روزنامه منطقه جنوب کشور

فریده عامری رئيس كميسيون حقوقي شوراي اسالمي شهر بندرعباس خبر داد

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس :

واگذاري وبهره برداري از بازار روز صادقيه
پس از يك دهه بالتكليفي

عامل مرگ و قطع عضو مردم
با خودروهای بی کیفیت
داخلی چه کسی است؟
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان :

به زودي اين مكان شرايط ايده آل فعاليتش فراهم مي شود

72پروژه در هفته دولت
به بهرهبرداری میرسد

و شهروندان مي توانند در محدوده شرق شهراز اين ظرفيت براي خريد ميوه ،تره بار و مايحتاج خود استفاده نمايند
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استاندار هرمزگان :

عکس :امین زارعی /دریا

نرخ بیکاری در هرمزگان
 ۳درصد کاهش یافتهاست

2
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 8صفحه  2000تومان

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان عنوان کرد

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

Beton Sahel

عکس  :دریا

آبا بتن ساحل

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

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

تسهیل در صدور مجوزها  ،بزرگ ترین
دغدغه شرکت های دانش بنیان
8
ممنوعیت صید ماهی شیر به روش
گوشگیر در آبهای هرمزگان
2
فرسودگی  ۸۰درصد
از تاکسیهای شهر بندرعباس
2
لزوم احداث شهرک سالمت
در بندرعباس
2

گروه خبر  //رئيس كميسيون حقوقي شوراي اسالمي شــهر بندرعباس گفت  :بازار روز صادقيه با بود كه از سال  ٨٤استارت خورده بود و قريب به ده سال معلق مانده ،با تالش و همفكري شهرداري،
پيگيري هاي شهرداري شورا و كسبه بازار تعين تكليف شد وبه زودي بازگشايي مي شود .
شورا ،كسبه و دادستان براي واگذاري مغازه ها تصميم نهايي اتخاذ شد و به زودي اين مكان شرايط
به گزارش خبرنگار دریا ؛ فريده عامري ســياهويي با اشاره به دغدغه شوراي ششم پيرامون بازار ايده آل فعاليتش فراهم مي شود و شهروندان مي توانند در محدوده شرق شهراز اين ظرفيت براي خريد
روز صادقيه بندرعباس افزود :يكي ازچالشهاي كميسيون حقوقي شوراي ششم تعيین تكليف بازاري ميوه ،تره بار و مايحتاج خود استفاده نمايند .
ادامه در صفحه 2

آگهي فروش و اجاره امالک به صورت
مزایده سازمان اموال و امالك ستاد

صفحه  4را بخوانید

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان تشریح کرد

جزئیات ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

گروه خبر  //مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت:مؤدیان
مالیاتــی میتوانند با مراجعه بــه «درگاه ملی خدمات
الکترونیک مالیاتی» به نشانی  my.tax.gov.irپس از
فعالسازی ابالغ الکترونیکی ،از مزایای این طرح بهرهمند
شوند.

به گزارش خبرنگار دریــا ؛ رضا آخوندزاده افزود:
پس از فعالســازی ابالغ الکترونیک ،اوراق مالیاتی
مؤدیان که در ســامانههای الکترونیکی سازمان امور
مالیاتی کشــور صادر میشود ،به صورت خودکار بر
روی حساب کاربری مؤدیان بارگذاری شده و همزمان

پیامک اطالع رســانی برای آنان ارســال میشود.
آخوندزاده اظهار داشــت  :پــس از بارگذاری اوراق
در حســاب کاربری ،مؤدیان ده روز فرصت دارند با
مراجعه به حســاب کاربری خــود ،اوراق بارگذاری
شده را مشــاهده نمایند.وی تاکید کرد  :رؤیت برگه
در حکم ابالغ اســت .مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان
گفت:چنانچه مؤدی ظرف ده روز به حساب کاربری
خود مراجعه نکرده و برگه خود را مشاهده نکند ،روز
یازدهم (یا اولین روزکاری بعد از روز دهم) به عنوان

تاریخ ابالغ منظور شده و مهلت های قانونی واکنش
به اوراق مالیاتی بر مبنای آن در نظر گرفته میشــود.
وی تاریخ اجرای این طرح را از اول شهریور ماه سال
جاری اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان :

72پروژه در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد
گروه خبــر  //مدیرعامل شــرکت
توزیع نیروی برق اســتان هرمزگان
گفت :در هفته دولــت  ۷۲پروژه در
شهرهای مختلف اســتان هرمزگان
به بهره برداری می رسد.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ محمد
کریمــی افزود :این پروژه ها با اعتبار
 ۲هزار و  ۱۲۸میلیارد و  ۸۶۸میلیون
ریال به مناسبت هفته دولت افتتاح و
در اختیار مردم استان هرمزگان قرار
خواهد گرفت .کریمی خاطرنشان کرد:
این پروژهها شامل شبکه فشار ضعیف
هوایی ،شبکه فشــار ضعیف زمینی،
شبکه فشار متوســط هوایی ،شبکه
فشار متوســط زمینی ،پست هوایی،
پست زمینی و احداث چراغ روشنایی
می باشــد .وی اظهارداشت :به این
مناسبت  ۳۶۰دستگاه پست هوایی،
 ۶۸پســت زمینی و 2هــزار و ۹۳۶
چراغ روشــنایی در اســتان احداث
خواهد شــد .کریمی بیــان کرد :این
پروژههــا در شــهرهای بندرعباس،
بندرخمیر ،بندرلنگه ،پارسیان ،بستک،
میناب ،ســیریک ،بشاگرد ،جاسک،
رودان ،حاجیآباد و قشــم در هفته
دولت افتتاح خواهند شد .وی عنوان
کرد :در تابســتان امسال و تاکنون با
مشکالتی که در کشور وجود داشت
با لطف خداونــد و مدیریت جهادی،
تابســتان را بدون خاموشــی پشت
ســر گذاشــتیم .مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق هرمزگان ادامهداد:

ناترازی  ۱۵هزار مــگاوات برق در
تابستان وجود داشــت که این امر با
مدیریتی که انجام شد به مراحل پایانی
خود در حال نزدیک شــدن اســت.
وی بیــان کرد :در اســتان هرمزگان
همراهی و همکاری خوبی توســط
مشترکین برق به ویژه صنایع استان،
کشــاورزان ،ادارات مختلف و مراکز
تجاری وجود داشت تا بتوانیم تابستان
را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.
کریمــی یکی از معضالت شــرکت
توزیع نیروی برق اســتان هرمزگان
را وصول نشدن مطالبات این شرکت
عنوان کرد و گفــت :در حال حاضر
۳هــزار میلیارد ریــال مطالبات این
شــرکت از بخشهای مختلف به جز
مراکز نظامی و انتظامی اســت که ۲۶
درصد آن مربوط به مشترکین خانگی،
 41/7درصــد عمومی و اداری9/6 ،
درصد کشاورزی2/4 ،درصد صنعتی
و  20/1درصد ســایر مصارف می
باشد .وی خاطرنشان کرد :در تالش
هســتیم که مطالبات را وصول کنیم

تا بتوانیم خدمات پایدار و مســتمر
بــه مردم اســتان ارائــه نمایید .این
مســئول یکی از معضالت شــرکت
توزیع نیروی برق اســتان را سرقت
از شــبکه برق عنوان کــرد و گفت:
اصالح شــبکه فشار ضعیف و تبدیل
ســیم هــای مســی بــه کابلهای
خودنگهدار یکی از کارهایی است که
در دســتور کار شرکت توزیع نیروی
برق استان قرار دارد تا بتوانیم از این
نظر میزان سرقتها را کاهش داده و
سرمایه ملی را حفظ نماییم به همین
دلیل ۲هزار کیلومتر شــبکه فشــار
ضعیف اصالح خواهد شد.
کریمی ادامــه داد :هزار کیلومتر از
این اصالح شــبکه در سال جاری و
هزار کیلومتر در ســال آینده انجام و
تعویض خواهد شــد تا بتوانیم شبکه
برق اســتان را ایمنســازی کرده و
مشــکالت را برطــرف نماییم .وی
در حوزه جزایر نیــز گفت :یکی از
وظایف شــرکت توزیع نیروی برق،
بهره برداری و نگهداری از شبکه برق

جزایر خلیج فارس می باشد که در این
بخش در تنب بزرگ 2دستگاه مولد
نصب و در هفته دولت به بهرهبرداری
خواهد رسید .همچنین در این جزیره،
زمینی کردن بخشی از شبکه توزیع در
حال انجام میباشد.
کریمی به جزیره ابوموســی اشاره و
خاطرنشان کرد :مولدهای نیروگاهی
ایــن جزیره با اعتبــار  ۲۵۰میلیارد
ریال در دســت تعمیر و اورهال می
باشد .وی درباره جزیره الرک عنوان
کرد :در جزیره الرک دو دستگاه مولد
توسط بنیاد مستضعفان نصب شده که
یک دستگاه راهاندازی و دستگاه دوم
نیز به زودی راهانــدازی و وارد مدار
خواهد شــد تا شرایط در این جزیره
نیز بهبود یابد .وی هوشمندســازی
شــبکه برق را یکــی از برنامههای
وزارت نیرو عنوان کرد و گفت :در این
راستا پروژه جیآیاس را شروع کرده
ایم تا اطالعات مورد نیاز مشــترکین
در بســتری آماده شــود که بتوانیم
خدمات غیر حضوری و هوشمند را
به آنها ارائــه نماییم .کریمی در پایان
اظهارداشــت :یکی دیگر از اقدامات
این شرکت در راستای هوشمندسازی،
نصب کنتورهای هوشمند می باشد که
در سال جاری برای استان هرمزگان
150هزار کنتور سهمیه در نظر گرفته
شــده اســت تا بتوانیم از این طریق
مدیریت و کنترل مشترکین را به خوبی
انجام دهیم.

خبری
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سرمقاله

لزوم احداث شهرک سالمت
در بندرعباس
چهــارراه فاطمیه تا چهارراه مــرادی بندرعباس،
بیشترین مطب های پزشکان ،آزمایشگاه ها و ...در آنجا
قرار دارد و در بیشتر ســاعات و بخصوص عصرها و
شب ها ترافیک بسیار سنگین در آنجا ترافیک کامال قفل
می شود .در این بافت فرسوده که بطور مرتب خانه های
ویالیی قدیمی و فرسوده تبدیل به مجتمع های آپارتمانی
می شــوند و این مجتمع ها هم تبدیل به مراکز درمانی
می شــوند ،اما از الین بندی و بازگشایی معابر و ایجاد
پارکینگ متناسب با نیازها و ...خبری نیست و کمبودها
در حوزه های مختلف وجود دارد .بارها موضوع ایجاد
مراکز درمانی در ســایر مناطق شهر مطرح شده که در
حد وعده باقی مانده است و ضرورت دارد یک شهرک
ســامت در خارج از بافت مرکزی شهر احداث شود
تا بیماران به راحتی بتوانند بــه آنجا بروند و خدمات
درمانی دریافت کنند .به عنوان مثال می توان در شمال
اتوبان شهید رجایی چندین هکتار را به شهرک سالمت
اختصاص داد و پارکینگ مورد نیاز بیماران و کارکنان
خودروهای این مراکز نیز تامین شود واز طرفی بایستی
بگونه ای برنامه ریزی شود تا تخصص های پزشکی در
هر حوزه ای در محدوده ای از شــهرک مستقر شوند تا
از ســردرگمی بیماران جلوگیری شود .در حال حاضر
بیماران و همراهان شــان در سردرگمی بسر می برند و
گاهی پیدا کردن مطب برخی پزشکان سخت می شود و
از طرفی دیگر گرفتن نوبت سخت تر وبرای چندین روز
یا هفته آینده نوبت داده می شــود .برخی از بیماران هم
گالیه مندند که بایستی پول نقد بدهند و بعضی مطب ها
و ...کارتخوان ندارند .در بندرعباس که شهری مهاجرپذیر
است و جمعیت شهری اش هم در حال افزایش است و
امکانات و معابر جوابگوی نیازهای فعلی نیست ،بایستی
تدابیر الزم در حوزه های مختلف اندیشــیده شود .در
حوزه درمانی هم که با چالــش های جدی مواجهیم،
نیاز به اتخاذ تدابیر الزم می باشد .از طرفی دیگر بدلیل
اینکه هرمزگان در فقر وفالکــت ،بیکاری و گرانی در
جایگاه نخست کشــوری قرار داریم ،بسیاری از اقشار
توان پرداخت هزینه های ســنگین دارو و درمان را هم
ندارند و به همین دلیل نیاز به مراکز درمانی خیریه داریم
تا بیماران محروم بدلیل محرومیت از درمان باز نمانند
که بخشی از شهرک سالمت را می توان برای احداث و
راه اندازی مراکز درمانی خیریه اختصاص داد تا بیماران
نیازمند هم بتوانند خدمات درمانی رایگان دریافت کنند.
در حال حاضر چهارراه فاطمیه تا مرادی و ســازمان
بندرعباس جوابگوی حضور هزاران نفر بيمار و همراه
بيمار بصورت روزانه نیست و تمام کوچه های باریک
هم به پارکینگ خودروها تبدیل شــده اند ودر صورت
بروز حادثه ،امکان حضور خودروهای امدادرسان آتش
نشانی ،آمبوالنس و ...وجود ندارد و فاجعه ای غیرقابل
جبران رخ می دهد و بایستی اصول پیشگیرانه را مدنظر
قرار داد .در ســال های گذشته بحث بر سر این بود که
در محالت حاشیه ای بندرعباس مراکز درمانی احداث
شود تا شرایط محالت نیز تغییر کند و دسترسی مردم به
مراکز درمانی ســهل تر شود که محقق نشد .در شرایط
فعلی ضرورت دارد که در مکان مناســب تر خارج از
بافت مرکزی شهر ،شهرک سالمت احداث شود و شرایط
نیم قرن آینده بندرعباس نیز درنظر گرفته شود تا نیازها
تامین شود و آینده نگری شود .شرایط فعلی این مراکز در
بافت مرکزی شهر مناسب نیست و باعث بروز مشکالتی
برای شــهروندان و رانندگان شــده است و در حوادث
شرایط بدتر می شود.
علی زارعی

استفاده از دانش فنی متخصصان نیروگاه
بندرعباس در ساخت قطعات نیروگاهی
گروه خبر //مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از استفاده
از دانــش فنی متخصصــان نیــروگاه بندرعباس در
ساخت قطعات نیروگاهی در سطح کشور خبر داد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ،داریــوش محمودی در دیدار با
فرماندهان ارشد منطقه یکم دریایی ســپاه پاسداران انقالب
اسالمی استان هرمزگان عنوان کرد:نیروگاه بندرعباس با قدمتی
 43ســاله حساسترین و مهمترین نیروگاه جنوب شرق کشور
می باشــد که نقش مهمی در پایداری برق کشور ایفا می کند.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود :نگهداری و تعمیرات ،از
فاکتورهای مهم در نیروگاه می باشد که انجام به موقع آنها عالوه
بر حفظ دارایی های فیزیکی ،می تواند در زمان آمادگی کامل
برای تامین برق در اوج مصرف به کار آید ،که با گذشــت ۲
ماه از آغاز تابستان شاهد یک مورد خاموشی در سطح استان
نبوده ایم.
محمودی خاطرنشان کرد :با توجه به شرایط تحریم و موانع
موجــود در تامین قطعات خارجی ،اســتفاده از توانمندیهای
ســاخت داخل ،بهترین گزینه برای تامین قطعات جهت تولید
برق پایــدار ،حمایت از تولید کننده هــای داخلی ،کمک به
اشتغال و صرفه جویی ارزی می باشد.وی یادآور شد :استفاده
از ظرفیت متخصصان داخلی و شــرکت های دانش بنیان در
تعمیرات اساســی واحدها در این نیروگاه ،تمایل شرکت های
دیگر را در به کارگیری از مهندســان نیروگاه دوچندان کرده
اســت .مدیرعامل نیروگاه بندرعباس تصریح کرد :حساسیت
بخش تولید در صنعت برق از همه بخشهای آن باالتر است و
از سویی عملکرد مطلوب در این حوزه ،مرهون نیروی انسانی
متخصص است.الزم به ذکر است :فرماندهان ارشد منطقه یکم
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی استان هرمزگان ضمن
ادای احترام به شهدای نیروگاه بندرعباس ،از تاسیسات کلرزنی،
آب شــیرین کن و بهره برداری بازدید و در جریان روند تولید
واحدها در اوج مصرف تابستان قرار گرفتند.

خبر

استاندارهرمزگان:

گــروه خبــر  //اســتاندار هرمزگان
با اشــاره به اینکه نــرخ بیکاری در
هرمزگان  ۳درصد کاهش یافت ه گفت:
رشد اقتصادی هرمزگان نسبت به سال
گذشته مثبت شد.

نرخ بیکاری در هرمزگان  ۳درصد کاهش یافتهاست

اگر بخواهیم میزان رشــد اقتصادی استان
هرمزگان فصل بهار اســتان را تعمیم بر
فصلهای دیگر دهیم حاکی از این است که
با توجه به هدفگذاری  ۶.۵درصدی انجام
شده برای هرمزگان ما حدود  ۷۰درصد از
هدفگذاری جلوتر هستیم و این در حالی
است که بسیاری از استانها اعالم میکنند
که نمیتوانند سهم رشد هدفگذاری خود را
محقق کنند و خواســتار کاهش سهمشان
هستند .اســتاندار هرمزگان بیانکرد :در
آغاز به کار دولت ســیزدهم نرخ بیکاری
هرمزگان  ۱۸.۲درصد بود که با حدود ۳

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس مهدی
دوستی استاندار هرمزگان در جلسه شورای
برنامهریزی و توسعه اســتان هرمزگان،
اظهارداشت :با هماهنگیای که بین سازمان
برنامه و بودجه اســتان و مرکز آمار ایران
شــکل گرفته اســت برای اولین بار آمار
فصلی رشد اقتصادی استان تهیه شده است
که نشان از رشــد استان در شاخصهای
مختلف است چنانچه رشد اقتصادی استان
در فصل بهار  ۱۴۰۱حدود  ۲.۶درصد بوده
است که نسبت به مدت مشابه سالگذشته
یک درصد افزایش داشته است.وی افزود:

درصد کاهش به  ۱۵.۳درصد رسیده است
و تالش ما بر این اســت که تا پایان سال
دوم فعالیت دولت نرخ بیکاری در استان را
تکرقمی کنیم که طبیعتا با توجه به بیش از
۳هزار میلیارد تومان مبلغی که بعد از سفر
ریاست محترم جمهور به استان تزریق شده
است و پروژههایی که در هفته دولت و تا
پایان سال به بهرهبرداری میرسد حتما این
امر محقق خواهد شد.وی ادامه داد :در ۵
ماهه نخست سال  ۱۴۰۱حدود  ۲۵هزار
ت یعنی  ۵درصد
شغل جدید ایجاد شده اس 
به تعداد شاغلین اضافه شده است و این در

حالی است که ما حجم باالی مهاجرتها
به استان از کشور افغانستان را داریم و آنها
جزو آمار اشتغال استان ثبت نمیشوند اما
به هر صورت بخشی از اشتغال استان را در
دست میگیرند.مهندس دوستی تاکیدکرد:
همه دستگاههای اجرایی الزم است نسبت
به ثبت آمار اشتغال خود اقدام کنند تا آمار
اشتغال اســتان دقیقتر و واقعی تر باشد.
استاندار هرمزگان خاطرنشانکرد :با توجه
به برنامهها و آینده هدفگذاری شده استان
در حوزه گردشــگری نیاز است ناوگان
حمل و نقل عمومی مخصوصا تاکسیها

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان :

مدیر پروازی نه تنها در صنعت بلکه در هیچ بخشی از استان نباید باشد
گروه خبــر  //حجت االســام والمســلمین
دکترحسن کریمی دبیر ســتاد امربه معروف
و نهــی از منکر هرمــزگان در خصوص عدم
اســتقرار برخی از مدیران در استان هرمزگان
گفت:مدیران پروازی بایــد از چرخه مدیریت
استان هرمزگان حذف شوند.

بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االســام
والمســلمین کریمی با ذکر این مطلب که یکی از
مطالبات مردم اســتان هرمزگان برکناری مدیران

پروازی است اظهار کرد :در خصوص عدم استفاده
از مدیران پروازی در خواستهای زیادی از ستاد
امربه معروف و نهی از منکر استان هرمزگان مطالبه
شــده اســت.وی افزود:یکی از مطالبههایی که در
ماههای اخیر از ســتاد امربه معروف و نهی از منکر
در خواســت شده اســت عدم بهکارگیری مدیران
پروازی و اولویتدهی به نیروهای بومی می باشد،
زیرا مدیران پروازی که هیچگونه تعلق خاطری به
این استان ندارند باعث بروز مشکالتی برای مردم

به ویژه جوانان شــده است.دبیر ستاد امربه معروف
و نهی از منکر هرمــزگان گفت :مدیران باید ملزم
شوند به طور تماموقت در محل خدمت خود حضور
داشته باشند.دکتر کریمی ادامه داد :هیچ دلیلی برای
حضور نداشتن مدیران در استان وجود ندارد ،جای
این سوال است که این مدیران در تهران چه میکنند و
چرا به وظایف خود نسبت به استان هرمزگان توجهی
ندارند.حجت االسالم والمسلمین کریمی اظهار کرد:
مدیری که در تهران بخواهد برای صنعت اســتان

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان :

نوسازی شوند از این رو الزم است از محل
اعتباراتتبصره ۱۸تمهیداتی اندیشیده شود
تا اعتبــار ویژهای به این حوزه اختصاص
داده شود ،همچنین در حوزه برقدار کردن
چاههای کشاورزی هم با توجه به اهمیت
موضوع و نقشــی که در کاهش مصرف
ســوخت دارند الزم است مساعدت الزم
برای تخصیص اعتبار انجام شود.

هرمزگان که قطب اقتصادی کشوراست تصمیمگیری
کند خیلی متفاوت اســت با مدیر با سابقهای که در
میدان حضور دارد  .به همین دلیل مدیر پروازی نه
تنها در صنعت بلکه در هیچ بخشی از استان نباید
وجود داشــته باشد.دکتر کریمی بیان داشت :استان
هرمزگان یکی از شــاخصترین استانهای تولید
کننده ثروت برای کشور است .از لحاظ تولید ثروت
همیشــه در بین استان های درآمد زا ولی از لحاظ
دریافت بودجه بین استان های محروم کشور قرار
دارد.دبیرستاد امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان
خاطرنشان کرد :در استان هرمزگان افراد تحصیل
کرده مختلف با استعدادهای متفاوت و با تحصیالت
عالیه وجود دارد لذا ضرورتی برای حضور مدیران
پروازی در استان هرمزگان وجود ندارد.

فریده عامری رئيس كميسيون حقوقي شوراي اسالمي شهر بندرعباس خبر داد

واگذاري وبهره برداري از بازار روز صادقيه پس از يك دهه بالتكليفي

ادامه از تیتر یک //

عامري گفت :جلســات متعددي
براي بررسي وضعيت بازار مذكور
برگزار شد كه پنج جلسه تخصصي
بــا همراهي حقوقي شــهرداري و
مشــورت با دادســتان محترم در
همين راســتا صــورت گرفت كه

ســرانجام پس از بحث و بررسي و
گره گشــايي راهكار مناسبي براي
موضوع بازگشــايي بازار با راي
اكثريت در صحن شــورا تصويب
و بــراي تاييدمصوبه به فرمانداري
شهرستان ارســال گرديد  .رئيس
كميسيون حقوقي شوراي اسالمي
شــهربندرعباس خاطر نشان كرد:
شــكايات و مراجعيــن زيــادي
پيرامون وضعيــت تعليق اين بازار
داشتيم چرا كه اين مكان به صورت

مشاركتي توسط مردم احداث شده
و شهرداري شريك مردم محسوب
مي شود كه عدم واگذاري امالك به
كسبه نارضايتي هاي بسياري را به
همراه داشــت همين امر باعث شد
اعضاي كميسيون حقوقي شوراي
اسالمي شــهر براي دفاع از حقوق
مــردم و جلوگيــري از هدر رفت
بيت المال دســت به اقدامي فوري
بزنند و برابر قوانين و مقررات تصميم
موثري را در راستاي منافع مردم و

كســبه اتخاذ نمايند  .مهدي نوباني
شــهردار بندرعباس نيــز پيرامون
مســاله بــازار روز صادقيه اظهار
داشــت :همراهي شورا و كميسيون
حقوقي براي واگــذاري امالك و
راه انــدازي بازار بــا جديت در
مســير حل مســاله بود كه با ارائه
راهكارهاي قانوني و منطقي اين گره
ده ساله باز شــد و كسبه به حق و
حقوق خود در چهارچوب اجراي
قانون رسيدند.

شــهردار بندرعباس با اشــاره به
كمكهاي شــوراي شــهر به ويژه
اعضاي كميسيون حقوقي در رابطه
با حل مشكالت و مسائل حقوقي
بازارشهرداري تصريح كرد :شور و
مشورت و ارائه راهكار به شهرداري
در مباحث مختلف درشوراي ششم
يك روند رو به رشد صعودي داشته
ونتيجه همكاري و همياري شــورا
وشهرداري به ثمر نشستن منافع و
حق و حقوق شهروندان بوده است .

ممنوعیت صید ماهی شیر
به روش گوشگیر در آبهای هرمزگان
گروه خبــر //معاون صید و بنادر ماهیگیری شــیالت
هرمزگان از ممنوعیت صید ماهی شــیر به روش گوشگیر از
25مــرداد تا  25مهر ماه در آب های اســتان هرمزگان خبر
داد.به گزارش خبرنگار دریا ،ابراهیــم عالی زاده گفت :این
ممنوعیت پیرو تاکیدات ســازمان شیالت ایران و با توجه به
عضویت ایران در کمیسیون منطقه ای شیالتی «  »Recofiو
بر اساس مصوبات دهمین اجالس این کمیسیون به مدت دو
ماه در منطقه خلیج فارس و دریای عمان برای کلیه کشورهای
عضو ممنوع شــده است.عالی زاده با اشاره به اینکه رعایت
ممنوعیتهای صید و فصول صید از ســوی جامعه شیالتی
نقش مهمی در حفظ ذخایر آبزیان دارد از صیادان خواســت
تا همکاری الزم و پرهیز از صید این گونه ارزشــمند را در
زمان یاد شــده را داشته باشــند و هر گونه صید و خرید و
فروش آن در این بازه زمانی ممنوع می باشد .وی با بیان اینکه
ماهی شیر یکی از پرفروشترین ماهی جنوب ایران است که
دارای گوشــت لذیذ است ،اظهار کرد :این ماهی در بین مردم
جنوب و کل کشور طرفداران زیادی دارد.معاون صید و بنادر
ماهیگیری شیالت هرمزگان تصریح کرد :کمیسیون منطقهای
شیالتی (  ) RECOFIیکی ازسازمان های مدیریت شیالتی
منطقه ای اســت که از سال  ۲۰۰۱میالدی با هدف حفاظت،
مدیریت و بهره برداری صحیح و اصولی ازذخایرآبزی منطقه
خلیج فارس و دریای عمان ذیل ماده  ۱۴اساسنامه سازمان
فائو تاسیس و کشورهای منطقه ازجمله ایران ازهمان ابتدا به
عضویت رسمی آن درآمدند.
فرسودگی  ۸۰درصد
از تاکسیهای شهر بندرعباس
گــروه خبر  //رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار
و مسافر شهرداری بندرعباس گفت :در حال حاضر کمتر از
 ۷۰۰دستگاه تاکسی در ســطح شهر بندرعباس فعال است.
عمار زاهدی گفت :از حدود  ۲۴۰۰دســتگاه تاکسی موجود
در شــهر بندرعباس  ۸۰درصد فرســوده و کمتــر از ۷۰۰
دستگاه فعال هستند.رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار
و مسافر شهرداری بندرعباس گفت :از سال  ۹۵تاکنون تنها
 ۱۱دستگاه تاکسی جدید جایگزین تاکسیهای فرسوده شهر
بندرعباس شده که این آمار بسیار نگران کننده است.زاهدی
گفت :با توجه به شرایط خاص آب و هوایی شهر بندرعباس
از مسئوالن کشوری تقاضا داریم که نگاه ویژهای به موضوع
نوسازی تاکسیهای این شهر داشته باشند.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جــوان ؛ او گفت :برای بهبــود وضعیت موجود
حداقل به  ۱۵۰۰دستگاه تاکسی جدید نیاز داریم که امیدواریم
مسئوالن کشوری سهمیهای مناسب برای استان در نظر بگیرند
تا از نیمه دوم امســال تاکسیهای جدید وارد چرخه حمل و
نقل شهر بندرعباس شوند.

پشت پرده سیاست
جهانگیری میزبان گعده انتخاباتی

«انتخاب» از برگزاری جلسه اعتدال گرایان و اصالح طلبان در منزل اسحاق
جهانگیری خبر داد ونوشت :انتخابات مجلس در دسترس ترین موضوعی است
که اصالحات از هم اکنون برای آن هدف گذاری کرده است  .اواسط زمستان
ســال گذشته بود که خبری منتشر شد مبنی بر تشکیل جلسه مشترکی میان
سیدمحمد خاتمی ،علیاکبر ناطقنوری ،حسن روحانی و سیدحسن خمینی.
خبری که کمی بعد حرف های ضد و نقیضی در باره آن زده شد؛ برخی همانند
جواد امام و کامبیز مهدی زاده داماد روحانی آن را روتین و دوستانه خواندند و
برخی دیگر معتقد بودند که این موضوع بی ربط به فضای سیاسی کشور نیست.
اما کمی بعد برخی رسانه ها از شروع فعالیتهای غیررسمی رئیسجمهور
ســابق برای بازگشت به عرصه سیاسی کشور خبردادند و از جلسات منظم
وی برای تشکیل دولت سایه سخن گفتند و مدعی شدند که روحانی هر هفته
جلسات منظمی با اعضای کابینه دولت تدبیر و امید برگزار می کند .خبری که
نشان می داد این دیدارها صرفا عادی و دوستانه نبوده و رنگ و بوی سیاسی
نیز دارد .موضوعی که در حد اما و اگر نماند و با شروع سال جدید رفته رفته
خبر برگزاری این جلسات بیشتر شنیده شد و نه تنها دوباره اخباری مبنی بر
برگزاری جلسه در منزل حسن روحانی و با حضور خاتمی و سیدحسن خمینی
در خرداد ماه امســال منتشر شد بلکه حتی تصاویر مختلفی از دیدار حسن
روحانی با رجال کابینه اش از جمله محمد جواد ظریف ،اسحاق جهانگیری،
حجت االســام علوی ،علی ربیعی ،محمد نوبخت و محمود واعظی نیز به
رســانه ها درز کرد .حاال و در تازه ترین خبر سایت «انتخاب» از برگزاری
جلســات اعضای کابینه دولت تدبیر و امید پیش از محرم در منزل اسحاق
جهانگیری خبر داده است .به نوشته «انتخاب» چهار هدف ازبرگزاری چنین
جلساتی قابل تصور است .۱:برگزاری منظم این جلسات نشان میدهد که قرار
است همین ترکیب در سیاست نقشی را که برای خود در نظر گرفتند ایفا کنند.۲.
تشکیل این جلسه در کنار جلسه ستاد اصالحات نشان میدهد قرار است این
جلسه سازوکاری با جدیت بیشتر و با دستور جلساتی جداگانه از آن چه را که
در جلسات ستاد اصالحات دنبال میشود ،پیگیری کند .۳.در سالهای اخیر
سیدمحمد خاتمی و ناطق نوری کمتر فعال بودند یا میتوان گفت تا حد زیادی
دلزده از سیاست کمتر به فعالیت میپرداختند .فعالتر شدن و تأثیرگذاری بیشتر
آنها ذیل این جلسات میتواند تحقق پیدا کند .۴.ترکیب اعضای این جلسه نیز
حائز اهمیت است .این جلسات که پیشتر در زمان هاشمی شکل گرفته بود،
در دوره ریاست جمهوری حســن روحانی ،به ویژه در دور دوم او به این
شــکل دنبال نشده بود .مضاف بر این که حضور نداشتن افرادی چون علی
الریجانی هم قابل تأمل اســت و شاید نشاندهنده حد و حدود ائتالفها
باشد .برخی شنیدهها حاکی از آن است که انتخابات مجلس شورای اسالمی
در دسترسترین موضوعی اســت که اصالح طلبان از هم اکنون برای آن
هدفگذاری کردهاند.جوان آنالین هم در گزارش اخیر خود نوشــته است:
« جلســات این جمع به طور منظم درحال برگزاری است و آخرین جلسه
آن به میزبانی اســحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در منزل وی
برگزار شــد .در این جلسه ظاهرا ً به بررســی مسائل روز از جمله احیای
برجام ،مشکالت فضای مجازی و محدودیتهای اجتماعی ،بحث حجاب
و گشــت ارشاد پرداخته شــده اســت .اما برخی اخبار هم حاکی از آن
است که دســتورکار این جلسات که برنامه ریزی منظمی برای تشکیل آن
صورت گرفته ،بیشتر جنبه انتخاباتی دارد ».ناگفته نماند که این تنها تالش
اصالحطلبان برای بازگشت به عرصه قدرت و ورود به انتخابات نیست.

همین چند هفته قبل نیز محمدرضا عارف با اظهارات این گمانه را تقویت کرده
بــود که قصد ورود به انتخابات را دارد .این رویکرد وی البته مورد اســتقبال
اصالحطلبان نبود و حتی علی صوفی ،دبیرکل حزب پیشــرو اصالحات طی
مصاحبهای با اشــاره به کاندیداتوریهــا و انصرافهای عارف از بی اهمیت
بودن رویکــرد فعلی گفت .با این اوصاف به نظر می رســد تا این جای کار
جریان اعتدال و راســت میانه با حمایت جریان راست اردوگاه اصالح طلبی
تکاپوی بیشتری از خود برای حضور در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری
آینده نشــان داده است .در آخر باید گفت که باتوجه به قدرت گیری جریان
اصولگرایی در دولت و مجلس؛ نســخه ای که تاکنون اردوگاه اصالح طلبی
چه در انتخابات اســفندماه  98و چه در انتخابات  1400برای خود پیچیده و
موضع منفعالنه اش دیگر جواب نمی دهد و برگ برنده در دست جریانی است
که بتواند با تشــکیل اپوزیسیونی فراگیر خود را به عنوان رقیب اصلی جریان
اصولگرایی در انتخابات آینده معرفی کند.
تازه های مطبوعات

اطالعات  -وزارت راه و شهرسازی برای تحقق وعده انتخاباتی رئیس جمهور
در زمینه ساخت  ۴میلیون واحد مسکونی طی یک سال گذشته ،روی استفاده از
اراضی متعلق به سایر دستگاههای دولتی حساب ویژهای باز کرده و حتی دستور
رئیس جمهور را برای واگذاری اراضی دولتی به طرح نهضت ملی مسکن گرفته
است .اما همچنان با مقاومت شدید وزارتخانهها برای تخصیص اراضی روبه رو
است و در دستیابی به اهداف این طرح ناکام مانده است.
وطــن امروز -هم احیای برجام و هم عدم توافق بین ایران و آمریکا ،به ضرر
اســرائیل خواهد بود .رژیم صهیونیستی از طرفی به دلیل شتاب گرفتن برنامه
هســتهای ایران به احیای برجام راضی شــده تا به این وسیله محدودیتهای
هســتهای بازگردد اما از طرف دیگر برخــی در تلآویو با مخالفت ضمنی با
احیای برجام بر این عقیده هستند که اگر توافق احیا شود ،به این وسیله بعضی
تحریمها و منابع مالی ایران آزاد خواهد شد و این اتفاق برتری ایران در منطقه
را تضمین خواهد کرد.
همشهری-یک ورزشکار درباره یک امر مذهبی ،نظر نادرست میدهد و حاال
باید هزینه آن را با پایین آمدن بیلبوردهایش در شــهر بپردازد .یک بازیگر در
یک جشنواره خارجی به دروغ علیه کشورش حرف میزند و حاال باید منتظر
ممنوعالکاری باشد .این ها اتفاقات مثبتی است که میتواند جلوی اظهارنظرهای
نادرست و اشتباه سلبریتیها را بگیرد.
دستاوردهای صنعت دفاعی نمادی از شکست تحریم است

رئیس مجلس فرا رســیدن روز صنایع دفاعی کشور را تبریک گفت و افزود:
دســتاوردهای غرورآفرین صنعت دفاعی کشــور عالوه بر آن که نمادی از
شکســت سیاست های تحریمی دشمنان ایران اسالمی است ،به روشنی نشان
می دهد که اگر به جوانان مؤمن و متخصص کشــور اعتماد کنیم می توانیم بر
مشکالت فائق آییم و قله های پیشرفت را فتح کنیم.دکتر قالیباف افزود :صنعت
دفاعی کشــور اکنون سه ویژگی مهم و راهبردی را با هم ترکیب کرده ،نخست
این که به یک صنعت پیشران تبدیل شده که همزمان با خود ،سایر رشته های
علمی به ویژه فنی و مهندسی را تغذیه می کند و توسعه می دهد .دوم با تأمین
نیازمندی نیروهای مســلح و ایجاد برتــری فناورانه نقش مهمی را در قدرت
دفاعی و بازدارندگی کشور ایفا می کند و ویژگی سوم با گشودن باب صادرات
دفاعی در آینده ای نزدیک به مکمل مهمی برای اقتصاد کشــور تبدیل خواهد
شد/.خانه ملت

انعکاس

اقتصادنیوز نوشت :محمدمهدی اسماعیلی ،وزیر ارشاد گفت :در سیاستهای
هنری و تولید آثار نمایشی دولت قبل معتقد به نگاه پسینی و نظارت حداقلی
بود .این که نباید در حوزه فرهنگ دخالت کرد و جمله معروف جانالک که
در صحبتهای رئیس جمهور قبل دیده میشــد که میگفت همه را به زور
نمیتوانیم به بهشت ببریم ....در حالی که در نظام اسالمی موظف هستیم زمینه
سعادت مردم را فراهم کنیم.
نامه نیوز نوشت :حسین ابراهیمی فعال سیاسی اصولگراگفت:هم مسئوالن و
هم مردم باید همچنان با صبر و حوصله حرکت کنند .نباید تصور کنیم فردای
امضای توافق همهچیز ارزان میشود.هنوز نیاز به صبر و حوصله داریم تا ان
شــاءا ...به آرامی یک به یک مشکالت حل شود .خداوند هم گفته است که
زندگی مردم را تغییر نمیدهد مگر به خواست و اراده خود مردم .گلستانشدن
به دســت خود مردم است نه صرفا با رفع تحریمها و همچنان مردم باید در
صحنه باشند و به دولت کمک کنند تا وضعیت کشور بهبود یابد.
تابناک مدعی شــد  :یک منبع آگاه گفت :چند تن از اعضای شورای شهر
خرمشهر بازداشت شدند.چندی پیش شهردار سابق خرمشهر و رئیس سابق
شورای شهر خرمشهر نیز به اتهامات مالی دستگیر و بازداشت شدند.
جماران نوشت  :هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت :درباره
انتخابات همان گونه که بارها گفته شــده موارد به اشخاص گفته میشود اما
شورا از انتشار عمومی مسائل کاندیداها از نظر شرعی و قانونی منع شده و ما
خودمان را پایبند به قانون میدانیم .اما این نکته درست است که روایت ِ
اول
مسائل مربوط به شورای نگهبان را باید خود ما داشته باشیم .البته نباید شورای
نگهبان را محدود به انتخابات کرد چرا که این شورا وظایف مهم دیگری هم
بر عهده دارد.
اقتصاد نیوز مدعی شد :آیت ا ...غروی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم گفت :صحبت این نیســت که چند تار موی یک خانم بیرون است .البته
آن هم غلط است .صحبت از بیبند و باری است که ما در جامعه احساس
میکنیم .این لباسهای تنگ و کوتاهی که مالحظه میکنید ،روســریهای
پایینتر رفته و موهای بیرون آمــده ،آن آرایشهای تند و گاهی لباسها
و شــلوارهای خاصی که پوشــیده میشــود و گاهی مواقع هم پوشیده
نمیشود ،ضرر و لطمه زیادی برای جامعه دارد و نباید ما برای آن ها اشک
بریزیم.
مطالبات مردمی است  ،هیچ مشکل امنیتی در شهرکرد نداریم

وزیر کشــور با بیان این که مشکل آب در شهرکرد ،مطالبه مردم بوده است،
افزود :اکنون مشــکل تا حد زیادی برطرف شده و در وضعیت پایداری قرار
گرفته اســت و بخش اندک باقی مانده هم به سرعت حل خواهد شد.احمد
وحیدی وزیر کشور با اشاره به مشکالت پیش آمده در زمینه تامین آب شرب
شهرکرد و تالشهای صورت گرفته برای حل و فصل این مشکل گفت :به هر
حال پس از حوادث طبیعی اخیر که در سراسر کشور به وجود آمد ،برخالف
همه تالشهای انجام شده ،در مسیر انتقال آب شرب مردم هم مشکالتی ایجاد
شد.وحیدی با اشاره به سوءاستفاده ضدانقالب و بدخواهان از این اتفاق اظهار
کرد :آنها همیشه تالش دارند هر موضوعی را به سمت و سوی ضد امنیتی
ببرند ،اما هیچ مشکل امنیتی در شهرکرد نداریم ،ما قبول داریم این مسئله جزو
مطالبات مردم است و بخشی از موضوع خارج از کنترل بود ،با این حال تالش
کردیم مشکل به وجود آمده را برطرف کنیم/.تسنیم

جنوب کشور

اعالم برنامههای هفته دولت در استان بوشهر

ســید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //
دبیر ستاد هفته دولت در استان بوشهر برنامههای
مختلــف این اســتان در هفته دولــت را برای
شهرستانهای مختلف تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رقیه زنگنهنژاد در جمع
خبرنگاران با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر
به تشریح برنامههای هفته دولت از روز چهارشنبه
دوم شــهریور در این اســتان پرداخت.وی با بیان
اینکه در نخســتین روز این هفته پس از غبارروبی
گلزار شهدای بوشهر ،مهمترین پروژههای شهرستان
دشتستان افتتاح و اجرایی میشــود ،اضافه کرد:

افتتاح کلینیک برازجان ،افتتاح ایستگاه توزیع برق
روستای میان دشت آبپخش و افتتاح ایستگاه پمپاژ
آبیاری تحت فشار سعدآباد و آغاز عملیات اجرایی
آزمایشــگاه طبی برازجان ،پــل درودگاه ،آبیاری
دشت شبانکاره و بهسازی مسیر روستایی باغ تاج،
الحاق  ۷۵هکتار شــهرک صنعتی برازجان و ۵۰۰
واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در شهر برازجان
از مهمترین پروژههای شهرستان دشتستان در هفته
دولت اســت.دبیر ســتاد هفته دولت استان بوشهر
باشاره به برنامههای دومین روز از هفته دولت در
شهرستانهای دشتی و دیر ،تصریح کرد :افتتاح مرکز
جامع سالمت روستایی زیارت ،افتتاح آبیاری تحت
فشــار الور شرقی ،افتتاح مخزن  ۵۰۰متر مکعبی
روستای چاوشی و افتتاح  ۲مدرسه در شهرستان
دشــتی در روستای چارک و شــهر کاکی و آغاز
عملیات اجرایی محور باغان از مهمترین پروژههای

شهرستان دشتی است.زنگنهنژاد ادامه داد :افتتاح سه
مدرسه  ۱۲ ،۶و  ۶کالسه در شهنیا ،بردخون و آب
خون ،افتتاح و نصب دستگاه اکس ری گمرک دیر و
آغاز عملیات اجرایی بندهای اسکله صادراتی بندر
دیر از مهمترین پروژههای شهرستان دیر است.این
مقام مسئول در ادامه به تشریح برنامههای سومین
روز هفته دولت پرداخت و گفت :روز جمعه استان
بوشهر میزبان رئیس سازمان انرژی اتمی کشور است
که برای آغاز عملیات اجرایی آبشیرین کن  ۷۰هزار
متر مکعبی نیروگاه اتمی به این استان سفر میکند.
دبیر ستاد هفته دولت استان بوشهر افزود :عملیات
اجرایی کشتارگاه صنعتی روستای حسینکی ،مجتمع
گردشگری ساحلی اکباتان و سالن مسافربری پایانه
دریایی بوشهر نیز در روز جمعه آغاز و پروژههای
میراث فرهنگی در بافت قدیم شهر بوشهر ،استخر
دانش آموزی و آبشــیرین کن  ۷هزار متر مکعبی

نورویژه زیر مجموعه اداره کل آب و فاضالب استان
بوشهر افتتاح میشود.
زنگنهنــژاد بیان کرد :روز چهــارم هفته دولت
جشــنواره شــهید رجایــی برگــزار و عملکرد
دســتگاههای اجرایی ارزیابی میشــود .همچنین
مهمترین پروژههای شهرســتان تنگستان افتتاح و
عملیات اجرایی آنها آغاز میشــود.وی افزود۲ :
مجموعه پرورش ماهی در قفس  ۵۰۰تنی و یک
مرکز تکثیر میگــوی  ۱۰۰۰تنی و مخزن  ۵هزار
متر مکعبی در شــهر دلوار ،ســاختمان شهرداری
اهرم افتتاح و عملیات اجرایی ســد باهوش ،واحد
پرورش شتر مرغ آغاز میشود .همچنین عملیات
اجرایی  ۱۰۰۰واحد مسکن روستایی از مهمترین
طرحهای شهرستان تنگســتان آغاز میشود.دبیر
ستاد هفته دولت استان بوشهر بابیان اینکه پنجمین
روز هفتــه دولت به پروژههای عمرانی و اقتصادی
شهرستانهای گناوه و دیلم اختصاص دارد ،گفت:
افتتاح واحد جوجه کشی بندر ریگ و آغاز عملیات
اجرایی الیروبی خور بندر ریگ ،پل ســید رضا و
فوالد بوشهر در شهر گناوه از مهمترین پروژه های

شهرستان گناوه و آغاز عملیات اجرایی واگذاری
 ۳۰۰قطعه زمین نهضت مســکن ملی به جوانان و
شهرک شیالتی پرورش میگو و افتتاح سایت G 3
به صورت نمادین در روستای والفجر از پروژههای
مهم شهرستان دیلم اســت.به گفته زنگنهنژاد ،روز
هفتم از هفته دولت استان بوشهر میزبان وزیر نفت
اســت تا پروژههای شهرستانهای عسلویه ،جم و
کنگان افتتاح و اجرایی شود.
وی تاکیــد کرد :افتتاح بزرگــراه بزبازبندو ،آغاز
عملیــات اجرایی هتل گردشــگری کنار خیمه و
آغازعملیات اجرایی الیروبی بندر صیادی نخل تقی
در عسلویه و آغاز عملیات اجرایی ناحیه صنعتی
جم و افتتاح ســالن ورزشی تالش و چهار مدرسه
در شهرستان جم از مهمترین برنامههای روز هفتم
هفته دولت در اســتان بوشهر است.وی اضافه کرد:
آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه پتروشــیمی در
حوزه پتروشیمی و پاالیشگاه میعانات گازی ،افتتاح
مدرسه  ۱۲کالسه شهر قدس و سالن ورزشی برکه
چوپان نیز از مهمترین برنامههای روز پایانی هفته
دولت در شهرستان کنگان است .

استاندارخوزستان :

صنایعخوزستانمکلفهستندبخشی امام جمعه یزد ساماندهی معادن استان را خواستار شد
از آب و برق مصرفی خود را تولید کنند

حســن ســیالوی ســرویس
استان ها  //استاندار خوزستان
گفت :بــر اســاس برنامه ریزی
صــورت گرفته صنایع اســتان
مکلف شدند در تولید برق فعال تر
شده و همچنین از طریق تصفیه
پسابهایصنعتیودیگراقدامات
الزم بتوانند بخشــی از مصارف
خود را تامین کــرده و کمتر به
آب شرب متکی باشند و ما از یک
ماه باقیمانده از تابســتان بدون
تنش عبور کنیم.

بــه گــزارش خبرنــگار دریا
 ،نشســت شــورای هماهنگی
مدیریت بحران استان با موضوع
اتخــاذ تمهیــدات الزم جهــت

پایداری شبکه برق استان در ایام
پیــک مصــرف بــه ریاســت
دکتــر صادق خلیلیان اســتاندار
خوزســتان در محل استانداری
برگزار شد.
استاندار خوزستان در پایان این
نشست اظهار کرد :در این نشست
تولید و مصــارف آب و برق در
دو بخش خانگی و صنعتی مورد
بررسی قرار گرفت با این هدف که
ما کمترین میزان قطعی و خاموشی
را داشته باشیم.
وی افــزود :بــر اســاس
برنامه ریــزی صــورت گرفته
صنایــع اســتان مکلف شــدند
در تولیــد بــرق فعال تر شــده
و همچنیــن از طریــق تصفیــه
پســاب های صنعتــی و دیگر
اقدامات الزم بتوانند بخشــی از
مصارف خود را تامین کنند و کمتر
به آب شرب متکی باشند و ما از
یک ماه باقیمانده از تابستان بدون
تنش عبور کنیم.

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //
امام جمعه یزد گفت :یکی از مســائلی که
باید در استان به آن سر و سامان داده شود
بحث معادن است که برخی از آنها اصال رها
هستند.

به گزارش خبرنگار دریا  ،آیتاهلل محمدرضا
ناصری در دیدار استاندار و جمعی از مدیران
استانداری یزد به مناسبت هفته دولت افزود:
فارغ از اقداماتی که در ســطح کشور انجام
میشود ،در سطح استان نیز باید این معادن سر
و سامان داده شوند و این موضوعی مهم برای
استان است.وی افزود :در شرایطی که دشمنان
به اشکال مختلف علیه نظام و مردم ایران توطئه
میکنند ،اما اراده و خواست خداوند ،حفظ و
پیروزی مردم ایران است.امام جمعه یزد اظهار
داشــت :جای دارد از اســتاندار و همکاران
ایشان بخاطر جدیت در امور و برنامهریزی
برای پیشبرد کارها تشکر کنم؛ برنامهریزیها
زمانی به نتیجه میرسد که همراه با پشتکار و
پیگیری باشــد و لذا باید بعد از آغاز کار آن
را بطور جدی پیگیری کنید تا به نتیجه الزم
برسد.وی تأکید کرد :مجموعههای مختلف باید
سریع کار مردم را انجام دهند و نباید بهگونهای
باشد که مردم برای انجام کارها بیجهت معطل
شوند .وی اضافه کرد :یکی از موضوعات مهم

که ما با آن مواجه هستیم آموزش و پرورش
اســت و بحث تحول در آمــوزش و پروش
مسئلهای مهم است که باید انجام شود و این
الزمه پیشرفت کشور است.ناصری ادامه داد:
با توجه به موقعیتی که استان یزد دارد یکی از
نیازهای استان تقویت و گسترش خط ریلی
استان یزد است و این موضوعی بسیار مهم و
حیاتی برای یزد است.همچنین استاندار یزد در
این نشست گفت :دولت سیزدهم از همان ابتدا
بنای خودش را بر رضایت خداوند و رضایت
مردم قــرار داد و از همه فرصتهایی که در
اختیار داشت سعی کرد برای حل مشکالت
مردم اقدام کند بدون اینکه به حواشی بپردازد.
مهران فاطمی افزود :در استان از ابتدای استقرار

هشدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت
به تولید الکترود گرافیتی در کشور

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها //
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه الکترود
ه شــدت استراتژیک است
گرافیتی ب 
و اگر جلویش را بگیرند صنعت فوالد
ایران کامــ ً
ا میخوابد بنابراین در این
راستا باید تدبیری ویژه اندیشه کرد،
گفت :در استان کرمان یک و نیم سال
است که بزرگترین مجموعه در کرمان
ی شــده و کار را شــروع کرده
طراح 
در بحث دانش فناوری نیاز اســت تا
ه کارگرفته شود و این ماده
تخصصها ب 
اولیه نیاز صنعت فوالد تولید و از واردات
جلوگیری شود.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر محمدرضا
پورابراهیمی در نشست مشترک با اساتید ،هیئت
علمی و پژوهشگران شرکت های دانش بنیان
دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار کرد :نزدیک
یک سال و نیم است که  ۵۰هزار میلیارد تومان
طرح ســرمایهگذاری برای شهر کرمان تعریف
کردیم و یکی از این طرح ها که گرفتار تولید
آن هســتیم الکترود گرافیتی است.وی افزود:
الکترود گرافیتی از مــواد اولیه و ضروری در
صنعت فوالد کشور است؛ در  ۱۰سال قبل در
کرمان حتی یک کیلوگرم فوالد تولید نمیشد و
خاک را برداشــت و از استان خارج میکردند
اما فرآوری نمیشد.پورابراهیمی ادامه داد :ولی
امروز فقط در یک مجموعه معدنی در اســتان
کرمان  ۲۴میلیون تن کنســانتره ۱۸ ،میلیون
تن گندله و  ۸میلیون تن فوالد تولید میشــود
و در هفته گذشــته  ۱۵۰هزار میلیارد تومان
طرحهای توسعه در فوالد کلید خورد.رئیس
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :الکتــرود گرافیتی یکی از نیازهای
اساسی استان و کشور در صنعت فوالد است اما
در اینجا نیاز به دانش فنی داریم که اروپاییها
و شــرقیها تا به امروز اجازه آن را ندادند؛ و
همه الکترود گرافیتی کشورمان ،وارداتی است و
 ۱.۲میلیارد دالر الکترود به کشور وارد میشود
که عدد سنگینی اســت.نماینده مردم کرمان و

راور در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
الکترود گرافیتی ب ه شدت استراتژیک است و
اگر جلویش را بگیرند صنعت فوالد ایران کام ً
ال
ن راســتا باید تدبیری
میخوابد بنابراین در ای 
ویژه اندیشه کرد افزود :در استان کرمان یک و
نیم سال است که بزرگترین مجموعه در کرمان
ی شده و کار را شروع کرده در بحث دانش
طراح 
فناوری نیاز اســت تا تخصصها ب ه کارگرفته
شــود و این ماده اولیه نیاز صنعت فوالد تولید
و از واردات جلوگیری شود.وی اظهار داشت:
دانشگاه شهید باهنر کرمان در دولت سیزدهم با
نگاه جدید باید به دانشگاهی برتر تبدیل شود و
اعالم کند که بودجه دولتی برای اداره دانشگاه
نیاز ندارد ،کما اینکه دانشــگاههای معتبر دنیا
هم همین کار را میکنند و از منابع خودشــان
استفاده میکنند لذا بزرگترین ظرفیتهایشان
توانمندی علمی اســت.پورابراهیمی بیان کرد:
دانشگاه شــهید باهنر کرمان دارای  ۱۴هزار
ت علمی است که از
دانشجو و  ۶۰۰عضو هیا 
ذخایر نظام مقدس اسالمی هستند این ظرفیت
از ده ها چاه نفت هم باالتر است شرط آن این
اســت که توان علمی را از معبر تجاریسازی
به خلق ثروت برســانیم تا اثر آن را در بهبود
معیشت زندگی مردم ،گرهگشایی کالن کشور
و نیــز اثر آن را در اقتصاد کشــور ببینیم.وی
گفت :ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان
را ایجاد کردیم که همزمان شده با سال جاری
و شــعار مقاممعظم رهبری؛ و در این راســتا
درخواست داریم که این ظرفیت فوقالعاده به
شرکت های فناور کمک کند .رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به
اینکه میتوان کرمــان را قطب بزرگ پهناور
در کشور معرفی کرد خاطرنشان کرد :شرکت
مس در سال  ۴۰هزار میلیارد تومان سود تولید
مس دارد که قصد دارد در راستای تحقق شعار
رهبری ( تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرینی) با
دانشگاه همکاری کند و این فرصت را غنیمت
شمارید .نماینده مردم کرمان و راور در مجلس
شورای اسالمی گفت :در حوزه اقتصاد کالن
برای اینکه بتوان از وضعیت کنونی به وضعیت
مطلوب تر برســیم چندین اقدام الزم اســت
انجام شــود که یکــی از آن ها اســتفاده از
مزیتهای نســبی اســت؛ در چند دهه اخیر
مزیتهای نســبی بهتدریج جــای خود را به
خلق مزیــت دادهاند.پورابراهیمــی بیان کرد:
آنچه در طول ســالهای اخیر در کشورهای
دنیا نمود داشــته و میتواند این تجربه موفق
را برای کشــورمان داشتهباشــیم؛ گسترش

فعالیتهای علمی و تخصصی است و از همه
مهمتر اینکه این تــوان علمی و تخصصی را
از بستر تجاریســازی به خلق ثروت تبدیل
کنیم لذا این امکان وجــود دارد که ما بهجای
مزیتهای نسبی از ظرفیت خلق مزیت استفاده
کنیم و الزامش هم این اســت که توان علمی
داشــته باشــیم.وی افزود :در دو ده ه ابتدایی
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ما این ظرفیت
علمی را در کشــور نداشتهایم اما در دهههای
سوم و چهارم این مسیر حرکت ،شتاب خیلی
ّ
خوبی گرفت و امروز جمهوری اسالمی یکی از
کشورهای قدرتمند در تولید علم و دانش است.
پوابراهیمی گفت :تعداد مقاالت  ISIایران در
دنیا بسیار زیاد است که گویای موفقیت علمی
ایران در دنیا است در حالی که در کشور در قبل
از انقالب و نیز ســالهای اول بعد از پیروزی
انقالب در ظرفیتی در المپیادهای دانشآموزی
و دانشــجویی که رکورد بزند نداشتیم ،اما االن
ی از مقتدرترین کشورها در
جمهوری اســام 
عرصه علم و فناوری است و این بزرگترین
ســرمایهای که نظام جمهوری از آن برخوردار
است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار
کرد :در دنیا ادبیات کشــورهای استکباری در
مقابل کشورهای دیگر استفاده از ظرفیتهای
علمی است که بهناحق و نابجا استفاده میکنند
یعنی توانمندســازی از نگاه علمی که سپس
تبدیلــش میکنند به ابزار ســلطه؛ ولی ما در
مبانی دینی و اعتقــادی این رویکرد را نداریم
و توانمندسازی علمی را در دستور کار داریم.
پورابراهیمی ادامه داد :دانشــگاه شهید باهنر
کرمان یکی از دانشــگاههای بسیار توانمند در
کشور است ّاما با وجود  ۲۷شرکت فناور فعال
و مســتقر در پارک علم و فناوری هایتک؛ در
ت به ظرفیت
مجموع با وجود این مهم ،نســب 
دانشگاه عقب هســتیم .نماینده مردم کرمان و
راور ادامه داد :سوال اینجاست ما از سهم غالب
تولید و سودآوری مس در کرمان ،چه شرایطی
با این رویکرد داریم؟
وی خطاب به اساتید و پژوهشگران دانشگاهی
حاضر در جلسه گفت :که امروز ظرفیت علمی
را در اختیار دارید و  ۲۵سال است که در این
دانشگاه دانشــجوی دکترا تربیت میشود لذا
مأموریتهای دانشــگاهی را هم دارد و ما در
کنار مس؛ ظرفیت گلگهر ،گهر زمین ،الستیک
بارز و دیگر موارد صنعتی را داریم پس وقتی
صنعت عظیم مس دســت کمک به سوی شما
دراز کــرده ظرفیت علم نیــز در جهت ارتقاء
کشور پا به میدان بگذارد.

تیم جدید اقداماتی انجام شد شاید بتوان گفت
مهمترین اقدامی که در این یکســال برای آن
وقت گذاشته شد و در اولویت اول بود ،تدوین
برنامه تحولی استان بود چون کار بدون برنامه
به نتیجه نمیرسد.استاندار یزد ادامه داد :این
برنامه کامال مبتنی بر اسناد باالدستی تدوین
شد و همچنین با مشارکت همه ذینفعان بحث
تدوین شــد و فقط بخش دولتی این کار را
نکرد بلکــه در هر بخش فعال آن بخش اعم
از بخش خصوصی و مردم ورود پیدا کردند.
وی عنوان کرد :با ورود دولت سیزدهم درصد
پوشش واکسیناسیون کرونا  ۱۸درصد بود اما
در حال حاضر  ۹۵درصد مردم استان یزد ُدز
اول واکسن را تزریق کردهاند و  ۸۶درصد نیز

ُدز دوم و  ۴۱درصد نیز ُدز ســوم و  ۳درصد
هم ُدز چهارم را دریافت کردهاند.فاطمی اضافه
کرد :دولت و وزارت کشور بصورت جدی به
مسئله تعرض به خط انتقال آب هم ورود کرد
و پیگیریهایی که مجمع نمایندگان و مسئوالن
استان داشتند بهگونهای برنامهریزی شد که از
آن زمان تا االن ،علیرغم تنشهای شدید آبی
اما دیگر به خط انتقال آب یزد تعرضی نشد.
وی تأکید کرد :علت آن هم این بود که مسئله
آب به دغدغه جــدی و اصلی دولت تبدیل
شد و در سطح معاون اول رئیسجمهور یک
کمیته آب تشــکیل شد که در آن پنج وزیر و
دســتگاههای مختلف مربوطه و معاون اول
رئیسجمهور حضور داشتند و تصمیمگیری
میشــد و در حال حاضر نیــز ماهیانه این
جلســات برگزار و تصمیمــات الزم گرفته
میشود.اســتاندار یزد تصریح کرد :یکی از
مواردی که اخیرا تصمیم گرفته شد مسئله خط
اضطراری آب است که در فاز اول  ۳۰میلیون
متر معکب آب با رقم  ۷۰۰میلیارد تومان در
یک زمان کوتاه ســه ماهه تزریق می شود.
فاطمی بیان کرد :برای اینکه پروژههای آبی
استان را بتوانیم به سرانجام برسانیم حدود سه
هفته قبل که آخرین جلسه کمیته آب تشکیل
شد مسئله واگذاری معدن برای حل مسئله آب
ایران مرکزی با تاکید بر استان یزد مصوب شد
که البته این را وزارت صمت زیر بار نمیرفت
اما بعد از پیگیریهای مکرر مصوب شد.

3
سه شنبه  1شهریور 1401
 25محرم 1444
سال بیست و یکم شماره 3960
طنز

خبرداد سرباز!

پر سر و پر صداست سربازی
غیر چوب خداست سربازی
از ننرها خوشش نمیآید

عینهو زن باباست سربازی

بهترین بوش بوی جوراب است

چه ،خوش آب و هواست سربازی
ساچمه ،الی پلو کجا دیدی
مبتکر در غذاست سربازی

می زند ضدحال و میریزد

قیمه را توی ماست سربازی

هست استاد در کچل کردن

پس کالسش کجاست سربازی
خشم مافوق خشم اژدهاست

برتر از گودزیالست سربازی
پادگان کام ً
ال قلمرو اوست
شبه فرمانرواست سربازی
روح سرباز را جال بدهد

چون سوپر سنگ پاست سربازی
از پسرها پدر درآورده

بس که پر ماجراست سربازی

صامره حبیبی

***

سوال از شما؛ جواب از ما

کاریکاتور

میخ فوالدی برای ستون B

س :بوق توی ماشین به چه دردی میخوره؟

ج :برای ایجاد سر و صدا دم در بیمارستانها
و بهم ریختن تمرکز رانندههای خانم کارایی

داره.

س :بنده خدا میبینه دارم از کامیون سبقت

میگیرم ولی بازم پشــت سرم چراغ و بوق
میزنه .چیکار کنم؟

ج :من که همیشــه از میخ فوالدی استفاده
میکنم ،شاید پونز هم برای تایرها و دیگه

راه نرفتن ماشینش جواب باشه.

طرح  :بیتا هوشنگی

س :پلیس راه رو دیدیم چیکار کنیم؟

ج :ماشین رو با سرعت بزن توی دکل اصلی

کاریکاتور

نگهبانی .ما که ســعی میکنیم آروم و متین

کتاب

رد بشیم.

س :ســوبله پارک کرده و راه رو بسته تازه

میخواد یهو هم وارد خیابون بشه .چطوری
ردش کنیم؟

ج :بــا برخورد مســتقیم توی ســتون B

ماشــینش .البته بعدش باید یه سری بری

صافکاری برای کشیدن شاسیهای ماشین
خودت.

طرح  :بیتا هوشنگی

مخاطبان و هم استانی های گرامی

تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم
عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
شماره تماس 09039165090:

س :الین وســط رو گرفته و یه اتوبان رو

بسته .چی باید بهش گفت؟

ج :اینجا ادب حرف اول رو میزنه .ســعی

کنین وقتی فحش به ذهنتون رسید ده ثانیه
صبر کنین .ممکنه فحش بهتر و بدتری هم به

ذهنتون برسه.

محمدحسین صادقی
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خبر
زمان آغاز ثبت نام جدید نهضت ملی مسکن اعالم شد
سرویس اقتصادی  //معاون مســکن و ساختمان وزارت راه
و شهرســازی از دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن با تامین
زمینهای جدید خبر داد و گفت :ثبت نام یک میلیون و  ۵۰۰هزار
متقاضی دارای شرایط چهارگانه در طرح نهضت ملی مسکن قطعی
شد و خبر خوب اینکه با تامین زمین امکان ثبت نام مجدد در هفته
آینده در برخی شهرها فراهم میشود.محمود محمودزاده در آستانه
یکسالگی دولت در گزارشــی به ارائه آماری از عملکرد ساخت
نهضت ملی پرداخت و گفت :افزایش ساخت و ساز توسط بخش
خصوصی یکی از راهبردهای جهش تولید مسکن بود که بتوانیم آمار
را از صدور ســاخت  ۳۰۰تا  ۳۵۰هزار واحد پروانه ساختمانی در
سالهای اخیر ارتقا دهیم .وی افزود :در همین مورد به ارائه طراحی
برای افزایش ســهم بخش خصوصی در تسهیالت ساخت مطابق
سقف طرحهای حمایتی پرداختیم که اگر ساخت و ساز صنعتی باشد
 ۲۰درصد به مبلغ تسهیالت افزوده میشود .محمودزاده اضافه کرد:
نتیجه این سیاســت آن است که اکنون بیش از  ۳۳۵هزار متقاضی
خودمالکی در پنج ماهه نخســت سال برای تولید مسکن ثبت نام
کردند که نشان میدهد درخواست تولید مسکن در سال  ۱۴۰۱رشد
چشمگیری خواهد داشت.وی گفت :سازندگان میتوانند تمام مراحل
درخواست را بدون مراجعه حضوری انجام دهند که با این سیاست از
امضای طالیی خودداری شده است و متقاضی با مراجعه به سامانه و
انتخاب شعبه بانکی اقدام به دریافت تسهیالت ساخت می کند.معاون
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد :راهبرد دوم
دولت افزایش ســاخت و ساز در بافت فرسوده شهری است که در
صورت تکمیل منابع صندوق مسکن امتیاز سرمایه گذاری افزایش
می یابد.محمودزاده گفت :نهضت ملی مسکن تنها طرح حمایتی است
که یارانه و درصد تسهیالت برای دهک های مختلف در آن ،متفاوت
است .در دهک اول تا سوم تسهیالت نهضت ملی مسکن مطابق توان
خانوار با کمترین سود پرداخت می شود.معاون مسکن وزارت راه
بیان کرد :بیش از  ۵میلیون ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن
داشتیم  ،یک میلیون و  ۵۰۰هزار متقاضی حائز شرایط چهارگانه
هســتند و برای تکمیل و بارگذاری مدارک مراجعه کرده اند .وی
ادامه داد :همین حدود زمین ســاخت نهضت ملی تامین شده است
و خبر خــوب اینکه با تامین زمین امکان ثبت نام مجدد در هفته
آینده در برخی شهرها فراهم میشود.محمودزاده درباره آمار ساخت
مسکن دولتی گفت ۵۷۶ :هزار واحد در مسکن شهری و  ۱۸۲هزار
واحد مسکن روستایی و در بخش خودمالکی  ۳۳۰هزار مسکن
در مراحل مختلف ســاخت قرار دارد و عملیات  ۴۲۰هزار واحد
کلنگ زنی شده است که در مجموع یک و نیم میلیون واحد مسکونی
نهضت ملی در حال ساخت است.

اقتصادی
ســرویس اقتصادی  //معاون هماهنگی
امور عمرانی اســتانداری هرمزگان گفت:
ماحصل اقداماتی که در ساختار اقتصادی
استان هرمزگان با همکاری سازمان بنادر و
دریانوردی در حال انجام است ،چشم انداز
بسیار روشــنی را فرآروی حوزه تجاری و بندرلنگه در غرب استان در مرحله استحصال توجه به اســکلهها و بنادر گردشگری استان * بهبود شــرایط معیشتی ساحل نشینان
توسعه دریا محور استان قرارداده است.
ت جدی سازمان بنادر است
سیاس 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان عنوان کرد

آمایش سرزمینی با نگاه ویژه به اقتصاد دریا محور

به گزارش خبرنگار دریــا « ،رضا مدرس»
در حاشیه بازدید از جزیره هرمز که با حضور
«حمید خلیلی» مدیرکل مهندســی سواحل و
بنادر سازمان و حسین عباس نژاد مدیر کل بنادر
و دریانوردی هرمزگان صورت گرفت ،با اشاره
به وجود  2هزار و  238مترطول نوار ساحلی در
استان هرمزگان اظهارداشت :مهمترین نکتهای که
در توسعه اقتصادی و آمایش سرزمینی ،وجود
دارد نگاه ویژه به اقتصاد دریامحور اســت که
مهمترین مولفه این توســعه ،بنادر هستند .وی
در این رابطه به ظرفیتهای توســعه تجارت
دریایی بنادر غرب هرمزگان اشاره کرد و بیان
داشــت :بندر لنگه یکی از بنادر بسیار فعال و
اثرگذار در حوزه تجارت و بازرگانی محسوب
میشود و طرح جامع توسعه این بندر برای افق
 ۱۴۰۴مصوب شده اســت .معاون هماهنگی
امور عمرانی استانداری هرمزگان با بیان اینکه
در قالب طرح جامع توســعه بندر لنگه ،پیش
بینیهایی در حوزههــای مختلف زیربنایی و
تجهیزاتی این بندر دیده شده،اظهارداشت :اراضی

بوده و مطالعات آن درحال انجام است .مدرس
تصریــح کرد :به دلیل محدودیــت اراضی در
پســکرانه بندرلنگه در طرح جامع این بندر،
اراضی جدیدی با هدف افزایش ظرفیت و بهبود
خدمات در پیرامون آن مورد توجه قرار گرفته
که این ظرفیت میتواند توسعه بسیار خوبی برای
منطقه غرب استان داشــته باشد ،لذا این اقدام
مهم سازمان بنادر چشــم انداز بسیار روشنی
در ابعاد مختلف تجاری ،اجتماعی و بازرگانی
به دنبال خواهد داشــت .وی در ادامه سخنان
خود از بندر اقیانوسی سواحل مکران به عنوان
تامین کننده نیازهای اساسی کشور نام برد و بیان
کرد :مطالعات اولیه آن برای احداث آن درحال
انجام است که امیدواریم این فرآیند با سرعت و
دقت انجام شود .معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد :ماحصل
اقداماتی که در ســاختار اســتان هرمزگان با
همکاری سازمان بنادر و دریانوردی ،درحال
انجام اســت یک چشم انداز بسیار روشنی در
حوزه تجاری و توســعه دریا محور را نشان
میدهد .مدرس گفت :عالوه بر موارد یاد شده

وجود دارد که به عنوان مثال سه مولفه شیالتی،
مسافری و گردشــگری در طرح جامع بندر
هرمز طراحی شده است .وی در بخش دیگری
از ســخنان خود به اجرای مدیریت یکپارچه
مناطق ســاحلی ( )ICZMاشاره کرد و ادامه
داد :مبنای توسعه استان هرمزگان در دو محور
طرح مطالعات یکپارچه بنادر و ســند آمایش
سرزمینی به دلیل مکمل بودن این دو محور در
حال انجام است .معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری هرمزگان با بیان اینکه طرح مطالعات
یکپارچه بنادر نیازمند تدقیق است ،ابرازکرد :در
راستای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی،
باید برای هر بندر یک طرح جامع مشــخصی
داشته باشــیم که بدانیم در طرح کلی آمایشی
لیت و در کدام پهنهها چه اقداماتی
چه نوع فعا 
قرار است انجام شود .مدرس گفت :در موضوع
طرحهای جامع بندری ،طرح مطالعات یکپارچه
بنادر و ســند آمایش ســرزمینی مهم است و
تمامی دســتگاههای اجرایی در حوزه دریا و
ساحل مکلف به مشارکت در طرحهای توسعه
دریامحورهستند.

مدیر کل مرکز اصناف وزارت صمت اعالم کرد

محمدحسین قمری در خصوص جزئیات خرید لوازم خانگی از سایت وزارت
صمت ،اظهار کرد :طبق آخرین آمار از  ۲۴۱تولیدکننده لوازم خانگی هم اکنون
 ۸۰تولیدکننده و پنج بانک شامل بانک گردشگری ،بانک آینده ،بانک پارسیان،
بانک تجارت و بانک رفاه حاضر به همکاری شــدهاند.مدیرکل مرکز اصناف
وزارت صمت افزود :وام خرید لوازم خانگی از ســایت وزارت صمت شامل ۳
وام  ۵۰ ،۳۰و  ۱۰۰میلیون تومانی اســت که نیاز به چک ندارد و فقط به یک
ضامن نیاز دارد .این وام ســه ساله با سود  ۱۸درصد است.وی ادامه داد :فرآیند
وام دهی در پنج بانک با هم متفاوت اســت و پس از اعتبارســنجی وام تعلق
میگیرد .این فرآیند به صورت آنالین انجام میشود و حضوری نیست.مدیرکل
مرکز اصناف وزارت صمت گفت :زوجهای جوان با مراجعه به سامانه طرح توان
خرید بــه آدرس  www.tavankharid.irمیتوانند با مراجعه به عامالن
فروش محصوالت که سامانه جهاد کاالست به صورت مستقیم از تولیدکنندگان
لوازم خانگی ،به صورت اقساطی جهیزیه دریافت کنند.

این جزیره را به دنبال دارد ،در ارتقای ســطح
ایمنی سفرهای دریایی و گردشگری این جزیره
نیز اثرگذار خواهد بود .توسعه گردشگری مبتنی
برســرمایه گذاری بخش خصوصی در حال
رونق است مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر
و شــرق هرمزگان نیز گفت :ما شاهد رونق و
تغییر فرایندها در بخش گردشــگری بودیم،
زیرا اقتصاد و معیشــت مردم ساحل نشین با
بنادر عجین شــده و تمامــی اقداماتی که در
توسعه زیرســاخت گردشگری صورت گرفته
اقتصاد جامعه محلی درآن ارجح می باشــد.
«حمیدرضا محمد حســینی تختی» افزود :با
اهتمام مدیر عامل ســازمان بنادر و مدیریت
استان توسعه گردشگری برمبنای سرمایه گذاری
بخش خصوصی در حال رونق است و در این

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:

جزئیات پرداخت وام خرید لوازم خانگی
سرویس اقتصادی  //مدیر کل مرکز اصناف وزارت صمت گفت ۳ :وام  ۵۰ ،۳۰و
 ۱۰۰میلیون تومانی سه ساله با سود  ۱۸درصد برای خرید لوازم خانگی پرداخت
میشود که نیاز به چک ندارد و فقط یک ضامن می خواهد.

مدیرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان نیز
کمک به بهبود شــرایط اقتصادی و معیشــتی
ساحل نشینان را از سیاستهای جدی سازمان
بنادر و دریانوردی دانســت و بیان کرد :آنچه
مهم اســت انتفاع مردم از دریاســت ،لذا در
توسعه بنادر مباحث گردشــگری ،مسافری،
صیادی و تجاری تالش میشــود ضمن ارائه
خدمات مطلوب و ایمن به گردشگران جامعه
محلی و معیشــت مردم بومی منطقه به عنوان
یک اصل مهم مورد توجه قرار گیرد« .حسین
عباس نژاد» ،پشتیبانی مایحتاج مردم از سرزمین
اصلی به جزایر را از دیگر موضوعات مهم در
طرح جزیره هرمز عنوان کرد و گفت :از این رو
بازدید امروز از جزیره هرمز به این دلیل بود که
در محورهای چهارگانه طرح جامع این جزیره
که گردشــگری ،تجارت ،صیادی و مسافری
را در بر می گیرد ،ســازوکاری برای پشتیبانی
مایحتاج مردم نیز لحــاظ گردد .به گفته وی،
اجرای طــرح جامع بندر هرمز عالوه بر اینکه
توسعه معیشت ساحلنشینان استان به ویژه مردم

هر ایرانی صاحب کد اقتصادی میشود
سرویس اقتصادی  //رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور یکی
از برنامههــای آتی نظام مالیاتی را ایجاد کد اقتصادی برای هر
ایرانی برشــمرد و گفت :این اقدام باعث تحول جدی در حوزه
مالیات ستانی میشود.

از مشکالت در این زمینه ،ضعف اطالعات و به عبارتی کثیف بودن
دادهها به معنای ناقص بودن ،اشتباه یا بهموقع ارسال نشدن اطالعات
است که در این راستا ،به دنبال طراحی وبسرویسهایی هستیم
که بتواند اطالعات بروز و ســالم را از سازمانها و مراکز دارای
اطالعات اقتصادی دریافت کند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
با بیان اینکه بر اساس ریلگذاری جدید ،برخی از رویههای گذشته
تغییر کرده ،افزود :برنامههای جدیدی در حال تدوین و تبیین است
و باید بهگونهای عمل شود که او ًال زمینه شناسایی فعاالن اقتصادی
که تاکنون مودی نبودهاند ،فراهم شود .ثانی ًا ،کتمان درآمدها برای
هیچ فعال اقتصادی میسر نباشد تا گامهای اساسی در حوزه تحول
نظام مالیاتی مبتنی بر اطالعات دقیق اقتصادی و ایجاد پروفایل
اقتصادی فعاالن بر مبنای هویت اقتصادی بهمنظور شفافسازی
اطالعــات اقتصادی و امکان رصد و بررســی و ثبت تعامالت
اقتصادی برداشته شود.رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور در
ادامه به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی نیز اشاره کرد و گفت:
تحقق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ،نهتنها موجب

داود منظور در نشستی که با حضور دکتر بابک نگاهداری ،رئیس
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران و
کارشناسان دو مجموعه برگزار شد ،تصریح کرد :این اتفاق ،جلوی
بسیاری از مشکالت حوزههای مختلف اقتصادی و فرار مالیاتی
مانند ثبت شرکتهای صوری ،فاکتور فروشی ،سند سازیها و غیره
را مسدود میکند.وی افزود :در چارچوب رویکرد تحولآفرینی،
استفاده حداکثری از دادهها و سامانهها برای انجام راهبردهای نظام
مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و ضمن تشکیل کارگروه حکمرانی
دادهها و استفاده از نظرات اندیشمندان و خبرگان داخل و خارج از
سازمان ،تالش شده تا نقشه راه استفاده از دادهها برای شناسایی و
مقابله بهتر با فرار مالیاتی میسر شود.منظور مبارزه با فرار مالیاتی را
از اولویتهای اصلی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد و گفت :یکی

زمینــه میتوان به واگــذاری بنادر کوچک به
بخش خصوصی در جاسک و سیریک اشاره
کرد که فرآیند آن درحال انجام اســت .وی در
خصوص طرح جامع بندر هرمز نیز گفت :بعد
از نقل و انتقاالت در حوزه اســنادی مالکیت
بندر هرمز متعاقب آن قرارداد سرمایهگذار در
حوزه گردشگری و زیرساختهای مسافری
برای بنادر شــهید حقانی ،هرمز و نخل ناخدا
انجام میگیرد که امیدواریم این زیرســاخت
زمینه سازرونق اقتصادی و گردشگری استان
شــود.مدیر بنادر و دریانوردی شرق هرمزگان
خاطرنشان کرد :پتانسیل و ظرفیتی که در این
حوزه وجود دارد مبین این اســت که با انجام
سرمایه گذاریهای بلند مدت شاهد شکوفایی
بیش از گذشته در این بخش باشیم.

رشد چشمگیر وصولی مالیات بر ارزشافزوده و شفافسازی این
امر میشــود ،بلکه گام بزرگی در جهت رفع چالشهای مالیاتی
و مبارزه با فرار مالیاتی اســت.منظور در ادامه ،مالیات را داروی
درمان اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت :تحوالت نظام مالیاتی
میتواند هدفگذاری کالن رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی
را محقق ســاخته و با تأمین هزینههای دولت ،درآمدهای نفتی
صرف عمران بیشتر و آبادانی و تقویت زیرساختهای کشور شود.
بابک نگاهداری ،رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
نیز در این نشست ،ضمن تقدیر از اقدامات بسیار مؤثر سازمان امور
مالیاتی در دوره حدود یک ســال گذشته ،از اعالم آمادگی کامل
این مرکز برای کمک به استمرار و گسترش تحوالت نظام مالیاتی
خبر داد و گفت :کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اســامی باروحیه جهادی و عدالتخواهی آمادگی کامل برای
همکاری کامل جهت تحقق اهداف و برنامههای ارزشمند سازمان
امور مالیاتی در حوزههای تقنینی و حوزههای نظارتی دارند.در
پایان این نشست ،مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک و تبادل
همکاریهای دوجانبه و امضای تفاهمنامه مربوطه ،گزارشها و
طرحهای پژوهشی مشترک انجام شود و از طریق مرکز پژوهشها
در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسالمی و سایر مراجع و مراکز
یربط قرار گیرد.
ذ

آگهي فروش و اجاره امالک هب صورت مزایده سازمان اموال و امالك ستاد

برگزاري مزایده كتبي مرحله  113امالك و مستغالت سازمان اموال و
امالك ســتاد با شرايط و تسهيالت جديد به شرح جداول ذيل اعالم
مي گردد  ،لذا متقاضيان محترم مي توانند از شنبه مورخ 1401/05/29
تا پايان روز سه شنبه مورخ 1401/06/08همه روزه  ،از ساعت  8الي 17
به دفاتر فروش به شرح ذیل و در روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09
از ســاعت  8الي  10:45صبح صرفاً در محل بازگشــايي پاكتها ،
جهت اطالع از شــرايط و دريافت اوراق شــركت در مزايده مراجعه
نمايند .

بندرعباس  :بلوارجمهوري اسالمي  ،نرسيده به سه راه جهانبار  ،انتهای
بلواربازرگانی،پالک ،20شماره تلفن هاي تماس  -33468820 -4نمابر
33468826ـ (076محل دریافت فرم  ،اســتقرار صندوق و بازگشایی
پاکتها)
مالحظه :
 - 1اخذ درخواستهاي پيشــنهادي به همراه فرم شركت در مزايده
و اصل يك فقره چك بانکی صیادی در وجه ســتاد اجرایی فرمان
امام (ره) به شناسه ملی 14003127610به ميزان  %5قيمت پايه

ملك در ساعات تعيين شده صورت مي پذيرد .
 - 2كليه امالك عرضه شــده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و
بازديد از ملك مورد درخواست الزامي است .
- 3پيشنهادات فاقد سپرده  ،مخدوش  ،مبهم و مشروط از درجه اعتبار
ساقط مي باشد .
محل بازگشــایی پاکات  :ســاعت  11صبح روز چهارشنبه مورخه
 1401/06/09در بندرعباس  :بلوارجمهوري اســامي  ،نرســيده به
سه راه جهانبار  ،انتهای بلوار بازرگانی  ،پالک20خواهد بود .

مهلت شركت در مزايده از روزشنبه مورخ 1401/05/29تاساعت  10:45صبح روز چهارشنبه مورخ1401/06/09مي باشد
ردیف روزنامه

آدرس ملک

پرونده فروش نوع ملک

کاربری

عرصه

اعیان

* نوبت های انتشار آگهی ( :سه شنبه )1401/06/01

مبلغ پایه مزایده به ریال شرایط واگذاری

1

میناب  ،بلوار آل محمد(ص)  ،روبروی بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) قطعه23

1812

زمین

مسکونی

199

-

3.685.000000

د

2

میناب  ،بلوار آل محمد(ص)  ،روبروی بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) قطعه24

1772

زمین

مسکونی

200

-

3.700.000000

د

3

میناب  ،بلوار آل محمد(ص)  ،روبروی بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) قطعه25

1773

زمین

مسکونی

200

-

3.700.000000

د

4

میناب  ،بلوار آل محمد(ص)  ،روبروی بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) قطعه26

1774

زمین

مسکونی

200

-

3.700.000000

د

5

میناب  ،بلوار آل محمد(ص)  ،روبروی بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) قطعه27

1813

زمین

مسکونی

200

-

3.700.000000

د

6

بندرعباس  ،بلوار امام(ره) میدان17شهریور،ضلع غربی خیابان17شهریور

435

مغازه

تجاری

43

-

10.680.000000

د

توضیحات

سرقفلی و حق کسب وپیشه متعلق به متصرف
بوده و تنظیم فرم الحاقیه الزامی می باشد

ردیف روزنامه

آدرس ملک

طبقه

شماره واحد

کاربری

متراژ

مبلغ پایه اجاره به ریال

مبلغ ودیعه به ریال

توضیحات

7

بندرعباس،گلشهرجنب اداره کار  ،ساختمان15خرداد

اول

18

اداری

70

30/000/000

300/000/000

حق شارژ به مبلغ اجاره اضافه می شود

8

بندرعباس ،گلشهرجنب اداره کار  ،ساختمان15خرداد

اول

19

اداری

200

50/000/000

500/000/000

حق شارژ به مبلغ اجاره اضافه می شود

9

بندرعباس ،گلشهرجنب اداره کار  ،ساختمان15خرداد

سوم

35

اداری

70

30/000/000

300/000/000

حق شارژ به مبلغ اجاره اضافه می شود

10

بندرعباس ،گلشهرجنب اداره کار  ،ساختمان15خرداد

همکف

1

تجاری

746

450/000/000

2/000/000/000

حق شارژ به مبلغ اجاره اضافه می شود

5

حوادث
ســرویس حــوادث //دکتــر علی
محفوظی،رئیس سابق سازمان پزشکی
قانونی با سالح گرم در محله سعادتآباد
تهران به قتل رسید.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی
رئیــس پلیس آگاهی تهــران بزرگ با
اعالم خبر قتل پزشک معروف تهرانی با
شلیک گلوله در سعادتآباد اظهار کرد:
دکتر محفوظی  ۸۵ساله که در سالهای
اخیر در بخش خصوصی فعالیت میکرده،

رئیس اسبق پزشکی قانونی کشور با شلیک گلوله به قتل رسید
جلوی منزل خود با سالحهای گرم هدف
شلیک گلوله قرار گرفت و فوت کرد.وی
افزود :در این زمینه بالفاصله تیم ویژهای
از کارآگاهان پلیس تشــکیل شد که در
تحقیقات اولیه ،ســرنخ هایی از عوامل
این جنایت به دست آمد.این مقام ارشد
انتظامی خاطرنشان کرد :تالشها برای

دستگیری عامالن این حادثه ادامه دارد.
شــائبه ترور این فرد مطرح شده است
و بررســی ها در این باره ادامه دارد .در
همین حال رکنا نیز گــزارش داد :یکی
از همســایه ها زمانی که صدای شلیک
گلوله را شنید با جســد غرق در خون
دکتر محفوظی مواجه شــد و موضوع را

به پلیس اطالع داد.بالفاصله محمدتقی
شعبانی بازپرس کشیک قتل پایتخت در
محل ،حاضــر و تحقیقات قضایی آغاز
شد .در اولین بررسی ها مشخص شد که
قاتل کاله نقابدار داشته و ماسک مشکی
زده که با اســتفاده از اسلحه کلت کمری
که در کیف دســتی خود جاسازی کرده

داماد آتش افروز !

وقتی سراسیمه وارد کوچه محل زندگی ام شدم چیزی نمانده
بود قلبم از حرکت بایستد شــعله های آتش از خانه ام زبانه
میکشــید و دود غلیظی تمام کوچه را فرا گرفته بود در یک
لحظه به خاطرم آمد که همسر ،عروس و نوه شیرخواره ام درون
خانه بودند و ...

مرد  50ساله در حالی که برای شکایت از دامادش دست به دامان
قانون شده بود ،درباره ماجرای آتش افروزی دامادش به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری گفت :دخترم  13سال بیشتر نداشت که
«حسام» به خواستگاری اش آمد من هم که فکر می کردم او پسر
خوبی است با ازدواج آن ها موافقت کردم و بدین ترتیب دخترم در
همان دوران نوجوانی پای سفره عقد نشست اما مدتی بعد از آغاز
زندگی مشــترک آن ها احساس می کردم دخترم بسیار ناراحت و
رنجور است با وجود این هیچ گاه از او در این باره سوالی نکردم و
دخترم نیز درباره مشکالتش چیزی به من نمی گفت تا این که وقتی
دومین فرزندش به دنیا آمد یک روز متوجه شدم آثار کبودی و زخم
روی صورتش وجــود دارد زمانی که درباره علت بروز کبودیها
پرســیدم ناگهان بغضش ترکید و راز عجیبی را فاش کرد که همه
پیکرم را لرزاند .دخترم گفت حسام مردی عصبی و پرخاشگر است
به طوری که با هر بهانه واهی مرا زیر مشــت و لگد می گیرد و به
شدت کتک می زند او به خاطر غرور و خودخواهیهایش تهدیدم
می کرد که اگر از درگیــری های خانوادگی چیزی بگویم زندگی
همه ما را به هم می ریزد این بود که تاکنون سکوت کرده بودم و ...
خالصه از آن روز به بعد به عنوان بزرگ تر و ریش ســفید وارد
زندگی دخترم شدم تا با نصیحت هایم اختالفات آن ها را به حداقل
برسانم هر بار که دخترم غمگین و ناراحت بود متوجه موضوع می
شــدم و او را با حرف هایم به زندگی امیدوار می کردم تا به خاطر
 2فرزندش سختی های روزگار را تحمل کند این شرایط به جایی
رســید که دامادم حداقل هفته ای  2بار با من تماس می گرفت و
از رفتارهای دخترم گالیه می کرد من هم مانند همیشــه آن ها را
بــه آرامش دعوت می کردم تا به خاطــر هر موضوع کم اهمیتی
با یکدیگر درگیر نشــوند ولی در طول  17سال زندگی مشترک
آنها هر بار دخترم را با چشــمانی گریان می دیدم همه وجودم
از درون مــی لرزید تا این که آخرین بار برای خرید رفته بودم که

سرویس حوادث //مدیر شــبکه بهداشت و درمان قشم
ک مورد ابتال به ماالریا در تبعه خارجی جدیدالورود
گفت :ی 
به شهرستان قشم شناسایی شده است.

یاســر مرادی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم
ک مورد ابتال به ماالریــا در تبعه خارجی جدیدالورود
از ی 
به شهرســتان قشم خبر داد و اظهار کرد :به محض شناسایی
مورد ماالریا ،کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای شبکه
بهداشت و درمان شهرستان با حضور در محل زندگی بیمار،
ضمن آموزشهــای الزم و نمونه گرفتن از اعضای خانواده
بیمار ،نحوه اســتفاده از پشــهبند و مزایای استفاده از آن را

سرویس حوادث //سرپرست انتظامی
شهرستان قشم از دستگیری سارق
زورگیر تلفن همراه از موتور سیکلت
ســواران در یکی از مراکز خرید این
جزیره خبر داد.

سرهنگ عبدالرحیم دهقان اظهار داشت:
با اعالم وقوع زورگیری از ســوی یک
نفر زورگیر از موتور ســیکلت سواران
در بعضی از محله های قدیمی شهر قشم
واحدهای گشــت انتظامی با هوشیاری
کامــل به گشــت زنی هــای هدفمند

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتي رودان تصرفات مالکانه
وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدور
سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
-١موسی ساالری مردهک فرزند امراهلل به شماره ملی  ۳۱۶۰۷۱۲۸۴۲صادره کهنوج نسبت به شصت سهم مشاع از صد سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت
 9676/87متر مربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده -۱۸اصلی واقع در رودخانه روستای دلوابان رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
-۲ابراهیم ساالری مردهک فرزند امراله به شماره ملی  ۳۱۶۰۷۱۲۸۳۴صادره کهنوج نسبت به چهل سهم مشاع از صد سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت
 9676/87مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده -۱۸اصلی واقع در رودخانه روستای دلوابان رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد 20 .م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول1401/06/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/06/17 :

یحیی شیروانی  -رئیس اداره ثبت اسناد رودان

آموزش دادند .وی با اشــاره به اهمیت و ضرورت همکاری
دهیاران و شــوراهای شهر و روســتا در زمینه بیماریابی و
پیشگیری از همهگیری بیماریهای واگیر ،افزود :با توجه به
شناسایی موارد وبا و آبله میمونی در کشور و کشف یک مورد
مثبت ماالریا در شهرستان قشم ،از دهیاران ،شوراها و عموم
مردم تقاضا داریم حضور اتباع خارجی جدیدالورود در محل
زندگی خود را به منظور شناسایی و اقدامات به موقع درمانی
جهت پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیردار (وبا ،ماالریا،
آبله میمونی و سایر بیماریهای واگیر) ،به نزدیکترین خانه
بهداشت ،پایگاه بهداشتی و مرکز خدمات جامع سالمت جهت
بررسی ،اطالع دهند.
به گزارش فارس ،ماالریا مهمترین بیماری انگلی به صورت
عفونت حاد در بیشــتر موارد وخیــم و گاهی طوالنی و با
ویژگیهای تب متناوب و لرز ،کمخونی و بزرگی طحال و گاه
با ویژگیهای ساده یا کشنده دیگر خودنمایی میکند .اهمیت
این بیماری به خاطر شیوع زیاد و مرگومیر قابل توجهاست.
انگل ماالریا توســط یک تیره از پشه به نام آنوفل به انسان
منتقل میشود که این تیره شامل چندین گونه است.

پرداختند .وی در خصوص شیوه و شگرد
مورد ســرقت گفت :این متهم با استفاده
از چاقو جلوی موتور سیکلت سواران
قشمی را می گرفت ،با تهدید سالح سرد
بر ترک موتور آنان می نشست و آنها را
با خود به سمت محله های قدیمی شهر
می برد تا موبایل و پــول های آنان را
سرقت کند.سرپرست انتظامی شهرستان
قشم توضیح داد :این فرد زورگیر با انجام
اقدامات پلیسی و اطالعاتی در یکی از
مراکز خرید این جزیره شناســایی و با

هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات
غافلگیرانه در کم تر از  ۲ساعت دستگیر
شد.به گزارش ایرنا ،سرهنگ دهقان به
قشموندان توصیه کرد :در حد امکان از
رفت و آمد از مسیرهای خلوت و فاقد
روشنایی در ســاعت های غیر شلوغ
شــبانه روز خودداری و سعی کنند از
حمل پول نقد زیاد و موبایل های گران
قیمت با خود بپرهیزنــد و در صورت
مشاهده هر گونه موارد مشکوک ،مراتب
را به سرعت به پلیس  ۱۱۰اطالع دهند.

مادربزرگ دانمارکی با محموله هروئین در فرودگاه ورشو
پلیس لهســتان از بازداشــت پیرزنی دانمارکی با محموله  500هزار
دالری هروئین خبر داد.پلیس فرودگاه «فردریک شوپن» ورشو ،پایتخت
لهستان یک زن  ۸۱ساله دانمارکی را با محمول ه هروئین جاسازی شده در
چمدانش بازداشت کرد .به گفته مقامهای امنیتی ارزش هروئین کشف شده
دستکم  ۵۱۵هزار دالر است .این مسافر سالخورده از آفریقا به کانادا سفر
میکرد .ماموران پس از مشاهده رفتار غیرمعمول و آشفته وی در سالن
انتظار فرودگاه ،به او مشکوک شدند و پس از کنترل مسیر سفر غیرعادی،
تصمیم گرفتند چمدان او را تفتیش کنند .در جریان بررسیها ،ماموران
گمرک  ۵کیلوگرم هروئین جاسازی شده در بدنه چمدان پیدا کردند .متهم
که از ماالوی و کنیا به دوحه و ســپس ورشو رسیده بود به پلیس گفت
بههیچ وجه در جریان ماجرا نبوده و اعضای خانوادهاش این چمدان را با
هدایایی برای دوستان و آشنایان مقیم کانادا پر کرده بودند.دادستانی ورشو
برای متهم به مدت  ۳ماه قرار بازداشت صادر کرده است .مجازات جرم
حمل و نگهداری غیرقانونی مواد مخدر در لهستان تا  ۱۵سال زندان است.
کشف  ۳تن کوکائین در اکوادور
پلیس اکوادور از کشف و ضبط بیش از  ۳تن کوکائین در این کشور خبر
داد.مقامات پلیس اکوادور اعالم کردند که محمولهای حاوی  ۳.۵تن کوکائین
که به کشــورهای انگلیس و هلند برده میشده را کشف و ضبط کرده اند.
مقامات پلیس این کشور همچنین اعالم کردند که این مقدار مواد مخدر را در
دو کانتینر موز در مکان های جداگانه کشف و ضبط کرده اند.یک محموله
در مجموع حاوی  ۲۳۰۰بسته کوکائین  -هر بسته به ارزش یک کیلو  -در
حدود  ۹۲جعبه بوده است .محموله دیگر نیز حاوی  ۱۲۱۸بسته کوکائین بود
که در  ۸۷جعبه موز پر شده بود« .گوایاکیل» ،بزرگترین بندر اکوادور ،به طور
فزاینده ای به مرکز قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل شده است.مقامات پلیس
اکوادور همچنین دو مظنون مرتبط با این حادثه را دستگیر کرده اند.
 50کشته در سیل هند
وقوع سیالب و رانش زمین در مناطقی از شمال و شرق هند حدود 50
کشــته و هزاران بیخانمان برجا گذاشت.بارش شدید باران طی چند روز
گذشته در مناطقی از شمال و شرق هند موجب جاری شدن سیالب و وقوع
رانش زمین شد که تاکنون به کشته شدن دستکم  ۵۰نفر منجر شده است.
بارش شدید باران موجب آبگرفتگی صدها روستا ،به زیر آب رفتن خانهها
و سرگردانی ساکنان مناطق درگیر با سیل شده است.در ایالت اودیسا دستکم
 6نفر بر اثر بارانهای سیلآسا جان باختند .زندگی نزدیک به  ۸۰۰هزار نفر
تحتتأثیر این حادثه قرار گرفته و هزاران نفر مجبور به ترک خانههای خود
شدهاند.مقامات ایالت جارکند نیز اعالم کردند پنج نفر بر اثر سیالب جان خود
را از دست دادهاند و تاکنون جسد چهار نفر پیدا شده است.

شرکت با مسئولیت محدود گروه تجارت تدبیر روناک درتاریخ 1398/04/10به شماره ثبت  790به شناسه ملی
 14008433218ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :خدمات اینترنت (آی اس پی)  ،توزیع اینترنت (آی اس دی پی)  ،خدمات انتقال دادهها
قوهقضائیه
(پی ای پی) -نمایندگی فروش اینترنت پر ســرعت-خدمات کامپیوتری-فروش تجهیزات شبکه و کامپیوتر و
سازمانثبتاسنادوامالککشور
به
دوربین مداربســته درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
مدت نامحدود مرکز اصلی :استان هرمزگان  ،شهرستان رودان  ،بخش مرکزی  ،شهر دهبارز ،سنگ آباد ،بلوار شهدا،
میدان امام خمینی ،پالک  ، 0مجتمع تجاری وصال ،طبقه همکف ،واحد  4کدپستی  7991954573سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای رضا جداوی به شماره ملی  3392572276دارنده  300000ریال سهم
الشرکه آقای جابر رئیسی به شماره ملی  3410130950دارنده  300000ریال سهم الشرکه آقای محمد علیپور به شماره ملی 4699925111
دارنده  400000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای رضا جداوی به شماره ملی 3392572276و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود آقای محمد علیپور به شماره ملی 4699925111و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار
و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
شناسه آگهی 1368636 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودان

آگهی تغییرات

قوهقضائیه
دادگستریجمهوریاسالمیاریان

شرکت پوریا ابتکار پویان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  15944و شناسه ملی  14005179385به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت در واحد ثبتی بندرعباس به
آدرس  :محله اسالم آباد  ،بلوار شهدای محراب  ،خیابان اصلی  ،ساختمان سحر  ،طبقه دوم  ،واحد  ، 24کدپستی:
 7913658816تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .شناسه آگهی 1368637 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

حصروراثت

به استحضار می رساند خواهان عایشه روتها فرزند حسن با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان
عبدالرحمن بحری فرزند خلفان به تاریخ سال  1324به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از:
-1فاطمه بحری فرزندعبدالرحمن متولد  1305/7/7به شماره شناسنامه  4709704503فرزند مرحوم
 -2یوسف بحری فرزندعبدالرحمن متولد  1303/11/9به شماره شناسنامه  4709704491فرزند مرحوم
 -3عبداهلل بحری فرزندعبدالرحمن متولد  1307/4/9به شماره شناسنامه  4709704511فرزند مرحوم
-4عبدالعزیز بحری فرزندعبدالرحمن
 -5خلفان بحری فرزندعبدالرحمن متولد  1334/1/3به شماره شناسنامه  4709895791فرزند مرحوم
و دیگر وارثی ندارد
محمدعباسیان  -شورای حل اختالف شعبه  3پارسیان

مفقودی نوبت اول

مفقودی نوبت اول

سند مالکیت خودرو وانت تک کابین تویوتا  GLX2700پالک
 21233شخصی قشم مالک احمد خاکروبی درکی شماره شاسی
خودرو  0090502شماره موتور  2642931مدل  2001رنگ نوک
مدادی_روشن مفقود گردیده است و از درجه اعتبارساقط می باشد

پروانه کسب اینجانب محمد کنگانی با کد ملی  3391363169در
رشته مشاوره امالک و مستغالت به شناسه صنفی 0423613632
که لغایت  1404/08/10دارای اعتبار می باشد ،مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد

روابط عمومی اداره کل
شیالت رهمزگان

جهان

اتسیس

حصروراثت

محمدعباسیان  -شورای حل اختالف شعبه  3پارسیان

ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور،
معاونت دانشــگاه علوم پزشکی تهران،
عضویت شــورای عالی نظام پزشــکی
کشور و عضو هیئت امنای درمانگاه های
خیریه کشــور را داشت  .وی این اواخر
بیشتر وقت خود را در خیریه معلولین که
مؤسس آن بود ،صرف می کرد.

سال بیست و یکم شماره 3960

سارق زورگیر تلفن همراه در قشم دستگیر شد

آگهی موضوع ماده  3اقنون وماده  ۱۳آنیی انهم اقنون تعیین ت کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی

به استحضار می رساند خواهان احمد عالی فرزند حسین با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان حسین عالی فرزند عبداهلل به
تاریخ  1399/8/15به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از:
-1حلیمه نوروزی فرزند حاجی علی متولد  1334/1/15به شماره شناسنامه  7همسر مرحوم
 -2زلیخا احمدزاده فرزند محمد متولد  1325/12/4به شماره شناسنامه  328همسر مرحوم
 -3محمد عالی فرزند حسین متولد  1361/5/1به شماره شناسنامه  5موالید فرزند مرحوم
 -4مریم عالی فرزند حسین متولد  1363/12/1به شماره شناسنامه  200فرزند مرحوم
 -5صدیقه عالی فرزند حسین متولد  1352/1/1به شماره شناسنامه یک 1فرزند مرحوم
-6مسعود عالی فرزند حسین متولد  1363/6/30به شماره شناسنامه فرزند مرحوم
-7عبداهلل عالی فرزند حسین متولد  1343/6/3به شماره شناسنامه  5فرزند مرحوم
-8سهیال عالی فرزند حسین متولد  1356/7/1به شماره شناسنامه 61فرزند مرحوم
-9حمیرا عالی فرزند حسین متولد  1352/12/1به شماره شناسنامه  915فرزند مرحوم
-10احمد عالی فرزند حسین متولد  1352/5/17به شماره شناسنامه 78فرزند مرحوم
-11ملیحه عالی فرزند حسین متولد  1369/6/10به شماره شناسنامه 4700014660فرزند مرحوم
-12محسن عالی فرزند حسین متولد  1371/11/19به شماره شناسنامه 4700035870فرزند مرحوم
-13منصور عالی فرزند حسین متولد  1365/3/1به شماره شناسنامه 90فرزند مرحوم
-14محمود عالی فرزند حسین متولد  1356/8/5به شماره شناسنامه 60فرزند مرحوم
و دیگر وارثی ندارد
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ک مورد ابتال به ماالریا
شناسایی ی 
در تبعه خارجی جدیدالورود به قشم

در امتداد تاریکی

باز هم دامادم تماس گرفت و شروع به گالیه از همسرش کرد من
هم طبق معمول حســام را به آرامش دعوت کردم و از او خواستم
تــا فردا تحمل کند که من با دخترم موضوع را در میان بگذارم اما
متاسفانه بعد از خروج از مغازه دیگر این موضوع را فراموش کردم
و به خانه دخترم نرفتم .در این گیر و دار پســر و عروسم به همراه
نوه شــیرخواره ام به منزل ما آمدند که همسرم از آن ها تقاضا کرد
ناهار را در کنار ما صرف کنند .در این هنگام زنگ تلفن من به صدا
درآمد و یکی از کسبه خبر داد که دامادم به بنگاه محل کارم هجوم
برده و همه شیشــه های مغازه را تخریب کرده است با شنیدن این
ماجرا هراسان به سمت مغازه ام حرکت کردم در حالی که پسرم نیز
همسر و فرزندش را در خانه ما گذاشت و با من همراه شد .هنوز
به بنگاه محل کارم نرســیده بودیم که یکی از همسایگانمان تلفنی
با من تماس گرفت و در حالی که وحشــت زده به نظر می رسید
فریاد زد خانه ات آتش گرفته اســت! سراسیمه و هراسان به خانه
بازگشــتم وقتی وارد کوچه شدم جمعیت زیادی در اطراف منزلم
حضور داشتند شــعله های آتش زبانه می کشید و دود غلیظی از
پنجره های خانه بیرون می زد .همزمان امدادگران آتش نشانی نیز
از راه رســیدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند اما در یک
لحظه با فریادهای پســرم تازه به خود آمدم که همسر و عروس و
نوه ام در خانه بودند انگار قلبم از حرکت ایســتاد و نفسم بند آمد
و با چشمانی وحشــت زده خودم را به در ساختمان رساندم اما
آتشنشانان مرا گرفتند تا به درون شعله های آتش نروم .آن جا بود
که یکی از همسایگان به سراغم آمد و گفت :خانواده ات را دقایقی
قبل نجات داده ایم اما دامادت خانه را به آتش کشــید و فرار کرد.
زمانی که آتش نشانان شعله های آتش را فرونشاندند مشخص شد
بســیاری از لوازم منزل در آتش سوخته و به خاکستر تبدیل شده
است .برخی از همسایگان نیز اظهار کردند دامادم با ظرف  4لیتری
بنزین وارد خانه شــده و پس از تهدید اعضای خانواده ام منزل را
با روشن کردن فندک به آتش کشیده است اما خوشبختانه یکی از
همســایگان زودتر از ماجرا مطلع شده و با قطع کردن گاز و برق
همسر و عروسم را به همراه نوه شیرخواره ام نجات داده بودند .حاال
هم به کالنتری آمده ام تا قانون بین ما قضاوت کند.

بود،دو گلوله به مقتول شــلیک کرده و
متواری شده است.
دکتر علی محفوظی اســتاد دانشــگاه
علوم پزشکی تهران که به دست عوامل
ناشناس به قتل رســید در سوابق کاری
خود ســمتهایی مانند معاونت وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی،

سه شنبه  1شهریور 1401

گوشت ماهي و میگو  ،حاوي چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهي گوانگون است

قوهقضائیه
دادگستریجمهوریاسالمیاریان

فرمانده پایگاه دریابانی قشم :

یک فروند شناور حامل
کاالی قاچاق در قشم
توقیف شد

ســرویس حوادث //فرمانده پایگاه دریابانی
قشم از توقیف یک فروند شناور حامل کاالی
قاچاق با تالش مرزبانان این پایگاه در آبهای
این جزیره خبر داد.

ســرهنگ صفر متاجی اظهار داشــت :مرزبانان
پایگاه دریابانی قشــم پس از کسب خبری مبنی
بــر رفت و آمد یک فروند شــناور غیرمجاز در
آبهای داخلی ،به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد :مرزبانان پس از حضور در منطقه
اعالم شده  ،موفق شدند با استفاده از شگردهای
ویژه مرزبانی در دریا ،افزون بر توقیف شــناور
متخلــف ،مقادیــری کاالی قاچاق شــامل ۲۱
دســتگاه کولر اسپیلت و  ۲دســتگاه پنل بدون
موتور را کشف کنند .فرمانده پایگاه دریابانی قشم
توضیح داد :کارشناســان ارزش محموله کشف
شده با احتساب شناور توقیفی را هشت میلیارد
ریال برآورد کرده اند.
سرهنگ متاجی اضافه کرد :در این عملیات موفق
دریایی سه نفر از قاچاقچیان کاال نیز در آب های
قشم دستگیر شدند.
به گزارش ایرنا ،وی اعالم کرد :دریادالن پایگاه
دریابانی قشــم با قاطعیت و اشــراف کامل بر
مرزهای آبی این خطه از میهن اســامی نظارت
کامل دارند و مقابلــه با قاچاق دام زنده ،قاچاق
سوخت و برخورد با افراد سودجو را در دستور
کار خود قرار داده اند.

شهرستان
سه شنبه  1شهریور 1401
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خبری

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان خبرداد

راه اندازی شعبه تعزیرات حکومتی
در بندرخمیر

امین درساره سرویس شهرستان //در جلسه شورای
اداری شهرستان خمیرمدیرکل تعزیرات حکومتی استان
هرمزگان از راه اندازی شــعبه تعزیــرات حکومتی در
بندرخمیر خبــر داد.به گزارش خبرنگار دریا ،وی افزود:
ظرف یک ماه آینده اداره تعزیرات حکومتی در بندرخمیر
راه اندازی خواهد شد.مرتضی ممیزی ادامه داد:با توجه به
فعالیت تعزیرات حکومتی در سه حوزه اصناف  ،قاچاق
کاال و ارز و خدمــات پزشــکی و دارویی ،به طور یقین
استقرار تعزیرات حکومتی در بندرخمیر می تواند باعث
بازدارندگــی و جلوگیری از تخلفــات در این حوزه ها
شود.فرماندار بندرخمیردرادامه اظهار داشت:استقرار اداره
تعزیرات حکومتی در بندرخمیر یک ضرورت اســت و
باعث پیشگیری از بروز تخلف هایی مانند کم فروشی و
گران فروشی در بازار خواهد شد.خواستار همچنین گفت:
با استقرار اداره تعزیرات حکومتی در این شهرستان ،روند
فعالیت ستاد تنظیم بازار تسهیل می شود ضمن اینکه فرآیند
نظارتی بازار را تکمیل می کند.رئیس ســتاد تنظیم بازار
شهرستان خمیر اضافه کرد:با استقرار تعزیرات حکومتی
مراجعات مردم به اداره مرکز استان نیز حذف میشود.

رهاسازی دو رأس برهآهو
در پارک آهوان کیش

سرویس شهرســتان //دو رأس برهآهو پس از مدتی
مراقبتهــای ویژه و غذا دهی دســتی در پارک آهوان
جزیره کیش رهاســازی شدند .به گزارش ایسنا؛ این دو
رأس بره آهو حدود  ۷ماه توسط محیطبانان کیش تحت
مراقبتهای ویژه و غذا دهی دســتی قرار داشتهاند و در
پارک آهوان رهاسازی شدهاند.یک رأس از این بره آهوان
توسط کیشــوندان به قرنطینه سایت الکپشتها منتقل
شــده بود که در این مدت با شیر خشک و شاخ و برگ
درختان کنار و کهور تغذیه و نگهداری میشده است.یک
رأس دیگر نیز بر اثر برخورد با خودروهای عبوری دچار
شکستگی در ناحیه مفصل دست شده بود که با حمایت
مالی یک بانوی کیشوند حامی حیات وحش ،در یکی از
مراکز دامپزشکی کیش تحت عمل جراحی قرار گرفت و
پس از چند ماه نگهداری و تیمار و بهبودی کامل در پارک
آهوان کیش رهاسازی شد.

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از کوهشاه احمدی

سرویس شهرســتان //رئیس و شماری از
اعضای کمیسیون عمران مجلس از منطقه
محروم دهســتان کوهشــاه احمدی در
شهرستان حاجی آباد بازدید کردند.

رئیس کمیســیون عمران مجلس گفت:
بخش احمدی یکی از بخشهای بزرگ
و محروم کشور است که آنچنان شناخته
شده نیست.
محمدرضا رضایی افزود :از مســئوالن
کشوری میخواهیم از این منطقه محروم
بازدید داشــته باشــند تا مشکالت را از
نزدیک ببینید و پیگیری کنند.
وی گفت :مشکل تامین آب شرب و نبود
راه مناسب از مهمترین مشکالت این منطقه
است.

رضایی افزود :در دو سال گذشته مجلس
شورای اسالمی هر سال  ۲۰هزار میلیارد
تومان بودجه برای تامین آب و ســاخت
راه در روستاها تصویب کرده است که باید
از این ظرفیت اســتفاده شود .وی گفت:
برای رفع محرومیــت از این منطقه باید
بودجه بیشتری اختصاص یابد تا با تکمیل
طرحهای راه ســازی زیرســاختهای
بهتری برای این منطقه ایجاد شود.
رضایی افزود :تکمیل طرحهای راه سازی
در این منطقه میتواند مسیر ارتباطی این
منطقه و شهرســتانهای جنوب کرمان به
فارس و یزد را نیز کاهش دهد.
معاون ســازمان راهــداری وحمل ونقل
جادهای کشورنیزدرسفربه کوهشاه احمدی

گفت :دردهستان کوهشاه احمدی راههای
روستایی متعددی شــروع شده است که
برای تکمیل نیازمند اعتبارات ملی است.
رضا اکبری افزود :باتوجه به پیگیری اداره
کل راهداری هرمزگان و درخواست مکرر
مردم قرارشــد یک راهدارخانه دربخش
احمــدی ایجاد شــود و ماشــین آالت
راهداری نیز برای آن تامین شود.
وی گفت :با توجه به ســخت گذر بودن
منطقه و لزوم رفع مشــکالت راهداری،
تالش میشــود ایــن راهدارخانه زودتر
راهاندازی شود.
منصورآرامی نماینده مــردم حوزه مرکز
استان درمجلس شــورای اسالمی گفت:
اعضای کمیسیون عمران امسال چندمین

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد

بهبود وضعیت آب در درگهان و ُهلر

سرویس شهرســتان //مدیرعامل آبفا هرمزگان از به
حداکثر رسیدن تولید آبشیرینکن درگهان خبر داد و
آب درگهان و ُه ُلر به یک سوم گذشته
گفت :نوبت بندی ِ
کاهش یافت.

عبدالحمیــد حمزه پور مدیرعامــل آبفا هرمزگان از
افزایش ظرفیت تولید آب شیرین کن درگهان خبر داد
و گفت :با تعویض ممبرانها و افزایش ظرفیت این آب
شــیرین کن از  3هزار متر مکعــب به  5هزار و 800
مترمکعب در شبانه روز ،دوره نوبت بندی ِ
آب مشترکان
درگهان و ُه ُلر به یک ســوم مدت زمان قبل کاهش
یافت .وی گفت :ظرفیت اسمی این آب شیرین کن 5
هزار و  800مترمکعب در شبانه روز بوده که تا پیش
از این با ظرفیت  3هزار متر مکعب در مدار تولید بوده
اما هم اکنون با ظرفیت کامل در مدار بهره برداری قرار
دارد .حمزه پور اظهار داشت :با توجه به موقعیت آب
شیرین کن درگهان و جهت جریان های دریایی که در
منطقه قشــم وجود دارد ،آب خام ورودی آب شیرین

کن حاوی ماســه و ِگل ریز بوده و سبب گرفتگی و
خرابــی ممبران ها و در نتیجه کاهش کیفیت آب خام
ورودی می شد که با خرید و نصب ممبران های جدید
در خرداد ماه امسال ،این سایت به ظرفیت کمی و کیفی
مطلوب رســید .به گفته وی ،عمر مفید ممبرانها در
تمامی سایتهای نمک زدایی حداقل  4سال است اما
در درگهان این میزان به کمتر از یکسال می رسد که با
هزینه  80میلیارد ریال توسط آبفا در مرحله اول تعداد
 218ممبران خریــداری و طی دو هفته ممبران های
جدید نصب شد .مدیرعامل آبفا استان یادآور شد :طی
ده سال گذشته روشهای مختلفی برای بهبود وضعیت
کیفی آب درگهان پیشنهاد شد اما در نهایت با طراحی
و اجرای سیستم پیش تصفیه (به صورت نازل) توسط
سرمایهگذار بخش خصوصی ،این سایت پس از سال
ها با ظرفیت واقعی  5هزار  800مترمکعب وارد مدار
بهره برداری شــد و هم اکنون میزان کدورت()STA
ِ
آب خروجی از سیســتم پیش تصفیه به  0/5رسیده
اســت .به گزارش فارس ،وی تصریح کرد :با تکمیل
ظرفیت آب شیرین کن درگهان ،دوره نوبت بندی ِ
آب
مشــترکان درگهان و ه ُلر به یک سوم مدت زمان قبل
کاهش یافته و  6هزار و  730مشــترک از آب شرب
پایدار بهره مند شدند.
قرارداد احداث آب شــیرین کن درگهان در سال ۸۷
منعقد و دو سال بعد در ســال  ۸۹با ظرفیت  3هزار
مترمکعب به بهره برداری رسیده اما در خردادماه 1401
با ظرفیت واقعی مجددا وارد مدار بهره برداری شد.

باراست که به هرمزگان سفرکرده اند واین
باربه دهستان کوهشاه احمدی برای بازدید
از وضعیت عمران وآبادانی بازدید داشتند.
وی افزود :تامین آب ،نبود راه و بیکاری
سه مشکل اساسی منطقه کوهشاه احمدی
اســت .آرامی افزود :بــا توجه به وجود
معادن در این منطقه ،شایســته نیست که
جوانان بیکار باشــند و در این زمینه باید
از ظرفیت معادن استفاده شود.
مدیرکل آب و فاضالب هرمزگان نیز گفت:
یک مجتمع آبرســانی درکوهشاه شمالی
ساخته شده که با حفر ۳حلقه چاه شماری
از روستاها دارای آب شرب پایدارهستند
و تا سال آینده نیز همه روستاهای منطقه
دارای آب شرب خواهند شد.

عبدالحمید حمزه پور افزود :برای تکمیل و
اجرای طرحهای آبرسانی به  ۲۱روستای
کوهشاه باتوجه به ســخت گذر بودن و
لزوم ســاخت  ۱۶مرکزپمپاژ نیازبه ۱۰۰
میلیاردتومان اعتبارملی واستانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز
خلیج فارس ،وی گفت :اگر امسال و سال
آینده این بودجه تامین شود ،مشکل آب

شرب روســتاهای کوهشاه احمدی حل
میشود.
اهالی ایــن منطقه نیز خواســتار عملی
شــدن وعدههــای مســئوالن در زمینه
محرومیتزدایی از منطقه شدند.
بخش احمدی در ۱۲۰کیلومتری شــرق
شهرستان حاجی آباد واقع است و با ۹۶
روستا جمعیتی حدود ۱۵هزارنفردارد.

فرماندار بندرخمیر:

مدیران ،دستاوردهای دولت را به نحو مطلوب اطالع رسانی کنند

امین درساره سرویس شهرستان//
میرهاشم خواستار گفت :با توجه به
قرار گرفتن در آستانه هفته دولت ،
مدیران دستگاه های اجرایی در زمان
باقی مانده برنامه ریزی کنند خدمات،
دستاوردها و پروژه های قابل افتتاح
را به نحو مطلوب و شایسته در سطح
جامعه انعکاس دهند.

به گزارش خبرنگار دریا ،خواستار
در جلســه شــورای اداری ایــن

شهرســتان با بیان اینکه انعکاس
مطلوب و واقعی خدمات و اقدامات
دولت در شهرســتان حائز اهمیت
است ،افزود :دولت سیزدهم از زمان
آغاز فعالیت تاکنون منشأ خدمات
بسیاری در بخشهای مختلف بوده
که نیاز است این خدمات به مردم
اطالع رسانی شــود .وی در ادامه
با اشاره به ظرفیت های رسانه ها
در اطالع رســانی خدمات دولت،

ضمن تقدیر از تالش های آنان در
انعکاس دســتاورد های دولت در
حوزه های مختلف گفت :با توجه
به جایگاه مهم رسانه ها در سطح
جامعه ،مدیران دستگاه ها باید از
توان آنان در بازتاب دستاوردهای
دولت استفاده کنند تا از این طریق
دســتاوردها و اقدامات دولت به
مردم اطالع رســانی شود .وی در
بخشی از ســخنان خود نیز گفت:

در هفته دولت امســال پروژههای
خوبی در ســطح شهرستان به بهره
برداری خواهند رسید که بهلحاظ
آماری نسبت به سال گذشته رشد
قابل توجهی داشته است .این مقام
مسئول همچنین تاکید کرد :پروژه
های دستگاه اجرایی در هفته دولت
باید صددرصد کامل باشد و هرگونه
نقصی در زمان بهره برداری پروژه
ها پذیرفته نیست.

شهردار قشم:

زیرسازی آسفالت معابر خاکی  ۱۰منطقه شهر قشم به پایان رسید

سرویس شهرستان //شــهردار قشم اعالم
کرد :پروژه زیرسازی آسفالت معابر خاکی و
روکش آسفالت  ۱۰منطقه از معابر شهر قشم
از سوی واحد فنی و عمرانی این شهرداری با
پیشرفت  ۱۰۰درصدی به پایان رسید.
میرداد میردادی اظهار داشــت :این پروژه با
اعتبار  ۲۴میلیارد ریال انجام شده است.
وی ادامــه داد :در اجرای این طرح عمرانی
 ۱۲هزار و  ۶۵۰متر مربع از معابر محلههای
آرامستان زیرانگی ،امام حسن به چاه تنگو،

مســجد توحید ،کوچه ســلمان سه ،کوچه
راهنمایی یک ،ســایت سمن (روبروی اداره
ثبت اسناد و پشت دادگستری) ،انتهای کوچه
شــبنم پنج در شهرک ســام و زال ،خیابان
دانش در شهرک بوستان ،کوچه نرگس سه
در شهرک نریمان و کوچه سنبل  ۲در شهرک
نریمان بــا انجام عملیات فنــی و عمرانی
زیرسازی و روکش آسفالت شده است.
شهردار قشــم (هفتم اردیبهشت  )۱۴۰۱از
اجرای  ۱۲طرح فنی و عمرانی توســط این

شهرداری در سال جاری با اعتباری افزون
بر  ۱۲۹میلیــارد و  ۹۰۰میلیون ریال خبر
داده بود.
طرح زیرســازی آســفالت معابر خاکی و
روکش آسفالت  ۱۰نقطه از معابر شهر قشم
یکی از آن  ۱۲طرح فنی و عمرانی است که
به پایان رســید و  ۱۱طرح فنی و عمرانی
دیگر از سوی شهرداری نگین خلیج فارس
برای زیبایی و آبادانی سرزمین آب و آفتاب
در حال اجرا و انجام است.

آگهی نوبتی هس ماهه اول  1401ثبت پارسیان
بموجب ماده 12قانون ثبت اسناد و امالک و اصالحی مواد  46و59
آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که امالک آنان در سه ماهه
اول 1401قبول درخواست ثبت گردید به شرح ذیل آگهی میگردد :
پالک 1 1711/اصلی بنام بهنام رحیمی فرزند محمد ششدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مساحت  400متر مربع واقع در چهواز
پالک2 1711/اصلی بنام بهنام رحیمی فرزند محمد ششدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مساحت  112449.4متر مربع واقع در چهواز
پالک 13 2176/اصلی بنام احمد قاسمی فرزند غالم ششدانگ یک
باب خانه به مساحت  661.89متر مربع واقع در پارسیان
پالک 31 2223/اصلی بنام فوزیه صمدی فرزند حسن ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت  266.21متر مربع واقع در پارسیان
پالک 19 2224/اصلی بنام فوزیه صمدی فرزند حسن ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت  48.37متر مربع واقع در پارسیان
پالک 300 2566/اصلی بنام مذکور نصوری فرزند حارب و هادی
نصوری فرزند مذکور هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ
یک باب چهاردیواری به مساحت  201.66متر مربع واقع در پارسیان
پالک 301 2566/اصلی بنام مذکور نصوری فرزند حارب و هادی
نصوری فرزند مذکور هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ
چهارباب مغازه به مساحت  235.54متر مربع واقع در پارسیان
پالک 425 2566/اصلی بنام احسان صفری فرزند ابراهیم ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت  589.61متر مربع واقع در پارسیان
پالک 37 2570/اصلی بنام عبداهلل اعزازی فرزند محمد ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت  107.74متر مربع واقع در پارسیان
پالک 38 2570/اصلی بنام عبداهلل اعزازی فرزند محمد ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  247.84متر مربع واقع در پارسیان
پالک 2 3018/اصلی بنام احمد هاشمی فرزند عبدالرحمن ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت  31874.64متر مربع واقع
در دشتی
پالک 3 3018/اصلی بنام احمد هاشمی فرزند عبدالرحمن ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت  6593.86متر مربع واقع در دشتی
پالک 2 3421/اصلی بنام خاتون قاسمی فرزند محمد ششدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مساحت  28861.19متر مربع واقع در عمانی
پالک 2 3633/اصلی بنام قاسم گلستانی فرزند عبداله دوازده سهم
مشاع از چهل و دو سهم  ،خدیجه گلستانی فرزند عبداله شش سهم
مشاع از چهل و دو سهم  ،حمزه گلستانی فرزند عبداله دوازده سهم
مشاع از چهل و دو سهم  ،زینب گلستانی شش سهم مشاع از چهل
و دو سهم و هاجر گلستانی شش سهم مشاع از چهل و دو سهم
یک قطعه زمین محصور و بنای احداثی به مساحت  16930.17متر
مربع واقع در پارسیان

پالک  4031اصلی بنام یوسف شاهینی فرزند محمد ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت  30476.91متر مربع واقع
در کوشکنار
پالک  4133اصلی بنام فاطمه هاشمی فرزند عبدالرحمن ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت  1854متر مربع واقع درکوشکنار
پالک  4164اصلی بنام محمد محمدی فرزندجاسم ششدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مساحت  10100.37متر مربع واقع درکوشکنار
پالک  4185اصلی بنام علی زارعی فرزندسلطان ششدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مساحت  47093متر مربع واقع درکوشکنار
پالک 1 4185/اصلی بنام علی زارعی فرزندسلطان ششدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مساحت 11036.16متر مربع واقع درکوشکنار
پالک 4206اصلی بنام محمد ارایش فرزند احمد شش دانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت  22503.09متر مربع واقع
درکوشکنار
پالک 4289اصلی بنام عبداهلل دلو فرزند حسین ششدانگ یک قطعه
زمین زراعی به مساحت  106150.48متر مربع واقع در کوشکنار
پالک  4398اصلی بنام یوسف جاسم زاده فرزند جاسم ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 32856متر واقع در سروباش
پالک 1 4398/اصلی بنام یوسف جاسم زاده فرزند جاسم
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  6234.25متر مربع
واقع در سروباش
پالک4 5406/اصلی بنام عبداهلل دست افشان فرزندیوسف و
مسعود علی خواه فرزند عبداله هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع
از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  35.14متر مربع واقع
در پارسیان
پالک 93 5721/اصلی بنام حسن حمزوی فرزنداسماعیل ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  342.13متر مربع واقع در پارسیان
پالک 3 5934/اصلی بنام محمد دربان فرزند احمد ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  678.06متر مربع واقع در بوچیر
پالک  6095اصلی بنام جاسم بحری فرزند عبدالرحمن ششدانگ
یک باب خانه به مساحت 171متر مربع واقع در پارسیان
پالک  13696اصلی بنام محمدولی جمالیان فرزند بهزاد ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت  491.4متر مربع واقع در پارسیان-احشام
پالک  14258اصلی بنام محمد غواصی فرزند عبداهلل ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  250متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15087اصلی بنام طیب عبدلی فرزند محمد ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  240متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15115اصلی بنام نجم الدین زارع فرزند هوشنگ ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت  276.76متر مربع واقع در پارسیان

پالک  15245اصلی بنام جاسم کنعانی فرزند محمد ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  287.19متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15262اصلی بنام عبدالرحیم رحیمی فرزند یوسف ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  300متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15645اصلی بنام محمد رحیمی فرزند عبداهلل ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  429.81متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15845.1اصلی بنام حسن علی پرست فرزندعبداهلل
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 419.26متر مربع واقع در
پارسیان
پالک15848اصلی بنام محمد دست افشان فرزند یوسف ششدانگ
یکباب چهار دیواری به مساحت  417.77متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15921اصلی بنام عزیزه خلف زاده فرزندسیف ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 93973.11متر مربع واقع
درروستای سروباش
پالک15922اصلی بنام عزیزه خلف زاده فرزندسیف ششدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مساحت 32351.38متر مربع واقع در روستای
سروباش
پالک 15925اصلی بنام جهان تاب زارع فرزند هوشنگ ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت 240متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15932اصلی بنام ناصر مفتولی فرزند سلطان ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  908.32متر مربع واقع در مغدان
پالک  15933اصلی بنام ناصر مفتولی فرزند سلطان ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  940.37متر مربع واقع در مغدان
پالک  15935اصلی بنام سید محمد هوشمند فرزند سید احمد
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  111784متر مربع
واقع در بهده
پالک  15936اصلی بنام سید محمد هوشمند فرزند سید احمد
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 32870متر مربع واقع
دربهده
پالک  15939اصلی بنام مهدی ترابی فرزند علی جعفر ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت 419.52متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15940اصلی بنام محمد دست افشان فرزندیوسف ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت 372.51متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15941اصلی بنام مهدی ترابی فرزندعلی جعفر ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت 397.72متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15942اصلی بنام مهدی ترابی فرزند علی جعفر ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت 376.02متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15943اصلی بنام مهدی ترابی فرزند علی جعفر ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت 354.26متر مربع واقع در پارسیان

پالک  15944اصلی بنام مهدی ترابی فرزند علی جعفر ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت 438متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15964اصلی بنام فاطمه رحیمی فرزند عبدالفتاح ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت 240متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15970اصلی بنام علی راه انجام فرزند یوسف ششدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مساحت 113059.34متر مربع واقع درسرکوه
شنبه
پالک  15971اصلی بنام عبدالرحمن بلوچی فرزندابراهیم ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3694.8متر مربع واقع در سرکوه
شنبه
پالک  15972اصلی بنام عبداحمید محمدی فرزند محمد ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 54539.2متر مربع واقع
در پارسیان
پالک  15973اصلی بنام عبداهلل بلوچی فرزند محمد ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 9241.42متر مربع واقع
در سرکوه شنبه
پالک  15974اصلی بنام دردو بلوچی فرزند محمد ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت  17901.22متر مربع واقع
در سرکوه شنبه
پالک  15975اصلی بنام علی رکابدار فرزند حسن ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 218.17متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15978اصلی بنام محمد عابری فرزند ابراهیم ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت 256.6متر مربع واقع در پارسیان-احشام
پالک  15986اصلی بنام شیخه نجات فرزند اسماعیل ششدانگ یک
باب خانه به مساحت  348.95متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15988اصلی بنام یوسف علی پور فرزند محمد ششدانگ
یک باب خانه به مساحت 296.95متر مربع واقع در پارسیان-احشام
پالک  15993اصلی بنام مریم حسینی فرزند یوسف ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت 243.18متر مربع واقع در پارسیان-احشام
پالک  15997اصلی بنام یوسف ارزی فرزند مراد ششدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مساحت  13485.32متر مربع واقع در غورزه
پالک  16001اصلی بنام حفصه خلفی فرزند عبداهلل ششدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مساحت 7343متر مربع واقع در پارسیان-
قاس مآباد
پالک  16002اصلی بنام حفصه خلفی فرزند عبداهلل ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت  27120.65متر مربع واقع
در پارسیان-قاسم آباد
پالک  16003اصلی بنام عبدالملک ملک پور فرزند احمد ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  71.23متر مربع واقع در پارسیان

پالک  16005اصلی بنام خالد
آرایش فرزند محمد ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت
قوهقضائیه
 81762.02متر مربع واقع در
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
کوشکنار
پالک  16006اصلی بنام سلطان
جاسمی فرزند یوسف ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 99400متر مربع واقع
در کوشکنار
پالک  16007اصلی بنام احسان صفری فرزند ابراهیم ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت 300متر مربع واقع در پارسیان
پالک  16011اصلی بنام محمدسعید یوسف نژاد فرزند خالد
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 238متر مربع واقع در پارسیان
پالک  16012اصلی بنام احمد یوسف نژاد فرزند یوسف ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت 240متر مربع واقع در پارسیان
پالک  16016اصلی بنام محمد عابدی فرزند ابراهیم ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  269.7متر مربع واقع در پارسیان-احشام
پالک  16021اصلی بنام حسن علی پرست فرزند عبداهلل ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت 245.16متر مربع واقع در پارسیان
پالک  16024اصلی بنام یوسف دستگیر فرزند موسی ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت  982.85متر مربع واقع در غورزه
پالک  16027اصلی بنام عبداهلل ایرانی فرزند علی دوازده سهم مشاع
از چهل و دو سهم  ،فاطمه ایرانی فرزند علی بیست و چهار سهم
مشاع از چهل و دو سهم و حلیمه ایرانی فرزند علی شش سهم
مشاع از چهل و دو سهم یک قطعه زمین به مساحت  29232.7متر
مربع واقع در دشتی
لذا چنانچه اشخاص نسبت به ثبت پالک های فوق واخواهی داشته
باشند میتوانند برابر ماده  16قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی
نوبتی به مدت نود روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و
امالک پارسیان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم دادخواست نماید و گواهی آن را
اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید. /پ
 1708/130م الف
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه مورخ 0105/1401/
تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه مورخ 0106/1401/

عبدالحسینفروتن

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان

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

اگر این عالئم را داشتید بدانید
آبلهمیمونیگرفتهاید
سرویس سالمت  //یک فوق تخصص مراقبتهای ویژه در
خصوص طول مدت بروز و همچنین بهبود بیماری آبله میمون
و ضرورت واکسیناسیون برای افراد پر خطر توضیحاتی ارائه
کرد .دکتر نوید شفیق در خصوص دوره کمون بیماری آبله
میمون گفت :دوره کمون بیماری آبله میمون  ۵تا  ۲۱روز از
زمان مواجهه با عامل بیماری زا است .در گذشته این بیماری
از حیوان به انســان منتقل میشــد اما در حال حاضر این
بیماری از انسان به انسان نیز منتقل میشود و حتم ًا باید از
رابطه خیلی نزدیک و جنسی و ترشحات بزرگ منتقل شود.
وی افزود :گزارشهایی نیز از وجود سوش آبله میمونی بر
روی اجســام نیز دیده شده اما اینکه آیا اینها آلوده کنندگی
دارند یا خیر هنوز جای سوال است و بیشترین احتمال انتقال
از طریق روابط نزدیک و جنســی است و مردم باید فاصله
گذاری اجتماعی را رعایت کنند و به دلیل اســامی بودن
کشورمان احتم ًال اینکه این بیماری بیشتر شود کم است .این
فوق تخصص مراقبتهای ویژه در خصوص موارد ابتالء در
ایران نیز اظهار داشــت :در شمال ایران و جنوب تهران دو
مورد مشاهده شده که مورد تأیید وزارت بهداشت قرار گرفته
است اما در مجموع بعید میدانیم مانند کرونا پاندمی و آندمی
شود اما باید مراقبت و پیشگیریهای الزم انجام شود .وی
گفت :واکســن این بیماری تولید شده ولی نیازی نیست کل
جمعیت کشور این واکسن را تزریق کنند ولی افراد پرخطر
و آنهایی که رابطه نزدیک دارند و افرادی که با ترشــحات
بیمارها در ارتباط هستند باید واکسینه شوند .در کل بعد از
 ۵تا  ۲۱روز که نهفتگی بیماری است عالئم بیماری ظاهر
میشــود که در ابتدا به صورت عالئم سرماخوردگی ظاهر
میشــود و با تب ،بدن درد و بیحالی خود را نشان میدهد.
دکتر شفیق ادامه داد ۳ :تا  ۵روز بعد نیز بثورات پوستی بعد
از شروع تب نمایان میشود و در این مرحله واگیر بیماری
بیشتر میشود که باید از تماس با ترشحات پوستی فرد مبتال
جلوگیری شــود ولی در مرحله کمون هم احتمال آلودگی
میباشد .وی در مورد مرگ و میر این بیماری گفت :مرگ و
میر این بیماری کمتر از کروناست و بیشتر مرگ و میرها در
کشورهای آفریقایی گزارش شده اما کودکان و افراد پر خطر
میتوانند موارد شدیدی را بگیرند .این استاد دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی گفت :هیچ داروی تعیین شدهای برای
آبله میمون فع ً
ال در دســترس نیست و مهمترین گزینه برای
جلوگیری از این بیماری پیشــگیری است و در بیمارهای
ریسک باال واکسیناسیون باید انجام شود و در مجموع هیچ
درمان تأیید شدهای برای این بیماری وجود ندارد .به گزارش
همشهری آنالین وی در خصوص دوره بهبودی بیماری آبله
میمونی گفت :در کل بهبودی کامل این بیماری دو تا چهار
هفته طول میکشد.
***

خبر خوش برای بیماران
نیازمند کاشت حلزون شنوایی

سرویس سالمت  //جلســه بررسی مشکالت مربوط به
تامین قطعات یدکی و تعمیر پروتزهای حلزون شــنوایی
بیماران ناشنوای کاشــت حلزون برگزار و رییس هیات
امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت :با دستور
وزیر بهداشــت ،عالوه بر کاشت حلزون ،هزینه هتلینگ
بیمارســتانی ،هزینه حقالعمل تیم جراحی و هزینههای
جلسات گفتار درمانی نیز از طرف بیمار پرداخت نخواهد
شد .مهندس سیدحسین صفوی ،در جلسه بررسی مشکالت
مربوط به تامین قطعات یدکی و تعمیر پروتزهای حلزون
شنوایی بیماران ناشنوای کاشت حلزون شده ،که با حضور
دکتر نبی زاده ،رییس شورای عالی پزشکی معاونت درمان
وزارت بهداشت ،مهندس مزینانی ،مدیر کل امور تجهیزات
و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت و شرکتهای تامین
کننده پروتز حلزون شــنوایی ،برگزار شد ،گفت :انتظار ما
این بود که صف کاشت برای بیماران نیازمند حتی المقدور
کوتاه شود ،لذا با توجه به هماهنگیهای انجام شده امسال
تعداد بیشــتری پروتز تامین خواهد شد .وی اعالم کرد :با
توجه به دســتور وزیر بهداشت ،عالوه بر کاشت حلزون،
هزینه هتلینگ بیمارستانی ،هزینه حق العمل تیم جراحی
و هزینههای جلســات گفتار درمانــی نیز از طرف بیمار
پرداخت نخواهد شد .در ادامه این جلسه ،مهندس مزینانی،
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی درخصوص
نحوه تامین قطعات یدکی پروسسور حلزون شنوایی ،گفت:
تامین قطعات یدکی با اســتفاده از تسهیالتی که اداره کل
فراهم میکند ،اجرا خواهد شــد .وی بیان کرد :با توجه
به مشکالت مطرح شــده از سوی شرکتهای نمایندگی
سازنده پروتز حلزون شــنوایی درخصوص نحوه ارسال
و بازگشــت قطعات تعمیری و تعویضی ،جهت تسهیل در
امر تامین قطعات تعویضی با مشارکت اداره کل تجهیزات
پزشکی ،همکاری گمرک جمهوری اسالمی ،شرکت های
نمایندگی و هیات امنای صرفهجویی ارزی راهکارهایی
ارائه و مقرر شده ساز و کارهای مربوطه از سوی نهادها و
ت های ذی ربط مورد پیگیری قرار گیرد.
شرک 

غروب آفتاب ۱۹:۳۸:۴۰
اذان مغرب ۱۹:۵۵:۰۱

غروب آفتاب ۱۸:۵۹:۱۲
اذان مغرب ۱۹:۱۵:۳۹

شیراز

اذان صبح ۰۵:۰۸:۰۸
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غروب آفتاب ۱۹:۳۲:۳۶
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فوق تخصص بیماری های کلیه و فشارخون:

فشار خون باال را جدی بگیرید

سرویس سالمت  //فوق تخصص بیماری های
کلیه و فشــارخون ،با اشاره به اینکه باالرفتن
فشار خون معموال عالئم خاصی ایجاد نمیکند،
گفت :فشار خون در صورتیکه کنترل نشود،
باعث آسیب به بخشهای مختلف بدن میشود.

امیرحسین میالدیپور با بیان اینکه فشار خون
باال میتواند به تدریج باعث ایجاد اختالل در
گ های خونی ،کلیه و ســایر
عملکرد قلب ،ر 

اندامهای بدن شــود ،اظهار کرد :در مواردی
فشــار خون به قدری افزایش پیدا میکند که
میتواند زندگی فــرد را تهدید و عارضههای
بالقوه و جدی بههمراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه ممکن اســت فشار خون به
طور ناگهانی افزایش یابد ،اظهار کرد :فشــار
خون  ۱۸یا باالتر از آن بسیار خطرناک است.
میالدیپور گفت :فشار خون چنانچه از عدد

کرمان

یاسوج

یزد
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 ۱۸باالتر رود ،اقدامات باید اورژانسی انجام
شــود ،در این شرایط ممکن اســت بیمار از
سردرد و درد قفسه سینه شکایت کند.
این فــوق تخصــص بیماریهــای کلیه و
فشارخون ،سردرد شــدید همراه با گیجی و
تاری دید ،حالت تهوع و اســتفراغ ،تشویش
و نگرانی شدید ،نفستنگی ،صرع و تشنج را
از نشانههای افزایش بیش از حد فشار خون
عنــوان کرد و گفت :ایــن عالمتها میتواند
زندگی فرد را به شدت تهدید کند .میالدیپور
ادامه داد :در شــرایطی که مطمئن شدید فشار
خون باال است ابتدا بیمار را به حالت نشسته یا
نیمه نشسته قرار دهید ،فعالیتهای او را بهطور
کامل متوقف کرده و برای چند دقیقه یا تا زمان
از بین رفتن احســاس گیجی یا سر درد از او
بخواهید نفس عمیق بکشید.
وی با اشــاره به اینکه افزایش ناگهانی فشار
خــون میتواند در نتیجه انجــام فعالیتها یا
حرکتهای شدید یا بیش از حد نیز ایجاد شود،
گفت :در این شرایط الزم است فعالیت متوقف
شده و به بدن استراحت داده شود.
فوق تخصص بیماریهای کلیه و فشارخون،
با بیان این موضوع که فشار خون میتواند در
نتیجه استرس یا تشویش نیز افزایش پیدا کند،
خاطرنشان کرد :در صورتی که این شرایط علت
افزایش فشار خون باشد ،بهتر است دراز کشیده

یا نشسته و از نفس کشیدن آرام ،عمیق و همراه
با آرامش برای بهبود وضعیت خود استفاده کنید
و انجام ایــن کار را تا زمانی ادامه دهید که با
بهبود عالمتهای بیماری مواجه شوید.
وی با تاکیــد بر این که همزمــان با رعایت
توصیهها برای کنترل و یا افزایش ناگهانی فشار
خون در خانه ،میتوان از داروهای کنترل فشار
خون نیز استفاده کرد ،هشدار داد :فشار خون
را نباید به یکباره با قرص و دارو پایین آورد،
توصیه میشــود در این حالت ضمن تماس با
اورژانس اگر بیمار سابقه فشار خون دارد به او
داروهای کاهش فشار خون را بخورانید.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشــتی ،با یادآوری اینکه در صورت وجود
عالمتهای ابتالء به فشار خون باال به سرعت
با اورژانس تماس بگیرید توصیه کرد :در این
موارد ضمن حفظ خونسردی خود و تماس با
اورژانس سعی کنید تا جای ممکن از استرس
بیمــار نیز بکاهید.وی ادامــه داد :در گام بعد
فشار خون بیمار را چک کنید ،تفاوتی ندارد،
میتوانید از دســت راست یا چپ بیمار برای
سنجش فشار خون استفاده کنید .میالدیپور
ادامه داد :اگر فشار خون فرد در پی استرس ۱۴
تا  ۱۵باشد نیازی به اقدامات اورژانسی نیست
ولی اگر فشــار خون  ۱۸تا  ۲۰باشــد بسیار
خطرناک و باید اقدامات اورژانسی انجام شود.

متخصص ویروس شناسی
پزشکی:

سرویس ســامت  //یک متخصص
ویروس شناسی پزشکی گفت :شیوع
عالیم گوارشی واریانت امیکرون زیر
شاخه  BA۵در کودکان بیشتر است
که تهوع ،اســتفراغ ،اسهال و شکم
درد را شامل میشود.

دکتر آذرخش آذران در برنامه طعم
زندگی سیمای خوزستان بیان کرد:
 ۸۰درصد افراد عالیم خفیف کرونا
را تجربه میکنند که در بزرگســاالن
سردرد شدید ،آبریزش بینی ،احتقان
یــا گرفتگی بینــی ،گرفتگی صدا،
احتقان دردناک ســینوسها و یا به
دنبال آن تب ،تعریق شبانه ،دردهای
عضالنی در کمر و ساق پا و احساس
ناخوشی و خستگی را به دنبال دارد
اما در کودکان شیوع عالیم گوارشی
بیشتر است که البته در بزرگساالن هم
اتفاق میافتد.

غروب آفتاب  ۱۹:۳۷:۴۵غروب آفتاب ۱۹:۲۷:۵۵
اذان مغرب  ۱۹:۵۴:۲۵اذان مغرب ۱۹:۴۴:۴۹

شیوع عالیم
گوارشی زیر شاخه
جدید امیکرون در
کودکان بیشتر است

وی افزود :این زیر شــاخه امیکرون
بســیارعفونی و با قابلیت ســرایت
باالســت و بیشتر سیســتم تنفسی
فوقانی درگیر میشود.
آذران ادامــه داد :در حالت خفیف
ابتال به کرونا ،عالیم در طول یک یا
 ۲هفته فروکش میکند اما در موارد
شدید با توجه به سن و سیستم ایمنی

سرویس سالمت  //متخصصان از فواید مصرف
قهوه زیاد گفتهاند اما از میزان مجاز مصرف و
مضرات آن هم خبر دارید؟ خانمها و نوجوانان
به خصوص ،باید مراقب میزان مصرف روزانه
قهوه خود باشند تا دچار این مشکالت نشوند.

قهوه یکی از نوشــیدنیهای محبوبی است
که با عطر دلپذیر و کافئینش ،حس نشــاط
و ســرزندگی را در انسان تقویت میکند؛ با
این حال ،حرف و حدیثهای زیادی درباره
کافئین موجود در این نوشیدنی قدیمی وجود
دارد؛
برخی کارشناسان تغذیه معتقدند که قهوههای
امریکانو و الته ،کافئینی برابر با یک شــات
اسپرســو دارند ،زیرا از یک میزان مشخص
قهوه اسپرســو تهیه میشــوند؛ یک فنجان
اسپرســو ،معادل حجمی  ۶۰سیســی۷۵ ،
میلیگرم کافئین دارد و یک فنجان قهوه ترک،
به همان حجم ،حــدود دوبرابر کافئین۱۲۰ ،
میلیگرم ،دارد ۱۰۰ .سیسی قهوه فرانسه اما
بیشــترین میزان یعنی  ۲۰۰میلیگرم کافئین
دارد و دو قاشــق قهوه فوری ،کمترین میزان

فرد ،دوره بیماری طوالنیتر خواهد
بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشــکی جندی شــاپور اهواز در
خصوص مدت زمان قرنطینه بیمار
گفت :از زمان مثبت شــدن تست و
خفیف بــودن عالیم فرد پس از پنج
روز قرنطینه اگر به مدت  ۲۴ساعت

یعنی  ۶۰میلیگرم کافئین به بدن وارد میکند.
گذشــته از فواید شناخته شده مصرف قهوه،
تحمل بدن افراد مختلف نسبت به میزان کافئین
روزانه دریافتی متفاوت است .به طور کلی و
بر اســاس نظر دکتر الدن گیاهی ،متخصص
تغذیه ،بزرگساالن مجازند  ۴۰۰میلیگرم در
روز کافئین دریافت کنند؛ در مورد نوجوانها
و افراد زیر  ۱۲سال ،بهتر است میزان کافئین
روزانه  ۲.۵میلیگرم بــه ازای هر کیلو وزن
باشد .یعنی یک نوجوان  ۳۵کیلوگرمی مجاز
است که حدود  ۷۰میلیگرم یعنی حدود یک
فنجان قهوه مصرف کند.
مصرف بیش از حــد قهوه و افزایش کافئین
در بدن میتواند ما را عصبانی کند و افزایش
ضربان قلب ،افزایش فشار خون ،اضطراب و
مشــکالت خواب را در پی داشته باشد .در
مورد زنان بهخصوص ،مصرف قهوه مالحظات
بیشــتری هم دارد؛ طبق دســتورالعملهای
ســازمان غذا و داروی آمریکا ،نوشیدن سه
تا پنج فنجان قهوه در روز با حداکثر مصرف
 ۴۰۰میلیگرم کافئین برای اکثر زنان بیخطر

بدون مصرف مســکن ،تب را تجربه
نکند میتواند از قرنطینه خارج شده
و به مدت پنج روز دیگر در جمع با
ماسک حاضر شــود اما در صورت
شدید بودن بیماری قرنطینه  ۱۴تا ۲۱
روز به طول میانجامد.
وی با بیان اینکه با تزریق دوز یادآور
واکسن ابتالی افراد خفیف تر خواهد

بود بیان کرد :اثر بخشــی واکسنها
پایین آمده چون باید به روز رسانی
شوند با این وجود با تزریق ُدز یادآور
میزان آنتی بادی افزایش پیدا میکند.
آذران در خصوص زمان مناســب
تزریق واکســن پس از ابتال به کرونا
اضافه کرد :در بزرگســاالن  ۲۸روز
پس از شــروع عالیم امکان تزریق
واکســن وجود دارد اما در کودکان
فاصله  ۱۲هفتهای نیاز است؛ البته در
صورتی که کودک بیماری زمینهای
مانند دیابت یا قلبی عروقی داشــته
باشــد یا با یک فرد بزرگسال مبتال
به بیماری زمینــهای زندگی میکند
بهتریــن زمــان تزریق همــان ۲۸
روز پس از بهبودی اســت .واکسن
سینوفارم برای زنان باردار و کودکان
ایمن و کم خطر است.
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طالعبینی
فروردین :

امروز با این که نیت های خوبی در سر دارید به شدت
احساس بی قراری می کنید .نمی توانید آرام بگیرید،
زیرا به نظر می رسد که اورانوس نا آرام نمی خواهد
ســیاره ی کلیدی شما را که مریخ اســت به حال خودش بگذارد.
این فعل و انفعاالت کهکشانی ممکن است شما را به دام عصبانیت
بکشــاند .از این تحریک پذیری که دچار آن شده اید نفعی به شما
نمی رسد ،پس بگذارید همه بدانند که چه قدر حساس هستید ،اما
حواس تان باشــد که به حد و حدود آن ها تجاوز نکنید و نگذارید
همه چیز بدتر شود.
اردیبهشت :

امروز ممکن است درباره ی اختالفات شدیدی که در
یک رابطه اتفاق افتاده قضاوت اشتباه کنید .به غلط
فکر می کنید که می توانید فقط با یک حرکت جادویی
به همه ی مشکالت پایان دهید .اما باید بدانید که اختالفات به وجود
آمده را نمی توانید به این آســانی هــا رفع کنید .باید راهکاری در
پیش بگیرید تا آتش زیر خاکســتر شعله ور نشود ،مث ً
ال می توانید
ریشهای به قضیه نگاه کنید و با کسانی که دوست شان دارید مهربان
تر و نرم تر باشید.
خرداد :

به طرز ناموفقی تالش می کنید تا آن چه را که دیگران
به وضوح در حرکات و رفتار شــما می بینند انکار
کنید ،اما واقعیت این اســت که اقدامات شما آشکارا
نیتهای تان را برمال می سازد .انکار این قضیه فقط وقت تلف کردن
است ،پس بهتر است بدون این که مقاومت کنید پیامد کارهای تان
را بپذیریــد .باید آن چه را در فکرتان می گذرد با دیگران در میان
بگذارید و حقیقت را پنهان نکنید ،بعضی از اطرافیان تان حق شان
است که تمام ماجرا را بدانند.
تیر :

امــروز این قابلیت را دارید که بهترین های تان را به
نمایش بگذارید ،اما یادتان باشد که لزومی ندارد دست
به اغراق و بزرگنمایی بزنید .غلو نکنید ،زیرا دیگران
این حرکت شما را نوعی نشانه ی عدم امنیت خواهند دید .اگر نسبت
به حقیقت خود آگاه باشید و زیاده روی نکنید  ,می توانید بدرخشید.
مرداد :

امروز به نظر می رسد که با دو رویه ی متفاوت روبرو
هستید .ترس از آســیب پذیری موجب می شود تا
نصفی از روز را با احساس خجالت دست و پنجه نرم
کنید .اکنون ماه به نشانه ی شما بازگشته است ،از این رو احتیاطی که
در ابتدای روز داشتید کم کم به رفتاری مثبت تر و اجتماعی تر تبدیل
خواهد شد .لزومی ندارد که دلیل تغییر رفتارتان را به کسی توضیح
دهید ،فقط آن کاری را انجام دهید که فکر میکنید درســت است و
بگذارید که عشق و دوستی راهنمای شما باشد.
شهریور :

اگر چه تصمیم ندارید که همه چیــز را رو کنید ،اما
می خواهید بخشی از احساســات تان را به نمایش
بگذارید .اما یادتان باشــد که این اقدام می تواند شما
را در یک وضعیت غیر منتظره قرار دهد و نقاط ضعف تان را آشکار
نماید .بدانید که با این رفتار چیزی به دست نخواهید آورد ،همه چیز
خودش به طور طبیعی و در زمان مناسب اتفاق می افتد .اکنون باید
به رویاهای تان توجه کنید تا مسیر آینده را به شما نشان دهند.
مهر :

به این  ۴دلیل مصرف قهوه خود را کم کنید
است .اما...
اما اگر باردار یا شیرده هستید ،قوانین متفاوت
اســت و حتما باید با پزشک متخصص زنان
و زایمان خود مشورت کنید .اگر قهوه باعث
عصبانیت شما میشود ،مراقب باشید که در
مصــرف آن زیادهروی نکنید و با نوشــیدن
یک فنجان قهوه در روز یا حتی اســتفاده از
قهوههای بدون کافئین ،دی کف ،تمایل خود
را برطرف کنید.

جالب اینکه شــما میتوانید با افزودن برخی
ادویهها ،میزان ســالم بودن نوشیدنی خود را
افزایــش دهید .مثال به جای مصرف خامه و
شکر ،سعی کنید با افزودن شیر به قهوه خود
اضافه کنیــد تا طعم آن را مالی م کنید .اضافه
کردن حدود یک چهارم قاشــق چایخوری
از عصاره وانیــل ،هل ،دارچین و حتی پودر
کاکائو هم طعم و خاصیت قهوه شما را افزایش
خواهد داد.

مــی دانید که اگر اکنون درباره ی یک موضوع خاص
سکوت کنید می توانید برنامه های تان را پیش ببرید،
اما وقتی دوستان و آشنایان تان از شما سؤال می پرسند
دیگر نمی توانید مهر خاموشی بر لبان تان بزنید .حواس تان باشد که
آن هــا را تا چه حد در جریان امور قرار می دهید ،یعنی قبل از این
که چیزی بگویید باید به همه ی جوانب فکر کنید .یادتان باشد حرفی
را که زده شده نمی توانید پس بگیرید ،پس حواس تان جمع باشد.
آبان :

نیازی نیست دنبال سرگرمی بگردید ،امروز اطرافیانتان
تفریحات زیادی تدارک دیده اند که شما را هم به آنها
دعوت خواهنــد کرد .این اجــازه را دارید که کمی از
انجام کارهای روزمره فارغ شوید ،اما یادتان باشد که باید مهمترین
وظایفتان را هر طور شده انجام دهید و بعد به تفریحات تان بپردازید.
بعضی چیزها اجتناب ناپذیر اســت ،کارهای نیمه تمام که خودشان
انجام نمی شوند ،شما باید به آن ها رسیدگی کنید .اگر امروز تعهدات
اساســی خود را نادیده بگیرید ممکن اســت فردا برای تان مشکل
درست شود.
آذر :

مدام به فکر ســفر و گردش هســتید ،به همین خاطر
نمیتوانید به وضعیت موجود پایبند بمانید .نمی دانید
چه قدر مــی توانید صبر کنید تا زمــان عملی کردن
نقشــههایتان فرا برسد .باید بدانید که برای ارضای این حس نیازی
نیست حتم ًا به یک سفر دور و دراز بروید .به خاطر ماجراجویی نباید
امنیت خود را به خطر بیندازید .باید راهی پیدا کنید تا بدون به هم زدن
شرایط حاضر به هیجانی که می خواهید دست پیدا کنید.
دی :

اکنون باید یک نمایش حســابی ترتیب دهید تا همه
بفهمند که وقتی موضوع شادی و تفریح در میان است
تــا چه اندازه می توانید جدی باشــید .قبل از این که
با دوســتان یا خانواده به خوش گذرانی بروید باید اول از همه یک
برنامهی دقیق تدارک ببینید .البته شرایط حاضر در حال تغییر است
و شاید مجبور شوید برنامه های تان را کمی دست کاری کنید .برای
این که به لذت های مورد نظر دست پیدا کنید باید از خودتان انعطاف
پذیری نشان دهید.
بهمن :

اکنون تصمیم دارید که زندگی تان را ســاده تر کنید،
اما متأســفانه روابط تان با دیگران بد جور پیچ و تاب
خورده است .ممکن است با دیگران اختالف نظر داشته
باشــید ،اما هیچ راهی هم برای برون رفت از این وضعیت به نظرتان
نمی آید .اگر این قضیه را نادیده بگیرید فشــار بیشتری به شما وارد
می شود .نباید فقط خودتان حرف بزنید و خواسته های تان را بیان
کنید ،بلکه گوش شــنوا هم داشته باشید و به دیگران فرصت حرف
زدن بدهید.
اسفند :

شاید دل تان بخواهد که کمی هم بدون فکر عمل کنید،
اما یادتان باشد که امروز به نفع تان است که از سرعت
خود بکاهید و سالمت مسیر را بر هم نزنید .برنامه ای
که ترتیب داده اید بسیار سخت گیرانه به نظر می رسد و تمایل دارید
که رفتاری غیر معمول را در عملی کردن آن در پیش بگیرید .باید یاد
بگیرید که تعادل را برقرار سازید ،هم به احساسات تان توجه کنید و
هم به ذهن خالقی که دارید.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام جعفر بن محمدالصادق علیه السالم :هرکس تیغ ستم برکشد با همان تیغ کشته شود.
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دستور رئیس جمهور برای برخورد با متخلفان فوالد مبارکه
در جلسه هیات دولت صورت گرفت؛

گروه خبــر  //رئیس جمهور ضمن
تشــکر از وزیر صمــت در ایجاد
تغییرات مدیریتی در فوالد مبارکه
در همان ابتدای شــروع به کارش
دستور داد که همه کسانی که تخلف
آنها در فوالد مبارکه محرز شده از

کار برکنار شوند و به تخلفات آنها
برابر ضوابط و مقــررات در مراجع
صالح رسیدگی شود.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در هیأت
دولت با اشــاره به انتشار گزارش نتیجه
تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فوالد
مبارکه تاکید کرد :دولت ،ایجاد شــفافیت
و نظارت بر شــرکتهای دولتی را افزایش
میدهد و خــود را موظف میداند با هر
گونه مصادیق فساد برخورد کند.
رئیس جمهور ،ضمن تشکر از وزیر صمت
در ایجــاد تغییرات مدیریتــی در فوالد

مبارکه در همان ابتدای شــروع به کارش
دستور داد :تمام کســانی که تخلف آنها
در فوالد مبارکه محرز شده از کار برکنار
شــوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و
مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.
آیــت اهلل رئیســی ســاماندهی وضع
شــرکتهای دولتــی و اصالح شــیوه
انتصابات در هیات مدیره شــرکتها را
یک ضرورت بر شــمرد و خاطر نشان
کرد :وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول
شرکتهای زیر مجموعه خود نهایت دقت
را در بکارگیری نیروی انســانی صالح،

خبره و کارآمد داشته باشند تا بیت المال
صیانت شود .رئیس جمهور متعهد بودن
شرکتهای دولتی به انجام مسئولیتهای
اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت :البته
شرکتهای دولتی نمیتوانند به بهانه انجام
مسئولیتهای خود به هر شخصی بدون
ضابطه پرداختهای هنگفت داشته باشند.
آیت اهلل رئیســی به وزیر رفاه ماموریت
داد :ضمن تشــکیل کمیتــه ای مرکب از
وزارتخانه های مرتبط در مدت  ۱۵روز،
آیین نامــه ای به منظور نظاممند کردن و
شفافیت نحوه هزینه کرد ردیف مسئولیت

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس :

استاندار هرمزگان در آیین گرامیداشت روز خبرنگار:

زمین برای ساخت مسکن خبرنگاران در نظر گرفته شده است عامل مرگ و قطع عضو مردم با خودروهای بی کیفیت داخلی چه کسی است؟

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

گروه خبر  //مهدی دوستی استاندار
هرمزگان ،در آیین گرامیداشت روز
خبرنگار ضمن تسلیت ایام شهادت
حضــرت اباعبداهلل الحســین علیه
السالم و تبریک روز خبرنگار گفت :ما
غیر از عرصه اقتصاد ،در عرصه رسانه
هم با دشــمن در حال جنگ هستیم
که در واقع جنگ روایتها اســت و
اصلیترین ســربازان این عرصه هم
خبرنگاران هستند که همه امید نظام
به آنها است و با علم به این موضوع
اســت که رهبری معزز تکلیف جهاد
تببین را بر دوش مردم و رســانهها
گذاشتند.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی افزود :سالح
دشمن در جنگ رسانهای با ما پمپاژ ناامیدی
و یاس است و تالش شان بر این امر منعطف
شده است که بگویند جمهوری اسالمی ایران،
ناکارآمد است و نمیتواند جامعه را اداره کند
اما در این بین وظیفه ما این است که با کار
و عملکرد خودمان خالف گفتههای دشمن
را ثابت کنیم و مســائل مردم را در جهت
رضایت بخشی و افزایش سرمایه اجتماعی
نظام حل و فصل کنیم .اســتاندار هرمزگان
بیانکرد :رسانه ها با نقد منصفانه میتوانند
به ما کمک کنند ،چنانچه چند ماه پیش که

سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
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چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
یزد علیرضا حائری زاده
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۱۷۷۷۴۶۰۲۰
بوشهر سید ابوالحسن جعفری

روزشمار مصوبات سفرهای شهرستانی را
تهیه کردیم غالبا مخالف بودند اما معتقدم که
وقتی شما خبرنگاران و رسانهها فشاری را
میآورید موجب میشود با وجود فشاری
که به ما میآید کار هم سرعت بیشتری پیدا
کند و فکر میکنم این امر مدل خوبی است
چرا که هیچ اصالتی برای تصویرســازی
ظاهری قائل نیســتم و قائل بر کار اصولی
هســتیم .وی ادامه داد :ما هیچ وقت ادعا
نکردیم که می توانیم  ۱۰۰درصد قولهایمان
را عملی کنیم اما با کمک شما تالش خواهیم
کــرد اکثر قولهایمان را عملی کنیم و خود
را موظف به پاسخگویی میدانم و در آغاز
هفته دولت با عدد ،رقم و شاخصهای نسبی
مسائل را بیان خواهیم کرد .مهندس دوستی
عنوانکرد؛ در حوزه بهبود شــرایط زیستی

خبرنگاران نیز باید اقداماتی انجام دهیم و
در حوزه مسکن بنا داریم یک کاری را برای
هنرمندان و خبرنگاران انجام دهیم و زمین
در یکی از نقاط خوب شــهر برای ساخت
مسکن خبرنگاران در نظر گرفتهایم .وی با
تاکید بر انصاف و اخالقمداری گفت :تزریق
منابع در دولت سیزدهم به استان هرمزگان
واقعا بینظیر بوده است چنانچه همین امروز
بعد از ســفر دکتر مرتضوی معاون اجرایی
رییس جمهور از طرف دولت بیش از ۱۲۰۰
میلیارد تومان منابع جدید به استان تزریق
شد و در همین هفته دولت  ۲۰میلیارد دالر
کلنگزنی در استان خواهیم داشت امیدوارم
بــا اتفاقاتی که میافتد روزهای روشــنی
برای آینده ایران عزیــز و هرمزگان عزیز
در راه باشد.

رییس اتاق بازرگانی هرمزگان عنوان کرد

تسهیل در صدور مجوزها ،بزرگ ترین دغدغه شرکت های دانش بنیان

گروه خبر  //رییس اتــاق بازرگانی هرمزگان
گفت :تســهیل در صدور مجوزها و کم شدن
بوروکراســی های اداری در امورات مربوط به
شــرکت های دانش بنیان ،بزرگ ترین دغدغه
این شرکت ها است.
به گزارش خبرنگار دریا  ،محمدرضا صفا در شصت
و چهارمین نشســت شــورای گفتگو دولت و بخش

خصوصی با محوریت بررســی مسائل و مشکالت
شــرکت های دانش بنیان اظهار داشت :شرکت های
دانش بنیان ازجمله مؤثرترین عوامل ایجاد اشــتغال،
نوآوری ،توسعه سیستم های اجتماعی و شکل گیری
و رشــد اقتصاد دانش بنیان در هر کشوری هستند و
بدون شک آن چیزی که رهبر معظم انقالب به عنوان
شعار سال اعالم می کنند نیاز جدی کشور است.
وی افزود  :افزایش اشــتغال زایی ،فروش ،صادرات
و تشکیل سرمایه ماحصل فعالیت شرکت های دانش
بنیان در عرصه اقتصاد و کمــک به انتقال فناوری از
بخشهای تحقیقاتی به بخش های تولیدی و صنعتی
نتیجه فعالیت این گونه شرکت ها در زمینه فناوری است.
صفا ادامه داد :بر اســاس ارزیابی های صورت گرفته
تسهیل در صدور مجوزها و تخصیص فضای مناسب
به شــرکتهای دانش بنیان مهم ترین خواسته شرکت
های دانش بنیان است.رییس اتاق بازرگانی هرمزگان
بیان داشــت :واگذاری پروژه ها از سوی دستگاه های

اجرایی به شرکت های دانش بنیان می تواند به تکامل
و تقویت این شرکت ها کمک شایانی نماید.وی تصریح
کرد :در حال حاضر  46شرکت دانش بنیان در استان
هرمزگان فعالیت دارند و نبایــد منابع خدادادی را به
صورت خام صادر کرده و محصوالت با ارزش افزوده
حاصل از آنهــا را با هزینه دهها برابری وارد کنیم.این
مسوول ادامه داد :یکی از چالشهای مهم دیگری که
شرکتهای دانشبنیان کشورمان با آن مواجه هستند،
ت نشناختن ظرفیتها و
ناشناخت ه بودن و به رســمی 
توانمندیهای آنها توسط شرکتهای بزرگ است؛ در
سالهای اخیر شرکتهای بزرگ عادت کردند بسیای
از نیازهای خودشان را از خارج از کشور تامین کنند.
صفا افزود :متاسفانه فضای کسب و کار در کشور فضای
مناسبی نیست و موانع و مشکالت بسیار زیادی برای
فعاالن اقتصادی وجود دارد و شرکت ها با مشکالت
عدیده ای روبرو هستند که این مشکالت برای شرکت
های دانش بنیان و استارتاپ ها شاید بیشتر هم باشد.

س کل دادگستری هرمزگان خبر داد
رئی 

ترخیص  ۱۷۰۰کانتینر کاالی متروکه موجود در انبارهای اموال تملیکی

گــروه خبــر  //رئیــس کل
دادگســتری هرمزگان از ترخیص
 ۱۷۰۰کانتینر کاالی متروکه موجود
در انبارهــای امــوال تملیکی این
اســتان به ارزش بیش از  ۱۲هزار
میلیارد ریال در پنج ماهه نخست
امسال خبر داد.
در جلســه ای بــا حضــور رئیس کل
دادگستری هرمزگان ،دادستان بندرعباس،
مدیــر و کارکنان اموال تملیکی اســتان،
مدیران بنادر و دریانوردی و مســئوالن
چند شــرکت بزرگ کانتینری ،مهمترین
مســائل مرتبط با حوزه اموال تملیکی از
جمله پیگیری معدوم سازی  ۳۲۰کانتینر
کاالی فاسد شــدنی و پیگیری مصوبات
ســفر معاون رئیس جمهــور و رئیس
سازمان امور استخدامی کشور و مصوبات
سفر رئیس سازمان اموال تملیکی کشور
به اســتان هرمزگان پیگیری شد.مجتبی
قهرمانی در این نشســت اظهار داشــت:
پس از ســفر رئیس قوه قضاییه به استان
هرمــزگان و بازدید ایشــان از انبارهای
اموال تملیکی ،تأمین امکانات و تجهیزات
الزم جهت تخلیه و بارگیری با همکاری
دستگاه های متولی ،معدومسازی کاالهای
تاریخ مصرف گذشته و برگزاری مزایده
به صورت مستمر در دستور کار دستگاه
قضایی اســتان هرمزگان قرار گرفته که

اجتماعی این شــرکتها ،تدوین و برای
تصویب به دولت پیشنهاد دهد.
رئیــس جمهــور در بخــش دیگری از
ســخنانش با اشــاره به اقدامات دولت
در یکســال گذشته برای بهبود وضعیت
اقتصادی کشور تاکید کرد :تبیین خدمات
دولت برای مردم و بویژه نخبگان ،موجب
امیدآفرینــی در جامعه و افزایش اعتماد
عمومی میشود.
آیتاهلل رئیســی در بخــش دیگری از
ســخنانش با اشاره به گزارش وزیر امور
خارجه در خصوص آخریــن اقدامات

صــورت گرفته برای رفــع تحریمها ،از
اقدامات این وزارتخانه و تیم مذاکرهکننده
کشــورمان نیز قدردانی کرد و گفت :در
هیچ نشســت و مذاکراتی از حقوق ملت
کوتاه نخواهیم آمد.
به گزارش قــدس آنالین ،رئیس جمهور
با بیان اینکه دولــت مردمی تالش برای
پیشرفت کشور و رفع مشکالت را با قوت
ادامه خواهد داد ،تصریح کرد :این دولت،
زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره
نزده و همه برنامههای توسعهای کشور با
جدیت پیگیری میشود.

به موفقیت های قابــل توجهی در تعیین
تکلیــف اقالم موجــود در انبارهای این
ســازمان منجر شده است.وی با اشاره به
گوشه ای از این موفقیت ها اعالم کرد :با
توجه به آمار ،ترخیص کاالهای متروکه
توســط اداره کل اموال تملیکی اســتان
هرمزگان نســبت به مدت مشابه پارسال
 ۸برابر افزایش یافته اســت.قهرمانی با
اشاره به دستورات و تأکیدات رئیس قوه
قضاییــه در خصوص لزوم تعیین تکلیف
اموال موجود در انبارهای ســازمان جمع
آوری و فروش اموال تملیکی ،گفت :در
راستای اجرای سیاست های ابالغی ،در
پنج ماهه نخســت امسال ۱۷۰۰ ،کانتینر
کاالی متروکه موجود در انبارهای اموال
تملیکی اســتان هرمزگان به ارزش بیش
از  ۱۲هــزار میلیارد ریال پس از تحویل
توسط سازمان اموال تملیکی به گمرک،
ترخیص شده است.رئیس کل دادگستری
هرمزگان ،کانتینر های ترخیص شــده را
شامل تجهیزات صنعتی ،مواد اولیه ،ماشین
آالت و انواع کاالهای مصرفی عنوان کرد
و خاطرنشان ســاخت :این اقالم پس از
تحویل به صاحبان کاال ،روانه بازار شدهاند
که در نتیجه آن ،میــزان قابل توجهی از
نیاز کشــور به این کاالها تأمین میشود.
وی با بیان اینکه فــروش اموال تملیکی
اســتان هرمزگان در پنج ماهه نخســت

امســال ۷۲۰ ،میلیارد تومان بوده است،
افزود :با توجه به اینکه میزان فروش اموال
تملیکی استان هرمزگان در پنج ماهه اول
ســال  ۱۴۰۰حدود  ۱۳۰میلیارد تومان
بوده ،افزایش شــش برابری فروش اموال
تملیکی در این بازه زمانی در مقایســه با
سال گذشته را شاهد هستیم.
قهرمانــی در ادامه یادآور شــد :مطالبه
ریاست محترم قوه قضاییه ،آسیب شناسی،
تحلیل و حل کلی موضوع ساماندهی به
انبارهای اموال تملیکی می باشــد و بر
این اســاس با توجه به قرار گرفتن حل
مصادیق در اولویت بعدی ،همه متولیان امر
باید تمامی تالش خود را بکارگیرند تا به
صورت ریشه ای مشکالت و مسائل این
حوزه را حل و فصل کنند.وی از اقدامات
و تالش های بی وقفــه مدیر و کارکنان
اداره کل اموال تملیکی استان در پیشبرد

مأموریت های محوله که موجب تحوالت
چشمگیر در این خصوص با جلوگیری از
رســوب کاالها و سرعت عمل در تعیین
تکلیف اموال تملیکی شده است ،قدردانی
کرد.رئیس کل دادگســتری هرمزگان در
پایان تأکید کرد :خوشبختانه سازمان اموال
تملیکی پس از بازدید رئیس قوه قضاییه
حرکت رو به جلویی داشــته و مطمئن ًا با
ادامه این روند ،گامهای بلندی در جهت
تالمال برداشته خواهد
صیانت از اموال بی 
شد.به گزارش مهر ،گفتنی است؛ در این
جلســه ،پرونده  ۱۲۰دستگاه خودروی
وارداتی متعلق به شــرکت نگین خودرو
نیز به صورت ویژه مورد رســیدگی قرار
گرفت که در نتیجه آن با توجه به ترخیص
بیست عدد از این خودروها ،جهت تسهیل
امور برای ترخیص یکصد خودروی دیگر،
تدابیر الزم اتخاذ گردید.

گروه خبر  //نماینــده مردم بندرعباس
گفت :اگر مجلس قوی عمل کند ،شاهد
اشکهای مظلومانه کارگران زحمت کش،
چند شیفت کار کردن بازنشستگان برای
گذران زندگی ،حسرت جوانان برای شغل
و از دست رفتن محصوالت کشاورزان با
دستهای پینه بسته نخواهیم بود.
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس ،قشــم،
حاجیآباد ،ابوموسی و بندرخمیر در خانه ملت،
در نطق میان دســتور در صحن علنی مجلس
با اشــاره به این که طی ادوار مختلف نطقهای
بیشماری درباره توجه به معلمان ،بازنشستگان،
کارگران ،کشــاورزان ،اشتغال ،مسکن ،گرانی و
مبارزه با فســادهای اقتصادی از صحن علنی
مجلس پخش شــده و مردم هم با این کلمات
و جمالت عادت کردند اما گالیهمند هستند که
اتفاقی نمیافتد.
وی پاسخ به این سوأل اساسی را متوجه هیأت
رییسه مجلس دانست و بیان داشت :اگر در این
مدت چند مورد از مشکالت اساسی و مهم کشور
در دستور کار مجلس قرار میگرفت و وزرای
مربوطه زیر چتر نظارتی قرار میگرفتند امروز
وضع کشــور بهتر از این میشد و اگر مجلس
بــه طور جدی ،وزرای اقتصــاد ،صمت ،جهاد
کشــاورزی ،تعاون و راه و شهرسازی ...را زیر
ذره بین نظارتی خود قرار میداد امروز معلمان ما

امروز این قدر مستأصل و نگران نبودند.
مرادی ادامــه داد :اگر مجلس قوی عمل کند،
شــاهد اشــکهای مظلومانه کارگران زحمت
کش ،چند شیفت کار کردن بازنشستگان برای
گذران زندگی ،حسرت جوانان برای شغل و از
دست رفتن محصوالت کشاورزان با دستهای
پینه بسته نبودیم .این نماینده هرمزگان با طرح
این ســوال که عامل مرگ و قطع عضو مردم با
خودروهای بی کیفیت داخلی چه کسی است؟
وزیر صمت در ادوار مختلف در برابر این اوضاع
چه پاسخی دارد؟ ،ادامه داد :تنها راه برون رفت
از این گرفتاریها و نابسامانیها ،نظارت دقیق
و دقیق مجلس بر کار دولت اســت و تحقیق و
تفحص یکی از اهرمهای نظارتی مجلس است.
به گفته مرادی ،گزارش تحقیق و تفحص مجلس
از فوالد مبارکــه را خواندیم و میزان تخلفات
منتشر گردید و مردم هم امیدوار به این هستند که
مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام دهد .مشابه
این کار مهم ،کار تحقیق و تفحص از منطقه آزاد
قشــم که مواجه با تخلفات گسترده و عدیده و
تضییع حقوق بیت المال که دولت قبل رخ داده،
انجام شده و تمام تشریفات قانونی برای آن انجام
و انتظار اســت تا اعضای کمیسیون اقتصادی
مجلس در اسرع وقت در صحن علنی مجلس
آن را پیگیری و به قوه قضاییه ارجاع دهند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تبدیل

شدن هرمزگان به قطب پاالیشگاهی و صنعت
در کشور ،تأکید کرد :مردم هرمزگان انتظار دارند
که وجود بنادر ،مناطق آزاد ،پاالیشگاه و صنایع
چقدر در اقتصاد و اشــتغال مردم آن موثر بوده
است؟ اعالم آمار فالکت بار بیکاری و قرارگیری
بیش از  50درصد استان تحت پوشش نهادهای
حمایتی کمیتــه امداد و بهزیســتی چه پیامی
میتواند داشته باشد.
به گزارش فارس  ،وی خاطرنشــان کرد :حتما
فسادها و البیهایی شکل گرفته که شاهد چنین
بی عدالتی و تبعیضی هستیم و وقتی در استانی
مانند هرمزگان برخی بنگاههای اقتصادی بزرگ،
با دور زدن قانون ،مالیات خود را تهران پرداخت
میکنند باید منتظر چنین پدیدههای فالکت باری
باشیم.

در بازدید نماینده شرق هرمزگان از پروژه های آبرسانی سیریک مطرح شد

آب شیرین کن «زیارت» یک اولویت و ضرورت برای تامین نیاز آبی سیریک

گروه خبر  //نماینده مردم شرق
هرمزگان در مجلس شــورای
اســامی به همراه معاون بهره
برداری و توســعه آب شرکت
آب و فاضــاب هرمــزگان از
روند تکمیل پروژه آب شیرین
کن زیارت شهرستان سیریک

بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ حســین
رئیســی در این بازدید ضمن بررسی
روند احداث آب شیرین کن زیارت
با اشــاره به وضعیت آب شهرستان
سیریک ،تکمیل این پروژه را به عنوان
یک اولویت و ضــرورت در تامین

نیاز آبی مــردم این منطقه یاد کرد و
خواستار در تسریع در روند تکمیل
آن شد.
وی افزود :شهرستان سیریک به دلیل
عدم برخورداری از منابع آبی پایدار
و همجواری با دریا ،ظرفیت احداث
سایت های نمک زدایی را داراست که
امیدواریم با بهره گیری از این ظرفیت
بتوان نیازهای آبی مردم را تامین کرد.
در ادامه این بازدید احمد شــاکری
معــاون بهره برداری و توســعه آب
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان با
بیان اینکه سیریک یکی از شهرستان
های فاقد منابع آبی اســت ،تصریح
کرد ،نیازهای آبی سیریک از طریق
شیرین ســازی آب دریا و چاههای
حفر شــده در مناطق همجوار تامین

می شود.وی افزود :در ماه های اخیر
اقدامات الزم با هدف تامین نیازهای
آب مردم شهرستان سیریک انجام شده
است که با بهره برداری از پروژه های
خط انتقال آب از تلنگ به ســیریک
و چاه های حفر شــده ،وضعیت آب
این شهرستان به طور قابل مالحظه ای
افزایش خواهد یافت.شاکری با اشاره
به احداث آب شــیرین کن زیارت
گفت :این پروژه مراحل نهایی خود را
طی می کند که نیمه دوم سال تکمیل و
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
به گفته شاکری ،این آب شیرین کن ۳
هزار متر مکعب در شبانه روز ظرفیت
دارد که توسط بخش خصوصی و در
قالب قرارداد خرید تضمینی از سوی
آبفا در حال احداث است.

ترمیم بخشی از خط لوله  ۲۶اینچ فرآورده بندرعباس  -رفسنجان

گروه خبر  //بخشی از خط لوله
 ۲۶اینچ فــرآورده بندرعباس
 رفســنجان با موفقیت ترمیموایمن سازی شد.
به گــزارش خبرنــگار دریا؛ رئیس
واحد نگهــداری و تعمیرات خطوط
لولــه منطقه خلیج فــارس با اعالم
این خبــر گفت  :در ایــن عملیات
نصب وجوشــکاری دو ست نیم لوله
20میــل  ۳و  1متری بروی خط 26
اینچ فرآورده بندرعباس  -رفسنجان
درمحدوده کیلومتر  ۳الی ۶وبافشــار

و فلوی باال خط در گرمای شــدید
وشرجی باالی  ۹۰درصد بندرعباس
توســط واحدمهندســی نگهداری
وتعمیــرات خطــوط لولــه منطقه
خلیج فارس و بارعایت اســتاندارها
انجام شــد.امیر طائی در خصوص
خاکبرداری این عملیات افزود  :میزان
حجم خاکبرداری در عملیات ترمیم
خط ۲۶اینچ فرآورده  ۲۳۴مترمکعب
بود.وی اظهار کــرد  :این عملیات با
۳۴نفرساعت کار مداوم و طاقت فرسا گرفت.شایان ذکر است ؛ عملیات فوق ،مهندســی برق و مهندسی خوردگی
در گرمای باالی بندرعباس صورت با همکاری واحدهای  ،HSEترابری انجام شد.

