (و براساس نمره و
رتبهای که در کنکور کسب کردهاند) در دانشگاهها
پذیرفته میشــوند .بقیه افرادی که به دانشگاهها
راه مییابند نیز ۳۳۶هزار نفرند که صرفا براساس
ســوابق تحصیلی پذیرفته میشوند و این درست
همان جایی است که مشــاوران زرد بسیار بر آن
تمرکز دارند چرا که بخش قابلتوجهی از داوطلبان
کنکور این رشــتهها را نمیشناسند و ممکن است
افراد سودجو رشتهای بیآزمون را به جای رشتهای
با آزمون جا بزنند .پوریا پژوهانفر ،مشاور تحصیلی
نیز محل شکلگیری فریب و کالهبرداری را دقیقا
در همین نقطــه میداند و توضیح میدهد که «۸۵
درصد رشتههای دانشگاهی اکنون بدون کنکورند،
اما افراد کالهبردار و مشــاوران صوری کنکور با
گرفتن هزینههای زیاد ،دانشآموزان را به ســمت
رشــتههایی که اســاس قبولی در آنها ســوابق
تحصیلی است ،هدایت میکنند که عین فریبکاری
اســت ».این مشــاور تحصیلی معتقد است این
مشاوران صوری فقط امید کاذب میفروشند که راه
مقابله با آنها فقط مطالعه دقیق دفترچه راهنمای
کنکور و انتخاب رشته توسط خود داوطلبان است.
حرفهای علیرضــا صالحان ،عضو هیات علمی
دانشگاه با ایسنا نیز مکمل گفتههای پژوهانفر است.
او میگوید« :انتخاب رشته درست نیاز به مدیریت
بیتخصــص
صحیح و اطالعات کافی درخصوص رشــتههای
و کاســبان کنکور
منتخب و متناسب با هر منطقه دارد که این کار را

* تامین معیشت ساحل نشینان در گروی
فعالسازی بنادر کوچک

« علیرضــا محمدی کرجی ران» مدیرکل
ســابق بنادر و دریانــوردی هرمزگان نیز
در ابتدای این مراســم با اشاره به سهم 46
درصدی بنادر این استان در حوزه تخلیه و
بارگیری کاالها و همچنین سهم  56درصدی
هرمزگان در تجارت نفتی کشور گفت :بیش
از  80درصــد ترانزیت کاال نیز در اســتان
هرمزگان صورت میگیرد .وی با اشاره به
نقش منطقهای ســازمان بنادر در ترانزیت،
توسعه فعالیتها و اقتصاد دریا محور ،ایجاد
اشتغال و تامین معیشت مردم استان به ویژه
ســاحل نشــینان را در گروی فعالسازی
بنادرکوچک به عنوان تکیهگاه اقتصادی در
این اســتان دانست.کرجی ران با بیان اینکه

پیام رئیس کل دادگستری هرمزگان به مناسبت گرامیداشت روزخبرنگار

«ن والقلم و ما یسطرون»
سوگند به قلم و آنچه مینویسد

هفدهم مردادماه سالروز شهادت اسوه ماندگار عرصه خبر؛ شهید
محمود صارمي ،هر سال بهانه ای است تا به جامعه خبری کشورمان
خدا قوت و دست مریزاد بگوییم.

تالقی عاشــورای حســینی امســال و روز خبرنــگار؛ تداعیگر

حماسه آفرینی حضرت زینب(س) و امام سجاد (ع) به عنوان راویان
و پیام آوران عاشورا و احیاکنندگان نهضت حسینی است.اين مناسبت
ارزشمند در حقيقت ،روز پاسداشت خبرنگاران آزاده ای است که از
هیچ کوشش صادقانه ای به منظور اطالعرسانی مستقل و مسئوالنه
فروگذار نمی باشند.در جهان امروز با توجه به پیشرفت های شگرف
در عرصه فناوری ارتباطات و تسهیل در روند دسترسی به اطالعات،
کشف و رونمایی از اهداف پشت پرده کشورهای سلطه گر و آگاهی
بخشی در جهت انتشار حقایق و اخبار موثق به ویژه مسائل مرتبط با
صیانت از امنیت اجتماعی؛ بسیار حساس و در عین حال ضرورى
ّ
باعبدالل
و حیاتى اســت.اینجانب با تسلیت ایام سوگواری حضرت ا
الحسین «علیه السالم» و بزرگداشت ماه ایثار و فداکاری و شهادت ،یاد
شهدای اصحاب رسانه به ویژه خبرنگار شهید محمود صارمی را گرامی
میدارم و از زحمات و تالش های خبرنگاران ،عکاســان ،اصحاب
رسانه و خانواده بزرگ مطبوعات و فعاالن عرصه اطالع رسانی استان
هرمزگان تقدیر و تشکر نموده ،برای همه این عزیزان سالمتی ،سربلندی
و توفیق روزافزون در مسیر ایفای رسالت خطیرشان مسئلت مینمایم.
مجتبی قهرمانی  -رئیس کل دادگستری استان هرمزگان

مدیر شعب بانک مسکن هرمزگان خبر داد

«مشاوران زرد» در کمین کنکوریها
فرعی که کنکــور  ۱۴۰۱را برگزار میکردند ،دیده
شدهاند.

درگاه خداوند متعال برای همه شــما
عزیزان که در اعتال ء بخشی فرهنگ
پرباردینی ،صیانت از ارزشهای انقالب
و پایبندی به مولفههای اطالعرسانی
با نگرش دقیق و بینش عمیق فعالیت
مینمائید،توفیقات مستمر و خدمت
صادقانــه به میهن اســامی و ملت
عزیزمان را مسألت می نمایم.
مهــدی حیدری  -مدیــر مخابرات
منطقههرمزگان

رفع مشکالت مخابراتی بشاگرد در کوتاهترین زمان

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

دارد ،برکسی پوشیده نیست.کامرانی با بیان
اینکه ســازمان بنــادر و دریانوردی نقش
مهمی در تمامی حوزهها اعم از بازرگانی و
اقتصاد دریاپایه ،حمل و نقل ،تجارت دریا،
حقوق دریایی ،امنیت اقتصاد و دیپلماســی
داخلــی دارد ،تصریح کرد :اگر به مســائل
دریایی خوب توجه شود ،می توان درآمدی
چندین برابر وضعیت کنونی برای کشــور
حاصل شــود؛ تحقق این امر مهم ،مستلزم
توسعه ساختار ســازمانی ،ارتقاء جایگاه
بنادر استان هرمزگان ،همگرایی بین بخشی
تمامی ارگانهای مرتبط دریایی و استفاده
از توان بخش خصوصی است.معاون سیاسی
امنیتی استانداری هرمزگان خواستار تعامل و
هــم افزایــی ادارات و ارگان های دریایی
استان و همچنین تسریع در عملیاتی شدن
طرح های بزرگ و مهم بنادر و دریانوردی
استان شد.

«حسین عباس نژاد» مدیرکل جدید بنادر
و دریانوردی استان هرمزگان اظهار داشت:
در راستای تاکید مقام معظم رهبری ،بهبود
شرایط معیشــتی مردم و ساحل نشینان با
همگرایی حداکثری با جامعه محلی هرمزگان
و توسعه بنادر کوچک و کمتر توسعه یافته
یکی از برنامههای مهم بنادر و دریانوردی در
استان هرمزگان عنوان کرد.وی ادامه داد :این
کار باید به شکلی دنبال شود که اثرات آن در
زندگی مردم استان به صورت مشخص در
استان و همچنین در سطح ملی کامال مشهود
باشد.
مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان
گفت :به رغم کاســتی ها ،سازمان بنادر و
دریانوردی به عنوان مرجــع ملی دریایی
و بنــدری کشــور ،در ســالهای اخیر به
خصــوص تمام تــاش خــود را به کار
گرفته کــه نقش حاکمیتی خود را در حوزه

قانونی و نظارتی به نحو احسن انجام دهد.
عباسنژاد افزود :اســتان هرمزگان به دلیل
برخورداری از بیشترین ســواحل و بنادر،
مسائل زیست محیطی ،توسعه اقتصادی و
بنادر آن برای ســازمان بنادر و دریانوردی
بسیار مهم و حائز اهمیت است.وی از دیگر
برنامههای خود به بسترسازی برای گسترش
زیربناهای بندرگاهی و پسکرانهای و تکمیل
زیرساختها برای ایجاد اشتغال پایدار را از
دیگر برنامههای جدی در اداره کل بنادر و
دریانوردی ،آموزش و تامین نیروی انسانی
متخصــص از جمله دریانــوردان بومی و
بهرهگیری از تجربه و تخصص جوانان بومی
هرمزگان ،توسعه بنادر هرمز ،حقانی و نخل
ناخدا در راستای تاکید مقام معظم رهبری در
حوزه اقتصاد دریامحور را به عنوان بخشی
دیگری از برنامه های خود برشمرد.مدیرکل
جدید بنادر و دریانوردی هرمزگان ،آمایش
تجهیزات دریایی و به روزرسانی تجهیزات
دریایــی و بندری را در توســعه اقتصادی

را ضروری دانســت و خواســتار همراهی
و مشــارکت تمامی مدیــران ارگان ها و
ش دریایی استان
نهادهای مرتبط در این بخ 
شد.

بخش قابل توجهی از اشتغال در سواحل و
رونق اقتصادی ایــن مناطق از طریق بنادر
کوچک محقق میشود ،گفت :برای تقویت
بنادر کوچک نیــز نیازمند طرحهای جامع
هستیم.
محمــدی کرجیران در این رابطه به طرح
جامع بنادر بازرگانی در راســتای توسعه
آتی بنادر و پیشبینی رشد اقتصادی اشاره
کرد و افزود :مطالعات طــرح جامع بنادر
شهید رجایی ،بندرلنگه ،شهید باهنر ،کندالو
و هنگام ،جاســک ،سیریک ،شیوء و هرمز
نمونههایی از این طرح جامع هســتند.وی،
انجــام انبارگردانــی  56محوطه عملیاتی
کانتینری ،افزایش مشارکت بخش خصوصی
در سرمایه گذاری ،امضای شش تفاهم نامه
سرمایه گذاری ،اتمام نوســازی پنج باب
انبار ،تکمیل ساختمان مرجع دریایی بندر
شهید رجایی و احداث برج کنترل ترافیک
دریایی این بندر را بخشی از طرحهای انجام
شده طی دوساله اخیر عنوان کرد.

پرداخت 25هزار میلیارد تسهیالت توسط بانک مسکن هرمزگان

نیست؛ همانهایی که اکنون در سایتهای اینترنتی
و صفحات مجازیشــان میتوان سبدی متنوع از
خدمات را دید؛ از معرفی مشــاور شخصی برای
هر داوطلب گرفته تا بررســی کارنامهها توسط
مشاور ارشد ،کارگاه ویدئویی خودشناسی و تست
استعدادیابی ،آن هم در قبال دریافت پولهایی که
اصال کم نیستند.
سایتهای قابل اعتماد برای انتخاب رشته

البتــه همــه داوطلبان کنکور احتمــاال اعتماد
بهنفس انتخابرشــته به تنهایــی را ندارند یا از
همراهی خانوادهای مطلع بیبهرهاند .به همین دلیل
نرمافزارهای قابل اعتمادی طراحی شده که میتواند
انتخاب رشــتهای ایمن را برای داوطلبان تضمین
کند ،از جمله امکانی که در سایت سازمان سنجش
آموزش کشور فراهم شده و داوطلبان میتوانند تا
پایان مهلت انتخاب رشته از آن استفاده کنند .طبق
اعالم این سازمان ،هر داوطلب حق انتخاب حداکثر
 ۱۵۰رشته محل را دارد که رشتههای با آزمون و
بیآزمون را توامان شامل میشود.
حسن استفاده از نرمافزار انتخاب رشته مجازی
ســازمان سنجش این اســت که در آن اطالعات
حداقل نمره قبولی داوطلبان ســال گذشته با نمره
داوطلب و ظرفیت پذیرش ســال جاری مقایسه
میشود .امســال البته شبکه شــاد نیز به حوزه
انتخاب رشــته ورود کرده و داوطلبان میتوانند با
مراجعه به آن درباره رشــتههای مختلف و آینده
شــغلی آن ،چگونگی انتخاب رشته و
همچنین معرفی رشتههای
پرمتقاضــی و
شــر ا یط
قبو لی
د ر

آ نها
اطالعات
کسب کنند.

گروه خبر  //مدیر شعب بانک مسکن استان هرمزگان
گفت :بانک مســکن هرمزگان توانســت در ارزیابی
عملکرد در بین بانک مســکن استانهای کشور رتبه
نخست را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ علی کمالی افزود:
با تالشهای که همکاران در سراسر استان انجام دادند،
مدیریت شعب بانک مسکن هرمزگان در شاخصهای
مختلف توانســت برتر شــده و در مجمــوع رتبه اول
عملکرد در بین بانک مسکن اســتانهای کشور را به
خود اختصاص دهد .کمالی عنوان کرد :عملکرد بانک
مسکن هرمزگان در سال  ۱۴۰۰بسیار خوب و جهشی
بوده است .وی به فعالیتهای انجام شده در بانک مسکن
و در حوزه مسئولیتهای اجتماعی اشاره و خاطرنشان
کرد :بانک مســکن هرمزگان در زمینههای مختلف از
جمله سیل ،زلزله ،آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ،تهیه
تبلت برای دانشآمــوزان و غیره فعالیتهای مختلفی
را انجام داده اســت .کمالی به عملکــرد این بانک در
زلزله اخیر در هرمزگان اشــاره و ابراز داشت :در زلزله
تیر ماه امســال در غرب هرمزگان ،بانک مسکن استان
توانســت با کمک خیرین و همکاران بانک بیش از ۱۱
میلیارد ریال به زلزلــهزدگان کمک نماید .وی ادامهداد:
تهیه  ۵۵دستگاه کولر ۱۵ ،دستگاه آبسردکن ۳۰ ،بسته
معیشــتی100 ،میلیون ریال کارت هدیه و جذب ســه
میلیارد ریال برای تهیه بســتههای معیشــتی از جمله
اقدامات انجام شــده برای کمک به زلزلهزدگان غرب
هرمزگان بوده اســت و این کمکهای مومنانه همچنان
ادامــه دارد .کمالی عنوان کرد :تاکنون ده دوره جشــن

گلریزان در بانک مسکن هرمزگان انجام شده است که
زمینه آزادی تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد را
فراهم نموده اســت .وی درباره پرداخت تسهیالت نیز
اشــاره و عنوان کرد بانک مسکن یک بانک تخصصی
در حوزه مسکن است که وظیفه دارد منابع جذب شده
را برداخت تسهیالت مسکن از جمله ساخت ،خرید و یا
تعمیرات مسکن به متقاضیان ارائه نماید .کمالی ادامه داد:
در سال گذشــته بیش از  ۲۵هزار و  ۸۷۶میلیارد ریال
به تعداد  ۱۵هزار و  ۸۲۶فقره تســهیالت به متقاضیان
پرداخت شــده است این در حالی است که منابع جذب
شده در سال گذشته  ۱۰هزار و  ۲۸۲میلیارد ریال بوده
است .وی اضافه کرد :در سال  ۹۹نیز هفت هزار و ۵۰۰
میلیارد ریال تســهیالت پرداخت شد که سال گذشته
نسبت به ســال  99بیش از سه برابر رشد داشته است.
مدیرشعب بانک مسکن هرمزگان به تسهیالت پرداختی
در سال جاری اشاره و یادآور شد :از ابتدای سال 1401
تا پایان تیرماه با تالش همکاران بانک مسکن ۷ ،هزار و
 ۷۰۰میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان پرداخت شده
اســت.کمالی گفت :بیشترین تمرکز ما در حوزه ساخت
مسکن اســت چرا که می تواند در حوزه های مختلف
تاثیرگذار باشــد به همین جهت در سال گذشته فعالیت
زیادی در خصوص پرداخت تسهیالت ساخت انجام شد
و توانستیم ۱۵هزار میلیارد ریال در این بخش تسهیالت
پرداخت کنیم و تمرکز ما نیز در حوزه ســاخت مسکن
بیشــتر است .وی به طرح نهضت ملی مسکن در استان
اشاره کرد و اظهارداشت :از ابتدای آغاز طرح نهضت ملی
تاکنون بــرای  ۴هزار و  ۵۶۷واحد تامین مالی صورت
گرفته که از این تعداد هزار و  ۶۴۵واحد به صورت خود
مالک بودهاست و در مرکز استان برای هر واحد ۳میلیارد
و  ۵0۰میلیون ریال و در شهرســتانهای اســتان سه
میلیارد ریال تســهیالت پرداخت شده است .وی افزود:
در مجموع  ۱۵هزار و هفتصــد و چهل و یک میلیارد
ریال برای تامین مالی نهضت ملی مســکن در اســتان
تسهیالت پرداخت شده است .وی ساخت مسکن توسط
انبوهسازان اشاره و خاطرنشان کرد :برای انبوهسازانی که
بتوانند از فناوریهای نوین اســتفاده نمایند به ازای هر
واحد تا مبلغ  ۶میلیارد ریال تسهیالت پرداخت میشود

که این فناوریهای نوین شــامل استفاده از پنجرههای
دوجداره ،بلوک ســبک برای دیوار چینی و فوم بتن در
کف میباشــد .کمالی ادامه داد :افراد غیر انبوهساز نیز
میتواننــد برای هر واحد تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد
میلیون ریال تســهیالت دریافت نمایند و اگر بتوانند با
فناوری نوین این واحدها را بسازند ،میتوانند تا مبلغ پنج
میلیاردو پانصد میلیون ریال به ازای هر واحد تسهیالت
از بانک مســکن دریافت نمایند .وی به تسهیالت بافت
فرسوده نیز اشاره و خاطرنشان کرد :با توجه به شرایطی
که در اســتان هرمزگان وجود دارد این نیاز احســاس
میشــود که با واحدهای زیادی در بافت فرسوده باید
نوسازی شوند و بانک مســکن تسهیالت خوبی برای
ساخت واحدها در بافت فرسوده در نظر گرفته است و
برای هر واحد در بافت فرسوده مبلغ سه میلیارد و پانصد
میلیون ریال تســهیالت پرداخت می کند که یه میلیارد
ریــال آن با نرخ 9درصد و پانصد میلیون تومان با نرخ
۱۸درصد پرداخت می شود و در سال جاری برای ۲۰۴
واحد در بافت فرســوده تسهیالت پرداخت شده است.
وی درخصوص پروژه مســکن مهر نیز عنوان کرد :در
اســتان هرمزگان و در پروژه مسکن مهر برای  ۶۳هزار
و  ۷۴۸واحد وام پرداخت شــده است که از این تعداد
تاکنون  ۶۱هزار و  ۶۴۷واحد ساخت آن به اتمام رسیده
 .قسطبندی صورت گرفته است و در برنامه داریم که در
سال جاری کمک کنیم دو 2هزار و  ۱۰۱واحد باقی مانده
با پرداخت تسهیالت به اتمام برسد که این کمک از محل
نهضت ملی مسکن به واحدهای باقی مانده انجام خواهد
شــد و تاکنون دو پروژه شامل تاکسیرانی بندرعباس و
جهادکشاورزی رودان برای دریافت این تسهیالت اقدام
کردهاند .وی درخصوص پرداخت تسهیالت ازدواج نیز
گفت :در سال گذشــته  ۹۴۵فقره تسهیالت ازدواج به
ارزش  ۸۳۱میلیارد ریال توسط بانک مسکن هرمزگان
پرداخت شده اســت و در سال جاری نیز تاکنون ۲۶۹
فقره تسهیالت به ارزش  ۳۶۲میلیارد ریال به متقاضیان
پرداخت شده است .وی در پایان به تسهیالت پرداخت
شده در زمینه فرزندآوری نیز اشاره و خاطرنشان کرد:
تاکنون  ۹۲فقره تســهیالت فرزندآوری توســط بانک
مسکن هرمزگان پرداخت شده است.

