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 مدیر درمانگاه فرهنگیان بندرعباس 
در گفتگو با دریا : 

فرهنگیان بازنشسته 
ماهی یک بار رایگان 

ویزیت می شوند

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :
شورای فرهنگ عمومی پشتوانه ادارات 

در اجرای تعهدات فرهنگی است

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
در مراسم تجلیل از خبرنگاران :

آبفا خود را نیازمند
 استفاده از ظرفیت رسانه ها می داند

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان خبرداد 
کاهش 50 درصدی سوانح دریایی 

در پهنه آبی  شرق هرمزگان

جذب ۸00 نفر 
در دستگاه های اجرایی هرمزگان 
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گروه خبر // مدیر کل راه و شهرســازی هرمزگان گفت: ده هزار سند واحد مسکونی در بافت فرسوده تا 
پایان سال به صاحبان آن تحویل داده می شود.

   به گزارش خبرنگار دریا ، عباس کمالی افزود: بیش از دو هزار سند واحد های مسکونی در محله 
چاهستانی های بندرعباس هم آماده واگذاری به صاحبان آن است .وی گفت : این سند های مالکیت 

در صورت ابالغ شیوه نامه های اجرایی از طرف وزراتخانه تحویل صاحبان آن داده می شود.مدیر کل 
راه و شهرســازی استان افزود: بعد از بازسازی محله چاهستانی ها قرار است که محله اسالم آباد به 
صورت آزمایشی باز آفرینی شود . کمالی افزود : ۴۳ درصد شهر بندرعباس در بافت های فرسوده و 

سکونتگاه های غیر رسمی اسکان دارند .

مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان وعده داد 

واگذاری ده هزار سند مالکیت 
در بافت فرسوده 

۴۳ درصد شهر بندرعباس در بافت  های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی اسکان دارند 

گروه خبر // مدیــرکل ورزش و جوانان هرمزگان گفت: با بهره برداری از ۴۲ طرح 
ورزشی در هفته دولت ۳ درصد به سرانه فضا های ورزشی استان افزوده می شود. 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مظفر خادمی گفت: امســال در هفته دولت ۴۲ طرح 
ورزشی شــامل ۳۹ زمین چمن مصنوعی فوتبال روستایی و محله ای، دو زمین 

فوتبال و یک ســالن چند منظوره در استان به بهره برداری می رسد.خادمی گفت: 
برای اجرای این طرح ها ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه 
شده است.او گفت: با بهره برداری از این طرح ها ۳ درصد به سرانه فضا های ورزشی 

استان افزوده می شود.

ادامه از تیتر یک //
   محله چاهســتانی ها، آیت اهلل غفاری 
 )شهناز قدیم(، شــهرک توحید )شغو(، 

چه چهکور، کمربندی، دوهزار، اسالم آباد، 
حسین آباد و طال بند از جمله این محله ها 
اســت.وی گفت: محدوده قانونی شهر 
بندرعباس ۷ هزار هکتار مساحت دارد 
که هزار و ۳۷۲ هکتار آن بافت فرسوده 
میانی است و بیش تر شامل محالت اولیه 
شکل گیری شهر بندرعباس هستند که 

در واقع رشــد شهری در طول سالیان از 
این نقاط شروع و گسترش یافته است.
مدیر کل راه و شهرســازی استان افزود: 
این محدوده های ناکارآمد شامل هزار و 
۷۰۰ هکتار ســکونتگاه غیررسمی، دو 
هزار و ۳۹۰ هکتار بافت فرسوده میانی و 
بیش از ۳۰۰ هکتار محدوده های تاریخی 

است.کمالی گفت:۹ شهر هرمزگان چهار 
هزار و ۲۴۶ هکتار بافت فرســوده دارد 
که طبق آخرین سرشماری جمعیتی ۳۶۵ 
هزار و ۶۰۸ نفر معادل ۲۰ درصد در آن 
سکونت دارند.اکنون ۲۰ محله استان، در 
دســتور کار اقدام مشترک دستگاه های 

اجرایی برای بازسازی است .

بهره برداری از ۴۲ طرح ورزشی هرمزگان در هفته دولت 

مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان وعده داد 

واگذاری ده هزار سند مالکیت در بافت فرسوده 

   

گــروه خبر // فرمانده انتظامــی هرمزگان گفت: 
با هوشــیاری و تــاش پلیس امنیــت عمومی 
استان هرمزگان ســه نفر از عامان تهیه و توزیع 
گوشت های آلوده و فاســد شناسایی و دستگیر 
شدند و بیش از ۲ تُن گوشــت آلوده و غیر قابل 

مصرف کشف و ضبط شد.  
  ســردار ســرتیپ دوم غالمرضا جعفری افزود: 
مامــوران اداره نظارت بر اماکــن عمومی پلیس 
 امنیت اســتان با کار اطالعاتــی و بهره گیری از 
شیوه های پلیســی یک باند که به صورت کاماًل 
پوششی و با جعل اسناد دامپزشکی اقدام به انتقال 
گوشــت های آلوده، تاریخ مصرف گذشته ، غیر 
مجاز و فاسد از شهرهای مختلف استان فارس به 
استان هرمزگان می کردند را شناسایی و موضوع 

را به صورت ویژه در دســتور کار قراردادند.وی 
ادامه داد : با تشــدید اقدامات اطالعاتی و تعامل 
با دســتگاه قضایی و دامپزشکی و رصد و پایش 
شبانه روزی ، در دو نقطه استان هرمزگان طی دو 
عملیات همزمان دو دستگاه خودرو نیسان حامل 

گوشت فاسد شناسایی و متوقف شدند.
  ســردار جعفــری اضافه کرد: در بازرســی از 
خودروهای توقیفی ۲ تُن و ۲۲۱ کیلوگرم گوشت 
آلوده و غیر قابل مصرف انسانی کشف و ضبط و 
در این رابطه سه نفر از عامالن توزیع گوشت های 
آلوده دستگیر شــدند و نمونه محموله کشف شده 
جهت گرفتن نظریه کارشناس به اداره دامپزشکی 
استان و دانشگاه علوم پزشکی ارسال شد که آلوده 
و غیر مجاز بودن گوشت های مکشوفه  تایید شد.

به گزارش ایرنا ؛ این مقام انتظامی اســتان با بیان 
این که متهمان به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی 
و جعل اســناد دولتی تحت نظر و تعقیب دستگاه 
قضایی اســتان قرار گرفته اند ، خاطر نشان کرد : 
این اقدامات در حالی انجام شده است که این باند 
حدود یک ماه تحت نظر پلیس بوده و همزمان با 
عزاداری های محرم که شــهروندان در حال تهیه 
نذری  بودند قصد داشتند گوشت فاسد را در بازار 
توزیع کنند که با هوشــیاری پلیس شناســایی و 
دستگیر شدند و در صورت عدم اقدام هوشمندانه 
و به موقع پلیس این احتمال وجود داشــت که در 
صورت پخت نذورات با اســتفاده از این گوشتها، 
مســمومیت گســترده را در هیات ها و تکایای 

عزاداری شاهد باشیم.

عامان توزیع گوشت های فاسد در هرمزگان دستگیر شدند

ادامه در همین صفحه

تعداد پرستاران هرمزگان
را به سطح استاندارد برسانید
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صفحه 2 را  بخوانید

گروه خبر // رئیــس مرکز آموزش علمی کاربردی 
شرکت آلومینیوم المهدی گفت: متقاضیان در بازه 
زمانی تمدید شــده جهت ثبت نام در رشته های 
کاردانی و کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی 
شرکت آلومینیوم المهدی می توانند بدون شرکت 
در کنکور و فقط با مراجعه به سایت سازمان سنجش 
و آموزش کشــور از تاریخ 1 لغایت ۴ شهریور ماه، 

نسبت به ثبت نام در این مرکز اقدام نمایند.
  بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ محســن عامری 
سیاهویی با اشــاره به تمدید پذیرش ترم مهرماه 
۱۴۰۱ مرکــز علمــی کاربردی المهــدی، اظهار 
 داشــت: این مرکز در ســال ۱۳۸۸ با هدف ارائه 
آموزش های کاربردی به دانشجویان راه اندازی شده 
 است که هم اکنون دارای چهار رشته کاردانی شامل 
»متالــورژی تولید آلومینیــوم«، »برق صنعتی«، 
»مکانیــک تاسیســات صنعتــی«، »ایمنی کار 
و حفاظــت فنــی« و همچنیــن چهار رشــته 
 کارشناســی شــامل »متالورژی ذوب فلزات«، 
»مهندســی فنــاوری مکانیک ماشــین افزار«، 

»مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق« و »مهندسی 
 فنــاوری ایمنــی، ســالمت و محیط زیســت« 
می باشد.وی خاطرنشــان کرد: مرکز المهدی تنها 
مرکز آموزش عالی در استان هرمزگان و از معدود 
 مراکز سطح کشور بوده که توسط یکی از صنایع مادر 
راه اندازی، و آموزش به دانشجویان در آن به صورت 
 کامــال کاربردی و در شــرایط واقعی کار صورت 
می پذیرد که یکی از رسالت های اصلی دانشگاه 
جامع علمی کاربردی است. رئیس مرکز آموزش 

علمی کاربردی شرکت آلومینیوم المهدی در ادامه 
یادآور شد: از دیگر مزیت های این مرکز، استفاده 
از اساتید مجرب و نخبه است که بخش زیادی از 
آن ها در صنایع غرب شهر بندرعباس مشغول به 
فعالیت بوده و این مهم موجب شده است آموزش به 

دانشجویان جنبه کاربردی بیشتری پیدا کند.
  عامری ســیاهویی یادآور شد: در اختیار داشتن 
کارگاه هــای تخصصی با آخریــن فناوری های 
موجود در کشور نیز از دیگر وجوه تمایز این مرکز 
با سایر مراکز است که دانشجویان فارغ التحصیل 
شده را در شرایط علمی و تخصصی مطلوبی قرار 
می دهد. وی در پایان افــزود: متقاضیان در بازه 
زمانی تمدید شــده جهت ثبت نام در رشته های 
کاردانی و کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی 
شرکت آلومینیوم المهدی می توانند بدون شرکت در 
کنکور و فقط با مراجعه به سایت سازمان سنجش 
و آموزش کشور از تاریخ ۱ لغایت ۴ شهریور ماه، 

نسبت به ثبت نام در این مرکز اقدام نمایند.

تمدید پذیرش بدون کنکور 
در مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت آلومینیوم المهدی

دادستان قشم : 

شهروندان از اجاره خانه و مغازه به اتباع غیرمجاز خودداری کنند
گروه خبر//  دادستان قشم گفت: با توجه 
اتباع غیرمجاز در کشور  اقامت  اینکه  به 
جرم است، اجاره خانه به آن ها نیز معاونت 
در جرم محسوب می شود و شهروندان باید 
از اجاره خانه و مغــازه به آن ها خودداری 

کنند. 
کــرد:  بیــان  مهدوی مجــد  امیــد     
اطالع رسانی های الزم در خصوص عواقب 
قانونی اجاره ملــک به اتباع غیرمجاز از 
طریق رســانه ها انجام شده و توقع داریم 
مردم در همکاری بــرای انجام اقدامات 
پیشــگیرانه و ســاماندهی حضور اتباع 

پیشگام باشند.وی با بیان اینکه دستگاه قضا 
همواره تأکید داشته که برخورد قانونی با 
معضالت اجتماعی در خط آخر قرار دارد 
و صف اول مقابله با آسیب های اجتماعی 
خود مردم هستند، تصریح کرد: همچنین 
به کارگیری اتباع غیرمجاز در مشاغل نیز 
ممنوع است و این موضوع عالوه بر اینکه 
به اشتغال جوانان کشور ضربه می زند، در 
صورت بروز هرگونه اتفاق برای کارفرما 
مشــکالت قانونی ایجــاد خواهد کرد.
مهدوی مجد افزود: بــا توجه به حضور 
پرشمار اتباع خارجی در جزیره، به منظور 

ساماندهی و کنترل وضعیت از ابتدای امسال 
هیچ گونه مجوز اقامت برای افاغنه صادر 
نشده است و در صورت بروز تخلف مجوز 
اقامت آن ها نیز ابطال می شــود. همچنین 
گشت های مستمر برای جمع آوری اتباع 
غیرمجاز در سراسر جزیره انجام می شود و 
این افراد پس جمع آوری از جزیره خارج 
و در محل های از پیش تعیین شده مستقر 
خواهند شد.دادستان قشم با تأکید بر اینکه 
دهیاری ها و شوراهای اسالمی روستاها 
مــردم را مجاب کنند تا به اتباع غیرمجاز 
ملک اجاره ندهند و در صورت مشاهده 

تخلف، مراتب را گزارش دهند، عنوان کرد: 
با توجه به اینکه اتباع خارجی از امکانات 
آموزشی، بهداشتی و خدماتی در کشور مثل 
سایر شهروندان استفاده می کنند، ساماندهی 
آن ها ضروری است.به گزارش ایسنا ؛ وی 
در پایان خاطرنشــان کرد: در صورتی که 
اتباع غیرمجاز تخلفی انجام دهند، شناسایی 
و پیگیری و برخورد با آن ها سخت تر است 
و ضرورت ساماندهی آن ها ارتباط مستقیم 
با ایجاد امنیت در جامعه دارد و شهروندان 
نیز باید برای دسترسی به ثبات اجتماعی 

همکاری کنند.



  گروه خبر // مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
با بیان اینکه آزادگی اسرای ما فرهنگ و نماد استقامت 
و ایستادگی ملت است، خواستار ثبت خاطرات آزادگان 
جامعه دریایی و بندری این اســتان شد. حسین عباس 
نژاد در آیین تجلیل از آزادگان جامعه دریایی و بندری 
اســتان هرمزگان از ۲۶ مرداد به عنــوان روز بزرگ، 
تاریخی و پرشکوه برای کشــور نام برد.وی افزود: در 
این روز باشــکوه، مردم ایران شاهد بازگشت آزادگان 
ســرافرازی بودند که پس از تحمل ســال های سخت 
و مشــقت بار دوران اســارت ســرانجام قدم به خاک 
پاک میهن خود گذاشــتند.مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، آزادســازی خرمشــهر و ۲۶ مرداد سالروز 
ورود آزادگان از زندان های رژیم بعثی به کشــور را دو 
روز ماندگار و خاطره انگیز برای ملت ایران دانست که 
با شــور و شوقی وصف نشــدنی برای تشکر از درگاه 
خداوند ســر بر سجده گذاشــتند. عباس نژاد در ادامه 
ســخنان خود ۲۶ مــرداد ســال ۶۹ را فرصتی برای 
مــرور بزرگمردان و ایثارگری آزادگان باصالبت ایرانی 
برشــمرد و ادامه داد: این روز بزرگ یک روز تاریخی 
و فراموش نشدنی است که اراده و استقامت ملت ایران 
و آزادگان ســرافراز در اردوگاه های مخوف رژیم بعثی 
به دنیا ثابت شــد . معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و فرمانده پایگاه 
مقاومت بســیج شــهید رجایی نیز به بیان خاطراتی از 
دوران دفــاع مقدس پرداخت.محمــود صابری گفت: 
اسرای ایرانی در دوران اسارت خود جلوه های زیبایی 
از صبوری خود را به تصویر کشــیدند و در زندان های 
 بعثی استواری را شــرمنده کردند. به گزارش ایرنا، در 
 پایان این مراســم، از آقایان کوروش لک، عبداهلل راد، 
حســن مینابی، غالم صادقی، محمد گشــوییه، غالم 
 رهسپاری و یوسف قاسمی به عنوان آزادگان شاغل در بندر 
 شهید رجایی تجلیل شد. نخستین گروه آزادگان ایرانی روز

 ۲۶ مرداد ســال ۶۹  از مرز مهــران وارد خاک ایران 
اسالمی شدند.

خبر

خبری
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سرمقاله

  هرمزگان از یک طرف با کمبود شــدید پرستار مواجه 
اســت و فشار کاری زیادی بر قشر پرستار فعال در استان 
وارد می شود واز طرفی دیگر بدلیل همین کمبود پرستار، 
برخی از آنها که مبتال به کرونا می شــوند و اگر شــرایط 
حادی نداشــته باشند ، مجبور می شوند شیفت های خود 
را طبق برنامه انجام دهند تا به دیگر همکاران شــان فشار 
بیشــتری وارد نشود که با حضورشان در محل کار، امکان 
انتقال این بیماری به همکاران شان و یا بیماران هم وجود 
دارد و در واقع بایســتی این پرستاران مدت معین قرنطینه 
خانگی را حتی اگر حالشان وخیم نیست، داشته باشند تا 
ناقل نباشــند. بارها این نکته را ذکر کرده ایم که هرمزگان 
 با کمبود شــدید پرستار مواجه اســت و رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان در ســال ۹۸ نیز اعالم کردند که 
این استان به ۱۶۰۰پرستار نیاز دارد تا به استاندارد برسد. 
متاسفانه در این مدت نه تنها پرستاری استخدام نشد که بالطبع 
برخی بازنشسته شدند وبرخی براثرکرونا و... جان شان را 
هم از دســت دادند. دولت ســابق ماه های اول اوج گیری 
شیوع کرونا در کشور اعالم کرد ۶۰۰ پرستار را در هرمزگان 
استخدام که مانند بسیاری از وعده هایش در آن زمان عملی 
نشد. این کمبود پرستار در هرمزگان گرمسیری باعث شده 
 است تا فشــار چند برابری بر پرستاران فعال وارد شود و 
شــیفت های ســنگین باعث بیماری و... آنها شده است 
وفشــار کاری زیادی را متحمل می شوند. در این شرایط 
از اســتاندار هرمزگان انتظار می رود با جامعه پرستاری 
هرمزگان دیدارهایی داشته باشد و مشکالت شان را جویا 
شده و برای رفع مشکالت شان و بکارگیری نیروهای جدید 
پرستاری اقدامات الزم را داشته باشند. البته در استخدام ها 
بایستی بومیان و ساکنان هرمزگان استخدام شوند تا بعد از 
چند صباحی نخواهند از سهمیه استخدامی هرمزگان استفاده 
کرده وبه شــهر و دیار خودشان برگردند، مانند اتفاقاتی که 
در دهه های اخیر افتاده است وبه همین دلیل کمبود پرستار 
 را در استان شاهدیم. همچنین بایستی پرستاران شاغل در 
بخش های غیردرمانی اســتان به حوزه درمان برگردند تا 
از اثرات این کمبودها کاســته شود و فشار کمتری بر کادر 
پرستاری اســتان وارد شود. این کمبودها باعث نارضایتی 
پرستاران از شــرایط موجود شــده که در خدمات دهی 
آنها اثرگذار خواهد بــود و از آن طرف نارضایتی بیماران 
و همراهان شــان را نیز بدنبال خواهد داشت. کمبود کادر 
پرستاری را بایستی از زوایای مختلف مورد توجه قرار داده 
وبرای رفع این کمبود چاره اندیشی کرد تا پرستاری مجبور 
نباشد مراقبت از ۵تا ده بیمار را بطور متوسط در یک شیفت 
برعهده داشــته باشد که با استانداردها بسیار فاصله دارد و 
بطور طبیعی توان ارائه خدمات الزم را به بیماران نخواهد 
داشت و هر عقل سلیمی هم پرســتار را در این وضعیت 
مقصر نمی داند وبایستی سیستم بهداشت ودرمان و دولت 
این کمبود را برطرف نماید و حداقل تعدادپرستاران استان 
به دو برابر تعدادفعلی افزایش یابد تا بخشــی از این کمبود 
و اجحاف در حق پرستاران و بیماران برطرف شود که در 
دولت ســیزدهم انتظار می رود به این موضوع توجه شده 
وکادر پرســتاری مورد نیاز استان استخدام شود و فقط در 
روز پرســتار وعده هایی داده و فراموش نشود و به حق 
و حقوق جامعه پرســتاری نیز توجه شود. بایستی تعداد 
پرســتاران هرمزگان به سطح استاندارد برسد واز هم اکنون 
برای تامین کادر درمانی بیمارســتان های در حال ساخت 
استان تدابیر الزم اتخاذ گردد تا در زمان بهره برداری از این 
مراکز کمبودی نیروی انسانی از جمله پزشک متخصص و 

فوق تخصص، کادر پرستاری و... نداشته باشیم.
    علی زارعی

تعداد پرستاران هرمزگان
را به سطح استاندارد برسانید

 گروه خبــر // نماینده ولی فقیــه در هرمزگان و
 امام جمعه بندرعباس در دیدار صمیمانه با اسمعیل 
جهانگیری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی عاوه بر 
بحث و تبادل نظر در خصوص مسایل کان فرهنگی و 
هنری استان گفت : شورای فرهنگ عمومی پشتوانه 
ادارات و ســازمان ها در اجرای تعهدات و وظایف 

فرهنگی است.
  به گزارش خبرنگار دریا  ، حجت االسالم و المسلمین 
محمد عبادی زاده ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه ویژه 
شــورای فرهنگ عمومی در سیاســتگذاری ، تدوین 
راهبردها و نظــارت بر اجرای فعالیت های فرهنگی ، 
دینی ، قرآنی ، اجتماعــی و مذهبی افزود : اختیاراتی 
 که قانون به شورای فرهنگ عمومی داده است ظرفیت 
بی بدیلی اســت برای همه بخش های جامعه به ویژه 
ادارات و سازمان ها تا با این پشتوانه به شایستگی وظایف 
و تعهدات فرهنگی و اجتماعی خود را به جامعه ارائه 
نمایند.رئیس شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان 
اضافه کرد : مصوبات شورای فرهنگ عمومی برای همه 

ادارات و سازمان ها الزم االجرا می باشد و حسن انجام 
آن باعث هم افزایی ، بهبود عملکرد ها ، تاثیر گذاری 
بیشتر فعالیت ها و جلوگیری از موازی کاری می شود.
وی به جایگاه ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هرمزگان بعنوان دبیر شــورای فرهنگ عمومی اشاره 
کرد و اظهار داشــت : مهیا کردن بستر الزم و مقدمات 
مورد نیاز و تعیین ســاختار و کارگروه های تخصصی 
شــورای فرهنگ عمومی و برگزاری مستمر جلسات 
و نظارت بر حســن اجرای مصوبات و تحقق تعهدات 
فرهنگی سازمان ها و ادارات بر عهده مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی 
می باشد.امام جمعه بندرعباس به سند مهندسی فرهنگی 
برش استانی پرداخت و بیان کرد : از کارهای درخشان 
شورای فرهنگ عمومی هرمزگان تدوین سند مهندسی 
فرهنگی برش استانی می باشد که از منویات مقام معظم 
رهبری می باشد و هرمزگان سه استان شاخص است 
که توانسته مراحل تدوین و تصویب این سند را به پایان 

برســاند و آماده اجرا نماید. نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان شورای فرهنگ عمومی و وظایف و تصمیمات 
آن را فراتر از دولت ها دانست و گفت : شورای فرهنگ 
عمومی و تشکیل آن از دغدغه های مقام معظم رهبری 
در حوزه فرهنگ و در خنثی سازی جنگ نرم دشمنان 
می باشــد و سند مهندسی فرهنگی برش استانی نیز با 
همین رویکرد تدوین شده است.وی اضافه کرد : همه 
ادارات و ســازمان ها موظف هســتند پنج اولویت و 
۱۲۵ اقدام تعیین شده در سند مهندسی فرهنگی برش 
 استانی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. رئیس 
شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان افزود : تشکیل 
قرارگاه های فرهنگی جهت اجرای ســند مهندســی 
فرهنگی برش استانی از ضرورت ها می باشد که نحوه 
تشکیل، ساختار ، شــرح وظایف ، بودجه و اعتبارات 
آن در جلسه آتی شورا تعیین می گردد.حجت االسالم 
 و المســلمین محمد عبادی زاده عنــوان کرد : کنگره 
بین المللی امام سجاد )ع( جشنواره بین المللی فرهنگی 

– هنری خلیج فارس و هفته هرمزگان از شاخص ترین 
برنامه های فرهنگی و دینی اســتان می باشد که باید 
در اولویت تعهدات فرهنگی همه ادارات ، ســازمان ها 
و نهادهای مردمی قرار گیرد.در ادامه مدیر کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از 
توجه و عنایت ویژه نماینده ولی فقیه هرمزگان و امام 
جمعه بندرعباس به حوزه فرهنگ و هنر اســتان و به 
ویژه شــورای فرهنگ عمومی گفت : تمام برنامه ها و 
فعالیت های فرهنگی استان و شهرستان ها با حمایت و 
پشتیبانی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امامان 
جمعه صورت می گیرد و معتقدیم این حمایت و همراهی 
 نتایج مطلوبی به همــراه دارد که نفع آن به عموم مردم 
می رسد.اســمعیل جهانگیری افزود : شورای فرهنگ 
عمومی در سراســر استان با جدیت و مستمرا در حال 
برگزاری اســت و تعامل خوب و سازنده ای فی مابین 
همه اعضای شورا و پیگیری مصوبات وجود دارد و همه 

دستگاه ها نیز همراهی خوبی در این خصوص دارند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

شورای فرهنگ عمومی پشتوانه ادارات در اجرای تعهدات فرهنگی است

روابط عمومی اداره کل ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

جذب ۸۰۰ نفر 
در دستگاه های اجرایی هرمزگان 

گروه خبر // رئیس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان 
گفت: در دو آزمون اســتخدامی امسال ۸۵۰ نفر در 
آموزش و پرورش و سایر دستگاه های اجرایی استان 

جذب شدند.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛  ابراهیم شاکری زاده افزود: 
از ابتدای ســال تاکنون ۲ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان 
اعتبار در بخش عمرانی به استان اختصاص داده شده 
است که نسبت به پارســال ۱۵ درصد افزایش داشته 
اســت.وی گفت: اختصاص اعتبارات استانی در همه 

زمینه ها تا ۲۹ اسفند ادامه دارد.

پشت پرده سیاست 

 
برگزاری »مسابقات پهپادی« با حضور روسیه و به میزبانی سپاه در کاشان 

هفتمین دوره مسابقات بین المللی ملی نظامی »شکار شاهین ۲۰۲۲ » در حوزه 
پهپادی در کاشــان با حضور چهار کشور کار خود را آغاز می کرد. در همین 
زمینه ســردار سرتیپ پاسدار علی باللی گفت: » تیم هایی از کشورهای ایران، 
روسیه، بالروس و ارمنستان در این دوره از مسابقات حضور دارند.« وی با بیان 
این که جمهوری اسالمی ایران  با یک تیم در مسابقات بین المللی نظامی پهپاد 
شکار شاهین شرکت می کند، افزود: »بیش از ۷۰ نفر از نظامیان کشورهای یاد 
شــده در این دوره از مسابقات در پنج مرحله آمادگی جسمانی و تیراندازی و 
چهار بخش پهپادی شامل شناسایی هوایی در سه روز، حمایت هوایی و تصحیح 
آتش توپخانه، شناسایی در شب و پیوستگی شناسایی به رقابت می پردازند.« 
مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بخش 
دیگری از توضیحات خود درباره این دوره از مسابقات پهپادی ابراز کرد:» هدف 
از برگزاری مسابقات بین المللی نظامی شکار شاهین ۲۰۲۲ در حوزه پهپادی 
ابالغ پیام صلح و دوستی و همکاری مشترک جمهوری اسالمی ایران با دیگر 
کشــورهای جهان برای مقابله با تروریسم جهانی و عوامل ناامن کننده جهان و 
همچنین ارتقای سطح آمادگی و توان رزم و انتقال تجربیات و دست یافته های 
 نظامی در زمینه پهپاد به کشــورهای دوست اســت.« باید گفت که به اذعان

رسانه های بین المللی  جمهوری اسالمی با توسعه فعالیت های خود در زمینه 
پهپادی، توانسته به یکی از قطب های جدی پهپادی در سطح جهانی تبدیل شود 
به طوری که همزمان با میزبانی کشورمان از این دوره مسابقات پهپادی، در آن 
 ســوی نیم کره خاکی، پهپاد ایرانی »مهاجر۲« که این روزها در ونزوئال مونتاژ 
می شــود با نام » آنتونیو خوزه ســوکره « در رزمایش مشترک ایران، چین و 

روسیه در ونزوئال به پرواز در آمده  است.
 وزیر کشور:گروه های سیاسی موضع خود را با جریان فتنه مشخص کنند

احمد وحیدی وزیر کشور در نشست شورای معاونان وزارت کشور گفت: حادثه 
۸۸ از آن دســت حوادثی اســت که باطن و نیات نادرست برخی خواص بی 
بصیرت را بر همگان آشــکار کرد.در تحلیل بیانیه اخیر ســرکرده فتنه باید به 
واقعیت های اصلی تحوالت منطقه ای، شکست سیاست های دشمن و وضعیت 
با ثبات و امید بخش سیاست داخلی توجه کرد و این که فتنه گران با مشاهده 
حضور یک دولت کاماًل انقالبی با پشتوانه مردمی، در تالش برای حاشیه سازی 
و فتنه افروزی هستند.به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی، فتنه و آن اتفاقات را در 
عاشورا فتنه گران ایجاد کردند؛ شهید همدانی عزیز در پاسداری از مردم، ارزش ها 
و عاشــورا، صحنه را مدیریت کرد. صهیونیست ها و دشمنان انقالب اسالمی، 
حامیان اصلی بیانیه یکی از سرکردگان فتنه ۸۸ هستند، گروه های سیاسی موضع 

خود را با جریان فتنه و نفاق مشخص کنند./مهر

تازه های مطبوعات
همشهری - پرونده سال اول مدیریت سازمان با جبلی بدون آغاز تولید هیچ سریال 
قابل توجهی و بدون هیچ برنامه خیابان خلوت کنی روی آنتن سپری شد و همچنان در 
رقابت با رسانه های جیبی هنوز جبلی و همکارانش دست به کار جسورانه ای نزده اند. 
کیهان - مسئوالن دیپلماسی کشور باید هوشیار باشند که تحت تأثیر فشارهای غرب 
به توافق بدون تضمین و توافق بدون لغو تحریم ها – که چیزی جز خسارت محض 
نیست - تن ندهند و همچنان بر شروط اصلی و انتفاع اقتصادی ایران از برجام تاکید 

داشته باشند.
 فرهیختگان - طبق گزارش مرکز آمار ایران در ســال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳ درصد از 
ایرانیان مالک مسکن بوده، ۲۳.۲ درصد مســتاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانه های 
ســازمانی و وقفی و رایگان زندگی می کنند. با احتیاط می توان گفت ۳۲ درصد از 

ایرانیان فاقد مسکن ملکی هستند. 
شــرق - آقای وزیر ارشاد! اگر جناب رئیســی را دیدید، به ایشان یادآوری کنید با 
گذشت بیش از یک سال از تشکیل دولت شان، هنوز نشستی با خبرنگاران نداشته اند، 

بگویید سفر استانی جای پاسخ گویی را نمی گیرد. 
جمهوری اسالمی-زمانی که انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی شروع شد، هدف 
این نبود که روحانیت در تمام امور دخالت کند و حاکمیت را دربست در اختیار بگیرد. 
تردید نباید کرد که پیشــنهاد اضافه کردن تبصره مربوط به مرجع صدور مجوز شدن 
مراکز مدیریت حوزه های علمیه برای فعالیت های روان  شناسی نه تنها خدمتی به دین و 

روحانیت و کشور نیست بلکه ضربه جدیدی به روحانیت وارد خواهد کرد. 
آرمــان ملی - این روزنامه در پاســخ به این ســوال که فرمانــده اقتصادی دولت 
کیست؟محسن رضایی یا محمد مخبر؟ نوشت: خیلی زودتر از آن چه انتظار می رفت 
شاهد بروز اختالف نظر میان پاستورنشینان بودیم .فعال که اختالفات در دوئل میان 
رضایی- مخبر در جریان است و باید دید مخبری که جریان اصولگرا نیز چندان نگاه 
مثبتی به وی ندارد ... در این میان پیروز خواهد شد یا محسن رضایی که زمانی داعیه 

ریاست جمهوری در سر می پرورانده و اکنون معاون اقتصادی رئیس جمهور است.
انعکاس

رجانیوز خبر داد: سفارت جمهوری اسالمی ایران در ایروان اعالم کرد که ۶ شهروند 
ایرانی که در پی انفجار اخیر در ارمنستان نامشان در بین مفقودشدگان قرار داشت، 

زنده و سالم بوده و اکنون در گرجستان هستند.
 قرن نو مدعی شد: پس از اهانت علی کریمی به شعائر حسینی، تصاویر او در تبلیغ 
یکی از برندهای آرایشــی و بهداشــتی در بیلبوردهای شهر تهران، توسط سازمان 
زیباســازی و اداره کل ارشاد استان تهران جمع آوری شد. علی کریمی مدتی پیش 
در صفحه شخصی خود به فرهنگ نذری دادن توهین کرده بود که با مخالفت شدید 

مردم روبه رو شد.

 اعتمادآنالین مدعی شد: فرماندار همدان گفت: معضالت بزرگی در این جامعه داریم، 
چندی پیش تمامی بانوان یک روستا طوماری علیه شوهرانشان امضا و برای من 
 ارسال کردند و در آن نامه از شــوهران، فرزندان و دامادهایشان به دلیل درگیری 

آن ها به اعتیاد شکایت داشتند.
 انصاف نیوز نوشت : عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دولت 
قبل گفت : اگر دریاچه ارومیه اصالح نشــود پیامد امنیتی خواهد داشت. دریاچه 
ارومیه احیا نشود هیچ حکومتی نمی تواند در کشور دوام بیاورد. شما نمی توانید برابر 
ســیل مهاجرت میلیون ها نفر مقاومت کنید، ولی دریاچه ارومیه باید با آب حوزه 

خودش احیا شود.
  عصر ایران نوشت : صفحه توئیتر ریاست جمهوری لبنان نوشت: دفتر اطالع رسانی 
ریاست جمهوری لبنان گزارش های منتشر شده توسط وبگاه شبکه های »الحدث« 
و »العربیه«، مبنی بر این که رئیس جمهور عون با صدور حکمی، به زینب سلیمانی، 
دختر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس تابعیت لبنانی اعطا کرده را رد 

کرد.
 تابناک نوشــت : دادستان شهرســتان پردیس از دستگیری ۴  نفر از سر شبکه های 
فرقه عرفان حلقه و مرتبطان با خارج از کشــور خبر داد. »فرقه عرفان حلقه« یا 
عرفان کیهانی با ادعای درمانگری و با تجویزهای فرادرمانی ضمن »مداخله در امر 
درمان« هزینه های گزافی را بر خانواده ها تحمیل می کند؛ از سوی دیگر تشویق افراد 
به رفتارهای خارج از عرف باعث شکاف در خانواده و بعضًا باعث طالق، تضعیف 
بنیان خانواده ها یا فرار فرزندان از خانه و همچنین زمینه ساز بروز مشکالت اخالقی 

برای اعضای ناآگاه می شود.
سعید لیالز ، فعال اصالح طلب: دعا می کنم به برجام بازنگردیم

برخالف قاطبه اصالح طلبان که مرتب بر لزوم تسریع احیای برجام اصرار دارند اما 
در میان این جریان گاهی نظراتی در مقابل دیدگاهی که برجام را یکسره سودمند 
می داند، مطرح می شود.با همین رویکرد سعید لیالز نوشت: دعا می کنم که جمهوری 
اسالمی ایران، مذاکره کنندگان و تصمیم گیران هسته ای اش، هرگز به توافق هسته ای 
ســال ۲۰۱۵ میالدی و ۱۳۹۴ خورشــیدی برنگردند و زیر بار بازگشت ایران به 
برجام نروند.آن برجام در ســال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میالدی توسط بولدوزری که 
ایاالت متحده آمریکا با آن از روی این قرارداد رد شــد، ُمرد و از بین رفت. یک 
فیلسوف یونانی به نام هراکلیس می گوید یک کودک هرگز دوبار در یک رودخانه 
شنا نمی کند. چون دفعه دوم دیگر نه آن کودک، کودک سابق است و نه آن رودخانه، 
رودخانه اولی است. ما هدفمان از هرگونه مصالحه توافق هسته ای این باید باشد که 
اوال، امنیت ایران را ارتقا دهد یا از این که هست بدتر نکند و ثانیا، از نظر اقتصادی 
بخشی از آالم و دردهای ملت ایران را کم کند. اما هیچ کدام از این دو با احیای کامل 

برجام و خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایران تحقق پیدا نخواهد کرد./فردانیوز

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان :
خاطرات آزادگان جامعه دریایی و بندری هرمزگان 

ثبت شود 

گروه خبر // مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضاب هرمزگان نقش رسانه ها را در 
بهبود خدمات آبرســانی مهم ارزیابی 
کرد و گفت: تاثیر ایــن همراهی برای 
آبفا، اطاع رســانی از شرایط آبی بود 
 که توانســتیم با مشارکت خبرنگاران، 
برنامه ریزی آبفا و همراهی مردم، نزدیک 
به دو ماه از تابســتان گرم با کمترین 

مشکل پیش بینی شده عبور کنیم.
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید 
حمزه پور در مراسم تجلیل از خبرنگاران 
حــوزه آب و فاضــالب، با اشــاره به 

تاثیرگذاری رســانه ها در پیشبرد اهداف 
این شرکت بیان داشت: سرعت و گستره 
تاثیرگذاری رسانه ها با ورود شبکه های 
مجازی بیش از گذشته شده است و نقش این 
 حوزه را کلیدی تر کرده است.به گفته وی، 
رسانه ها با حضور در شبکه های اجتماعی 
و استفاده از این ظرفیت برای اطالع رسانی 
هم تاثیرگذاری خود را بیشتر و هم مردم را 
از این ظرفیت در دسترس برخوردار کرده 
است.مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان 
با بیان اینکه با افزایش ســواد رسانه ای، 

مردم مسیرهای اطالع رسانی را به خوبی 
آموخته اند، گفت: مردم با انتشــار برخی 
محتواها در شــبکه های اجتماعی، برای 
راستی آزمایی آن سراغ رسانه ها می روند 
و این اهمیت باالیی هم برای رسانه و هم 
برای مردم دارد.حمزه پور جستجوی رد 
پای رسانه ها پس از انتشار برخی مطالب 
در بسترهای رسمی و شبکه های اجتماعی 
را به عنوان تکیه گاه مردم یاد کرد که آبفا 
با در نظر گرفتن همه این شرایط همچون 
گذشته از این توان استفاده و خود را نیازمند 

آن می داند.وی با بیان اینکه رسانه ها در 
انعکاس اخبار آبفا بدون هیچ چشم داشتی 
به وظایف اطالع رسانی خود می پردازند، 
تصریح کرد، روز خبرنگار فرصتی است تا 
ضمن یادآوری تاثیرگذاری رسانه ها در 
انعکاس رویدادها از تالش خبرنگاران نیز 
قدردانی شود.حمزه پور در ادامه با اشاره 
به حمایت های ویژه اســتاندار هرمزگان 
از اجرای برنامه های گذر از تابســتان با 
کمترین مشکل گفت: استاندار هرمزگان نیز 
در این موضوع حساسیت ویژه ای داشت 

و به شخصه اجرای این برنامه ها را رصد 
می کرد.وی ابراز امیدواری کرد، با مجموع 
اقدامات بتوان به آنچه که دولت در حوزه 
آبرسانی بویژه در تابستان وعده داده است، 
دست یافت.گفتنی است، مدیرعامل آبفا در 
پایان این مراسم از تالش خبرنگاران حوزه 

آب و فاضالب هرمزگان تجلیل کرد .

 گروه خبر // مهدی دوستی با اباغ حکمی احمد 
ساالری فر مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی هرمزگان را به سمت رییس کارگروه پیشگیری 
از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی 
کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز این استان 

منصوب کرد. 
  مهدی دوســتی در این حکم با اشاره به تاکید رهبر 
معظــم انقالب در امر مبارزه بــا قاچاق، همراهی و 
همکاری جدی همه دستگاه ها در این زمینه را هدف 

دولت مردمی بر شمرده است.ســاالری فر از جمله 
مدیران موفق وزارت نفت است که از زمان حضور در 
هرمزگان منشا خدمات موثری در پخش فرآورده های 
نفتی و مبارزه با عرضه خارج از شبکه سوخت بوده 
است.به گزارش ایرنا، استاندار هرمزگان با این انتصاب 
ضمــن اعتماد به جواناِن معتقد به گام دوم انقالب، بر 
عزم دوچندان خود در صیانت از منافع ملی و جدیت 

دولت در مبارزه با قاچاق سوخت تاکید کرده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در مراسم تجلیل از خبرنگاران :

آبفا خود را نیازمند استفاده از ظرفیت رسانه ها می داند

با حکم استاندار هرمزگان :
رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی هرمزگان منصوب شد
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد 
مشارکت صنایع بزرگ یزد

 در توسعه زیرساختهای اقتصاد دانش بنیان
  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر مشارکت صنایع بزرگ 
استان یزد برای توسعه زیرساختهای اقتصاد دانش بنیان در 
این اســتان، وعده داد که از اختیارات این معاونت در قالب 
قانون جهش تولید دانش بنیان از این صنایع حمایت داشته 
باشــد. به گزارش خبرنگار دریا ؛ "سورنا ستاری" پس از 
ســتاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و نشست با 
نخبگان استان یزد در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: یزد 
اســتان بسیار با پتاســیلی در حوزه دانش بنیان است ولی 
در عین حال از برخی محرومیت های زیرســاختی به ویژه 
در حوزه پارکهای علــم و فناوری رنج می برد.وی با بیان 
ایــن که پارک علم و فناوری یزد جزو دومین یا ســومین 
پارکهای ایجاد شــده در سطح کشــور و نمونه خاصی از 
سیستم پارک داری و الگو اســت ولی این توسعه باید در 
قالب توســعه فیزیکی پارکها بتوانند اتفاق بیافتد که در یزد 
این اقدام صورت نگرفته است.وی کمتر درگیر شدن صنایع 
بزرگ اســتان با اقتصاد دانش بنیــان را از دیگر ضعفهای 
موجود در اســتان است که با حضور اســتاندار جوان یزد 
که با مفاهیم ان آشــنا هستند، امیدوار به رفع این مشکل در 
 استان یزد هستیم.ستاری با تاکید بر لزوم پیاده سازی اقتصاد 
دانش بنیان در استان یزد، عنوان کرد:  به عنوان نمونه اقتصاد 
حوزه معادن یــا اقتصاد موجود در صنایع نســاجی باید 
 ،ICT با اکوسیســتم اقتصاد دانش بنیان مانند حوزه های
بیوتکنولوژی و صنایع خالق که اســتان یزد دارای ظرفیت 
باالیی در این زمینه است، درگیر شوند.وی با بیان این که باید در 
 مرکز استان دارای چندین خانه خالق برای استقرار شرکتهای 
 فعــال در ایــن حوزه باشــیم، گفــت: در ســفر به یزد 
تفاهم نامه های زیادی در توســعه زیرســاختها در استان 
داشــتیم که در تهران با دوستان نهایی خواهیم کرد و اعتبار 
قابل توجهی را با همکاری وزارت علوم برای زیرساختهای 
 اســتان چه در زمینــه پارکهای علم و فنــاوری و چه در 
 دانشگاه های استان و زیرساختهایی که تاکنون مغفول مانده

 هزینه خواهیم کرد.معاون رئیس جمهور در پایان اظهار کرد: 
البته از صنایع بزرگ استان نیز انتظار همکاری قابل توجهی 
را در سرمایه گذاری برای توسعه زیرساختهای استان داریم 
و ما نیز تالش خواهیم کرد تا از تمام اختیارات خود در قالب 
قانون جهش تولید دانش بنیان در حوزه حمایت از صنایع 

بزرگ استان استفاده کنیم. 

خبری

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

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

حسن سیاوی سرویس استان ها // رئیس سازمان 
اورژانس کشور با اشاره به ایجاد زیرساخت بهداشتی 
و درمانی مناسب در مرز شلمچه، از آمادگی خوب 
برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی در این 

مرز خبر داد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر جعفر میعادفر در 
حاشیه بازدید از مرکز بهداشتی و درمانی نقطه مرزی 
شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال بعد 
از دو سال درگیری با ویروس کرونا شاهد حضور 
زائران اربعین خواهیم بود و پیش بینی می شود بخش 

اعظیمی از هموطنان از مرزهای کشور برای زیارت، 
راهی کشور عراق شــوند. وی افزود: ما به عنوان 
مسئول کمیته بهداشت و درمان تمام تالش خود را 
به کار بســته ایم تا زیرساخت های الزم در این ایام 
برای سفر زائران اربعین فراهم شود.رئیس سازمان 
اورژانس کشــور بیان کرد: خوشبختانه در منطقه 
شلمچه زیرســاخت الزم ایجاد شده است و مرکز 
بهداشــتی و درمانی بسیار خوبی با ظرفیت حداقل 
۱۰۰ تخت در این محل آماده خدمات رسانی به زائران 
می شود. وی عنوان کرد: تمام تالش ما این است که 
اگر بیماری به این مرکز مراجعه کرد اقدامات اولیه 
درمانی برای وی انجام و بعد از آن به بیمارستان های 
منطقه منتقل شود تا این فضا برای حوادث احتمالی 
آماده و خالی بماند.میعادفر با اشاره به بیماری هایی 

که ممکن اســت زائران اربعین در سفر خود با آن 
درگیر شوند، گفت: گرمازدگی، بیماری های عفونی 
و مسمومیت  های غذایی به دلیل گرما از تهدیدهای 
پیش رو هستند که در این خصوص پیش بینی های 
الزم انجام شــده است. امروز آخرین بازدید قبل از 
اربعین را از مرز شــلمچه داشتیم تا هماهنگی های 
الزم با دانشــگاه علوم پزشکی آبادان انجام شود و 
زائران با کمترین آسیب از این سفر معنوی استفاده 
کنند.رئیس سازمان اورژانس کشور عنوان کرد: در 
مرزهای ریمدان و میرجاوه که زائران افغانســتانی 
و پاکســتانی از آنجا عبور می کنند نیز یک سری 
زیرساخت و امکانات بهداشتی آماده شده است؛ به 
طور مثال در مرز ریمدان یک بیمارستان صحرایی، 
یک پایگاه اورژانس، یک اتوبوس آمبوالنس و چند 

تیم بهداشتی مستقر خواهند شد و از دهم شهریور تا 
زمان اعالم پایان عملیات توسط ستاد اربعین، کار 
خود را به صورت جدی دنبال می کنیم.وی بیان کرد: 
در کرمانشاه نیز از دو روز قبل مسیر باز شده است که 
این کار به مرزهای دیگر کمک خواهد کرد. در این 
منطقه نیز بیمارستان صحرایی، اتوبوس آمبوالنس و 
دو واحد اورژانس هوایی در نظر گرفته شده است. 
ضمن اینکه تعدادی آمبوالنس در مســیر حرکت 
زائران تا نقطه صفر مرزی حضور خواهند داشــت.

میعادفر تصریح کرد: در ایالم نیز بیمارستان صحرایی، 
۱۰ اتوبوس آمبوالنس و چهار بالگرد پیش بینی شده 
است. در مرز شلمچه هم چهار اتوبوس آمبوالنس 
خدمات رسانی خواهند کرد.وی ادامه داد: بر اساس 
تفاهمی که با ستاد نیروهای مسلح داشتیم دو هواپیما 

پیش بینی شده تا اگر خدای نکرده نیاز به انتقال حجم 
انبوهی از بیماران بود از ظرفیت ۵۰ تا ۱۰۰ تخت 
این هواپیماها استفاده شود.رئیس سازمان اورژانس 
کشور بیان کرد: اورژانس یکی از سازمان هایی است 
که به ساخت بیمارستان شلمچه کمک کرد و وزیر 
بهداشــت نیز دو بار از این محــل بازدید کرد. این 
تغییراتی که امروز مشاهده می شود در مدت دو ماه 
ایجاد شده است و همچنان کار در این مرکز در حال 
انجام است و مشــکل برق آن نیز حل شده است.
وی عنوان کرد: تجهیزات بیمارستان شلمچه در حال 
تکمیل است و امروز در مرز شلمچه و در نقطه صفر 
مرزی شرایط بسیار خوبی را مشاهده کردیم.میعادفر 
خاطرنشان کرد: این مرکز کم کم تجهیز خواهد شد 
تا شهروندان خرمشهری نیز در آینده از خدمات آن 
بهره بگیرند. ضمن اینکه ظرفیت گردشگری سالمت 
نیز در آن وجود دارد و امیدوار هستیم که با استفاده 
از این ظرفیت و حضور بیماران کشورهای همسایه 
در آن بتوانیم از منفعت این فعالیت در مسیر ارتقای 

امکانات و تجهیزات مرکز استفاده کنیم.

رئیس اورژانس کشور عنوان کرد

پیش بینی دو هواپیما برای انتقال بیماران از عراق در اربعین 

حسن سیاوی سرویس استان ها //  مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضاب خوزســتان گفت: 
نخستین تفاهمنامه فروش پساب تصفیه خانه 
فاضاب، بین شرکت آب و فاضاب خوزستان 

و شرکت فوالد شادگان به امضا رسید. 
   به گزارش خبرنــگار دریا ، "محمد رضا 
کرمی نــژاد" در آئیــن انعقاد قــرارداد ۲۵ 
ســاله بین شــرکت آبفا خوزستان و شرکت 
فوالد شــادگان که در محل شــرکت آب و 
فاضالب خوزســتان برگزار شد ، با اشاره به 
اینکــه بازچرخانی آب بــه این روش یکی 
 از روش هــای حفــظ منابع آبی به شــمار 
می رود ، اظهار داشــت: پساب تصفیه شده 
صرفه اقتصادی بســیار باالیی برای بخش 
صنعــت دارد و صنایــع بــزرگ باید برای 
مشارکت در طرح های فاضالب و تامین آب 
مورد نیاز خود پیشقدم شوند.وی با اشاره به 
اینکه بازچرخانی آب در صنایع و اســتفاده 
مجدد از پســاب فاضالب یکی از تکالیف 
وزارت نیرو است، گفت: در استان خوزستان 
پنج تصفیه خانه در شهرهای آبادان، خرمشهر، 
بندرامام، ماهشهر و شادگان در حال ساخت 
اســت که در حال حاضر قرارداد ۲۵ ســاله 
 شــرکت آب و فاضالب خوزستان و شرکت 
فوالد شــادگان برای استفاده مجدد از پساب 

تصفیه خانه ، به امضا رسید.کرمی نژاد تاکید 
کرد: بر اســاس این قرارداد مقرر شده، اولین 
پســاب تصفیه خانه فاضالب در شادگان به 
ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه روز در فاز 
 اول در اختیار صنایع فوالد شادگان قرار گیرد.
 وی افــزود : بــا پایــان مراحل ســاخت 
تصفیه خانه های بندرامام، ماهشــهر، آبادان 
و خرمشهر تا پایان ســال آینده،  ۵۰۰ هزار 
مترمکعب پســاب فاضالب را در شبانه روز 
بازچرخانی کنیم و برای اســتفاده در اختیار 
صنعت و کشــاورزی قرار دهیم.کرمی نژاد 
ادامه داد: بر اســاس برآوردهای انجام شده، 
با احتســاب شهر اهواز، می توان روزانه یک 
میلیون متر مکعب پســاب فاضالب شهری 
را در شــبانه روز بازچرخانی و وارد چرخه 
صنعت و کشاورزی اســتان خوزستان کرد.

کوهزاد مدیرعامل شرکت فوالد شادگان نیز 
در این جلسه، امضا قرارداد انتقال آب پساب 
شهری شهرستان شــادگان به فوالد شادگان 
را حرکتــی رو به جلو عنوان کــرد و افزود:  
امیدواریم با ورود جدی صنایع به این حوزه 
جهت استفاده از پساب تصفیه شده از فاضالب 
گام هــای موثرتری را در بخش بازچرخانی 

آب برداریم .

زمینه بازچرخانی آب 
برای صنایع خوزستان فراهم شد 

آرزو توکلی سرویس اســتان ها // نماینده مردم جیرفت و 
عنبرآباد در مجلس شورای اســامی گفت: از جمله اهداف 
تشکیل اســتان کرمان جنوبی برای رفع محرومیت است تا 

ظرفیت های این منطقه شکوفا شود. 
  به گزارش خبرنــگار دریا ؛ ذبیح اهلل اعظمی  جلوگیری از 
دیوان ساالری اداری، تحقق رضایت مندی مردم جنوب استان 
کرمان، تمرکززدایی و توزیع متوازن ثروت را از دیگر اهداف 
تشکیل اســتان کرمان جنوبی برشمرد.وی خاطرنشان کرد: 
طرح اســتقالل جنوب اســتان کرمان از سال ۱۳۳۸ توسط 
دولت های قبل و بعد از انقالب در دســت اقدام بوده لذا در 
همین راستا طرح تقسیم اســتان کرمان پیشنهادشده است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه استان کرمان  با ۱۱ درصد وسعت کشور به عنوان 
پهناورترین اســتان و از نظر جمعیت رتبه نهم کشور را دارد 
تصریــح کرد: فاصله بین شــمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه 
اســتان کرمان بیش از ۸۰۰ کیلومتر اســت.وی افزود: این 
مسافت زیاد با شهرستان های مختلف بویژه جنوب یا مرکز 
استان سبب خسارات و نیز از دست رفتن حقوق شهروندان 
مناطق دوردست استان، بخصوص صرف وقت، هزینه مالی 
 و تلفات جاده ای )تصادفات( برای مراجعه به مرکز اســتان 
می شــود که همین امــر یکی از دالیل مهم فقر و توســعه 
نامتوازن در این اســتان پهناور بین شمال و جنوب است.این 
نماینده مجلس ادامه داد: استاندار فرصت کافی برای سرکشی 
به همه شهرستان ها و بررسی امور، نقصان ها و نیازهای کل 
اســتان را ندارد و محرومیت جنوب استان کرمان با کمترین 
زیرســاخت  در مناطق دورافتاده بخوبی قابل  مشاهده است.

اعظمی به ظرفیت های استان کرمان اشاره کرد و گفت: این 
استان با وجود داشتن رتبه اول صادرات غیرنفتی )رونق بخش 
کشاورزی و بهشت معادن( ازنظر فقر در رتبه دوم کشور بوده 
که وسعت زیاد این استان یکی از دالیل توسعه نامتوازن آن 
در تمام زمینه هاست لذا استان کرمان به همین دلیل باید به ۲ 
تا سه استان تقسیم شــود.وی افزود: جنوب استان کرمان با 
هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبارجنوب، قلعه 
گنج، منوجان و فاریاب دارای گویش، فرهنگ، منبع درآمد و 
اقتصاد مشترک ساالنه پنج میلیون تن انواع محصوالت مختلف 
کشاورزی را تولید می کند که ۷۰ درصد تولید استان و چهار 
درصد از کل تولیدات کشــاورزی کشور را تشکیل می دهد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه یکی از دیگر ظرفیت های استقالل جنوب کرمان 
استقرار ادارات کل در این منطقه است، گفت: قباًل تعداد زیادی 
از دستگاه های دولتی در قالب ادارات کل مستقل به مرکزیت 
جیرفت ایجاد شده اند.وی ادامه داد: با وجود این ادارات کل در 
جنوب استان کرمان به صورت مستقل از مرکز استان شرایط 
الزم برای استقالل جنوب استان فراهم شده است.اعظمی بیان 
کرد: دیارجنوب کرمان از نظر اقتصادی، سیاسی و موقعیت 
خاص جغرافیایی و با برخورداری از زیرساخت های مناسب 
برای توسعه صنعت، کشاورزی، گردشگری، بازرگانی و وجود 
معادن غنی و صنایع معدنی و منابع سرشار انرژی خورشیدی 
و ســایر ویژگی های اقتصادی به همراه استعداد و منابع کم 
نظیر انسانی بسترهای الزم را برای پیشرفت و توسعه داراست.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: امیدواریم کمیسیون شوراهای مجلس شورای 

اســالمی با نظر مثبت این طرح را بررسی و تأیید و در ادامه 
وزارت کشور نیز آن را اجرایی کند. وی به سفر رئیس جمهور 
به شهرستان جیرفت اشــاره کرد و گفت: سفر کاروان دولت 
محرومان به جنوب کرمان - ســرزمین سردار دل ها، حاج 
قاسم سلیمانی- در فضای معنوی ایام محرم با استقبال پرشکوه 
و مثال زدنی مردم متدین، انقالبی، قدرشناس و پرمحبت این 
دیار، تصاویری تاریخی و ماندگاری را از وحدت، همدلی و 
انسجام دولت،ملت وخطه هفت گنج به نمایش گذاشت.نماینده 
مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شــورای اسالمی افزود: 
همراهی و قدرشناسی مردم فهیم و حماسه آفرین دارالوالیه، 
نشــانی بر حفظ و تداوم ارزش های واالی انقالب اسالمی 
همگام با اراده ای مصمم برای ســاختن آیندهای روشن و 
امیدبخش در این ســرزمین و فرزندان آنهاست.وی تصریح 
کرد: ویژگی های کم نظیر جنوب استان کرمان در بخش های 
مختلف در کنار مردمی شریف و تقدیم صدها شهید واالمقام 
برای ماندگاری و سرافرازی ایران اسالمی، نشان از شایستگی 
اهالی بزرگوار و غیرتمندجنوب کرمان و ضرورت رهایی آنان 
از محرومیت دارد که باید با برنامه ریزی الزم و توجه بیش از 
پیش مسئوالن، اقدامات زیربنایی و اساسی برای توسعه همه 
جانبه و متوازن منطقه و استان جدید التاسیس کرمان جنوبی 
انجام شود. اعظمی گفت: اعالم تشکیل استان کرمان جنوبی 
توسط رییس جمهور و بهره برداری طرح های متعدد در این 
سفر گامی در پاســخگویی به بخشی از نیازها، مطالبات  و 
مشــکالت مردم این خطه محروم است با این امید که بتواند 
با تالش مردم و مســئوالن، این منطقه محروم را به جایگاه 

اقتصادی و اجتماعی بایسته و شایسته خود برساند.

نماینده مجلس : 

تشکیل استان کرمان جنوبی برای رفع محرومیت هدفگذاری شده است

  

  

  

  

اتسیس شرکت با مسئولیت محدود
 رادوین تجارت مکران درتاریخ1399/10/27 به شــماره ثبت 481 به شناســه ملــی 14009732416 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهای 
تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید و واردات صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای بازرگانی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و ترخیص 
کاال از گمرکات داخلی اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های 
داخلی و بین المللی اخذ  وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی 
و خارجی اخذ ضمانت نامه بانکی شــرکت در کلیه مناقصات و مزیدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی 

درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان 
جاسک ، بخش مرکزی ، شهر بندرجاسک، محله کوی فرهنگیان ، خیابان مصطفی خمینی ، میدان حر ، پالک 49 ، طبقه همکف کدپستی 7979134855 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای عامر اشرافی جاسکی به شماره ملی 
3460015837 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه خانم توران اشرافی جاسکی به شماره ملی 3460040378 دارنده 600000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای عامر اشرافی جاسکی به شماره ملی 3460015837 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم توران اشرافی جاسکی 
به شماره ملی 3460040378 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته و برات و قراردادها و همچنین کلیه نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضاء خانم توران اشرافی 
جاسکی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار دریا جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. شناسه آگهی :  )1365652(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاسک

آگهی مزایده نوبت اول 
 به موجب درخواست اجرای حکم به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9909977610201759 حکم به تقسیم ترکه مرحوم عیسي کریم پور شقوئي یک واحد مسکوني به مساحت 
110 متر مربع واقع در اسالم آباد جنب مسجد سلمان فارسی به شماره ثبتي 137 فرعي از 2945 اصلي في ما بین وراث به نسبت سهم هریک بر اساس گواهی انحصار وراثت صادر 
اعالم می نماید که در رهن اجرای حکم با ارجاع امر به کارشناسي در صورت عدم امکان تقسیم وتعدیل ، ملک قیمت گذاری شده و به فروش رسیده و سهم هریک پرداخت گردد

نتیجه کارشناسی 
با عنایت به موقعیت ، مساحت ، قدمت ، دسترسی و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هر گونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فارغ 
از موارد بازداشتی و رهنی و نداشتن احتمال هر گونه مغایرت های مربوطه به حدود ثبتی و نداشتن هر گونه منعی از جهات قانونی ، حقوقی و شرعی جهت معامله و عدم دیون 
و بدهی های احتمالی بابت مالیات ، عوارض ، جرایم و غیره به بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر بدهی های مشابه و تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته 

باشد و چنانچه بال معارض باشد ، ارزش ملک با احتساب عرصه و اعیان و اشتراکات آن جمعا به مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال 7/500/000/000 ریال بر آورد می گردد .
1- لذا قطعه فوق غیر قابل تقسیم و ارزش آن با در نظر گرفتن موقعیت و وسعت ودرختان نخل موجود در آن ارزش کل آن مبلغ یک میلیارد ویکصد میلیون ریال تعیین می گردد .

2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفاً یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 

2171295409008 نزد بانک ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .

5- مزایده در ساعت 9صبح1401/06/13 مورخ در محل دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقي دارد بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.  
6-  در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و مزایده تجدید می گردد. و 

متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .
ایل زاده  - دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی

آگهی ااقتنلی  
شرکت تعاونی هرمز میگو به شناسه ملی 10800052288 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/04/04 مرکز اصلی شرکت تعاونی هرمز میگو به شناسه ملی 10800052288 و به شماره ثبت 2388 به واحد 
ثبتی میناب به آدرس : دهستان تیاب ، روستا تیاب ، تیاب جنوبی ، خیابان تیاب به کالهی ، کوچه فاز یک ، کدپستی: 
7997115618 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 2075 به ثبت رسیده و در تاریخ 1399/03/12 از لحاظ امضا 

ذیل دفاتر تکمیل گردیده است و جهت اطالع عموم آگهی میگردد. شناسه آگهی : )1365653(
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آگهی اصالحی )اتسیس(
 شرکت مالح ماهی بندر کالهی شرکت تعاونی به شماره ثبت 2018 و شناسه ملی 14008597063 - به موجب 
آگهی به شماره مکانیزه 139830423101000209 مورخ 1398/6/3 سمت اعضا هیئت مدیره اشتباه درج گردید و 
بدین وسیله اصالح میگردد: آقای محمد مالحی کالهی به شماره ملی 3421050211 به سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای محمد مالحی کالهی به شماره ملی 3421055882 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضا هیئت مدیره ( آقای 
عباس مالحی کالهی به شماره ملی 3421050724 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه مالحی به شماره 
ملی 3421991367 و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای قاسم مالحی به شماره ملی 3422002510 و 
به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای حسین مالحی به شماره ملی 3420897685به سمت منشی هئیت 

مدیره .شناسه آگهی :  )1365655( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب
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شرکت محمل سریر قشم )سهامی خاص( به شماره مجوز  
۳۱۴/ ۹۲مورخ ۹۲/۴/۲8 مفقود گردیده است . 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 پالک وکارت خودرو نوع سواری سیستم  و تیپ هیوندا اکسنت 
رنگ  آبی مدل ۲۰۰۴  شماره موتور ۴۵۳۶۴۷۳  شماره شاسی 

۵۶۳۰۹۱ شماره پالک ۱۹۷۹۷ بنام طیب دریانورد مفقود گردیده 
واز درجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی مجوز فعالیت اقتصادی مفقودی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

کلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی ماده 3 اقنون تعیین ت
 نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای اصالحی شماره 140160323054000019 مورخ 1401/01/29 تصرفات مالکانه آقای احمد 
نوروز پور فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 673,51 مترمربع قسمتی از پالک های ثبتی 170 و 172 و 173 فرعی از 98- اصلی در اجرای بخشنامه استاندارد سازی پالک 
جدید 1144 فرعی از 98 - اصلی تعیین گردید واقع در فین بخش دو بندرعباس انتقال مع الواسطه به استناد مواد 1 و 3 قانون مذکور و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن به جهت فوت مالک رسمی 
غالم بهروزی و غالم رضوانی و حسین نوری زاده و وراث رای به به طی تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت بنام متقاضی مذکور صادر گردیده است و مقرر گردید پس از انتشار آگهی 
مذکورو سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد لذا در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی رای مذکور 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی 

 ، اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. 
پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود .1401/170م/الف -  تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/27
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس
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گروه خبر // دکتر سلمان ضربی مدیرعامل 
ایزوایکــو با حضــور در مجموعه اداره کل 
بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان ضمن 

دیدار جلسه مشترک با مهندس عباس نژاد 
مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی به بحث و 
تبادل نظر در خصوص مسائل حوزه دریایی 

پرداختند.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ در این نشست 
ســلمان ضربی ضمن ابراز خورسندی از 
انتصــاب فــردی با تخصــص دریایی در 
ایــن منصب تأکید کــرد؛ مجموعه بنادر و 
دریانــوردی بــه عنوان حاکمیــت دریا و 
دریانوردی بــا وضع قوانین و نظارت نقش 
محوری در نحــوه عملکرد مجموعه های 
صنایع دریایی کشــور نیز دارد، از این رو 

ارتباط دو سویه مجموعه ایزوایکو به عنوان 
بزرگترین و مهمترین مجتمع صنایع دریایی 
کشور و مجموعه بنادر و دریانوردی استان 
می تواند بســیار مهم و حائز اهمیت باشد.
ضربی با اشاره به فعالیتهای انجام گرفته در 
مجموعه ایزوایکو و ارائه خدمات تخصصی 
به شناورها با باالترین استانداردها و بهترین 
کیفیت افزود؛ تاکنون تعمیرات اساسی بیش 
از ۲۳ فرونــد از تانکرهای مجموعه ملی 

نفتکش جمهوری اسالمی ایران در مجتمع 
ایزوایکو انجام گردیده و در تالش هســتیم 
که ضمن ارتقاء کیفیت خدمات، مدت زمان 
انجام پروژه های تعمیر شناورها را کاهش 
دهیم و با تمام قدرت از صنعت حمل و نقل 

دریایی کشور پشتیبانی کنیم.
  در ادامــه مهندس عباس نــژاد مدیرکل 
اداره بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان 
ضمن تأکید بــر ایجاد و تقویت ارتباط بین 

دو مجموعه افزود؛ استقرار کشتی سازی در 
مجاورت و نزدیکی بندر یک ظرفیت بسیار 
بزرگ و ارزشــمند است که با برنامه ریزی 
 صحیح و انتخاب یک اســتراتژی درست 
می توانیم در جهت توسعه فعالیتها و خدمات 
دریایی از این مزیت بهره ببریم و ایزوایکو به 
عنوان سرآمد مجموعه های صنایع دریایی 
کشور در این زمینه بسیار تأثیرگذار خواهد 

بود.

مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان :

 ایزوایکو سرآمد مجموعه های صنایع دریایی کشور

 

  گــروه خبــر // مدیــر بنــادر و 
دریانوردی شــهید باهنر و شــرق 
هرمــزگان از کاهش ۵۰ درصدی آمار 
شرق  آبی  پهنه  در  دریایی   ســوانح 
داد  و دریای عمان خبر  فارس  خلیج 
 و بر ضرورت رعایت قوانین و الزامات 

بین المللی تاکید کرد.
   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ 
»حمیدرضا محمد حســینی تختی« 
با اشاره به رعایت دستورالعمل های 
کنوانسیونی و مقررات ایمنی و به تبع 
آن کاهش حوادث دریایی افزود: در ۴ 
ماهه نخست سال جاری خوشبختانه 
آمار کاهش  ۵۰ درصد ی سوانح را 

نشان می دهند. 
   این مقام مسئول ادامه داد : در چهار 
ماه نخســت ســال جاری ۳ حادثه 
گزارش شــده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته که ۶ مورده بوده، به 

نصف کاهش یافته است.
   محمد حســینی تختی با بیان این 
مطلــب که در حوزه مســافری طی 
مدت یاد شــده هچگونه حادثه ای 

گزارش نشــده  افزود:  بیشتر سوانح 
دریایي مربوط به شــناورهاي سنتي 
 و موتور لنج ها شــامل آبگرفتگی و 
آتش ســوزی بوده که خوشــبختانه 
هچگونه خسارات جانی نداشته است. 
مــداوم  برگــزاری  افــزود:   وی 
مانور ها و دوره های ایمنی بصورت 
منظم از جمله عواملی اســت که در 
کاهش این سوانح بسیار موثر است. 

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر 
و شــرق هرمزگان خاطر نشان کرد: 
بدلیل موقعیت قرار گیری بنادر شرق 
هرمزگان از حیــث نزدیکی به بنادر 
کشــورهای حوزه خلیج فارس و نیز 
تردد مکرر انواع کشتی ها، ضروررت 
 رعایــت دقیــق مقــررات ایمنی و 
بین المللی برای همه شناورهای متردد 

در مسیر واجب و ضروری است .

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان خبرداد 

کاهش ۵۰ درصدی سوانح دریایی 
در پهنه آبی  شرق هرمزگان گروه خبر // پس ازتماس های مکرر  شهروندان 

و در خواســت پیگیــری درخصوص خدمات 
درمانگاه فرهنگیان چند شــماره گذشته در 

روزنامه دریا مطلبی  دراین زمینه منتشر شد.
   از آن جائیکــه درمانگاه فرهنگیان در باور 
عموم به این عنوان است که به تمام فرهنگیان 
چــه افردی که کارمندان آمــوزش و پرورش 
هســتند و چــه بازنشســتگان فرهنگی باید 
خدمات به صورت رایگان ارائه نماید، اما تنها 
به کارمندان به صورت رایگان خدمات درمانی 
ارائه می نماید.جمعی از بازنشستگان فرهنگی 
با مراجعه به این درمانگاه گالیه مند بودند که 
خدمات و ویزیت عمومی برایشان با تعرفه دولتی 
حساب می شود و بین آنها و معلمان و کارمندان 
آموزش و پرورش تفاوت قائل شده اند.دراین 

خصوص با اسماعیلی مدیر درمانگاه فرهنگیان 
تــا اطالعات  داشــتیم  بندرعباس گفتگویی 
بیشتری درباره خدمات دهی این درمانگاه به 
جامعه فرهنگی اعم از شاغل و بازنشسته به ما 
بیان کنند.مدیر درمانگاه فرهنگیان بندرعباس 
گفت: تفاوت ارائه خدمات برای شــاغلین و 
بازنشســتگان فرهنگی بیمه آنها اســت. بیمه 
تکمیلی شــاغلین آموزش و پرورش بیمه دانا 
بازنشستگان فرهنگی   بیمه تکمیلی   اســت و 
آتیه سازان است و تعرفه این دو با هم متفاوت 
اســت. پس خدمات درمانگاه هم برایشــان 
متفاوت ارائه می شود.اســماعیلی افزود: البته 
باید این را هم عنوان کنیم که این مسئله برای 
کل بازنشســتگان کشوری اســت و مختص 
این درمانگاه و شــهر بندرعباس هم نیســت.

اســماعیلی عنوان کرد: به طور مثال بیمه دانا 
برای دندان پزشــکی تا ســه میلیون و پانصد 
 هزار تومان ســقف در نظر گرفته اســت اما 
آتیه سازان پوششی برای این مورد ندارد. تعرفه 
بیمه دانا در زمینه ویزیت، عینک، آزمایشگاه 
و... با آتیه ســازان متفاوت اســت وهر کدام 
ســقف جداگانه ای را در نظر گرفته اند. مدیر 
درمانگاه فرهنگیان در پایان اظهارداشت: برای 
خدمات دهی بهتر به فرهنگیان بازنشسته ای که 
به درمانگاه مراجعه می کنند، در جلســه ای که 
با مسئولین آموزش و پرورش داشتیم تصمیم 
بر آن شــد که به بازنشستگان فرهنگی ماهی 
 یک بار ویزیت رایگان انجام شــود تا بتوانند 
ویزیت ها و چکاپ های دوره ای خود را انجام 

بدهند.

مدیر درمانگاه فرهنگیان بندرعباس در گفتگو با دریا : 

فرهنگیان بازنشسته ماهی یک بار رایگان ویزیت می شوند

گــروه خبر // طــی حکمی از ســوی مدیرعامــل ایزوایکــو، نازنین 
 شــیبانی به عنوان معاون توســعه منابع انسانی و پشــتیبانی مجتمع 

کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( منصوب گردید.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛  طی حکمی از ســوی مدیرعامل این مجتمع 
صنعتی، نازنین شــیبانی به عنوان معاون توســعه منابع انسانی و پشتیبانی 
ایزوایکو منصوب شد. آیین تودیع و معارفه با حضور مدیریت عامل، اعضاء 

هیأت مدیره، معاونین و مدیران مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 
برگزار شد، در این مراسم سرکار خانم نازنین شیبانی به  عنوان معاون توسعه 
منابع انسانی و پشتیبانی ایزوایکو معرفی و از زحمات مسعود فالحت تجلیل 
شد.الزم به ذکر است نازنین شیبانی دانشجوی دکترای توسعه منابع انسانی 
می باشد و در سوابق خود معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری 

هرمزگان طی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ را دارد.

انتصاب معاون جدید توسعه منابع انسانی و پشتیبانی مجتمع ایزوایکو

گروه خبر // معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان 
از وارد آمدن خسارت ۵۳ میلیارد ریالی به ابنیه و 
آثار تاریخی استان از جمله بادگیرهای الفت خبرداد 
و گفت: برای مرمت و بازســازی نیازمند تخصیص 

اعتبارات استانی و ملی هستیم.
   هرمزگان در دو ماهه اخیر شاهد حوادث مختلفی از 
جمله وقوع چندین زمین لرزه با قدرت های مختلف 
در مناطق غربی اســتان و وقوع بارش های شدید و 
سیالب در مرکز، شمال و شرق استان بوده است.این 
حوادث طبیعی در حوزه های مختلف موجب بروز 
خسارت به زیرساخت های مختلف به ویژه در حوزه 
کشاورزی، راهسازی و آبرسانی شد، اما به بخش های 
دیگری نظیــر میراث فرهنگی و زیرســاخت های 
گردشگری نیز خساراتی به ابنیه تاریخی استان وارد 
آمد.خوشبختانه مطابق اعالم مسئوالن حوزه میراث 
فرهنگی استان حجم خسارات ناشی از زلزله های ۶ 

ریشتری و ســیالب های مهیب زیاد نبوده و به جز 
وارد آمدن خســارت به بادگیرهای الفت، خسارت 
چندانی در این حوزه وجود نداشــته است.در همین 
زمینه عباس نوروزی معاون میراث فرهنگی استان 
هرمــزگان در گفت وگو با خبرنگار تســنیم اظهار 
داشت: در ماه های اخیر با توجه به حوادث و بالیای 
طبیعی رخ داده در اســتان انتظــار می رفت حجم 
خسارات در حوزه میراث فرهنگی نیز زیاد باشد.وی 
افزود: در زمان زلزله و بارندگی نگرانی هایی مبنی بر 
تخریب آثار فرهنگی و ابنیه تاریخی وجود داشت که 
پس از بررسی مشخص شد خسارت زیادی به این 

حوزه وارد نشده است.
  نوروزی گفت: عمده خسارت ما در حوزه ابنیه و 
آثار تاریخی استان مربوط به خسارت زلزله به بافت 
تاریخی الفت و آســیب جدی به بادگیرها بود.وی 
تصریح کرد: در این زلزله ۵۰ بادگیر در بافت تاریخی 

الفت دچار آسیب دیدگی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی شدند 
که نیاز است مرمت این بادگیرها تسریع شود.معاون 
میراث فرهنگی استان هرمزگان گفت: مطابق برآورد 
انجام شده از سوی کارشناســان این حوزه، حجم 
خســارت وارد آمده به این ابنیــه تاریخی مهم بالغ 
بر ۵۳ میلیارد ریال اســت که برای مرمت منتظریم 
اعتبارات دولتی از طریق ردیف های اعتباری استانی 

و ملی به این مسئله تخصیص یابد.
  وی ادامه داد: در ســال جاری اقدامات دیگری در 
حوزه احیا و مرمت ابنیه تاریخی استان در حال انجام 
داریم که مرمت معبــد هندوها و موریانه زدایی این 
اثر تاریخی مهم ترین اقدام بوده است.نوروزی گفت: 
ساماندهی حمام گپ بندرعباس و کف سازی بافت 
تاریخی بندر کنگ نیز از جمله اقدامات ما در حوزه 
حفظ و نگهداری از آثار تاریخی اســتان در ســال 

جاری خواهد بود.

زخم حوادث طبیعی اخیر برچهره ابنیه تاریخی هرمزگان

  گروه خبر // مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان گفت: 
یکی از مشکاتی که سالها بعد گریبان زیرساخت های روستایی را به خصوص 
 در مواجهه با مخاطراتی همچون ســیل و زلزله می گیــرد، عدم نظارت بر 

پروژه های عمرانی روستایی و تخلفات پیمانکاران این پروژه ها است. 
   نرگس غالمپور مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان 
در جلسه توجیهی آموزشی مسئولین امور فنی و مالی دهیاری های استان 
اظهار داشــت: زمانیکه پیمانکار پروژه های روســتایی با کمترین ســطح 
نظارت روبرو می شــود ممکن است زمینه سوءاستفاده و تخلف نیز فراهم 
گــردد و این موضوع در یک بازه زمانی بلند مدت مشــخص می شــود.

وی افــزود: از بیــن رفتن بیت المال و تضییع حقوق مردم روســتا در این 
 گونه موارد با نظارت قابل پیشــگیری است و این برنامه یکی از مهمترین 
اولویت های کاری دفتر امور روستایی استانداری می باشد.غالمپور همچنین 
گفت: مسئولین امور فنی  دهیاری ها همانطور که از عنوان سمت آنها مشخص 

است مســئولیت مســتقیم در نظارت فنی بر پروژه های روستایی، صدور 
پروانه های ســاختمانی و عقد قراردادهای دهیاری ها دارند و هرگونه بروز 

تخلف در این زمینه ها متوجه آنها خواهد بود.
  مدیرکل امور روســتایی و شوراهای اســتانداری هرمزگان به مسئولیت 
 امور مالی دهیاری ها نیز اشــاره کرد و بیان داشــت: مســئولین  امور مالی 
 دهیاری ها نیز با نظارت بر امور مالی پروژه های روستایی و انجام امور مالی 
دهیاری ها می بایست کمال دقت و شفافیت را در انجام وظایف خود داشته 
باشند تا بودجه های محدود دهیاری ها به بهترین نحو هزینه شوند.به گزارش 
فارس، غالمپور خاطر نشــان کرد: دوره های آموزشی مسئولین امور فنی و 
مالی دهیاری ها در برنامه ســالیانه ما قرار دارد و در راستای پیشگیری از 
تخلفات احتمالی و تفهیم کامل مسئولیت ها و وظایف و همچنین تبعات ناشی 

از اهمال کاری ادامه خواهد داشت.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان : 

عدم نظارت بر پروژه های روستایی گریبان گیر مردم می شود 

 


