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دادستان عمومی و انقالب هرمزگان :

گروه خبر //استاندار هرمزگان گفت :افتتاح و بهرهبرداری پروژههای هفته دولت امسال نسبت به هفته
دولت گذشته  ۲۵۰۰درصد افزایش و  ۲۵برابر شده است.

به گزارش خبرنگار دریا ،صبح دیروز طی مراســمی با حضور مهدی دوســتی استاندار هرمزگان،
ســاالری معاون وزیر نفت ،احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی و مدیران
دستگاههای اجرایی استان ،ویژه برنامههای هفته دولت در بندرعباس آغاز شد .استاندار هرمزگان در
اولین برنامه از سری برنامههای هفته دولت در گلزار شهدای بندرعباس حاضر شد و با اهدای شاخههای
گل به مقام شــامخ شهدای شهر بندرعباس ادای احترام و با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق کرد.

مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این آیین اظهار داشت :امروز روز عهد بستن با شهدا است
که هر چه در توان داریم برای پیشرفت استان و رفاه مردم به کار بگیریم تا هر کس در جغرافیای ایران
عزیز و هرمزگان زندگی میکند رفاه بیشتری داشته باشد .وی افزود :شرایطی که دولت سیزدهم کشور را
تحویل گرفت شرایط خاصی بود چرا که بدهیهای باقیمانده از دولت قبل ،خالی بودن خزانه و استفاده
منابع ارزی کار را سخت کرده بود اما با این وجود مجموع پروژههایی که امسال در هرمزگان در هفته
دولت افتتاح یا کلنگزنی میشود نسبت به سال گذشته  ۲۵۰۰درصد افزایش یافته و  ۲۵برابر شده است
که نشان از توجه دولت به استان هرمزگان دارد.
ادامه در همین صفحه

استاندار هرمزگان خبر داد

افزایش  ۲۵۰۰درصدی افتتاح پروژههای هفته دولت در هرمزگان
ادامه از تیتر یک //

اســتاندار هرمــزگان بیانکرد :پتروپاالیشــگاه
شهید سلیمانی ،پتروپاالیشــگاه جاسک ،طرحهای
بهســازی و بهبود کیفیت پاالیشــگاه بندرعباس از
جمله طرحهای مهم وزارت نفت در اســتان هستند
که همین ســه طرح حدود  ۲۰میلیــون دالر اعتبار
و ســرمایهگذاری را در برمیگیرد کــه تنها در یک
دولت ،تنها در یک وزارتخانه و تنها در یک اســتان
انجام شدهاست که میتواند گواه خوبی برای عملکرد
یکســاله دولت باشد.مهندس دوستی تاکید کرد :خط
لوله گازرسانی به جزیره کیش به بهرهبرداری رسید و
پروژههای انتقال گاز به بندرلنگه و میناب نیز تا پایان
امســال تکمیل خواهند شد همچنین پایانه صادرات
دریایی گاز مایع نیز امروز افتتاح خواهد شد.
مهندس دوســتی کلنگزنی مخازن شهید مهدوی
و بهرهبرداری از طرح توسعه پاالیشگاه پاسارگاد را
از دیگر برنامههای مهم دولت در اســتان معرفی کرد
و گفــت :در تالش هســتیم در پروژههایی که اجرا
میشود سنگ بنای درستی را برای توسعه استان قرار
دهیم ،بحث تامین نیروی انســانی بومی را هم در آن
دیدهایم و خادمی مردم را وظیفه خود میدانیم لذا باید
بدانیم امام زمان(عج) و شــهدای عزیز ناظر بر اعمال
ما هســتند لذا همه ما باید حواسمان باشد که هم باید

در آخرت پاسخگو باشیم و هم بنا بر سنت الهی اگر
ذرهای کم بگذاریم یا پــول بیتالمال را باال و پایین
کنیم آبرویمــان در دنیا نیز خواهد رفت.نماینده عالی
دولت در هرمزگان دســت زدن به تصمیمات بزرگ،
جراحی اقتصادی بهبود روابط بین الملل با کشورهای
همســایه ،افزایش ترانزیت افزایش صادرات نفتی و
غیر نفتی افزایش تولیدات کشاورزی و جلوگیری از
گرهخوردن مسائل کشور به اخم و لبخند آمریکا را از
جمله ویژگیهای دولت سیزدهم برشمرد و گفت :در
بســیاری از حوزهها حرف از رشد  ۲۰ ،۱۰درصدی
نیست بلکه چند صد درصد استان با رشد روبرو بوده
است.
* عملیات احداث  ۵هزار نیروگاه خورشیدی خانگی
در هرمزگان آغاز شد

استاندار هرمزگان در اولین آیین بعد از ادای احترام
به مقام شــامخ شــهدا به همراه مدیران دستگاههای
اجرایی با نماینده معزز ولی فقیه در استان دیدار کرد و
بعد از این برنامههای آیینهای کلنگزنی و بهرهبرداری
از پروژههــای هفته دولت آغاز شــد.مهندس مهدی
دوستی اســتاندار هرمزگان با همراهی معاون وزیر
نفت و احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس
شورای اسالمی راهی روستای گچین باال شد و کلنگ
عملیات اجرایی  ۵هزار واحد نیروگاه خورشیدی ۵

کیلوواتی برای خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد
امام خمینی(ره) را بر زمین زد .مهندس دوســتی در
آیین عملیات اجرایــی نیروگاههای کوچک مقیاس
خورشیدی با اشاره به اهمیت توانمندسازی مددجویان
کمیته امداد اظهارداشــت :برای اجــرای پروژههای
نیروگاه خورشیدی اســتان هرمزگان  ۵۵۰۰میلیارد
ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه
مجموع تولید برق هر نیروگاه خانگی۹۵۰۰کیلووات
ســاعت در سال اســت اجرای این تعداد پروژه ۵۳
میلیون کیلووات ساعت برق را به تولید استان اضافه
میکند.
ت نیروگاههای خورشیدی خانگی
وی افزود :ساخ 
۵هزار فرصت شغلی جدید با درآمد میانگین ماهانه
دومیلیون و دویست هزار تومان ایجاد میکند و انشاهلل
این پروژهها تا بهمنماه ســال جاری به بهرهبرداری
خواهند رسید.استاندار هرمزگان تصریحکرد :با توجه
به نقش باالیی که این طرحها در بحث ایجاد اشتغال
دارد الزم اســت بانکها نیز همکاری الزم را برای
اعطای تســهیالت مورد نیاز داشته باشند که بحمداهلل
تاکنون نیز همراهی خوبی را شاهد بودیم.گفتنی است
در این مراسم یک واحد نیروگاه خانگی ۵کیلواتی که
با اعتباری بالغ بر  ۱۱۰میلیون تومان ساخته شده است
به بهرهبرداری رسید.

هفته دولت احیاگر روزهای پرشور خدمتگزاری شهیدان
سرافراز ،رجایی و باهنر است .آنانی که بدون هیچگونه چشم داشتی
به پست و مقام در اندیشه خدمت به مردم بودند و در این
مسیر نیز حقیقت کارمندان با پیروی از راه شهیدان ،خدمت
و تالش صادقانه در عمل است  .بدین وسیله به نمایندگی از بخش
خصوصی و جامعه فعاالن اقتصادی استان هرمزگان هفته دولت را به تمامی دولتمردان
و مدیران دستگاه های اجرایی استان و دست اندرکاران تبریک عرض نموده و اعالم می داریم که فعاالن
اقتصادی و صاحبان بنگاههای تولیدی و تجاری ،تالش بیوقفه دولتمردان را ارج مینهند  .همچنین
بر این باوریم که اقتصادگردانان ایران که در سختترین شرایط میدان را خالی نکردهاند ،
همراهی با دولتمردان در مسیر توسعه همهجانبه را وظیفه خود میدانند .

اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی هرمزگان
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تکلیف شرکت های بزرگ برای پرداخت
مالیات در هرمزگان مشخص شد
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ممنوعیت افزایش بلیط اتوبوس
برای سفر به اربعین
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ساحل سالم  ،حق کودکان بندرعباسی
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رئیس بسیج حقوقدانان سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان :

روزنامه دریا  ،رسان ه ای مطالبه گر و تأثیر گذار است

گروه خبر  //رئیس بسیج حقوقدانان
سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ضمن
حضور در محل دفتــر روزنامه دریا
با مدیر مســئول این رسانه دیدار و
گفتوگو کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ سرهنگ
پاسدار محمد ترابی در دیدار با مدیر
مســئول روزنامه دریا ،اظهار کرد:
خبرنگاران به معنــای واقعی کلمه
افسران خط مقدم جنگ نرم و جهاد
تبیین هستند و نقش این قشر پرتالش
در جامعه برکسی پوشیده نیست .وی
در ادامه افزود :خبرنگاران کار بسیار
ارزشــمند و مهمی را برعهده دارند
گ نرم نقش بی
و میتواننــد در جن 
بدیلی را ایفا کنند .رئیس ســازمان
بســیج حقوقدان سپاه امامسجاد( ع)
هرمزگان ،خاطر نشان کرد :روزنامه
دريا همواره یاری گر این ســازمان
در انعکاس فعالیت هــا و خدمات
به جامعه هدف بوده و این رســانه
در بین رسانه های استان از جایگاه

ویژه ای برخوردار اســت و رســانه
مطالبه گر و تاثیرگذار است .سرهنگ
ترابی با بیان اینکه هدف ما در بسیج
حقوقدانان خدمت صادقانه و بی منت
به مردم اســت ،بیان کرد :در این راه
این ســازمان سه هدف اصلی شامل
جذب ،ســاماندهی و آمــوزش را
دنبال میکند .وی در پایان ،ابراز کرد:
آموزش نهضت همگانی پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی ،ترویج فرهنگ
صلح و سازش در بین صنوف ،نهضت

آزادی زندانیــان جرائم غیر عمد و
کمک به خانوادههای آنان از اهداف
این سازمان در ســال جاری است؛
هم اکنون سازمان بسیج حقوقدانان
هرمــزگان در حــال حاضر جزو
 ۱۰اســتان برتر کشور است.یعقوب
دبیــری نژاد مدیر مســئول روزنامه
دریا نیز در این دیدار ،گفت :بســیج
همواره در همــه ابعاد نقش پررنگی
را ایفا نموده و بسیج حقوقدانان هم
یکی از بخش هــای مهم و اثرگذار

مجموعه بسیج اســت كه در همين
مسير در حال حركت است .وی در
ادامه افزود :بسیج حقوقدانان استان
خدمات خوبی را بــه جامعه هدف
خود ارائه داده كه بايد بيش از پيش به
اطالع عموم رسانده شود و در همين
راستا روزنامه دريا آمادگی خود برای
همکارهای بیشتر رســانه ای اعالم
می کند .دبیری نژاد ،بیان کرد :بسیج
حقوقدانان با استفاده از ظرفیت خود
میتواند در موضوع مشــاوره های
حقوقی به آحاد جامعه و پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی نقش پررنگی
را ایفا کند.الزم به ذکر است ،در پایان
این دیدار رئیس بســیج حقوقدانان
سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان با
اهدای لوح از مدیر مسئول و خبرنگار
روزنامه دریا به پاس همکاری خوب
این رســانه در انعــکاس خبرها و
گزارشات حوزه بســيج حقوقدانان
قدردانی کرد.
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سرمقاله

ساحل سالم  ،حق کودکان بندرعباسی
ســاحل بندرعباس در چندین نقطه اش همواره بدلیل
ورود فاضالب های خانگی وصنعتی به عنوان نقاط آلوده
مطرح شده ومسئوالن محیط زیست در این سال ها بارها
ایــن نقاط را اعالم کردند والبته پرچم های میزان خطر را
که قرار بود در ســاحل نصب شوند تا مردم از نقاط آلوده
مطلع شده ودر آنجا شنا نکنند و در واقع شناگاه های آلوده
بایستی به مردم معرفی می شد که تاکنون نشده است.یک
موضوع دیگر این است که بندرعباس با کمبود شدید اماکن
تفریحی و گردشــی و گردشگری مواجه است و کودکان
این شهر حتی حسرت یک شــهربازی را همواره در دل
دارند و از والدین شان می پرسند چرا در این شهر بندری
حتی یک شــهربازی وجود ندارد؟ آیا مسئوالن استان و
شهر جایگاهی برای کودکان شــهر قائل نیستند که یک
شهربازی را برایشان بســازند و برای رفتن به شهربازی
هم بایستی مانند درمان به سایر استان های کشور برویم؟
آیا شورای شــهرها و شــهرداران در ادوار مختلف توان
راه اندازی یک شــهربازی را نداشتند یا کودکان برایشان
ارزش رای آوری در انتخابات نداشــتند که شــهربازی
هم برایشان نســاختند؟ تنها مکان تفریحی بزرگ برای
خانواده هــای بندرعباســی وکودکان این شــهر دریا
وساحل اســت که آن هم آلوده اســت و در این سال ها
بارها اعالم شــد که امکان انتقال بیماری های پوستی و...
در این ســاحل و دریای آلوده از فاضالب وجود دارد و
طرح انتقال فاضالب و پســابش بجای دریا به صنایع هم
که در حال اجراســت که به دلیل خلــف وعده هایی که
در یکــی دو دهه اخیر در این حوزه شــاهد بوده ایم ،هم
چندان امید بخش نیست و مشخص نیست واقعا اجرا شود
ویــا در حد وعده تا حدی به پیــش رود و به خط پایان
نرسد .در حالحاضر بایســتی برای سالم سازی ساحل
چاره ای اندیشــید تا کودکان بتوانند بازی و تفریح کنند.
حتی ســت های بازی در بوســتان های ساحلی وسایر
بوستان ها که بیشترشــان معیوب و زنگ زده هستند ویا
محافظ های شــان مشخص نیست شکســته شده ویا به
سرقت رفته اند که بیشتر این اسباب بازی ها و حتی وسایل
ورزشی زنگ زده ،شکسته ومعیوب قابل استفاده نیستند.
حتی یک مسجد در بوستان ساحلی غدیر و زیرپرچم بود
که تعطیل اســت وبرخی سرویس های بهداشتی هم بسته
شده اند ویا ایراداتی دارند ولوله های شان شکسته و آب
هدر می رود .در دریا وساحل شرایط مناسبی وجود ندارد
تا مردم تفریحات دریایی و ســاحلی داشته باشند واز این
دریا که گردشگران زیادی را به خود جذب می کند ،استفاده
نمی شود و نوار ساحلی در محاصره عرضه کنندگان قلیان
به صورت ظاهر و اقالم دیگر و ممنوعه بصورت غیرظاهر
کــه دختران و پســران نوجوان و جــوان را جذب کرده
است وســاحل را آلوده و خانواده ها و کودکان مجبور به
استشمام این بوهای آلوده هستند و کرونا هم به راحتی با
قلیان ها و ...منتقل می شــود وسکوت متولیان مربوطه و
دســتگاه های نظارتی جای تامل دارد .در یک کلمه حق
کودکان و خانواده ها در ســاحل آلوده از فاضالب و دود
قلیان و ،...این نیســت  ،ساحل بایستی عاری از هرگونه
آلودگی باشد تا مامن و تفریحگاه کودکان باشد .
علی زارعی

امضای تفاهمنامه  3جانبه برای راه اندازی
 250نیروگاه خورشیدی خانگی
گروه خبــر  //تفاهم نامه مشــترک  3جانبه بین
کمیته امداد ،پست بانک و شرکت توزیع برق جهت
راه اندازی  250نیروگاه خورشیدی  5کیلو واتی برای
خانوادههای تحت حمایت این نهاد در هرمزگان به
امضا رسید.

تفاهــم نامــه مشــترک ســه جانبه بیــن کمیته
امــداد ،پســت بانک و شــرکت توزیــع برق جهت
راه اندازی  250نیروگاه خورشیدی  5کیلو واتی برای
خانوادههای تحت حمایت این نهاد در استان هرمزگان
به امضا رســید .جلیل تراهی ،مدیــرکل کمیته امداد
اســتان هرمزگان با بیان اینکه اجرای این طرح گامی
در جهت تحقق شعار تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین
است ،گفت :در راســتای توانمند سازی مددجویان،
تفاهم نامه مشترک کمیته امداد  ،پست بانک و شرکت
توزیع برق اســتان هرمزگان جهــت راه اندازی 250
نیروگاه خورشیدی  5کیلو واتی برای خانوادههای این
نهاد در مناطق روستایی به امضا رسید.وی افزود :این
تفاهم نامــه از اعتبارات کمیته امداد و پســت بانک
برای ایجاد این تعداد نیروگاه خورشــیدی بالغ بر 30
میلیارد تومان اختصاص داده شــده است.به گزارش
فارس  ،مدیرکل کمیته امداد اســتان هرمزگان ،طرح
توانمندســازی اقشــار کمبرخوردار از طریق ایجاد
نیروگاههای خورشــیدی را طرحی مؤثر در راستای
خدمترسانی به جامعه برشــمرد و اظهار داشت :بر
اســاس برنامه اشتغالزایی کمیته امداد ،اولویت احداث
نیروگاههای خورشیدی در مناطق روستایی خواهد بود.

خبر

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان:

ح دریایی و بندری در هرمزگان به بهرهبرداری میرسد
 11طر 

گروه خبــر  //مدیــرکل بنادر و
دریانوردی هرمزگان گفت :همزمان
با گرامیداشت هفته دولت 11 ،طرح
دریایی و بندری با ســه هزار و 729
میلیون ریال اعتبار به بهره برداری
خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار دریا « ،حسین
عباسنــژاد» در تشــریح جزییات
طرحهای آمــاده بهرهبرداری در هفته
دولت1401با شــعار «دولت مردم»
اظهار داشــت 11 :طــرح بندری و
دریایی اســتان هرمزگان با اعتباری
بالغ بر ســه هزار و  729میلیون ریال
اعتبار به بهرهبرداری میرســد .وی

از شــاخصترین طرحهــای بندر
شهید رجایی در هفته دولت امسال به
بهرهبرداری از طرح زمینی کردن خط
 ۶۳کیلو ولت در اراضی ،بهرهبرداری
از تقاطع غيرهمســطح بــه اراضي
پشــتيباني ،تعمیرات اساسی انبار 20
ترانزیــت و بهرهبرداری از یک فروند
شــناور طنابگیر همیار  4اشــاره
کــرد .مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر
شهید رجایی ،اتمام تعمیرات اساسی
و ساماندهی محوطهها و جمعآوری
آبهای سطحی و ساختمانهای آتش
نشــانی بندر شهید رجایی را از دیگر
طرحهای مهم و آماده افتتاح در هفته

دولت  1401اعالم کرد .عباس نژاد از
دیگر طرحهای آمــاده بهرهبرداری با
مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی
در بزرگترین بندر تجاری کشــور به
بهرهبرداری از پنج دســتگاه مدالتور
 S.T.Vدانش بنیــان و بهرهبرداری
از پنج دســتگاه مادربورد رادار ترما
 S.T.Vدانــش بنیان اشــاره کرد.
وی افزود :در هفته دولت امســال نیز
ساختمان مرجع دریایی بندرجاسک،
اتمام طرح تعمیرات اساســی شبکه
هدایت ســیالب بندر لنگــه و اتمام
تعمیرات اساســی اســکله ،آسفالت
و روشــنایی موج شــکن شــرقی

بندر لنگه افتتــاح و مورد بهرهبرداری
قرار مــی گیرد .به گفته مدیرکل بنادر
و دریانوردی هرمزگان ،با بهره برداری
از این طرح ها که با ســرمایهگذاری

معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان خبر داد

ارزیابی شیوه اطالعرسانی ادارات در هفته دولت

گروه خبر  //معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی مردم و بهبود کیفیت زندگی و امید آفرینی پرداخته شود.

استاندار هرمزگان از ارزیابی ادارات و رسانهها شــود.وی افزود :توجه به کیفیت اطالع رسانی و * استاندار بر افتتاح مردمی پروژهها تأکید دارند

در اطالع رســانی برنامه ها و پروژههای هفته
دولت و تقدیر از برترین ها خبر داد.

احســان کامرانــی معاون سیاســی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری هرمزگان در سومین جلسه
شورای اطالع رســانی هرمزگان ضمن تاکید بر
اهمیت پروژه ها و برنامه های هفته دولت گفت:
اطالع رســانی عملکرد یکساله دولت و خدمات
ارائه شــده به مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار
است و سعی شود به تاثیر این خدمات در زندگی

تولید محتوای مناســب و ضریب انتشار اخبار و
اطالع رسانی در سطح و گستره ی استانی و ملی
مورد تاکید در ارزیابی هاست و تیمی متشکل از
کارشناسان و اساتید مطرح این ارزیابی را انجام
خواهند داد.کامرانی ،امید بخشــی به جامعه را از
اولویتها و محورهای اطالع رســانی در هفته
دولت دانســت و بیان کرد :در کنــار عدد و رقم
پروژهها به اثر بخشی ،اشتغال ،محرومیت زدایی
و نقش پروژهها در پیشرفت استان و کشور اشاره

وی گفــت :اســتاندار هرمزگان تاکیــد دارد
پروژههــای هفته دولت بصــورت کامال مردمی
افتتاح شــود و انعکاس خبری آن نیز به گونه ای
باشــد که اکثر مردم در جریان این رویداد ها قرار
گیرند و نقش صدا و سیما ،رسانههای مکتوب و
به ویژه رســانههای فعال در فضای مجازی حائز
اهمیت است.رئیس شورای اطالع رسانی استان
هرمزگان افزود :با توجه به پیشرفتهای حاصل
شده شــیوههای اطالع رسانی تغییر کرده و نگاه

با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور صورت گرفت

بخش خصوصی و مشارکت سازمان
بنادر و دریانوردی اســت ،برای 997
نفر از جوانان بومی منطقه اشتغال ایجاد
میشود.

مدیران نیز به این حوزه باید تغییر کند.

* امیدآفرینی کلید واژه اطالع رسانی باشد

به گزارش فارس ،در ادامه اســمعیل جهانگیری
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی هرمزگان و
دبیر شــورای اطالع رسانی استان اظهار کرد :در
چنین شــرایط حساسی که دشــمنان از هر ابزار
و امکاناتــی برای ایجاد یاس در مردم اســتفاده
می کنند ،امیــد آفرینی رمز و کلید واژه اصلی در
اطالع رســانی برنامهها و پروژههای هفته دولت
اســت.وی عنوان کرد :تیم های ارزیابی ادارات
و رســانه ها با نظــر اعضای شــورا انتخاب و
شــاخص هــای ارزیابــی های کمــی و کیفی
اطالع رســانی مشخص و پس از ارزیابی ادارات
و رسانه های برتر معرفی و طی مراسمی تقدیر و
تجلیل می شوند.

دادستان عمومی و انقالب هرمزگان :

تکلیف شرکت های بزرگ برای پرداخت مالیات در هرمزگان مشخص شد
علیرضا احمدی منش در نشســت با
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم
گفت :خوشــبختانه با اقدامات صورت
گرفته توســط دستگاه قضایی در استان
هرمزگان طی چندماه اخیر شاهد کاهش
گــروه خبر  //دادســتان عمومی و
 ۱۲درصدی جمعیت کیفری و همچنین
انقالب هرمــزگان از تعیین تکلیف
شرکت های بزرگ برای پرداخت مالیات افت آمار پرونده هــای ورودی کیفری
در استان هســتیم.احمدی منش با بیان
در هرمزگان خبر داد.

اینکه ســرقت ،کالهبــرداری ،قاچاق،
مواد مخدر و رشــوه عمده جرایم استان
هرمزگان را تشــکیل می دهند ،افزود:
رابطه مستقیمی میان آمار اشتغال جمعیت
و وقوع جــرم وجود دارد و هر زمان که
فضای تولید به سمت رونق حرکت کرده
است ،شــاهد کاهش تعداد مجرمین و
پروندههایقضاییهستیم.ویخاطرنشان

کرد :با ابتکار رئیس دادگســتری استان
هرمــزگان و پیگیــری هــای صورت
گرفته توسط دادســتانی تمامی شرکت
و کارخانه های بزرگ فعال در اســتان
هرمزگان مکلف به پرداخت مالیات در
اســتان خود هستند که اجرای این طرح
می تواند موجب ایجاد تحولی در فضای
اقتصادی هرمزگان شود.به گزارش مهر،

دادستان عمومی و انقالب استان هرمزگان
در پایــان با اشــاره بــه اهمیت تالش
تمامی بخــش ها جهت رفع محرومیت،
گفت :خوشــبختانه در دولت مردمی و
انقالبی آیت اهلل رییسی شاهد هماهنگی
و همراهــی خوبی میان دســتگاه قضا،
بخش های اجرایی و نمایندگان مجلس
در استان هرمزگان هستیم.

ب شیرینکن
آغاز عملیات اجرایی آ 
 ۱۰هزار مترمکعبی قشم
گروه خبر  //عملیات اجرایی طراحی و احداث آبشیرینکن
جدید جزیره قشم با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور و
دادستان مرکز استان هرمزگان آغاز شد.به گزارش خبرنگار دریا؛
عملیات اجرایی احداث آبشیرینکن جدید  ۱۰هزار مترمکعبی
شهر قشم و یک مخزن ذخیره آب بااعتباری بالغبر ۲هزار و پانصد
و پنجاه میلیارد ریال با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور
و دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان آغاز شد.معاون
قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه
در مراسم آغاز عملیات اجرایی آب شیرین کن جدید جزیره قشم
گفت :آب در جزیره قشم از اهمیت دوچندانی برخوردار است و
آغاز عملیات اجرایی این پروژه در آستانه هفته دولت ،نشان از
عزم مسئولین برای حل مشکالت مردم و توسعه زیرساختهای
این جزیره دارد.ســعید عمرانی ادامه داد :طبق آموزههای دینی
همهچیز با آب حیات پیدا میکند و زندگی جاری میشــود و
آبرسانی جزو فضائل و کارهای پسندیده است و تمام کسانی
که برای حل مشکالت آب شرب مردم تالش میکنند قابلتقدیر
هستند.وی تصریح کرد :قشــم جلوهگاه وحدت در کشور است
و امیدواریم کام مردم غیور و مرزدار قشــم در ســال  ۱۴۰۲از
آب گوارای این پروژه شیرین شود.
فرمانده تیپ مردم پایه سپاه امام سجاد (ع)
هرمزگان منصوب شد
گروه خبر  //با حکم فرمانده کل ســپاه و بنا به پیشــنهاد
فرمانده ســپاه امام سجاد اســتان هرمزگان سرهنگ پاسدار
غالمرضــا مارکی به عنــوان فرمانده جدید تیــپ مردم پایه
امام سجاد علیه السالم معرفی شد .سردار اباذر ساالری فرمانده
سپاه امام سجاد علیه السالم درسالروز شهادت امام زین العابدین
علیه السالم در آیین تکریم و معارفه فرمانده جدید تیپ مردم
پایه سپاه امام ســجاد علیه السالم استان هرمزگان گفت :امام
سجاد علیه السالم پس از ماجرای عاشورا ،برای بیداری مردم و
رسوا کردن یزیدیان و حاکمان جبار بنیامیه ،بهرهبرداری بسیار
کرد ،از هر فرصتی به افشــاگری پرداخت و خاطره شورانگیز
کربال و نهضت امام حســین(ع) را زنــده کرد و از آن بهعنوان
یک حربه نیرومند تبلیغاتی بر ضد رژیمهای باطل استفاده کرد.
فرمانده ســپاه امام سجاد علیه السالم استان هرمزگان تصریح
نمود:امام سجاد(ع) پس از ماجرای عاشورا ،برای بیداری مردم
و رسوا کردن یزیدیان و حاکمان جبار بنیامیه ،بهرهبرداری بسیار
کرد ،از هر فرصتی به افشــاگری پرداخت و خاطره شورانگیز
کربال و نهضت امام حســین(ع) را زنــده کرد و از آن بهعنوان
یک حربه نیرومند تبلیغاتی بر ضد رژیمهای باطل استفاده کرد.
به گزارش تسنیم ؛ دراین مراسم از زحمات سرتیپ دوم پاسدار
علی غالمی تقدیر وسرهنگ پاسدار غالمرضا مارکی به عنوان
فرمانده جدیدتیپ مردم پایه سپاه امام سجاد علیه السالم استان
هرمزگان معرفی شد ،سرهنگ مارکی جانشینی تیپ مردم پایه
امام سجاد علیه السالم را درکارنامه خود دارد.

پشت پرده سیاست
آمریکا همچنان مشغول رایزنی های داخلی!

در میانه سنگ اندازی های گروسی،وال استریت ژورنال لحن خوشبینانه کاخ
ســفید را نشان از قریب الوقوع بودن احیای برجام دانست.الوروف نیز گفت:
روسیه جدیدترین نســخه پیشنهادی وین را تایید می کند .فضای مذاکرات و
اظهارات طــرف های گفت وگو به ویژه آمریکایی ها که همه منتظر پاســخ
آن ها هســتند در روزهای اخیر مثبت و امیدوارکننده شده و حتی ند پرایس
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا که کمتر ســخنان مثبت از او می شنیدیم
هم در نشســت خبری گفته که فضا برای توافق از دو هفته قبل بهتر اســت.
وال اســتریت ژورنال هم لحن خوشبینانه پرایس را نشــان از قریب الوقوع
بودن احیای برجام دانســته اســت .جوزف بورل مســئول سیاست خارجی
اتحادیــه اروپا نیز همچنان اظهارات مثبت خودش را در روزهای اخیر تکرار
می کند .الوروف نیز از رضایت روس ها بابت متن نهایی توافق می گوید اما
در این میان همچنان توافق نهایی با دو دشــمن دســت به گریبان است .اولی
رژیم صهیونیستی اســت که از ابتدای برجام ساز مخالف می زد و کارشکنی
می کرد و نفعش در التهاب پیرامون ایران اســت و دیگری رافائل گروســی
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که همچنان سعی دارد سه پرونده ایران
در آژانس را به عنوان یک مشــکل الینحل و مانع توافق معرفی کند در حالی
که خود تالشــی برای حل موضوع نداشــته است و حتی با اظهارات سیاسی
و غیر فنی خود از یک ســو و سفر پرحاشیهاش به سرزمین های اشغالی در
ماه های اخیر از سوی دیگر بر آتش این ماجرا می افزاید .با این حال به نظر
می رســد فضا به ویژه بعد از تماس سران ســه کشور اروپایی به بایدن رئیس
جمهور آمریکا بهتر از هفته قبل شــده و انتظارها برای ارســال پاسخ آمریکا
به اروپا نیز بیشــتر شده اســت  .بورل نیز امیدوار است این هفته میالدی پاسخ
واشــنگتن را دریافت کند تا بر اساس آن مســیر آینده مذاکرات احیای برجام
نیز روشــن تر از قبل شود ،اما«رافائل گروســی» ،مدیر کل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در مصاحبهای با شــبکه خبری سیانان بار دیگر ادعاهای اثبات
نشــده درباره تحقیقات از برخی اماکن در ایران را تکرار کرد و خطاب به ایران
گفت« :به ما اطالعات و پاســخهای ضروری و دسترســی به افراد و اماکن را
بدهیــد تا بتوانیم دربــاره چیزهای خیلی زیادی که هنــوز به توضیحات نیاز
دارند شفافســازی کنیم .وقتی که این اتفاق رخ بدهد مــا هر چیزی را کنار
خواهیم گذاشــت و گزارشــی برای توضیح درباره آن چه اتفــاق افتاده تهیه
خواهیم کرد و این مســائل فیصله خواهند یافــت« ».محمد مرندی» تحلیلگر
ارشــد مسائل سیاســی و مشــاور رســانه ای تیم مذاکراتی ایران در توییتی
اعالم کرد« :هیچ توافقی قبل از بســته شــدن دایمی پرونده اتهامات نادرست
(ضد ایرانی) شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجرا نخواهد شد» .این
کارشناس ایرانی در پایان تاکید کرد برنامه هستهای ایران برچیده نخواهد شد.

محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور نیز در پاسخ به گزارش رویترز مبنی
بر این که مدعی شد یک مقام ارشد آمریکایی به این خبرگزاری گفت که ایران تا حد
زیادی از درخواست خود برای حذف نام گذاری «تروریستی» سپاه پاسداران صرف
نظر کرده است در توییتی نوشت  :خارج کردن سپاه از فهرست ترور (نه تحریم) پیشنهاد
آمریــکا به دولت قبل بود تا ایران را وادار به پذیرش مذاکرات منطقه ای و موشــکی
کند .آمریکا میگفت بدون مذاکره منطقه ای و موشکی ،بازگشت به توافق  ۲۰۱۵نیز
غیرممکن است .تیم آقای رئیسی این خواسته را رد کرد .آمریکا بار دیگر پیشنهاد داد
که ســپاه از فهرست تروریسم خارج شود و در عوض آن ،ایران قاتلین حاج قاسم را
فراموش کند .ایران گفت «نه» .آمریکا سه بار دیگر پیشنهادهایی برای امنیت نیروهایش
داد .ایران همه را رد کرد و آمریکا در نهایت پا پس کشید .حاال چه کسی امتیاز داده؟
تازه های مطبوعات

ایــران -این روزنامه گزارش دور اول ســفرهای استانی از زبان معاون اجرایی رئیس
جمهور را منتشر کرده با عنوان «هر  9روز یک سفر» که کنایهای است به «هر  9روز
یک بحران» دوران اصالحــات؛ به نقل از صولت مرتضوی درباره مصوبات دور اول
سفرها نوشت« :بیش از 98درصد مصوبات یا اجرا شدند یا در دست پیگیری هستند».
همشهری -این روزنامه با اشاره به گزارش هیئت تحقیق و تفحص درباره فوالد مبارکه
نوشت :مجلس انقالبی ،فساد یک بنگاه اقتصادی را بررسی و افشا کرده و آنوقت همین
اقدام ضدفساد شده است نشانه فساد تودرتو و فساد سیستمی و چماقی علیه جمهوری
اسالمی.در هیچ جای عالم چنین وضعیتی پیدا نمیکنید که قوت یک نظام را به نقطه
ضعفش تبدیل کنند.
جــام جم-آنقدر تاکتیک «شــروع قبل از دیگران» در جنگ روایتها مهم است که
میتواند نتیجه جنگ را تغییر دهد و هرکسی که روایت را زودتر شروع کند در جنگ
روایتها پیروز میدان خواهد ش د اما مشکل فعلی این است که برخی مسئوالن به دالیل
مختلف از رویدادها شروع دیرهنگامی دارند و وقتی مسئوالن داخلی دیر روایت کنند
و شروع دیرهنگام داشته باشند در جنگ روایتها بازنده خواهد بود و جریان تحریف
شکلمیگیرد.
جمهوری اسالمی -وضعیت بد اقتصادی موجب وادار شدن عدهای به سرقت و زورگیری
میشــود و دیگر این که قوانین برخورد با سارقان و زورگیرها کارامدی الزم را برای
بازدارندگی ندارند .درباره اتباع بیگانه نیز ضعف برخورد ،عامل بسیار مهمی است که
آن ها را به کارهای خالف تشویق میکند.
جوان -این که چرا مهدی تاج تا زمانی که انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال برگزار
شــود هر زمان اراده کند در قاب تلویزیون ظاهر میشود و از دوران تلخ مدیریتیاش
تعریف و تمجید میکند ،ســوالی است که مسئوالن باید پاســخ آن را بدهند ،به ویژه
مسئوالن نهادهای امنیتی و نظارتی و حتی قوه قضاییه که از ترس متهم شدن به دخالت
در امور فدراسیون مهر سکوت بر لب زدهاند.

انعکاس

خبرآنالین خبر داد  :ســردار علیجانی در سوریه به شهادت رسید .سردار شهید مدافع حرم
از افسران دانشگاه علوم و فنون حضرت امیرالمومنین (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران در
اصفهان و از مستشاران نظامی در سوریه بود.
تابناک نوشــت  :محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری معتقد است که با وجود
تحریمهایی که بر خالف روح قوانین ایکائو همواره بیشتر و گستردهتر شده ،در حوزه تعمیر و
نگهداری هواپیما به پیشرفتهای خوبی دست پیدا کردیم و به زودی خبرهای خوبی درباره
ساخت هواپیما به گوش مردم خواهد رسید.
دیده بان ایران مدعی شد  :عبدالحسین ا ...کرم ،از سران گروه موسوم به انصار حزب ا ، ...با
حکم رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تهران و تهران مرکزی ،به عنوان «سرپرست گروه آموزشی
اندیشه سیاسی و مسائل ایران» دانشکده علوم سیاسی منصوب شد .این حکم در حالی صادر
شده است که رئیس گروه باید در فرایند انتخابی و توسط اعضای هیئت علمی انتخاب شود
ولی ا ...کرم بدون شرکت در انتخابات به این سمت رسیده و به همین دلیل حکم «سرپرستی»
برای او صادر شده است.
انتخاب نوشــت  :رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانه ای با بیان این که فقط در تهران۱۰
زورخانه بسته شده و به قهوه خانه و رستوران سنتی تبدیل شدهاند ،گفت :فرهنگ پهلوانی
واقعا کمرنگ شده و باید حمایت همه جانبه صورت گیرد.
جمعی ازفعاالن سیاسی خطاب به سران اصالحات و اعتدال :نبود مرزبندی با موسوی ،بی معرفتی

سیاسی است

جمعی از فعاالن سیاسی ـ رسانه ای جریان انقالب در نامه ای به سران جریان اصالحات و
اعتدال از سکوت آن ها مقابل مواضع میر حسین موسوی انتقاد کردند و این سکوت را نشانه
ناجوانمردی و بی معرفتی سیاسی دانستند.در بخشی از این نامه آمده است :سکوت سنگین و
تاسف آور شما در مقابل توهین آشکار آقای میر حسین موسوی به جبهه مقاومت و یکی از
سرداران عزیز مدافع حرم و برخی توهمات اگر از سر همدلی یا بیان کننده این سخن باشد؛
وای به حال مدعیان خط امام که این گونه به وادی پشــیمانی افتاده اند و مصداق اســتحاله
گشــته اند و اگر از سر محافظه کاری و ترس از بیان مواضع باشد جز ذبح حقیقت و مروت
پای منافع سیاسی معنای دیگری ندارد .در بخش دیگری از این نامه که خطاب به خاتمی،
سید حسن خمینی ،ناطق نوری و روحانی نوشته شده ،از آنها خواسته شده که با اعالم موضع،
نسبت خود را با حاکمیت و موسوی مشخص کنند .نویسندگان نامه در ادامه تاکید کرده اند:
چگونه است که رفقای نااهل شما نیزه ای به سوی مدافعان حرم پرتاب می کنند و شما بر آن
چشم می بندید و بهتان به نظام می چسبانند و باز هم شما دم برنمی آورید؟  ...حضور و فعالیت
سیاســی در جمهوری اسالمی بدون اعالم موضع و نظر در چنین مواقع خطیری جز زیستن
همزمان در دو لباس اپوزیسیون و پوزیسیون معنای دیگری ندارد که خود مصداق واضحی از
ناجوانمردی و بی معرفتی سیاسی است .از خداوند متعال برای خود عاقبت به خیری و برای
شما  ،جسارت ایستادن بر آرمان های انقالب اسالمی را طلب می کنیم/ .فارس

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

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

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان
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خبری
استاندارهرمزگان تاکید کرد

س برای سفر به اربعین
ممنوعیت افزایش بلیط اتوبو 

گروه خبر //استاندار هرمزگان از ثبت نام
قطعی  ۲۰هزار نفر از هرمزگان برای شرکت
در راهپیمایی اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ،مهندس مهدی
دوســتی اســتاندار هرمزگان در جلسه
ستاد هماهنگی اربعین حسینی(ع) استان
هرمزگان ،ضمن تسلیت ایام شهادت امام
سجاد علی هالسالم اظهارداشت :ما معموال به
مظلومیت شیعه و امامان شیعه پرداختهایم
اما در همین پرداختن به مظلومیت هم امام
سجاد علی هالسالم مظلوم واقع و کمتر به ابعاد

اشاره به اهميت زیارت اربعین بیانکرد :در
خصوص اربعین حسینی(ع) مسئله اصلی ما
بحث حمل و نقل اســت و ممکن است در
روزهای اعزام با چالشهایی روبرو شویم
و حتی رقابتهایی هم ممکن است ایجاد
شــود بدین ترتیب که برخیها با پیشنهاد
قیمت باالتر به رانندگان ،اتوبوســی را به
صورت خصوصی کرایه کنند و ما در حمل
و نقل زائران به مشــکل بربخوریم از این
رو الزم است که بر اساس ثبتنام شدگان
قطعی سامانه ســماح اتوبوسهایی که هر
روز قرار اســت مردم را جا به جا کنند با
پالک و مشخصات احصا شوند و ذکر این
نکته هم ضروری است که احدی حق ندارد
قیمت بلیط اتوبوسها را افزایش دهد.وی
ادامه داد :در خدماتی که بعدا میخواهیم به
ناوگان حمل و نقل برون شهری ارائ ه دهیم

شــخصیتی این امام بزرگوار پرداخته شده
است که الزم اســت در این حوزه تالش
بیشتری صورت پذیرد .وی افزود :تصور
کنید جوانی  ۲۲ساله یا  ۲۴ساله که تمام
عزیزان خود را در یک روز از دســت داده
است باید در دوران اسارت کاروانی از زنان
و بچهها را رهبری کند و واقعا سخت بوده
است برای کسی که غیرت را از امیرالمؤمنین
علی علی هالســام بــه ارث برده اســت
صحنههایی را ببیند که در تاریخ در مسیر
کوفه شام نقل شده است.مهندس دوستی با

در راستای مبارزه با صید و صیادی غیر مجاز صورت گرفت

توقيف يك فروند لنج غیرمجاز متخلف
در 10مایلی «خور بهمدی» جاسک
گروه خبر  //سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان
از توقیف یک فروند لنج غیرمجاز متخلف در 10مایلی خور بهمدی
شهرستان جاسک توســط پایگاه حفاظت منابع آبزیان شیالت
شهرستان جاسک خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ،ســروان مهرداد رامش جان با اشــاره به
اهمیت حفظ ذخایر آبزیان گفــت :این اقدامات پیرو تاکیدات مدیر
کل شیالت استان مبنی بر مبارزه با روش های مخرب صیادی و صید
غیر مجاز صورت گرفته است.
رامش جان با بیان اینکه در در این عملیات عالوه بر توقیف شناور
متخلف  20طاقه تور گوشگیر نخی50 ،کیلوگرم ماهی کفشک و 7
نفر متهم توقیف و دستگیر و ضمن تشکیل پرونده و ارسال به مرجع
محترم قضایی جهت سیر مراحل قانونی به شیالت شهرستان جاسک
داللت داده شد.
وی عنوان کرد :کلیه توقیفات ضمن تشــکیل پرونده به کمیسیون
رســیدگی به تخلفات صیادی شــیالت جهت تعیین تکلیف و یا در
صورت نیاز به دســتگاه قضا ارجاع داده شــده اند.سرپرست یگان
حفاظت منابع آبزیان شــیالت هرمزگان در پایان گفت :شماره تلفن
ستاد یگان اســتان ۰۷۶۳۳۳۳۱۴۳۴آماده دریافت هر گونه اخبار و
اطالعات در راســتای صید و صیادی و خدمــات رفاهی به جامعه
صیادی است.

حتما ارزیابــی خدمات به زوار اربعین هم
لحاظ خواهد شد و در بحث ارزیابی مدیران
دستگاههای اجرایی و مسئول نیز نقش و
عملکرد آنها در ستاد اربعین در نظر گرفته
میشود.استاندار هرمزگان با بیان اینکه زوار
اعزام شده با ناوگانهای هوایی ،اتوبوسی و
خودرویی نهایتا در شلمچه مستقر میشوند،
گفت :یکــی از موضوعات مهــم ما در
مدیریت مسافران و ارائه خدمات در مرز
شلمچه خواهد بود که اگر نیاز است بازدید
مجددی از وضعیت آنجا انجام شود ضمن
اینکه برای حمل و نقل زائران در مرز ۲۰
دســتگاه اتوبوس درونشهری با همکاری
شهرداریهای اســتان در نظر گرفته شده
است که میتوانیم اتوبوسهای بیشتری هم
در صورت نیاز اعزام کنیم .وی عنوانکرد:
تاکنون  ۲۰هزار نفر از اســتان هرمزگان

ثبت نام قطعی خود برای ســفر به کشور
عراق را در ســامانه ســماح انجام دادهاند
و  ۱۶هزار نفر هم قرار اســت با خودرو
شخصی از استان عازم مرز شوند که برای
آنها هم باید تمهیداتی اندیشــیده شود و
الزم است ضمن تهیه کلیپهای آموزشی،
پلیس راهنمایــی و رانندگی نیز در برخی
محورها تدابیر سختگیرانهای داشته باشد
تا تصادفات به حداقل ممکن برسد.رئیس
ستاد هماهنگی اربعین حسینی(ع) استان
هرمزگان با اشاره به اینکه نیروهای هالل
احمر در مرز و همچنین کشور عراق حضور
دارند ،افزود :دو دســتگاه آمبوالنس برای
خدمات به زائرین از استان به عراق اعزام
میشود و پزشــکان زیادی هم در مسیر
حضور دارنــد اما با توجه به وضعیت آب
و هوایی کشور عراق اصلیترین چالش در

بحث گرمازدگی خواهد بود که الزم است
آمادگیهای کافی برای مقابله با این موضوع
وجود داشته باشد.مهندس دوستی تاکیدکرد:
برای تامین اقالم موردنیاز موکبهای استان
یک سهمیهای از انبارهای موجود در بنادر
اســتان هم وجود دارد که اگر نیاز باشــد
میتوانیم از آنها هم استفاده کنیم .استاندار
هرمزگان خاطرنشــانکرد :احتماال حجم
باالیی از زوار پاکســتانی نیز بخواهند از
طریق هرمزگان به سفر اربعین راهی شوند
که میهمان ما خواهند بود لذا الزم اســت
برای خدمات رسانی به آنها نیز تمهیداتی
اندیشیده شود تا اگر الزم شد موکبهایی
در بندرعباس و یا برای استراحتشــان
سالنهای ورزشی را آماده و تجهیز کنیم و
بــرای تامین امنیت آنها برنامههایی را در
نظر بگیریم.

سرپرست جدید دانشگاه علمی و کاربردی هرمزگان معرفی شد
گروه خبر  //در مراســمی محمود صباحی زاده به عنوان ادامه دهیم .حدودا ً بیش از هزار برنامه درســی آموزش جدید دانشــگاه در کنار مراکز صنعتی قرار گرفتهاند و با
سرپرست جدید دانشــگاه علمی و کاربردی هرمزگان عالی تکمیلی در کشور داریم که در دورههای کوتاهمدت تفاهمنامهای که اخیرا ً با معاونت علمی ریاست جمهوری
منصوب شد.
به صورت تکدرس در بخشهای مختلف فعالیت میکنند بسته شد ما مجوز ایجاد خانههای خالق را نیز گرفتیم.
در مراسمی با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری و البته سیاست دانشگاه توسعه و بحث دورههای آموزش * دانشگاههای هرمزگان مولود انقالب هستند

هرمزگان ،از زحمات «مهدی میرزاده کوهشاهی» رئیس
سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان تقدیر
و «محمود صباحی زاده» به عنوان سرپرست جدید این
دانشگاه معرفی شد.مهدی فتحی مدیرکل حوزه ریاست
دانشگاه علمی کاربردی کشور در این مراسم اظهار کرد:
دانشــگاه علمی کاربردی یکی از دانشگاههای وابسته به
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اســت که نســبت به
برگزاری دورههای خاص در مقاطع کاردانی ،کارشناسی
ناپیوســته و دورههای تکمیلی بــا مجوزهایی صادره
دورههای خاصی را برگزار میکند.وی افزود :ما  ۳۲واحد
اســتانی و  ۵۷۱مرکز آموزش علمی کاربردی در کشور
داریم که این مراکز در بخشها و دستگاههای مختلف و
به صورت مراکز غیرانتفاعی و دولتی فعالیت خود را انجام
میدهند.فتحی بیان کرد :ما در دانشــگاه علمی کاربردی
 ۹۰۰برنامه درسی داری م و این هم از خصوصیات خاص
این دانشــگاه در تدوین طراحی و بازنگری برنامههای
درسی است .طول عمر برنامههای درسی دانشگاه کوتاه
اســت و به شکلی نیست که یک برنامه درسی را سالها

عالی است که برای سطوح مختلف تحصیلی دانشگاه از
آن اســتفاده کرد .مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه علمی
کاربردی کشور بیان کرد :این دانشگاه در  4گروه صنعت،
مدیریت خدمــات اجتماعی ،کشــاورزی و فرهنگ و
هنر فعالیت خودش را انجــام میدهد ۳۷ .هزار مدرس
علمی کاربردی داریم که فرآیند صالحیت و جذب آنها
به صورت کام ً
ال علمی طی میشــود .همچنین تعدادی
مدرسان خبره داریم که الزامی به داشتن مدرک کارشناسی
ارشــد ندارند و در رشتههای خاصی چون طال ،جواهر،
کشــاورزی و حوزههای مختلف از ظرفیتشان استفاده
میشود .فتحی اضافه کرد :همچنین  ۲۲۰هزار دانشجو و
 ۲میلیون نفر دانشآموخته داریم که تا به امروز از دانشگاه
علمی کاربردی فارغالتحصیل شدهاند و به جرئت میتوانیم
بگوییم باالی  ۷۰درصد دانشــجویان فارغالتحصیل ما
شاغل شــده و در بخشهای مختلف کشور مشغول به
کار هستند و تعدادی از آنان نیز اشتغال آفرینی کردهاند.
وی اظهــار کرد :همچنین  ۱۱مرکز رشــد و  ۱۰۶مرکز
نوآوری در دانشــگاه داریم که با توجه به سیاستهای

احســان کامرانی معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی
اســتانداری هرمزگان نیز در این مراسم بیان داشت :این
افتخار را داریم که دانشگاههای استان در جمهوری اسالمی
تشــکیل شــدهاند و البته در آموزش عالی  ۴۰سال عمر
زیادی نیســت .از این رو باید تالش کنیم تا ظرفیتیهای
بالقوهای که در دانشگاههای استان وجود دارد را عملیاتی
کنیم.وی تصریح کرد :هرمزگان اســتانی دریایی است و
باید بتوانیم ظرفیتهای موجود در این حوزه از جمله در
بخشهای کشتیسازی ،صنایع گردشگری ،ورزشهای
دریایی ،انرژی از دریا را عملیاتی کنیم.کامرانی بیان کرد:
خوشبختانه سند دانشبنیان استان در استانداری هرمزگان
تهیه و به عنوان یک الگو به وزارت کشور ارسال شده و این
خود میتواند یک تحول بزرگ ایجاد کند .ارتباط صنایع
با دانشگاه یکی از برنامههای مهمی است که میتواند در
این زمینه نقشه راه باشد.به گزارش فارس ،وی افزود :در
حکمرانی متعالی ،حکمرانی دانش بسیار مهم است و اگر
توسعه آموزش عالی و توســعه پایدار را نیز در کنار آن
بگذاریم میتوانیم مشکل اشتغال استان را نیز حل کنیم.

پنجشنبه  3شهریور 1401
 27محرم 1444
سال بیست و یکم شماره 3962
خبری

مدیرکل بنادر بوشهر:

اسکله نفتی در بوشهر ساخته میشود

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها  //مدیرکل بنادر
و دریانوردی بوشــهر گفت :یکی از پروژههای شاخص استان
برای اجرا در سال آینده پروژه ساخت اسکله نفتی به همت این
سازمان اســت .به گزارش خبرنگار دریا ؛ حمد شکیبی نسب
درباره مجوز مطالعات بیش از  ۳هــزار میلیارد تومان پروژه
در بنادر بوشــهر ،اظهار کرد :اولویت راهبردی در اجرای این
پروژهها اشــتغالزایی و رونق بنادر بوشــهر است ،سعی بر این
است تا با ورود سرمایه گذاران توانمند بخش خصوصی زمینه
برای اجرا هر چه سریعتر پروژهها فراهم شود.وی اضافه کرد:
از جمله پروژهها که مطالعات آن در ســال جاری آغاز شده،
احداث دایک و موج شــکن و الیروبــی در بنادر دیلم ،گناوه
و ریگ اســت.مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر تصریح کرد:
انتظار میرود دستگاههای مرتبط با پروژههای بندری بوشهر با
نگاه حمایت از سرمایه گذاران در راستای ایجاد رونق اقتصادی
و ایجاد اشــتغال اهتمام و تســهیل گری الزم را داشته باشند.
شکیبی نسب ادامه داد :رونق تجارت منطقه ای ،تقویت معیشت
ساحل نشینان و توسعه صادرات به کشورهای مقصد صادرات
و بهویژه کشــورهای حوزه خلیج فارس از اولویتهای مهم
پروژههای بندری اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر است.وی
اظهار کرد :بسیاری از پروژههایی که مطالعات اجرای آنها برای
بنادر بوشهر صادر شده در فرایند معمول و طبیعی ،زمان اجرا
آنها در سال  ۱۴۰۶یا  ۱۴۰۷بوده است که با توجه به نیاز مبرم
استان و بویژه نیاز به مبحث اشتغالزایی با حمایت بسیار خوب
سازمان بنادر و دریانوردی سعی شد تا روند احداث آنها چند
سال جلوتر رقم بخورد.مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر عنوان
کرد :یکی از پروژههای شاخص بوشهر برای اجرا در سال آینده
پروژه ساخت اسکله نفتی به همت سازمان بنادر و دریانوردی
اســت که در همین راستا جهت احداث پایانه نفتی رایزنیهای
بسیار خوبی با یکی از شرکتها در این حوزه انجام و موافقت
اولیه اخذ شده است.

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت اول )

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاوني مصرف کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان هرمزگان راس ساعت  11:00روز چهارشنبه مورخ  1401/0۶/۱۶در محل  :بندرعباس  ،بندر
شهید رجایی ،اداره کل بنادر و دریانوردی  ،طبقه هم کف  ،سالن اجتماعات  ،تشکيل ميگردد .
لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه عضويت راس ساعت مقرر در محل مذکور
حضور به هم رسانيد و يا وکيل /نماينده خود را کتباً معرفي نماييد .

شرکت تعاونی مسکن مهر معزآباد رودان به شماره ثبت  362به شناسه ملی به شماره 10980125318

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر
عضو حداکثر  3رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود  .و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي،
ميبايست ب ه همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1401/0۶/۱۵در محل دفتر شركت به آدرس  :بندر عباس
– شهرک شهید باهنر حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت ،برگه ورود به مجمع را دريافت دارند .
دستور جلسه  - :انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره  -انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل بازرس
* داوطلبان عضويت در هيات مديره يا تصدي سمت بازرس به موجب ماده ( )۸دستور العمل نحوه نظارت بر
انتخابات تعاونیها موظفند حداکثر ظرف مدت  ۵روز پس از انتشار آگهي مجمع ،فرم داوطلبي را تکميل و تحويل
دفتر تعاوني نمايند .
تاریخ انتشار آگهی 140۱/06/03 :

رئیس هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان

آگهی مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت اول )
شرکت تعاونی مسکن مهر معزآباد رودان به شماره ثبت  362به شناسه ملی به شماره 10980125318
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن مهر معزآباد دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
نوبت اول شرکت که در روز جمعه رأس ساعت  9:00صبح مورخ  1401/06 /18در محل حسینیه شهید بهشتی
معزآباد به نشانی  :رودان  -خیابان شهید دستغیب  ،حسینیه شهید بهشتی تشکیل می گردد  ،حضور به هم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول به شرح ذیل اعالم می گردد :
تمدید مهلت قانونی شرکت به مدت سه سال
تاریخ انتشار آگهی 140۱/06/03 :

هئیت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر محله معزآباد
مفقودی

پروانه کسب بنام الهام ودادی شماره پروانه کسب /8/28990ص
پ ک 95/تاریخ صدور  1395/10/20صنف آرایشی و بهداشتی
جزء آدرس قشم مجتمع تجاری سیتی سنتر ۲الین اصلی طبقه
زیرزمین پالک  ۶۵۸مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن مهر معزآباد دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت
اول شرکت که در روز جمعه رأس ساعت  9 : 00صبح مورخ  1401/06 /18در محل حسینیه شهید بهشتی معزآباد به نشانی  :رودان
 خیابان شهید دستغیب  ،حسینیه شهید بهشتی تشکیل می گردد  ،حضور به هم رسانند .دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول به شرح ذیل اعالم می گردد :
 - 1انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هئیت مدیره و بازرسان
 - 2تصویب صورت های مالی سال های  1398و 1399
 - 3گزارش هئیت مدیره
 - 4درخواست اخذ و افزایش تسهیالت از بانک
ضمناً داوطلبان تصدی سمت های هئیت مدیره و بازرسی به موجب ماده  2دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی
دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و به دفتر تعاونی تحویل نمایند .

هئیت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر محله معزآباد
آگهی مزایده نوبت اول

شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به شرح ذیل به مزایده گذارده می شود.
 -1مشخصات موضوع مزایده  :یک دستگاه خودرو کامیون کمپرسی بنز به شماره  928ع -63ایران  84مدل  1973به شماره موتور10054301
الف) موتور دارای تغییرات در خصوص تعویض موتور بوده که در سامانه شماره گذاری ثبت می باشد .ب) رنگ خودرو تعویض با رنگ جدید نارنجی در سامانه ثبت
قوه قضائیه
گردیده که با وضعیت فعلی انطباق دارد .ج) شماره شاسی در کاراکتر اول به جای عدد  3عدد  8در سامانه ثبت گردیده است.
جم
گس
ت
داد ری هور ی اسالمی اریان
د) در قسمت های مختلف کابین اتاق از جمله سقف و کف و ستون ها و سینی جلو آثار پوسیدگی رویت شد.
و) طبق اظهارات معترض موتور و گیربکس خودرو دچار ضعف فنی عنوان گردید که در این خصوص در محوطه پارکینگ آزمایش فنی مکانیکی حرکت با دور موتور متناوب به صورت جلو و عقب
صورت گرفته نقصی تا این لحظه به نظر کارشناسان مشاهده نگردید.
ه) وضعیت الستیک ها ،باطری  ،شیشه  ،جک کمپرسور و اتاق بار حسب سال خودرو خوب می باشد .على هذا با عنایت به موارد فوق میزان ارزش گذاری پایه ریالی وسیله فوق به قیمت روز معادل
 13/500/000/000ریال معادل یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان برآورد می گردد-2 .کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است .
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ  %10مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره ir220100004062012907685962
نسیم بانک مرکزي تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند  -4 .اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است  -5 .مزایده در ساعت 9:00صبح مورخ  1401/06/19در محل دفتر شعبه
سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی  -کوچه فتح المبین  -مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید -6 .در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و مزایده تجدید
می گردد  .متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .

اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس

اگر چاق هستيد  ،اگر چربي خون داريد
روابط عمومی
يا اوره خونتان زياد است آبزيان مصرف كنيد شیالت رهمزگان

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

گروه گزارش  //یکســال از فعالیت دولت سیزدهم
میگــذرد ،روزهایی که این دولــت روی کار آمد
مشــکالت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
از گذشــته به جا مانده بود اما ایــن دولت مردمی
برنامههای خود را با قدرت به اجرا گذاشت؛ نمونهای
از این اقدامات اثرگذار از دولت مردمی در حوزه زنان
و خانواده است.

امام حسین (ع)  :اندیشه کنید و بدانید برای چه آفریده شده اید
زیرا خدا شما را بیهوده نیافرید
( روضه بحار ج س 2ص )159

پنجشنبه  3شهریور 1401
 27محرم 1444
سال بیست و یکم شماره 3962

یکسال با دولت سیزدهم ؛

اقدامات اثرگذاردولت مردمی در حوزه زنان و خانواده

حمایــت از کســب و کارهــای خانگــی زنان
زمــان فعالیت دولــت چالشهــای فراوانی در از دیگر اقدامات این معاونت در یکساله گذشته بوده این مشاوران دخالت داده شوند و صاحب رای و نظر
سرپرست خانوار
در شورا باشند.
عرصههای مختلف کشــور وجود داشت اما با همه است.
پیگیری الیحه حفظ کرامــت بانوان در برابر معاونــت رییس جمهور در امــور زنان و خانواده
حمایت از زنان سرپرســت خانوار با تشکیل
مشکالت کالن اقتصادی ،کسری بودجه ،تورم باال
حمایت از کسب و کارهای خانگی زنان بدسرپرست،
خشونت
و هزاران مســاله در عرصه اجتماعی ،سیاســی و صندوق ضمانت تسهیالت

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور

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

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
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
علیرضا حائری زاده
یزد
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۱۷۷۷۴۶۰۲۰
بوشهر سید ابوالحسن جعفری

گــروه خبر  //نماینده ولی فقیــه در هرمزگان گفت:
غوغاسازی و حاشیهآفرینی آفت رسانه و جامعه است.

حجت االســام محمد عبادی زاده در جمع اهالی
رسانه در هرمزگان اظهار داشت :سعی کنید هر چه می
نویسید در پاسخ به نیاز مخاطب شما باشد.وی عنوان
داشت :گاهی خبر را خام در اختیار مردم میگذارید و
تجزیه و تحلیل را به مخاطب میسپارید که گاه خوب
اســت اما سعی کنید گاهی بر برخی اخبار تحلیل هم
بگذارید چرا که بعضی نیاز دارند تا به آنها تحلیل ارائه
شود.
نماینــده ولی فقیه در هرمزگان خاطرنشــان کرد:
امروز در جامع ه در بحث مطالبهگری ،شیوهها و اصول
مطالبهگــری را به خوبی نمیداند .ضــرورت دارد تا

فرهنگی ،امــروز در حوزه زنان و خانواده به عنوان
بخشــی از حوزههای کاری دولت شاهد تحوالتی
چشمگیرهســتیم.از آنجا که زنان به عنوان نیمی از
جامعه ایران در عرصههای اقتصادی و اشتغال فعالیت
دارند ،پس از گذشت یکسال از زمان استقرار و در
اختیار گرفتن ســکان اداره کشور برای حوزه زنان
و خانــواده برنامههای عملیاتی و اقدامات مهمی را
انجام داده است که مهمترین این برنامه ها و اهداف
در حــوزه معاونت امور زنان و خانواده در ادامه این
گزارش آمده اســت.معاونت امــور زنان و خانواده
ریاست جمهوری در یکسال فعالیت دولت برنامهها و
اهداف مهمی همچون توجه به اشتغال بانوان ،حمایت
از زنان سرپرست خانوار ،تشکیل صندوق ضمانت
تســهیالت برای زنان سرپرســت خانوار ،ارتقای
ساختار و جایگاه مشــاوران بانوان ،ایجاد اشتغال
پایدار با نگاه خانواده محور ،اصالح سبک زندگی،
ترویج حجــاب و عفاف ،فرزنــدآوری و افزایش
جمعیت و پیگیری الیحه حفظ کرامت و حمایت از
زنان در برابر خشــونت داشته است.راهاندازی طرح
کسب و کار پایدار و تدوین طرح توانمندسازی زنان
سرپرست خانوار ،مقابله با آسیبهای اجتماعی به
ویژه آسیب طالق ،فعالســازی طرح کسب و کار
پایدار بانــوان و راهاندازی پلتفرم بازار برای معرفی
کســب و کارهای نوین جوانان و زنان سرپرســت
خانــوار از دیگر برنامههای معاونــت امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری در دولت سیزدهم است.
تدوین برنامه مشاوره زوجین جهت سالهای اول تا
چهارم زندگی مشترک ،هماهنگی جهت اعطای وام
دهه شصتی و تحویل مسکن به خانواده چهارقلوها
برای سیاســت جمعیتی و ترویج فرهنگ عفاف و
حجاب ،بازنگری در شاخصهای عدالت جنسیتی
و معرفی زن ایرانی به جهان و مطالبهگری از غرب از
طریق مشارکت فعال در مجامع بینالمللی و تصدی
ریاست کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان آیورا

یکی از برنامههای عملیاتی که در دولت سیزدهم
به اجرا گذاشته شد تشکیل ستاد ملی زن و خانواده
با حضور شخص رئیس جمهور بود که در این ستاد
طرحهای مهمی برای حوزه بانوان به تصویب رسید
که البته مهمترین طــرح آن ایجاد صندوق ضمانت
تسهیالت در حوزه اشــتغال برای زنان سرپرست
خانــوار فاقد پوشــش حمایتی بود چــرا که این
گروه بانوان به دلیل نداشــتن ضامن امکان دریافت
تسهیالت را نداشتند و با تشکیل این صندوق از این
پس دولت به عنوان ضامن آنها میشود.در راستای
اجرای این طرح ،تخصیص اولیه مبلغ  ۵۰۰میلیارد
ریال توسط صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون،
صدور ضمانتنامه برای تسهیالت تا سقف یک هزار
میلیون ریال در حوزه اشتغال توسط صندوق تعاون و
اختصاص پنج برابر میزان اعتباری که تزریق میشود
برای صــدور ضمانتنامه برای ایــن گروه از زنان
توسط صندوق ضمانت سرمایهگذاری و هماهنگی
با بانک رفاه کارگران جهت تامین اعتبارات به مبلغ
 ۱۰۰میلیارد ریال انجام شده است.
ارتقای جایگاه تشکیالتی مشاوران امور بانوان

یکی دیگر از مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در
دولت سیزدهم ارتقای جایگاه تشکیالتی مشاوران
زنــان و خانواده در دســتگاههای اجرایی بود تا از
این پس مشاوران هم ردیف مدیرکل یا معاونان در
دستگاهها ارتقاء جایگاه داشته باشند ،ستاد در جلسه
 ۲۷فروردیــن  ۱۴۰۱با حضــور رییس جمهوری
مصوبهای مربوط به ســاختار معاونت و ســاختار
مشــاوران مرتبط با معاونت زنان و خانواده ریاست
جمهوری داشت چون این مشاوران در وزارتخانهها
و ســازمانهای گوناگون اســتقرار دارند ،بنابراین
ارتباط معاونت با این مشــاوران و جایگاه آنها در
وزارتخانهها و ســازمانها بررسی شد.براساس این
مصوبه ،بایــد جایگاهی به این افراد اختصاص داده
شود که در سطح معاون و مدیرکل باشد و همین طور
در تصمیم گیریهای کالن سازمانها و وزارتخانهها

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت
ســیزدهم به موضوع حمایت از زنان نیز ورود کرد
که پیگیری الیحه حفــظ کرامت و حمایت از زنان
در برابر خشــونت از جمله برنامههای عملیاتی این
معاونت بود چرا که این الیحه حدود  ۱۰سال معطل
مانده بود و اخیرا فرایند بررسی الیحه حفظ کرامت
و حمایت از زنان در برابر خشــونت ،در کمیسیون
اجتماعی مجلس شــورای اسالمی به پایان رسیده
است.قرار اســت بزودی این الیحه در صحن علنی
مجلس شورای اسالمی مطرح شود تا در نهایت پس
از تصویب زمینه اجرایی پیدا کند.
ایجاد اشتغال پایدار با نگاه خانواده محور

ایجاد اشــتغال پایدار با نگاه خانواده محور برای
زنان سرپرست خانوار از دیگر برنامههای معاونت
امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری است که به
همین منظور کمیسیون اجتماعی درباره توانمندسازی
زنان سرپرست خانوار گزارشی در دستور کار دارد
که در این راستا طرح جامعی برای کسب و کار مبتنی
بر ایجاد پایدار اشتغال با نگاه به خانواده تنظیم شده
است.
براســاس ایــن طرح جامع ،پایداری مشــاغل
طی چهار ســال مورد توجه قــرار گرفت؛ ازدواج
دهه شــصتیها و ارائه تسهیالت برای پیشگیری از
خودسرپرستی زنان مطرح شد ،همچنین اشکاالتی
در ارائه وامهای خوداشــتغالی  ۵۰میلیون تومانی
وجود داشت که بعض ًا افراد به  ۳ضامن نیاز داشتند،
اما اکنون این وامها به صورت قرضالحسنه و با یک
ضامن ارائه میشــود.اتصال زنان سرپرست خانوار
به شرکتها و بکارگیری آنها در این مجموعهها از
دیگر اقدامات انجام شده است ،همچنین سطح ارائه
تسهیالت برای زنان سرپرست خانوار نیز متفاوت از
قبل شد و در این میان با توجه به اینکه نیمی از زنان
سرپرست خانوار در بازه سنی  ۵۵تا  ۶۰سال قرار
دارند ،ایجاد اشتغال برای فرزندان آنها در دستور کار
قرار دارد.

برنامههای بخــش بینالملل در حوزه زنان و
تدوین طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
در راســتای اجرای بند «ت» ماده  ۸۰قانون برنامه خانواده

ششم توســعه نیز از دیگر برنامههای این معانت به
شمار میرود اهداف این طرح شامل تدوین ،نظارت
و ارزیابی بــر اجرای الگوی توانمندســازی زنان
سرپرست خانوار در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی،
حقوق و اقتصادی براســاس آمایش سرزمین تغییر
رویکرد از نگاه آســیبی حمایتی به توانمندسازی
و توانافزایی اســت.تهیه مستندات و تدوین الیحه
طرح جامع توانمندســازی زنان سرپرست خانوار
به عنــوان تکلیــف قانونی معاونت امــور زنان و
خانواده ریاســت جمهوری مبتنی بر بند «ت» ماده
 ۸۰قانون ششــم توسعه اســت که در چهار بخش
مشاوره ،آموزش،اشتغال و امور حمایتی تنظیم و به
کمیسیونهای فرهنگی واجتماعی هیات دولت ارسال
شده است.
اقدامات اشتغالزایی حوزه زنان و خانواده در
دولت سیزدهم

راهاندازی و فعالســازی طرح کسب و کار پایدار
بانوان و خانواده ،تدوین طرح ملی شــبکه کسب و

غوغاسازی و حاشیهآفرینی آفت رسانه و جامعه است

روشهای مطالبهگری توســط رسانهها آموزش داده
شــود .عبادی زاده تاکید کرد :تا جامعه نفهمد چگونه
مطالبهگــری کند ،به پیش نمــیرود.وی بر ضرورت
رعایت اخالق در رسانه نیز تاکید و گفت :خیلی مهم
اســت تا انسان منصفانه بنویســد و اغراض خودش
را دخالت ندهد  .دوری از غرض شــخصی ،نگاه به
منافع جمعی و دیدن مصلحت جامعه اســامی با نقد
منصفانه که منجر به پویایی جامعه میشود ،بخشهای

دیگری از اظهــارات امام جمعه بندرعباس بود.وی با
بیان اینکه نقد با تخریب متفاوت است ،غوغاسازی و
حاشیه آفرینی را آفت رسانه دانست و افزود :حاشیهها
سبب آشــفته شدن افکار جامعه میشود .نماینده ولی
فقیه در هرمزگان عنوان داشت :در حوزه رفع مشکل
مسکن ،تعاونی تشکیل دهید و با تهیه زمین و تسهیالت
مســکن ملی فرصت خوبی برای خانهدار شدن شما
است .حجت االسالم عبادی زاده گفت :عدم توازن در

ایفای مسئولیتهای اجتماعی دغدغه بنده هم هست و
اخیرا صحبتی هم با استاندار داشتم که بدلیل مشکالت
اقتصادی جامعه ،حضور و مشــارکت بیشتر رسانهای
داشته باشند.
وی همچنین افزود :گریز صاحبان فکر از حوزه رسانه
جای نگرانی دارد .خبرنگاران نباید در بیان مســائل
نگران معیشت خویش باشند و این دغدغه و نگرانی
ما هم هست.امام جمعه بندرعباس ادامه داد :اگر درب

ســال گذشــته ۸هزار و  ۶۰۰نفر از
کشاورزان محصوالت کشاورزی خود
را بیمه کردند کــه  ۳۵۰میلیارد ریال
غرامــت در بخش پــرورش میگو به
آســیبدیدگان پرداخت شد .وی بیان
کرد :ســاالنه بیش از  ۲۰میلیون قطعه
مرغ تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.
این مســئول اظهارداشــت :از ابتدای
شروع به فعالیت دولت سیزدهم تاکنون
پرداخت بیش از هــزار و  ۳۹میلیارد
ریال تسهیالت قرضالحسنه اشتغالزایی
به هزار و  ۲۹۶نفر از متقاضیان پرداخت
شدهاســت.جهاننجاتی اظهارداشت:
یکی از فعالیتهای بانک کشــاورزی
در زمینــه ترویج ازدواج و تشــکیل
خانواده ،پرداخت تســهیالت ازدواج
اســت که در این زمینه ،پرداخت بیش
از هزار و  ۴۵۷میلیارد ریال تسهیالت
قرضالحســنه ازدواج به هزار و هفت
نفر از متقاضیان پرداخت شدهاســت.
مدیر شعب بانک کشاورزی هرمزگان
به پرداخت تسهیالت فرزندآوری اشاره
کــرد و گفت :پرداخــت بیش از ۱۱۵
میلیارد ریال تســهیالت قرضالحسنه
فرزندآوری بــه  ۲۳۴نفر از متقاضیان
پرداخت شدهاست.
وی عنوان کــرد :به منظور حمایت
از تولیــد محصوالت کشــاورزی و
مراحل کاشــت ،داشــت و برداشت
محصوالت،تسهیالت خرید تجهیزات
کشاورزی نیز توسط بانک کشاورزی
انجام میشود که در این زمینه ،پرداخت

بیش از  ۱۶۷میلیارد ریال تســهیالت
خرید تراکتــور به  ۸۹نفر از متقاضیان
و پرداخت بیــش از  ۵۶میلیارد ریال
تســهیالت خرید کمبایــن به ۲نفر از
متقاضیان انجام شدهاســت.وی ادامه
داد :همچنیــن پرداخت بیــش از ۶۰
میلیارد ریال تســهیالت خرید ادوات
و ماشــین آالت کشــاورزی به ۴۱
نفر از متقاضیان صورت گرفتهاســت.
جهاننجاتی گفت :حمایــت از انجام
روش کاشت به صورت علمی و نوین
نیز در دســتور کار این بانک قرار دارد
و افرادی کــه بخواهند گلخانه احداث
نمایند میتوانند از این بانک تسهیالت
دریافت نمایند و در این زمینه بیش از
هزار و  ۴۲۷میلیارد ریال تســهیالت
گلخانهای به مســاحت  ۵۵هکتار به
 ۳۲نفــر از متقاضیان از ابتدای فعالیت
دولت سیزدهم پرداخت شدهاست.وی
خاطرنشان کرد :اســتان هرمزگان از
ظرفیت بسیار خوبی در زمینه پرورش
و تکثیر میگو دارد کــه در این مدت،
بیش از  ۸۸۷میلیارد ریال تســهیالت
پرورش و تکثیر میگو به مساحت ۱۶۰
هکتار معادل  ۲۰۰میلیون قطعه به ۱۹
نفر از متقاضیان پرداخت شدهاست.مدیر
شعب بانک کشــاورزی هرمزگان به
پرداخت تسهیالت به متقاضیان پرورش
ماهی در قفس اشاره و عنوان کرد :این
بانک از افــرادی که بخواهند در زمینه
پرورش ماهــی در قفس فعالیت کنند
حمایت میکنــد که در این زمینه بیش

فعالسازی دیپلماسی فرهنگی و عمومی در زمینه
حقوق بشر ،مقابله با فســاد و توانمندسازی زنان،
ریاست دوســاالنه بر گروه توانمندسازی اقتصادی
زنان اتحادیه کشورهای اقیانوس هند ،ایجاد کارگروه
بینالمللی زنان و مقابله با فساد با همکاری بیش از
 ۱۰کشور همسو ،توسعه مناسبات موثر و گسترش
تعامالت اثرگذار منطق های و بینالمللی در حوزه زنان
و خانواده ،ارتباط موثر با وزرای زن و مدیران امور
زنان در کشــورهای منطقه و جهان ،اعطای جایزه
ســاالنه بینالمللی به زنان تاثیرگــذار تحت عنوان
بانوی خردمند ،تدوین  ۱۵عنوان گزارش مستند ملی
برای انعکاس وضعیت پیشرفت خانوادههای ایرانی،
امضای  6ســند همکاری مشترک دو جانبه با سایر
کشورها ،نشست با گزارشــگر تحریم آلنادوهان و
تبیین اثــر تحریم بر زنان و کودکان ،انجام  ۵۰دیدار
رسمی با مسئوالن زن کشــورهای خارجی نیز در
حوزه بینالملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری انجام شده است.

حوزه نقد منصفانه بسته شود باید با همه آمال و آرزوها
خداحافظی کرد .مســئوالن در تعامل با رســانهها از
رئیس جمهور یاد بگیرند و با پرهیز از شکایت ،صدای
اهالی رسانه را بشنوند و خود را در معرض نقد جامعه
قرار دهند.حجت االسالم عبادی زاده در بخش دیگری
از اظهــارات خود در حوزه صندوق مســئولیتهای
اجتماعی ،تصریح کرد :پیگیریهــای خوبی در این
زمینه انجام شــد اما با مشکالتی در دیوان محاسبات
مواجه شد که نمایندگان در تالش برای حل قانونی آن
هستند.وی خواســتار وحدت در میان رسانهها شد و
از پیران رســانه خواست تا اختالفات را کنار گذاشته
و به انسجام در این عرصه کمک کنند.حجت االسالم
عبادیزاده با اشــاره به بخشی از صحبتهای مهدی

خســروی مدیر دفتر خبرگزاری فارس در هرمزگان
درباره ضــرورت رفع لکنــت زبان نظــام در بیان
دســتاوردهایش ،اظهار کرد :این موضــوع را قبول
دارم و در نشســت آغازین هفته دولت در هرمزگان
نیز این موضوع را به مســئوالن استان گوشزد کردم
که باید این لکنت زبان را از میان برداشــت و در بیان
دســتاوردها ،تالش کرد.وی همچنین به رسانهها قول
داد تا دغدغههای دیگر آنان را نیز در جلسات شورای
فرهنگ عمومی مطرح و پیگیری کند.به گزارش فارس،
امام جمعه بندرعباس بر ضرورت همکاری ادارات و
دستگاهها با رسانهها تأکید و از دفتر خود نیز خواست
تا همکاری و تعامل با اصحاب رسانه را بیش از پیش
تقویت کنند.

"فراخوان جذب نیروی خرید خدمت ساعتی"

محصوالت کشاورزی هرمزگان قابلیت صادرات دارد

بــه گزارش خبرنــگار دریا ،مهدی
جهاننجاتی افزود :اســتان هرمزگان
در بخش کشاورزی و شیالت ظرفیت
بالقــوهای دارد و بیشــتر محصوالت
تولیدی این اســتان قابلیت صادرات
را دارد.جهاننجاتــی اظهار داشــت:
در هرمزگان محصــوالت مختلف از
جمله صیفیجات ،ماهــی ،میگو و...
قابلیــت تولید و صــادرات را دارد و
بانک کشــاورزی از این تولیدکنندگان
و صادرکننــدگان حمایت میکند .وی
اظهارداشــت :یکی از کارهایی که در
استان هرمزگان انجام می شود به دلیل
اینکــه محصوالت زیادی در اســتان
قابلیت کشت دارند باید صنایع تبدیلی
نیز در کنار آن احداث شــود که بانک
کشاورزی اســت احداث این صنایع
حمایت کرده و تجهیزات مورد نیاز را به
متقاضیان پرداخت میکند .جهاننجاتی
خاطرنشان کرد :محصوالت کشاورزی
و آبزیپروری ،محصوالت زنده هستند
که با توجه به شــرایط آب و هوایی و
حوادث طبیعی ممکن اســت اتفاقاتی
برای آنها رخ دهد و از بین برود که در
این زمینه ،بیمه محصوالت کشاورزی
یکی از اولویتهای مهم کشــاورزان
باید باشــد .وی عنوان کــرد :کرد در

تدویــن طــرح جامــع توانمندســازی زنان
سرپرست خانوار

امام جمعه بندرعباس :

مدیر شعب بانک کشاورزی هرمزگان :

گروه خبر //مدیر شعب بانک کشاورزی
استان هرمزگان گفت :فعالیتهای بانک
کشاورزی در راستای توسعه پایدار در
بخش کشاورزی به گونهای است که از
تولید ،تا برداشت و صادرات محصوالت
در کنار کشاورز قرار دارد.

بی سرپرســت و سرپرســت خانوارها را به عنوان
محورهای کلیدی مورد توجه دولت ســیزدهم در
برنامه دارد؛ که توســعه و تقویت کسب و کارهای
خانگی زنــان و به ویژه بانوان سرپرســت خانوار
فرصتی برای اســتفاده از ظرفیت تک تک اعضای
خانوار به منظور کمک به تامین معیشــت ،افزایش
درآمد و انتقال دانش بومی برای اشــتغالزایی بانوان
است.همچنین این معاونت با حرکت جهادی اشتغال
زنــان را دنبال میکند که به همین منظور موافقتنامه
همکاریهای مشــترک با وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی امضا شده است که مطابق آن ،حذف قوانین
دســت و پا گیر و تســریع در مجوزهای مشاغل
خانگی پیگیری میشود.

کار پایدار خانواده محور و اجرای طرح توانمندسازی
اقتصادی ،زمینهســازی برای حضور و نقشآفرینی
موثر زنــان در حوزههــای دارای مزیت از طریق
توانمندسازی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار و
کارآفرین ،انعقاد  ۱۲موافقتنامه برای اجرای طرح
توانمندســازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و
حمایت از زنان کارآفرین با  ۱۲استان برای حمایت
از  ۳۸۷کارآفرین و یک هزار و  ۶۰۰زن سرپرست
خانوار در  ۶۲حرفه در تمام بخشهای کشاورزی و
ایجاد  ۲۰۰سایت تولید محصول و حمایت از ۱۰۰
شرکت تعاونی زنان از دیگر فعالیتهای حوزه زنان
و خانواده در یکســال فعالیت دولت سیزدهم است.
همچنین ساماندهی و یکپارچهسازی دادههای موجود
در حوزه زنان و خانــواده ،تحکیم بنیان خانواده و
ترویج فرهنگ تعدد فرزنــد در خانوادههای نوپا و
افزایش نرخ جمعیت و شناسایی ،تفکیک و طبقهبندی
زنان کارآفرین براساس شــاخصهای عملیاتی و
شبکهسازی از ظرفیتهای آنان ،تدوین طرح نظام
آماری زنان و خانواده ،ارائه طرح مشاوره فعال برای
زوجیــن نوپا ،تدوین اطلس ملی زنــان کارآفرین،
تدوین طرح حمایت از نومادران در هفته اول والدت
نوزاد ،طرح آموزشی زیست عفیفانه خاص والدین و
مربیان دانشآموزان ،تدوین آییننامه تشکیل کارگروه
طرح جامع ملی بازآرایی وضعیت اشــتغال زنان از
دستاوردهای معاونت زنان در یک سال گذشته بود.

از  ۱۵۴میلیارد ریال تسهیالت پرورش
ماهی در قفــس معادل  ۸۰۰تن به ۲
نفر از متقاضیان پرداخت شدهاســت و
این صنعت ،درآمدزایی بســیار خوبی
دارد .جهاننجاتی خاطرنشــان کرد :به
منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش
کشــاورزی ،پرداخت بیــش از ۶۴۲
میلیارد ریال تســهیالت مردمی سازی
یارانه ها در قالب دامدارکارت به هزار
و  ۱۲۷نفر از متقاضیان انجام شد.وی
گفت :پرداخت بیش از ۱۸هزار میلیارد
ریال تسهیالت به هشت هزار و  ۵۶۳نفر
از متقاضیان در زیربخشهای مختلف
کشاورزی و پرداخت  ۳۲۱میلیارد ریال
غرامت به هشــت هزار و بیست نفر از
کشاورزان و دامداران خسارت دیده در
این مدت انجام شدهاســت.این مسئول
بیــان کرد :بیــش از  30میلیون دالر
حواله ارزی جهت تســهیل در واردات
کاالهای اساسی برای متقاضیان صادر
شدهاست .وی به فعالیتهای انجام شده
بانک کشاورزی در زمینه مسئولیتهای
اجتماعی اشــاره و عنوان کرد :بانک
کشاورزی فعالیتهای خوبی در زمینه
مسئولیتهای اجتماعی انجام داده است
که میتوان به مشــارکت در ساخت ۲

باب مدرســه شش کالسه در روستای
گوربند و پشــته علیآباد شهرســتان
میناب ،تهیه بیش از  ۲۰۰بسته معیشتی
و توزیــع بین نیازمندان با مشــارکت
پرسنل بانک کشــاورزی هرمزگان و
تهیه بیش از هزار بســته نوشت افزار
و توزیع بیــن دانشآمــوزان مناطق
محروم استان اشاره کرد .جهاننجاتی
خاطرنشــان کرد :چند سالی است که
هزینــه تبلیغات در بانک کشــاورزی
حذف شده و این هزینه در زمینه تهیه
لوازم التحریر برای دانشآموزان مناطق
محروم استفاده میشود.وی به موفقیت
این بانک در کســب رتبه در جشنواره
شــهید رجایی اســتان اشــاره کرد و
گفت :مدیریت شعب بانک کشاورزی
هرمزگان طی چهار سال متوالی توانسته
است در جشنواره شهید رجایی استان
در زمینه شاخصهای اختصاصی رتبه
برتر را کســب نمایــد .وی در پایان
درباره بخشودگی وجه التزام در بانک
کشاورزی عنوان کرد :به مناسبت هفته
دولت ،افرادی که به بانک بدهی دارند،
در صورت تســویه این بدهی تا دهم
شــهریور ماه ،کلیه جرایم و وجه التزام
آنها بخشیده میشود.

شرکت هیژا طب همیار در راستای جذب نیروی کارشناس تخصصی خود در حوزه های روانشناسی و مددکاری
اجتماعی از طریق خرید خدمت ســاعتی جهت ارائه خدمات به افراد آسیب دیده و آسیب دیده اجتماعی در
شرایط بحرانی در شهرستانهای هرمزگان از بین واجدین شرایط خانم و آقا به تعداد  . 27نفر اقدام به برگزاری
سنجش علمی بصورت کتبی می نماید که تاریخ آن متعاقباً اعالم خواهد شد  .لذا واجدین شرایط می توانند
حداکثر تا تاریخ 1401/06/08نسبت به ارسال فایل اسکن شده مدارک خود شامل کارت ملی  ،شناسنامه ،
آخرین مدرک تحصیلی  ،کارت پایان خدمت (آقایان)  -گواهینامه رانندگی (آقایان متقاضی شغل راننده) مطابق با
شرایط ذیل به آدرس  hizha.teb.co@gmail.comاقدام نمایند  .جهت اطالعات تکمیلی (واجدین شرایط -
منابع آزمون ....به لینک مربوطه (  )hizhateb.com/employمراجعه فرمایید .
* ساعت و مکان برگزاری آزمون متعاقبا برای مدارک مورد تایید اطالع رسانی خواهد شد .
شهرستان محل
اجرای خدمت

مربی بخش نگهداری
موقت

رشته تحصیلی مورد نیاز شهرستان
مددکاری اجتماعی
مرد

زن

روان شناسی
مرد

زن
زن

بندرعباس

4

بندرخمیر

1

بندرلنگه
قشم

2
2

2

میناب

1

1

رودان

بستک

1
2
2

جمع

2
2

1

2

1

حاجی آباد
10

راننده

7

2
4

3

1

1

