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صفحه  4را بخوانید

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیسجمهور
و اعضای هیئت دولت :

مهمترین توفیق دولت
احیاء امید و اعتماد
مردم بود
4
نماینده ولی وفقیه در هرمزگان :

عکس  :دریا

خبر خوش وزیر راه برای متقاضیان مسکن :

پنجشنبه  10شهریور  4 1401صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3968
 4صفحه  2000تومان

خانه را برای مردم ارزانتر میکنیم

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

Beton Sahel

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

صحبت های رهبر انقالب مسئولیت ما را زیاد کرد و باید فاصله عرضه و تقاضا کاهش یابد و مردم بتوانند خانه های ارزان تری بخرند
گروه خبر  //وزیر راه و شهرسازی گفت :فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع مسکن
مسئولیت ما را در حوزه مسکن بیشتر کرد و با رشد عرضه تالش میکنیم مردم خانههای
ارزانتری بخرند.

رستم قاســمی در یک برنامه تلویزیونی درباره اقدامات انجام شده در حوزه مسکن در یک سال
گذشته اظهار داشت :فاصله موجود در حوزه مسکن ناشی از عدم انجام اقدامات در حوزه مسکن در
دولت گذشته بود و این موجب شد که قیمت مسکن افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی افزود :اقدامات دولت در حوزه مسکن با ابالغ قانون جهش تولید شروع شد و
برای اجرای آن باید زیر ساخت فراهم شود که یکی از این اقدامات طراحی سامانه ثبت نام و شناسایی
اراضی مورد نظر و طراحی سایت ها بود که به سرعت انجام و سامانه طراحی شد و همچنین پاالیش
متقاضیان آغاز شد و ساخت واحد ها صورت گرفت.

خبر خوش وزیر راه برای متقاضیان مسکن :

خانه را برای مردم ارزانتر میکنیم
ادامه از تیتر یک //

قاســمی ادامه داد :اجرای پروژه نهضت ملی مسکن
روی ریــل خوبی قــرار گرفته اســت و وزارت راه
شهرسازی تا پایان شــهریور امسال اراضی  2میلیون
واحد مســکونی را تامین می کند و ساخت واحدها
آغاز می شود .وی اضافه کرد :امیدوارم تعهد  ۴میلیون

مســکن در ۴سال تحقق یابد .وزیر راه و شهرسازی
ایــن را هم گفت که از دســتگاه هــا برای تخصیص
زمین رضایت نداریم .ضرورت دارد تا پایان شهریور
زمیــن های مــورد نیــاز را تحویل دهند کــه البته
نداده انــد .وی ادامه داد :با حضور رئیس جمهور در
جلســه شورای عالی مســکن اعالم شد که در مدت

یک ماه اراضی دســتگاه را مطالبه کنیم و در صورت
عدم موافقت سند به نام وزارت راه و شهرسازی ثبت
می شود.
به گزارش خبرآنالین ،قاسمی در پاسخ به این سوال
که بیانات مقام معظم رهبــری درباره عقب ماندن در
مســکن گفت :دغدغه رهبری یک فرمان بوده است
که ما باید اجرا کنیم و به دنبال تعهدات خود هســتیم؛
صحبت های رهبر انقالب مسئولیت ما را زیاد کرد و
باید فاصله عرضه و تقاضا کاهش یابد و مردم بتوانند
خانه های ارزان تری بخرند.

قاسمی اظهار کرد :در  ۶ماه ابتدایی سال دولت اراضی یک ونیم میلیون واحد مسکونی را بارگذاری
کرد و طراحی سایت ها انجام شد ،ساخت یک و نیم میلیون واحد در مراحل مختلف آغاز شده است.
وی درباره همکاری دســتگاه های دولتی در تامین زمین نهضت ملی مســکن گفت :تاکنون فقط
 ۴درصد از اراضی دســتگاه ها به وزارت راه وشهرسازی تعلق گرفته است بقیه زمین های وزارت
راه و شهرسازی بوده است.
به گفته قاســمی ،این اراضی یک ونیم میلیون واحد همه متعلق به وزارت راه و شهرسازی است.
وزیر راه و شهرسازی افزود :مسکن یک ساله ساخته نمی شود زمان می برد اما تاکنون توانسته ایم
این اراضی یک و نیم میلیون واحد را تامین کنیم و امیدوارم تا دو ســال عملیات اجرایی ســاخت
 ۲میلیون واحد را انجام دهیم.
ادامه در همین صفحه

هرمسئولی که بخواهد به ارباب رجوع بخندد و او را تحقیر کند  ،ارزش قرارگیری در مسند مسئولیت ندارد
گروه خبر  //نماینده ولی وفقیه در استان هرمزگان
گفت :هرمسئولی که بخواهد به ارباب رجوع بخندد و
او را تحقیر کند ،ارزش قرارگیری در مسند مسئولیت
ندارد و هر چه زودتر باید برکنار شــود و خودم نیز
شخصا این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

حجتاالسالم والمسلمین محمد عبادیزاده در جمع
مردم محله چاهستانیهای بندرعباس ،اظهار کرد :ما
برای شناسایی مشــکالت محله آمدهایم چراکه خود
را حلقه وصل مردم و مســئولین میدانم و چالشها و
مشکالت شما را به گوش مسئولین میرسانم و برای
حل آنها پیگیری خواهم کرد.وی با اشــاره به اینکه
محله چاهستانیها نیاز به توجه ویژه دارد ،عنوان کرد:
مسجد  ۱۴معصوم ،محور و قطب فعالیتهای فرهنگی
مردم چاهستانیها است و از اینکه مشکالت مردم در
این مسجد با حضور مسئولین مطرح میشود خرسند
هستم.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ،اظهار کرد:
مشــکالت و مسائلی که در این جلسه مطرح میشود
را از طریق مدیران پیگیری خواهم کرد تا بخشــی از
چالشها و مشکالت مردم محله چاهستانیها حل شود.

حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده با اشاره به اینکه
باید قدردان فعالیتها و مطالبهگر اقدامات انجام نشده
باشیم ،خاطرنشان کرد :در این نشست یکی از حاضرین
از نحوه پاسخ دهی یکی از کارمندان و مسئولین انتقاد
کرد ،اعالم میکنم که هرمسئولی که بخواهد به ارباب
رجــوع بخندد و او را تحقیر کند ،ارزش قرارگیری در
مسند مسئولیت ندارد و هر چه زودتر باید برکنار شود
و خودم نیز شــخصا این موضوع را پیگیری خواهیم
کرد.نماینده ولی وفقیه در اســتان هرمزگان با اشاره به
مشکالت بافت فرسوده محله چاهستانیها ،اظهار کرد:
برای شنیدن چالشها و مشکالت مردم محله در میان
مردم حاضر شدهام و انشاءاهلل مشاهده خواهید کرد که
بسیاری از مشکالت شما را تا حصول نتیجه پیگیری
خواهیم کرد.حجتاالسالم والمســلمین عبادیزاده
تصریح کرد :لیستی از افراد داوطلب مهارت افزایی تهیه
کنید تا به مراکز ارائه مهارت و آموزش معرفی کنیم و
انشاءاهلل منجر به ایجاد شغل برای جوانان محله شود.
وی مسجد را یکی از راههای حل مشکالت مردم محله

دانســت و عنوان کرد :مسئولین را برای پاسخگویی و
بیان چالشهایتان به مسجد دعوت کنید و اگر مسئولی
حاضر به پاسخگویی در مسجد نبود ،موضوع را با دفتر
ما در میان بگذارید.به گزارش ایسنا ،در ادامه جلسه،
عبدالحمید حمزهپور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
هرمزگان و مهدی نوبانی شهردار بندرعباس به سواالت
مردم پاسخ دادند و قول مساعد برای حل چالشهای
مردم محله چاهستانیها را دادند.

فرماندار بندرعباس مطرح کرد

کانون پرورشی فکری  ،محلی برای کشف استعداد
گروه خبــر //فرماندار شهرســتان
بندرعباس در بازدید از کانون پرورش
فکری کودکان شهرستان بندرعباس
از کانون به عنوان محلی برای کشف
استعدادها یاد کرد

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ محمد
مــرودی در اين ديــدار ضمن تقدير از
زحمــات و خدمات مدير و پرســنل
کانون پــرورش فکری بر اهمیت مقوله
تعلیم و تربیت تاکید و خاطر نشان کرد:

کانون به عنوان یکی از نهادهاي اصلی
فرهنگی و هنري در کشــور می تواند با
فعالیــت ها و برنامه هــای خود نقش
تاثیرگذاری در آینده ی کودک داشــته
باشد.فرماندار بندرعباس افزود :فضای
کانون پرورش فکری ،همواره یک فضای
فرهنگــی و پویا بــوده و در پرورش
آينده سازان اين کشــور تاثیر بسزایی
دارد .مرودی هدف اصلي فعاليت کانون

پرورش فکري کــودکان و نوجوانان را
پرورش خالقيت کودک و نوجوان دانست
و گفت :با اجرا و برپايي نمايشگاههاي
مختلف هنــري ،ملی و مذهبي می توان
اســتعداد های زیادی را در سطح استان
و شهرستان شناسایی و آنها را به جامعه
معرفی کرد  .وی تصریح کرد :کانون های
پرورشی و فکری ظرفیت مناسبی برای
یادگیری و پرورش کودکان مســتعد و

توانمند است  .در پایان این دیدار محمد
مرودی فرماندار شهرســتان بندرعباس
ضمن قدردانی از پرسنل کانون پرورش
فکری کودکان از نمایشگاه دستاوردهای
کانون که به مناسبت هفته دولت برپا شده
بود بازدید کرد .

1

استاندار هرمزگان :

تمرکز توسعه شهرستان حاجیآباد
بر فعالسازی معادن است

2

هرمزگان به قطب اول فوالد
و نفت کشور مبدل خواهد شد

2

معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان :

امحاء  ۳۵۰کانتینر کاالی متروکه
در بندر شهید رجایی
لزوم توجه به دغدغه های رهبری
در حوزه مسکن

4
2

فروش فوق العاده امالک
( مزایده شماره  73هرمزگان )

صفحه  3را بخوانید

توسط شرکت نظم آفرینان صنعت سهند ؛

کلنگ احداث پایانه جدید کانتینری به زمین زده شد

نماینده ولی وفقیه در هرمزگان :

مسئولی که به مردم بی حرمتی کند باید برکنار شود

مسئولی که به مردم
بی حرمتی کند
باید برکنار شود

گروه گــزارش //همزمان با هفته دولت ســردخانه مدرن با ظرفیت  5هزار تن،
بــا حضــور مدیــران اداره کل بنادر و ساختمان اداری با مساحت  400متر مربع

دریانوردی هرمزگان ،مدیرعامل شرکت
نظم آفرینان صنعت ســهند و جمعی از
مدیران شرکت های همکار در این بندر،
آئین کلنگ زنــی و آغاز عملیات احداث
پایانه جدید کانتینری شرکت نظم آفرینان
صنعت ســهند در اراضی پشتیبانی بندر
شهید رجایی برگزار شد.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ در ابتدای
مراسم «مســعود محمد نبی» مدیرعامل
شــرکت مشــاور این پروژه ضمن اشاره
به مشــخصات اجرایی طرح ،گفت :این
پروژه در دو قطعه زمین جمعا به مساحت
حدود  24و نیم هکتار با رویکرد کانتینری
طراحی شــده است .وی با اشاره به اینکه
مدت ســاخت این طرح سه سال در نظر
گرفته شــده است و فاز اول آن هم جهت
اجرا آماده به سازمان بنادر و دریانوردی
ارائه شده اســت ،افزود :در این مجموعه
عالوه بر نگهداری کاالهــای کانتینری،
ســوله ی انبــار  12هزار متــر مربعی،

و ساختمان خدمات با مساحت  300متر
مربع نیز در نظر گرفته شده است«.مهدی
قائم مقامی» مدیرعامل هلدینگ  TWنیز
در ادامه مراسم برای تمام دست اندرکاران
این طرح بزرگ آرزوی موفقیت داشت و
ابراز امیدواری کرد :با کیفیت مناســب در
نظر گرفته شده این پروژه در نهایت نمونه
شــود و باعث افتخار برای سازمان بنادر

و دریانوردی بعنوان کارفرما و شــرکت بندر تجاری کشور خواهد بود و با رویکرد
سرمایه گذار باشد.
مدیریت با تجربــه و تیم حرفه ای گروه،
* اشتغالزایی  ۲۳۰نفر بصورت مستقیم منطبق با آخرین استانداردهای روز است.
وی از مجموعه مدیران سازمان بنادر و * احداث سردخانه نقطه ی عطف دیگری
دریانوردی که با نگاه ویژه حل مشکالت برای هرمزگان و این بندر است
این طرح را در اولویت کاری گذاشــتند وی رشد اقتصادی کشور را در سالهای
قدردانی و اضافه کرد :قرار اســت پس از آینده را مستلزم ارتقا طرح های این چنینی
پایان عملیات اجرایی  230نفر پرســنل دانســت و خاطر نشــان کرد :امیدواریم
مســتقیم جذب کار شــوند و امید داریم پایانه های مذکور در اراضی پشتیبانی این
پروژه بــا حمایت های الزم از ســوی بندر بعنوان نگینی در بندر شهید رجایی
کارفرماو همکاران طــی زمان مقرر به درخشان و الگویی برای سایر طرح های
بهره بــرداری برســد.همچنین در بخش کانتینری این مجتمع بنــدری و ماندگار
دیگری از این مراســم « نیز محمد رضا باشد«.پیشرو» احداث سردخانه منحصر
به فــرد در این مجموعه را نقطه ی عطف
دیگری برای استان هرمزگان و این بندر
دانســت«.محمد حکیمیان» مدیرعامل
شــرکت نظم آفرینان صنعت ســهند نیز
در این مراســم از مدیران سازمان بنادر و
دریانوردی و اداره کل بنادر و دریانوردی
استان هرمزگان بدلیل زحمات،همراهی و
کمک ها ،در به سرانجام رسانیدن قرارداد
این ترمینال کانتینری و امضای آن تشکر
کرد و افزود :در این طرح بزرگ با ظرفیت
نگهداری ســالیانه  ۲۶۴هــزار TEU
کانتینــر با مانــدگاری  ۳۰روز  ،بیش از
 5500میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام
می گیرد.وی در ادامه از همکاران مجموعه
پیشرو» عضو هیات مدیره هلدینگ  TWشــرکت نظم آفرینان صنعت ســهند و
ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و تقارن شرکت های همکار در بندر نیز قدردانی
این طرح به این هفته مبارک ،از مساعی و و ابــراز امیدواری کرد :این پروژه منشــا
همکاری مدیران و معاونین سازمان بنادر خیر و بکارگیری جوانان استان هرمزگان،
و دریانوردی برای رســیدن قرارداد این پیشــرفت بندر شــهید رجایی و آبادانی
طرح به فاز اجرایی صمیمانه تشــکر کرد کشور عزیزمان ایران باشد.در پایان مراسم
و بیان داشــت :پایانه شرکت نظم آفرینان نیز کلنگ آغاز عملیات اجرایی به زمین
سهند جزو پروژه های زیر بنایی بزرگترین زده شد .

خبری
پنجشنبه  10شهریور 1401
 4صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3968

سرمقاله
لزوم توجه به دغدغه های رهبری در حوزه مسکن
بیانات رهبرمعظم انقــاب در دیدار رئیسجمهور و
اعضای هیئــت دولت در حوزه های مختلف قابل توجه
وتامل اســت .ایشان در حوزه مســکن فرمودند:عرض
کردیم که در برنامههای اقتصادی اولویتهایی وجود دارد،
بعضی را گفتیم؛ مث ً
ال بخش مسکن یکی از اولویتها است.
مسکن خیلی مسئلهی مهمی اســت .او ًال خود حرکت
در بخش مسکن ،ایجاد اشــتغال میکند؛ خود ورود در
قضیهی مســکن ،برای یک تعداد زیــادی از افرادی که
کارشــناس این مسائل هستند ،شغل ایجاد میکند  .ثانی ًا
در مسئلهی مسکن ،ما وابستگی نداریم به خارج؛ زمینش
مال خودمان است ،مصالحش مال خودمان است ،طراحی
اینها مال خودمان است .بنابراین ،به مسئلهی مسکن باید
رسید .ما در قضیهی مسکن خیلی عقبیم ،نتایجش را هم
دارید میبینید :قیمت خانه و اجارهی خانه سرســامآور
اســت ،مردم واقع ًا در زحمتند .یکی از اولویتهای قطعی
در مســائل اقتصادی ،بخش مسکن اســت .ایشان در
بخش معدن که با حوزه مســکن نیز بی ارتباط نیست،
افزودنــد  »:در بخش معدن ــ که مــا در بخش معدن
هم خیلی عقبیم ــ این زنجیرهی ارزش افزودهی معدن
را تکمیل کنید .در یک مواردی برای بنده گزارشــهای
گوناگونی در سالهای مختلف میآمده که من به دولتها
ارجاع میکردم  ،به مسئولین ارجاع میکردم [ ،منتها] واقع ًا
کار درست و حســابی در زمینهی معدن نشده؛ باید کار
بشــود .ما بهترین معادن را و متنوعترین معادن را داریم؛
معدنها یا دستنخورده باقی مانده یا به شکل خام صادر
شده؛ دیگران سنگ را از اینجا برداشتند بردند و روی آن
کار کردند ،همان ســنگ را با چند برابر قیمت آوردهاند
اینجا فروختهاند به ما! سنگهایی که در بعضی ساختمانها
استفاده می شود ،گاهی همان سنگهایی است که از اینجا ــ
مث ً
ال فرض کنید از معادن سنگ کرمان که خب فوقالعاده
است ــ این را برداشتند بردند ایتالیا ،روی آن کار کردند،
فراوری کردند ،درســت کردند ،باز همان را ما رفتهایم با
چندین برابر قیمت خریدهایم آوردهایم در ساختمانهایمان
استفاده کردهایم .مسئلهی معدن هم یکی از اولویتها است».
این مطالبی که توسط رهبر معظم انقالب مطرح شده است،
بایســتی مورد توجه مســئوالن و دولتمردان در سطوح
مختلف قرار گیرد .متاســفانه در حال حاضر نبض بازار
مسکن در دســت مافیا و دالالن و سازندگان مسکن و
برخی از مشاوران امالک است و هیچگونه نظارتی در
این حوزه وجــود ندارد .همانطور که رهبر معظم انقالب
فرمودند زمین ومصالح و ...حوزه مسکن وساخت وساز
از داخل کشور تامین می شود ،پس چگونه است که قیمت
مسکن نجومی و حبابی است؟ واقعا چه دست های پشت
پرده و رانت هایی در این حوزه وجود دارد؟ چرا از سال
 95که قرار بود بر اساس قانون مالیات های مستقیم ،اخذ
مالیات از خانه های خالی اجرایی شود و نشد و آمارها
نشــان می داد بیش از دو ونیم میلیون واحد مسکن در
کشور احتکار شده است که اگر قانون اخذ مالیات از این
خانه ها بخوبی اجرا شــده بــود ،بطور حتم قیمت خانه
اینگونه حبابی نبود که متاسفانه به این حوزه توجه نشد
که در دولت ســیزدهم گام هایی در این حوزه برداشته
شده است که بایستی تسریع شــود .همچنین نیاز است
برنامه دولت برای احداث چهارمیلیون واحد مسکن نیز
در شهری مانند بندرعباس بخوبی اجرا شود تا متقاضیان
مسکن وافراد بی خانه خانه دار شوند .
علی زارعی

دعوت رئیس کل دادگستری هرمزگان از مردم

برای پیوستن به پویش « به عشق حسین(ع) میبخشم»
گروه خبر  //در راســتای اجرای پویش « به عشــق
حسین(ع) میبخشم » رئیس کل دادگستری هرمزگان
از عموم مردم دعوت کرد با پیوستن به این پویش مردمی
در جهت تحقق بخشش ،رضایت و صلح گام بردارند.

به گزار ش خبرنــگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی همچنين
به شکات پرونده های قضایی پیشنهاد کرد در مواردی که
شرایط ارتکاب جرم و شــرایط اجتماعی موضوع اجازه
می دهد ،ضمــن اقدام در جهت صلح و ســازش ،لذت
عفو و بخشــش را جايگزين انتقام كنند و با بزرگواری و
گذشت راه و رسم درست زندگی كردن را به افراد خطاكار
بياموزند .وی با اشــاره به آثار و برکات زیاد ســازش و
بخشش تصریح کرد :نخستین اثر مصالحه و بخشش به ذی
حق باز می گردد .رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان
خاطرنشان کرد :ایجاد صلح و سازش و اصالح ذات البین
از شاخصترین توصیه ها و آموزه های دینی است و اگر
روحیه گذشت و برادری مبنای عمل آحاد مردم قرار گیرد
قطع ًا موجب ارتقای امنیت روانی و نهادینه شدن اخالق و
معنویت در سطح جامعه خواهد شد.قهرمانی یادآور شد :در
موارد متعدد و در پرونده های زیادی که به گذشــت منجر
شده اند شــاهد رضایتمندی و خرسندی افراد ذی حق و
ارتقای جایگاه معنوی و اخالقی آنها بوده ایم .وی در ادامه
افزود :به مناسبت ماه محرم و صفر و ایام سوگواری سرور
و ساالر شهیدان حضرت امام حسین(ع) و یاران با وفای
ایشان و در راســتای ترویج و گسترش فرهنگ صلح و
سازش ،پویش « به عشق حسین (ع) میبخشم » با هدف
اخذ رضایت در پرونده های قصاص و آزادسازی زندانیان
جرایم غیرعمد در سطح اســتان هرمزگان اجرا میشود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با اشاره به
تأکید و نگاه ویژه رئیس قوه قضاییه در خصوص اصالح
تالبین و ایجاد صلح و ســازش در پروندههای قضایی،
ذا 
از عموم مردم خواست تا در کنار دادگستری و ستاد صبر
اســتان هرمزگان به منظور ترویج و توسعه این فرهنگ
اسالمی در سطح جامعه همکاری و تعامل داشته باشند.

خبر

استاندار هرمزگان :

تمرکز توسعه شهرستان حاجیآباد بر فعالسازی معادن است

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان با
تاکید بر چشم انداز توسعه شهرستان
حاجیآبــاد مبتنی بر فعالســازی
پهنههــای معدنی از اجــرای پروژه
گازرســانی به شــهرهای فارغان و
احمــدی و  ۹۴روســتا در آیندهای
نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنــگار دریا  ،مهندس
مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان ،در
حاشیه آیین کلنگزنی و آغاز عملیات
اجرایی گازرســانی بــه گلخانههای
محدوده ســرچاهان و شــهدادی در
جمع بندی ســفر خود به شهرســتان
حاجیآباد ،با اشــاره به بازدید از معدن
الوین و پهنه معدنی باغات اظهارداشت:
ی که برای توسعه
یکی از محورهای اصل 
حاجیآبــاد در نظــر گرفتهایم مربوط
به حوزه معدن اســت برهمین اساس
و بمنظور بررســی درست مسائل هم

مرزی با اســتان کرمان و موضوعات
برقرســانی ،تامین زیرســاختهای
معدنی همچنین بررسی مشکالت معادن
کوچک و متوســط و بعضا مســائلی
که در حــوزه تامین ماشــینآالت و
مجوزها وجــود دارد بازدید میدانی از
پهنههای معدنی شهرســتان داشتیم.وی
با اشــاره به افتتاح یــک پروژه معدنی
در حاجیآبــاد ،افزود :تمرکز اصلی در
شهرستان حاجیآباد بر پهنههای معدنی
اســت و طرحهای زیادی را برای این
شهرســتان با در نظرگرفتن اعتبارات
مناســب جهت ایجاد زیرساختها و
تسهیالت متناسب برنامهریزی کردهایم.
مهندس دوستی با اشاره به بهرهبرداری از
واحد سردخانه و بستهبندی محصوالت
کشاورزی عنوانکرد :یکی از مشکالت
ی نداشــتن واحدهای بستهبندی و
اصل 

سردخانهها اســت که برای کشاورزان
شرق و غرب استان مشکالتی را ایجاد
کرده چون نمی توانیم محصوالتمان را
انبار نگهداری کنیم و مجبور میشویم
به هــر قیمتی آن را در هــر زمانی که
داللها میخواهند به فروش برســانیم
و ابتکار عمل از دســت کشاورزان ما
گرفته میشود از این رو حمایت ویژهای
از احداث سردخانهها و مجموعههای
بستهبندی محصوالت کشاورزی خواهیم
داشت تا این نقیصه برطرف شود.نماینده
عالی دولت در هرمزگان با اشــاره به
افتتاح گازرسانی به  ۷روستا و  ۱۵واحد
صنعتی و بیان اینکه گاز محور توسعه
است ،گفت :گازرســانی به واحدهای
صنعتی و تولیدی سرعت کار و راندمان
را افزایش می دهد و از طرفی هم حق
مردم روستاها است که به گاز دسترسی

پیدا کنند.وی خاطرنشان کرد :یک پروژه
گازرســانی به گلخانهها را هم امروز
گ زدیم ،که مجموع اعتبار دوپروژه
کلن 
آغاز عملیات اجرایــی و بهرهبرداری
باالی  ۱۴۰میلیارد تومان میشــود و
پروژه قابل توجهی است که به واحدهای
گلخانهای گاز میرساند ،در اواخر همین
ماه هم پروژه بســیار بزرگ گازرسانی
به شهر فارغان و ســرگز احمدی هم

آغاز میشود.مهندس دوستی تاکیدکرد:
گازرسانی به شهرهای فارغان و سرگز
احمدی جزو پروژههای بزرگ اســتان
است که تاکنون پروژه گازرسانی در این
ابعاد نداشتیم ،این طرح با اعتبار هزار و
 ۱۰۰میلیارد تومان تحول بزرگی را در
منطقه رقم خواهد زد و به تبع آن صنایع
بزرگ ،کوچک و متوسط هم میتوانند
فعال شوند.

معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان :

هرمزگان به قطب اول فوالد و نفت کشور مبدل خواهد شد

گروه خبر  //معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری هرمزگان ،گفت :وجود روحیه جهادی
در مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی زمینه
ساز رشد و توسعه استان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر احسان کامرانی در
آئین گرامیداشت هفته دولت و روز بسیج کارمندی
و تجلیل از مدیران و فرماندهان پایگاه های مقاومت
بســیج ادارات کل استان با تسلیت فرا رسیدن ماه
صفر و ایام سوگواری حضرت ابا عبداهلل (ع) و یاران
با وفایش و با اشاره به اهمیت روحیه کار جهادی
در مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی ،عنوان
کرد :وجود روحیه کار جهادی در مدیران و کارکنان
دستگاه های اجرایی زمینه ساز تسریع در رشد و
توسعه استان و رفع مشکالت مردم خواهد شد.وی
در همین خصوص ،افزود :شهیدان رجایی و باهنر به

دلیل داشتن روحیه جهادی و مردمی برای همیشه در
اذهان مردم ماندگار شدند.معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری هرمزگان ،تصریح کرد :روحیه
اخالص ،تواضع و مردمی بودن عامل مهمی بود که
شهیدیان رجایی و باهنر را ممتاز کرد.کامرانی افزود:
در حوزه تمدن نوین اســامی مدنظر مقام معظم
رهبری که روز به روز در حال گسترش است زمینه
ساز تحوالت مهمی در امت اسالمی خواهد بود.وی
در همین خصوص ،گفت :پیاده روی بزرگ اربعین
نمادی مهم از تمدن نوین اسالمی است که روز به روز
بر عظمت آن افزوده می شود.معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری هرمزگان ،خاطرنشان کرد:
تالش های دشــمنان برای کم رنــگ کردن پیاده
روی اربعین به ثمر نخواهد نشســت و روز به روز
بر شکوه و عظمت بیش از پیش این اجتماع بزرگ
جهانی افزوده خواهد شــد.کامرانی ،اظهار داشت:
دشــمنان در خصوص پیــاده روی عظیم اربعین
دچار اشــتباه محاسباتی شــده اند و توطئه های
آنها برای خدشــه وارد کردن به این اجتماع عظیم
به ثمر نخواهد نشست.وی با اشــاره به افتتاح و

کلنگ زنی پروژه های متعدد در ســطح اســتان،
تصریح کرد :در اوج تحریم و فشارهای اقتصادی
دشــمنان امســال  ۸۷۱پروژه عمرانی در استان
هرمزگان افتتاح و کلنگ زنی شد.معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ،در همین
خصوص ،خاطرنشان کرد :رشد بیست و پنج برابری
پروژه های عمرانی نسبت به سال گذشته مرهون
تالش های جهادی استاندار استان ،مدیران و کارکنان
دستگاه های اجرایی ،همراهی مردمی و همه ارکان
با مدیریت عالی اســتان است.کامرانی با اشاره به
کلنگ زنی به دو پروژه بزرگ نفتی استان ،افزود:
امســال همزمان با هفته گرامیداشــت دولت دو
پروژه بزرگ پاالیشگاهی شهید سلیمانی و مکران
کلنگ زنی شــد که زمینه ساز تحوالت مهمی در
استان خواهد شــد.وی گفت :بهره برداری از دو
پاالیشــگاه بزرگ شهید سلیمانی و مکران استان
هرمزگان را به قطب نفت و انرژی کشــور مبدل
خواهد کرد.معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی
اســتانداری هرمزگان ،اظهار داشــت :هرمزگان
از نظــر تولید فوالد در رده ســوم کشــور قرار

دارد و بــا بهره برداری از طرح های توســعه ای
فوالد هرمزگان به قطب اول تولید فوالد کشــور
تبدیل خواهد شــد.کامرانی تصریح کرد :در کلیه
شهرســتان های هرمزگان مردم شــاهد افزایش
چشمگیر پروژه های هفته دولت بودند.وی گفت:
طرح های مهمی در شهرستان بشاگرد به ویژه در
حوزه راهســازی در حال اجراست که زمینه ساز
تحول این شهرســتان خواهد شد.معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ،افزود :نرخ
بیکاری در هرمزگان با کاهش مناسبی همراه است و
با اقداماتی که در حال اجراست تالش می گردد این
نرخ با کاهش محسوسی همراه شود و دغدغه های
اشتغالجوانانهرمزگانیمرتفعشود.کامرانیتصریح
کرد :وجود نرخ باالی بیکاری در هرمزگان با وجود
بنگاه های بزرگ اقتصادی زیبنده آن نیست و جوانان
هرمزگانی از وجود این بنگاه ها ضروری اســت
بهــره مند گردند.در پایان این آئیــن از مدیران و
فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج فعال و برتر
ادارات کل اســتان با اهدا لوح سپاس تقدیر بعمل
آمد.

تحول در زیرساختهای اقتصادی جنوب کشور
با اجرای طرح شبکه جامع ارتباطی خلیجفارس
گروه خبر //ســیدمحمد قدســی ،معاون فنی و زیربنایی
سازمان منطقه آزاد قشم گفت :طراحی و ساخت  4پروژه در
طرح شبکه جامع ارتباطی خلیجفارس از سوی سازمان منطقه
آزاد قشم ،توسعه زیرســاختهای اقتصادی جزیره و استان
هرمزگان را در پی خواهد داشت.به گزارش خبرنگار دریا از
قشم ؛ این طرح با دربرگیری  4پروژه شامل پل خلیجفارس،
توســعه بندر تجاری کاوه ،احداث بزرگراه اتصالی این بندر
به ســرزمین اصلی و راه آهنی که این بنــدر را از طریق پل
به ســرزمین اصلی متصل میکند ،انقالبی در حوزه تبادالت
اقتصادی و حملونقل کاالهای تجاری جنوب کشور با سایر
مناطق سرزمین اصلی خواهد بود.حدود یک دهه از طراحی
و ساخت پروژههای طرح شبکه جامع ارتباطی خلیجفارس
گذشته که این طرح را به یک خواسته ملی مبدل ساخته است
و ما امیدواریم با تأکیدات ریاســت جمهوری و پیگیریهای
فتح الهی ،مدیرعامل سازمان ،این مهم تا پایان دولت مردمی
محقق شود.پروژه توسعه بندر کاوه جزیره قشم بهعنوان یک
بندرگاه منحصربهفــرد در مرحله بعد و احداث بزرگراهی به
طول  92کیلومتر باهدف پوشش بخشی از محور مواصالتی
کریدور شــمال به جنوب کشــور بهمنظور تسریع در تبادل
کاالهای تجــاری ،دو پروژه توأمان در این طرح اســت که
مطالعات آن توسط سازمان منطقه آزاد قشم به انجام رسیده و
در مراحل اجرا قرار دارد.چهارمین بخش از پروژههای طرح
شــبکه جامع ،احداث راهآهن دوخطه به طول  82کیلومتر از
بندر کاوه تا شبکه سراسری ریلی در سرزمین اصلی است که
باهدف دسترسی به حملونقل باری ارزان و ب هتَبَع آن کاهش
قیمت کاال در بازار کشور به اجرا درخواهد آمد.
کسب عنوان برتر کشوری سال  ۱۴۰۰توسط
روابط عمومي شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
گروه خبر  //سرپرست روابط عمومی نیروگاه بندرعباس
از کسب عنوان برتر ،در بین نیروگاه های کشور درسال 1400
خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد پورسبز علی عنوان
کرد :روابط عمومی نیروگاه بندرعباس در سال گذشته موفق
شد ،در ارزیابی ســالیانه نیروگاههای صنعت برق حرارتی،
عنوان برتر را به خود اختصاص دهد.سرپرست روابط عمومی
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان خاطر نشان کرد :روابط
عمومی نیروگاه بندرعباس با تعداد  ۱۳۰خبر تولیدی ،مربوط
به پایگاه خبری شــرکت مادر تخصصــی تولید نیروی برق
حرارتی و آمار تولید  1200خبر در خبرگزاری های استانی
و کشوری ،روزنامه ها ،صداوسیما و شبکه های مجازی ،موفق
به اخذ رتبه برتر شد.پورسبزعلی افزود :در بخش طراحی و
نشــر اینفوگرافی تعداد  ۱۰۰عدد طرح و در بخش چاپ بنر
نیز تعداد  ۳۰۰بنر به مناسبتهای گوناگون طراحی و چاپ شد
و این درحالی اســت که در سال گذشته چهار جلد فصلنامه
منتشر شد.

پشت پرده سیاست
مهدی جهانگیری کمتر از  ۸۰روز حبس دارد

مســعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت دو
تبعه ســوئدی و اتهامات شــان ،بیان کرد :این دو نفر در ارتباط با حوزه
قاچاق موادمخدر دستگیر شــده اند و روند رسیدگی به پرونده این افراد
مطابق مواضع قانونی صورت گرفته اســت و در دادگاه انقالب اســامی
محکوم شدند.ستایشــی ادامه داد :از«سیمون کاسپر براون» تبعه سوئدی
هنگام کنترل مســافران خارجی فرودگاه امام خمینی (ره) ۹ ،هزار و ۷۰۰
گرم معادل  ۲۱هزار و  ۳۰۰قرص غیرمجاز حاوی موادمخدر «ترامادول»
کشف و به پنج ســال حبس و پرداخت  ۱۰برابر ارزش کاالی معدوم به
میزان  ۱۰میلیارد و  ۱۱۷میلیون و  ۵۰۰هزار ریال محکوم شد.وی افزود:
«استفان کوین گیلبرت» ساکن سوئد است که در  ۶بهمن  ۱۳۹۸در زمان
خروج از فرودگاه امام خمینی (ره) هنگام بازرسی از چمدان وی ۹ ،هزار
و  ۸۰۰گرم موادمخدر از نوع شــیره تریاک کشــف و وی به هشت سال
حبس و پرداخت  ۱۵۰میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.سخنگوی قوه
قضاییه در پاسخ به این که از پرونده جاسوسی اتباع سوئدی اطالعی دارد
یا خیر؟ گفت :فرایند رســیدگی مانند سابق و در مرحله تحقیق و بررسی
اســت.به گزارش میزان،ستایشــی در واکنش به دوران محکومیت مهدی
جهانگیری و شــایعه حضور وی خارج از زندان بدون تحمل حبس نیز
گفت :مهدی جهانگیری کوهشاهی فرزند حسن در  ۳۰دی سال  ۱۳۹۹از
شعبه  ۳۶دادگاه تجدید نظر به اتهام و جرم قاچاق ارز به میزان  ۶۰۷هزار
و  ۱۰۰یورو و  ۱۰۸هزار دالر تحصیل مال از طریق نامشروع و خودداری
از ارائه اطالعات به سازمان بورس به دوسال حبس محکوم شد.وی افزود:
متهــم به دلیل ضبط ارز قاچاق به  ۵۰میلیون ریال جزای نقدی معادل دو
برابر بهای ریالی ارز قاچاق و همچنین رد اصل مال به مبلغ  ۴۵۶میلیارد
و  ۲۱۶میلیون و  ۷۵۰هزار ریال و جبران خســارت های وارده محکوم
شد.ستایشــی با بیان این که متهم از تاریخ  ۱۸اردیبهشت سال  ۱۴۰۰به
زندان معرفی و مدت حبس برای وی مشخص شده است ،افزود :متهم یک
اتهام پول شــویی نیز داشته که نسبت به آن تبرئه شده است.وی گفت :نام
برده جزای نقدی به مبلغ  ۱۰۷میلیارد و  ۳۳۵میلیون و  ۹۲۰هزار ریال و
مبلغ ضبط ارز قاچاق به میزان  ۲۰۸میلیارد و یک میلیون و  ۱۳۱هزار و
 ۸۰۰ریال و همچنین مبلغ رد مال به میزان  ۴۵۶میلیارد و  ۲۱۶میلیون و
 ۷۵۰هزار ریال را در مواعد قانونی رفع کرده است.سخنگوی قوه قضاییه
با بیان این که انجام باقی مانده حبس متهم کمتر از  ۸۰روز اســت ،افزود:
مطابق آیین نامه سازمان زندا نها متهم از مرخصی میتواند استفاده کند و
مرخصی هم به وی داده شده است.

تازه های مطبوعات

همشــهری-گرچه دولت روحانی با شعار بلدبودن زبان مذاکره به پشتوانه
تجربه سیاســی و بینالمللی خود شکل گرفت ،اما در دو دوره ریاست
چهار ســاله بر جمهور ،عملکردها نشــان داد دولت مدعی آشنایی با
زبان دنیا ،چندان هم با این زبان آشــنا نیست! ادعای شکستن سازمان
تحریمها و تضمین دانســتن امضای وزیر خارجه بر پای توافق برجام،
اوج این نابلدی بود.
اطالعات  -کســی که ملک یا خودرویی بهعنوان ســرمایه میخرد چند
ماه بعد از خریدش ثروتمندتر میشود یا کسی که بهطور روزانه و حتی
شــبانه مشغول کار و فعالیت است؟ بر اساس مولفههای اقتصادی کنونی
پاسخ نفر اول است .موضوعی که در بلندمدت آثار زیانبار برای اقتصاد
کشور خواهد داشت.
کیهــان -بایــدن و همفکرانــش از رایدهندگان بــه تحریمهای ایران
در کنگــره و ســنا بودهاند و خود در دولت اوباما دســتورات تحریمی
علیــه ایران تصویــب و اعمال کردنــد و بهدلیل نیاز به دوســوم رای
نماینــدگان ،اکنون اگر هــم بخواهند نه توان لغــو تحریمها را دارند و
نه فضای سیاســی داخلی آمریکا بــه آن ها اجازه چنیــن اقدامی را
میدهد ،چرا که تمام حیثیت سیاســی و عملکرد گذشتهشان زیر سؤال
میرود.
ایران  -هرچند بارها شخص رئیس جمهور و کلیت دولت اعالم کردهاند
که ازنقد ســازنده و مشــفقانه درجهت بهبود عملکرد دولت اســتقبال
میکنند ،اما متأســفانه برخی تنها به دنبال تخریب هســتند و گفتههای
آن ها هیچ نزدیکی با نقد ندارد.
اعتماد  -با این که برخی اشــخاص معــدود ،ادعاهای هیئت تحقیق و
تفحص فوالد مبارکه دریافت وجوهی (قانونی یا غیرقانونی) را تکذیب
کرده یا درباره آن توضیح دادهاند ،همچنان رقمهای درشتی که با عنوان
«مسئولیت اجتماعی» به برخی نهادها و سازمانها پرداخت شده تکذیب
نشده و درباره آن هیچ شفافیتی صورت نگرفته است.
فرهیختــگان  -براساس اطالعات بهروزشــده بانک مرکزی ،نقدینگی در
 ۱۲مــاه منتهی به پایان تیرماه  ۱۴۰۱معادل  37.4درصد رشــد یافته
که  2.5واحد درصد از آن به افزایش پوشــش آماری (اضافه شــدن
اطالعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی ،بهواسطه ادغام بانکهای
متعلــق به نیروهای مســلح در بانک ســپه) مربوط بــوده و با درنظر
نگرفتن آن رشد نقدینگی در پایان تیرماه جاری به  34.9درصد کاهش
مییابد.

انعکاس

رویداد 24خبر داد :حســن روحانی در تماسی تلفنی با سید ابراهیم رئیسی هفته
دولت را به وی تبریک گفت.رئیسجمهور ســابق کشورمان در این گفتوگوی
تلفنی با آرزوی موفقیت دولت ،بار دیگر آمادگی خود و اعضای دولتهای یازدهم
و دوازدهم را برای هرگونه مساعدت و همفکری و همکاری با دولت سیزدهم در
جهت رفع مشکالت کشور و مردم مورد تاکید قرار داد.رؤسای دولتهای دوازدهم
و سیزدهم همچنین درباره مهم ترین موضوعات کشور گفتوگو و تبادلنظر کردند.
اعتمادآنالین مدعی شــد :سعیدی ،رئیس دفتر عقیدتی ،سیاسی فرماندهی کل قوا
گفت:دولت کنونی با چهار دولت گذشته متفاوت است و شباهت زیادی به دولت
شهید رجایی و تمام شاخص های آن دولت دارد و دولتمردان ساده زیست ،ضد
فساد و خدمت گزار مردم هســتند.مردم ما نیز بسیار فهیم ،صبور و باهوشند و
میدانند که در چه مقطع دشوار و حساسی قرار داریم و واقف به عملکرد دولت در
شرایط موجود هستند و به طور حتم این امیدواری در مردم زنده شده که شرایط
روز به روز بهتر خواهد شد.
اقتصاد 24نوشت  :هادی حق شناس کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس
میگوید اگر در جریان این دور از مذاکرات برجام امضا نشود ،دیگر بعید است به
راحتی بتوان برجام را احیا کرد .
کمالوندی  :خواسته های آژانس زیاده خواهانه است

موضوع ادعاهای پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران همچنان موضوع
اول و اختالف اصلی در راه رســیدن به توافق نهایی احیای برجام اســت و به نظر
می رســد رفتار غلط آژانس به ویژه رافائل گروســی مدیرکل آن بیش از همیشه
بر آتش این اختالف می دمد و تا حدی همه را نگران به بن بســت کشاندن توافقی
کرده که به قول مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به میلی مترهای پایانی آن
رســیده ایم  .در این میان آژانس خبر داد ایران یکی از سه آبشار  IR6خود را در
ســالن های زیرزمینی آژانس گازدهی کرده است .بر همین اساس بهروز کمالوندی،
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با برنامه «بدون خط خوردگی»
رادیو با اشاره به این موضوع که کشورها رابطه دیگری نیز با آژانس بر اساس پروتکل
الحاقی دارند ،اظهار کرد :بر اســاس این رابطه ،کشورها بخشی از تجهیزاتی که در
ارتباط با غنی سازی است را در نظارت آژانس بی نالمللی اتمی قرار میدهند که ایران
نیز چنین کاری را انجام میدهد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران افزود :عالوه بر
موارد ذکر شده ،در موضوع برجام یک سری نظارتهای بیشتر نیز وجود داشته است،
امــا امروز به دالیل مختلف ایران صرفا تبادل پادمانی را اجرا میکند و در واقع فقط
حسابرسی مواد هستهای صورت میگیرد.وی از خواستههای بیشتر آژانس از ایران
گفت و در عین حال تصریح کرد :این خواستهها زیاده خواهی محسوب میشود ،زیرا
به دلیل تحریمها این خواستهها قابل اجرا نیستند.

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

ته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

حسن ســیالوی سرویس اســتان ها //
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان
با بیان اینکه نسبت پرداخت تسهیالت به
ســپرده مردم در بانکهای خوزستان ۴۸
درصد اســت ،گفت :بانکهای خوزستان
در پرداخت تســهیالت به مردم در رتبه
 ۲۱کشور قرار دارند که اصال رتبه مناسبی
نیست.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ امید احمدی
در نشســت خبری که در محل این اداره
کل برگزار شــد ،اظهار کرد :پنجره واحد
سرمایهگذاری باید در خوزستان راهاندازی
شود تا سرمایهگذار در بروکراسیهای اداری

گیر نکند و سرمایه گذار بتواند به راحتی در
بخش مورد نظر خود سرمایهگذاری کند.
وی با اشــاره به برش استانی برنامههای
وزارت اقتصاد و دارایی در خوزستان افزود:
امیدواریم بتوانیم پیروی برنامه عملیاتی که
از سوی وزارت اقتصاد به خوزستان ابالغ
شده است اقدامات خوبی را در استان انجام
دهیم.احمدی بــا بیان اینکه در دولتهای
گذشــته هیچگونه نظارتی بــر بانکها و
بیمهها نبوده است ،تصریح کرد :با دستور
اکید وزیر اقتصاد ،کارگروه نظارت و پایش
بانکها و بیمهها در خوزستان تشکیل شده
و تاکنون از  ۶بانک نظارت و بازرســی به
عمل آمده است.مدیرکل امور اقتصادی و
دارایی خوزستان گفت :در بازرسیهای به
عمل آمده از بانکها ،امالک و داراییهای
بانکها و نسبت پرداخت تسهیالت بانکها
به ســپرده مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین بازرســی از بیمهها نیز در دستور
کار است تا بتوانیم طبق دستورالعملهایی
که در این زمینه وجــود دارد ،عمل کنیم.

جنوب کشور

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان عنوان کرد

رتبه خوزستان در پرداخت تسهیالت مناسب نیست
وی با بیان اینکه نسبت پرداخت تسهیالت
به ســپرده مردم در بانکهای خوزستان
 ۴۸درصد اســت ،عنوان کرد :بانکهای
خوزســتان در پرداخت تسهیالت به مردم
در رتبه  ۲۱کشور قرار دارند که اصال رتبه
مناسبی نیســت .در این زمینه بیش از ۲۲
هزار میلیارد ریال ســپرده در بانکهای
خوزســتان وجود دارد که فقط حدود ۱۰
هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط بانکها
پرداخت میشود.
احمدی با اشاره به اینکه در تالش هستیم
میزان تسهیالت ارائه شده به مردم از سوی
بانکها در خوزستان بیشــتر شود ،ادامه
داد :در خوزستان ظرفیت بسیار خوبی در
اختیار بانکها است و باید بتوانند خدمات
بهتری به مردم ارائه دهند.

اختصاص 93درصد منابع بانکی یزد به پرداخت تسهیالت
علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //دبیر
شــورای هماهنگی بانکهای اســتان یزد گفت:
عملکرد شــبکه بانکی اســتان عمدتا پرداخت
تسهیالت است که استان در سال گذشته  ۷۴درصد
و امسال تا پایان تیرماه هم  ۹۳درصد منابع بانکی
به پرداخت تسهیالت اختصاص یافت و یزدیها هم
در بازپرداخت تسهیالت خوش حسابی خود را ثابت
کردند.

به گزارش خبرنگار دریا  ،سیدناصر میررحیمی
در جمع خبرنگاران حاضر شــد و با اشــاره به
افزایش تســهیالت ازدواج از  ۷۰میلیون تومان به
 ۱۲۰میلیون تومان و برای زوجهای زیر  ۲۳و ۲۵
سال به  ۱۵۰میلیون تومان اظهار کرد :امسال چهار
هزار و  ۹۶۲فقره وام ازدواج به مبلغ  ۷۰۵میلیارد
تومان پرداخت شد و استان در این زمینه عملکرد
موفقی را تاکنون ارائه نموده اســت.وی با اشاره به
ابالغ تســهیالت فرزندآوری از ششم اردیبهشت
افزود :در این زمینه هفــت هزار و  ۳۶۰فقره وام
به مبلغ  ۳۱۳میلیارد تومان در استان پرداخت شده
است.
دبیر شــورای هماهنگی بانکهای استان یزد با
بیان اینکه امســال تاکنون  ۷۸فقــره وام به دانش
بنیانها به مبلغ  ۴۳۳میلیارد تومان پرداخت شــده
است،گفت :در سال گذشته  ۸۳.۵میلیارد تومان در

سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها //
مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر از
صادرات بالغ بــر  ۱۲میلیون و  ۶۲هزار تن کاال به
ارزش  ۶میلیــارد و  ۲۹۷میلیون دالر طی  ۵ماهه
سالجاری از بنادر استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهدی صفوی اظهار
کــرد :در  ۵ماهه اول ســالجاری صادرات بدون
میعانات گازی بالغ بر  ۱۲میلیون و  ۶۲هزار تن کاال
به ارزش حدود  ۶میلیارد و  ۲۹۷میلیون دالر از
گمرکات استان صادرشده که نسبت به مدت مشابه
ســال قبل از نظر وزنی  ۱۰درصد و ارزشی ۶۸
درصد رشد داشته است.وی اضافه کرد :صادرات

اداره کل امالک مجتمع اقتصادی
منطقه شرق کشور

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان
با بیان اینکه خوزستان در رتبه  ۱۴کشور
در بحث ضریب نفوذ بیمه قرار دارد ،گفت:
ضریب نفوذ بیمه در خوزستان  ۰.۷کشور
اســت و برای باالبردن آن در استان باید
تالش ویژهای انجام شــود .یکی از عوامل
پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در خوزستان
این اســت که برخی از شرکتها بیمههای
خود را در خارج از استان انجام میدهند.
وی با اشاره به تهیه طرح اطلس اقتصادی
اســتان خوزســتان عنوان کــرد :اطلس
اقتصادی خوزســتان یک نقشه جامع از
ظرفیتهای شهرســتانهای استان است
که به ســه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی
قابل مشــاهده اســت و به منظور توسعه
سرمایهگذاری در خوزستان اجرایی شده

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان اعالم کرد

ممنوعیت استفاده از بخاری نفتی در مدارس کرمان

این بخش پرداخت شده ولی خوشبختانه از مجموع
سه هزار میلیارد تومان تاکنون  ۱۴.۴درصد محقق
شده اســت.میررحیمی از پرداخت  ۳۴۸فقره وام
در بخش نهضت ملی مسکن به مبلغ  ۷۸۸میلیارد
تومان ،پرداخت تسهیالت تبصره  ۱۸به تعداد ۸۵۰
فقره به مبلغ  ۶۶۹میلیارد تومان ،پرداخت تسهیالت
تبصره  ۱۶به تعداد  ۳۴۵۱فقره به مبلغ  ۲۶۲میلیارد
تومان و پرداخت  ۱۷۸۲فقره وام سرمایه در گردش
طرح مردمی ســازی یارانهها به مبلغ  ۲۱۲میلیارد
تومان در سالجاری خبر داد.وی با اشاره به اینکه
ک ودیعه مسکن ۲۵
در ســال  ۱۴۰۰تسهیالت کم 
میلیون تومان بوده اســت ،اظهار کرد :امسال این
تسهیالت برای مرکز استان  ۷۰میلیون تومان و در
شهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر  ۴۰میلیون تومان با
بازپرداخت  ۵ساله و نرخ  ۱۲درصد است.
دبیر شــورای هماهنگی بانکهای استان یزد در
مورد تسهیالت تبصره  ۱۸خاطرنشان کرد :در این
رابطه به  ۱۰۶طرح در قالب هشــت بانک استان
جمع ًا  ۶۶۹میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده
که  ۷۷درصد آن محقق شده و  ۲۲۱میلیارد تومان
آن در دســتور پیگیری اســت و مقرر شده تا ۲۰
شهریورماه این بخش از سهمیه سال  ۱۴۰۰استان
نیز جذب و پرداخت شود.

آرزو توکلی سرویس استان ها  //مدیرکل
آموزش و پرورش استان کرمان ،آموزش
و پرورش و پرورش عشــایری را میدان
کار جهادی و انقالبی دانســت و گفت:
پیشبینی میشــود در سال تحصیلی
آینده حدود  ۱۲هزار دانشآموز در مدارس
عشایری استان تحصیل کنند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رضا رضایی
در جمع کارکنان حوزه ستادی آموزش و
پرورش استان کرمان با گرامیداشت یاد و
خاطره شهیدان رجایی و باهنر خاطرنشان
کرد :آموزش و پرورش عشایری مصداق
عینــی عدالــت آموزشــی و از برکات
نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
وی با بیان اینکــه پرچم نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران به برکت مدارس
به ویژه مدارس عشــایری در دورترین
نقاط اســتان به اهتــزاز درآمده و معلم
تنها نماینده دولت در مناطق دوردســت
عشایری است ،اظهار کرد :شهید سپهبد
حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک انسان
تمام ســاحتی و پرورش یافته مدارس

مدیرکل صمت استان بوشهر خبر داد

صادرات  ۱۳میلیون تن کاال از بوشهر
با احتساب میعانات گازی طی مدت زمان مذکور
بالــغ بر  ۱۲میلیون و  ۱۲۶هزار تن کاال به ارزش
بالغ بر  ۶میلیارد و  ۳۳۰میلیون دالر از گمرکات
استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل
از نظر وزن  ۱۰درصد و ارزشی  ۶۷درصد افزایش
داشته است.مدیر کل صمت استان بوشهر تصریح
کرد :عمده کاالهای صادراتی شامل محصوالت

است .اگر بتوانیم این اطلس را آماده کنیم
قطعا شاهد افزایش سرمایهگذاری در استان
خواهیم بود و ارائه خدمات در این حوزه
نیز پیشرفت چشمگیری خواهد کرد.وی با
اشاره به منابع تبصره  ۱۸در قانون بودجه
 ۱۴۰۰ادامــه داد :کل منابع این تبصره در
سال  ۱۴۰۰که در قانون بودجه آمده است
 ۳۲هزار میلیارد تومان بود که  ۴درصد از
این مبلغ حــدود یک هزار و  ۲۸۰میلیارد
تومان برای رونق اشتغال و رونق اقتصادی
پایدار ،ســهم خوزستان بود .در این زمینه
بانکها باید  ۱۹۲۰میلیــارد تومان برای
اجرای این تبصره تزریق کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان
با بیان اینکه تاکنون از محل تسهیالت تبصره
 ۱۸برای  ۴هزار و  ۲۰۰نفر در خوزستان

پتروشیمی ،مواد معدنی ،انواع آبزیان و سبزیجات
و صیفی جات بوده که به کشورهای چین ،امارات
متحده عربــی ،هند ،آفریقــای جنوبی ،نیجریه،
سودان ،موزامبیک ،ترکیه ،پاکستان و سنگاپور از
استان بوشهر صادر شده است.صفوی اعالم کرد:
طی مدت زمان مذکور واردات قطعی حدود ۲۶۲
هزارتن کاال به ارزش بالغ بر  ۷۷۷میلیون دالر از

عشــایری بوده و دانش آموزان مدارس
عشایری شــهید سلیمانی را الگوی خود
قرار دهند و مدارس نیز نسبت به ترویج
مکتب این شهید بزرگوار اقدام کنند.
مدیــر کل آموزش و پرورش اســتان
کرمان با اشــاره به حضور موثر عشایر
در عرصه های مختلف سیاسی ،فرهنگی
و دفاعــی گفــت :آمــوزش و پرورش
عشــایری میدان کار جهادی است و در
آموزش و پرورش استان هیچ تفاوتی بین
دانش آموزان مدارس عشــایری و سایر
دانش آموزان وجود ندارد.
رضایی عدالت محــوری و نصیب برابر
آموزشــی را از مهمتریــن راهبرد های
آموزش و پرورش اســتان دانســت و
افزود :ارتقا کیفیت فعالیت های آموزشی
و پرورشــی را در تمام مدارس مناطق
اســتان در قالب قرارگاه جهادی عدالت
آموزشــی و نصیب برابر آموزشی دنبال
می کنیم.وی از اجرای پروژه مهر به عنوان
مهمترین برنامه آموزش و پرورش نام برد
و بر ساماندهی بهینه امکانات و تجهیزات

گمرکات استان به کشــور وارد شده که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی  ۵۳درصد
و از نظر ارزشــی  ۸۵درصد افزایش داشته است.
وی بیان کرد :عمده کاالهای وارداتی شامل ماژول
الای دی ،انواع پارچه ،برنــج ،انواع چای ،انواع
الستیک ،قطعات موتورسیکلت و دوچرخه ،انواع
دستگاه پخت و پز رستورانی ،قطعات و لوازم یدکی
خودرو سورای از کشورهای چین ،امارات ،روسیه،
هند ،تایلند ،فیلیپین ،ترکیه ،سریالنکا ،جمهوری کره
و ژاپن بیشترین سهم برای واردات به استان بوشهر
داشته است.

آموزشــی و ســاماندهی واقعی نیروی
انســانی تاکید کرد و گفت :بیش از ۴۰
میلیارد تومان جهت بازسازی و ساخت
سرویس های بهداشــتی مدارس جذب
شده است و تجهیز و زیباسازی مدارس
در قالب پروژه مهر جهت کیفیت بخشی به
فعالیت های آموزشی و پرورشی و تسهیل
فرآیند یاددهی یادگیری ضروری است.
مدیــر کل آموزش و پرورش اســتان
کرمان استفاده از بخاری نفتی در مدارس
را ممنــوع اعالم کرد و گفــت :آمادگی
جایگزینی بخــاری نفتی با بخاری های
اســتاندارد را داریم و اما در درصورت
مشــاهده از بخاری نفتی در مدارس با
متخلفان برخورد می شود.
رضایی با اشــاره به درخواست حدود
 ۶۰۰۰فرهنگی اســتان در سامانه نقل و
انتقاالت در تابســتان سال جاری گفت:
عدالت محوری مهمتریــن راهبرد ما در
زمینه نقل و انتقال فرهنگیان اســت و با
نقل و انتقال بیش از  ۵۰درصد این افراد
موافقت شده است.
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بهرهبرداری از  ۳۲طرح میراث فرهنگی در یزد
علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها  32//طرح
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری در مراسمی
به طور همزمان در سطح استان یزد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ معاون توسعه مدیریت و منابع
ث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری در
وزیر میرا 
این مراســم گفت :مجموعههای گردشــگری یزد در دنیا
بــی نظیر بــوده و ظرفیتهــای زیــادی در این حوزه
دارند و از ســرمایه گذاران این حوزه حمایت میشــود.
ســعید اوحدی اظهار کرد :ما هــر کاری در حوزه میراث
فرهنگی و گردشــگری یزد انجــام بدهیم باز هم ظرفیت
ســرمایه گذاری وجود دارد ،زیرا که از  ۹۰۰هکتار بافت
تاریخی این شــهر ،تنها  ۲۰۰هکتار آن ثبت جهانی شده
است.وی تصریح کرد :در این سفر اعتبارات مشخصی را
برای سرمایه گذاری تعریف کردیم تا طرحهای نیمه تمام
را به زودی به پایان برســانیم.معاون سرمایه گذاری اداره
کل میراث فرهنگی  ،صنایع دســتی و گردشگری استان
یزد هم در حاشــیه این مراســم گفت  :طرح های مورد
بهره برداری شــامل بخش میراث فرهنگی  ،صنایع دستی
و گردشــگری است.محمد میرشمســی اظهار کرد :این
طرح ها شــامل کارگاه های صنایع دستی  ،هتل  ،سفره
خانه ســنتی  ،بوم گردی  ،کارگاه مرمــت و احیا بناها و
مجتمع گردشگری است.وی هزینه سرمایه گذاری آنها را
 ۱۰۰میلیارد تومان بیان و افزود :این طرح ها برای ۲۱۷
نفر بصورت مستقیم اشــتغال ایجاد کرده است.استان یزد
یکهزارو  ۶۰۰اثر تاریخی غیرمنقول و  ۶۰۰بنای تاریخی
ثبت شده ملی دارد.
معاون پرستاری وزیر بهداشت :

سهمیه استخدام پرستار
در کرمان افزایش می یابد
آرزو توکلی سرویس استان ها  //معاون پرستاری وزیر
بهداشت از افزایش سهمیه استخدام پرستار در کرمان خبر
داد.به گزارش خبرنگار دریــا ؛ عباس عبادی بیان کرد :با
توجه به نیاز اســتان کرمان و طبــق برنامه ریزی صورت
گرفته در تالش هستیم که سهمیه استخدامی کرمان و سایر
مناطقی که توازن وجود ندارد در خصوص تأمین نیاز نیروی
پرستار باال ببریم.وی با اشــاره به بررسی تبدیل وضعیت
کارکنان دولت گفت :این مســاله در کمیسیون اجتماعی در
حال بررسی است و اگر به بخش سالمت تسری داده شود
میتوانیم در خصوص جذب نیروهای طرح اقدام کنیم.وی
عنوان کرد :به خصوص میتوان در خصوص جذب افرادی
که در زمان اپیدمی کرونا در کنار مردم بودند اقدام کنیم.

رئیس کل دادگستری خوزستان خبر داد

رسیدگی به سرقتهای مسلحانه و آزار و اذیت در خوزستان به طور ویژه

حسن سیالوی سرویس استان ها  //رئیس کل دادگستری خوزستان
گفت :در راســتای مقابله با پدیده سرقتهای مسلحانه ،خشن و
مقرون به آزار و اذیت در استان به این جرایم به صورت ویژه و خارج
از نوبت رسیدگی میشود.

بــه گزارش خبرنگار دریا  ،علی دهقانی با تاکید بر مقابله جدی با
جرم سرقت به خصوص سرقتهای مسلحانه ،خشن و مقرون به آزار
و اذیت گفت :به رؤسای حوزههای قضائی و دادستانهای عمومی و

فروش فوق العاده امالک ( مزایده شماره  73هرمزگان )

دفتر فروش امالک منطقه شرق در نظر دارد دو دستگاه آپارتمان تجاری اداری متعلق به خود را
از طریق برگزاری مزایده کتبی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند
 .لذا متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه
برگزاری مزایده  ،اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده و اسناد مزایده و تحویل پاکت پیشنهادات
از تاریخ  1401/06/02تا تاریخ  1401/06/14همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت  8لغایت
 14بــه دفتر فروش امالک امداد به آدرس ذیل مراجعه فرماینــد و یا مدارک  ،نمونه قرارداد
فروش ( مبایعه نامه ) و فرم های مربوطه ( اســناد مزایده ) را از ســایت معرفی شــده اخذ
نمایند  .ضمناً آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حداکثر ساعت  13 : 30روز دوشنبه مورخ
 1401/06/14می باشد .
مالحظات :
 )1متقاضیان برای شــرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان پنج درصد قیمت پایه
مزایده ملک مورد نظر خود را طی چک بانکی رمزدار ( چک بین بانکها ) در وجه مجتمع اقتصادی

اشتغالزایی شده است ،گفت :خوزستان در
بحث تبصره  ۱۸عملکرد مطلوبی نداشته
اســت و دســتگاههای اجرایی و بانکها
در این زمینه همراهی الزم را نداشتهاند و
همچنین شرایط برای سرمایهگذاران آنطور
که باید در خوزســتان فراهم نشده است.
احمدی با بیان اینکــه یکی از معضالت
خوزستان بیکاری است ،ادامه داد :محیط
کســب و کار خوزستان خوب نیست و با
توجه به وجود ظرفیتهای فراوان باید رشد
بسزایی داشته باشد و نباید با مشکل اشتغال
در خوزستان مواجه باشیم .نهادهای نظارتی
باید در راس رصد اشــتغال ایجاد شده در
خوزستان قرار بگیرند تا با مشکل اشتغال
در خوزستان مواجه نباشیم.
وی با بیان اینکه برای ســال  ۱۴۰۱در
بحث تبصره  ۱۸اجرای  ۳۰پروژه پیشران
تعیین شده است تا منجر به اشتغالزایی برای
 ۱۴هزار نفر شود ،تصریح کرد :انتظار داریم
تا شاهد عملکرد بهتری در بحث تبصره ۱۸
و استفاده از ظرفیتهای این تبصره باشیم.

3

کمیته امداد امام خمینی (ره) با شناسه ملی  14003163370تهیه و تحویل دفتر فروش امالک
نموده و رسید دریافت نمایند  )2 .متقاضیان می بایست رسید سپرده ماخوذه ( قرمز رنگ ) به
همراه برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت و برگ امضاء شده شرایط شرکت در مزایده را داخل
پاکت مخصوص پیشنهادات قرار داده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی
آن پاکت حداکثر تا ساعت  13 : 30روز دوشنبه مورخ  1401/06/14داخل صندوق پیشنهادات
بیاندازند  )3.فروشــنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت
مزایده یا ابطال آن به هر شــکل مجاز و مختار است  )4.پیشنهادات فاقد سپرده  ،مخدوش ،
مبهم و یا مشــروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرم های شرکت در مزایده
که از طریق دفتر فروش ارائه می گردد الزامی اســت  )5.متقاضیان دارای شخصیت حقوقی
می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسؤولین قانونی برسانند .
 )6حضور کلیه شــرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر
یک یا کلیه شــرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود  )7.مذکورا ً توصیه

انقالب سراسر خوزستان تاکید شده که به اینگونه پروندهها در شعب
ویژه و در وقت فوقالعاده و خارج از نوبت رسیدگی شود و اقدامات
الزم را انجام دهند.
وی گفت :هدف دســتگاه قضائی ارتقای ســطح امنیت اســتان
خوزستان ،مقابله از جرایم خشن و برخورد قاطع ،اثرگذار و قانونی با
جرایم خشن ازجمله سرقتهای مسلحانه است و در این راستا از همه
ظرفیتهای قانونی استفاده خواهد شد.

می شــود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ردیف هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد
مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتماً بازدید به عمل آورند  )8.اقساط
طی چک های ( صیاد ) صادره از سوی بانک ها (بجز صندوق قرض الحسنه) قابل دریافت و از
اخذ سفته معذور می باشیم  )9.در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول سالیانه
هفده درصد تخفیف به صورت روز شمار خواهد شــد  )10.درصورت برنده نشدن در مزایده
ســپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت ده روز کاری عودت داده خواهد شد  )11.عقد قرارداد و
تحویل چک های اقساط در فاصله زمانی ده روز کاری از تاریخ برگزاری مزایده الزامی است.
 )12کلیه امالک با وضع موجود ارزیابی شده و به فروش می رسند و رعایت حقوق ارتفاقی برابر
ضوابط و مقررات به عهده خریدار می باشد .
دفتر فروش امالک امداد به نشانی :
بندرعباس _ کوی کارگزاری _ ساختمان تجاری اداری کارگزاری _ طبقه سوم _ واحد 21
تلفن های تماس  ( 09103805461 – 32229043 :پاسخگوئی در ساعات اداری )
آدرس اینترنتی ecemdad.ir :
زمان برگزاری مزایده  :روز سه شنبه مورخ  1401/06/15ساعت  9صبح
محل برگزاری مزایده  :به نشانی فوق الذکر .

مشخصات امالک مجتمع اقتصادی استان هرمزگان ( بندرعباس )
ردیف

شهر

آدرس

مساحت عرصه (مترمربع) وضعیتملک

نوع ملک

نوع کاربری وضعیتسند میزانمالکیت نوع انتقال

شرایط پرداخت

قیمت پایه (ریال) سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

بندرعباس

کوی کارگزاری ساختمان تجاری اداری
کارگزاری طبقه سوم واحد 19

95.27

تخلیه

آپارتمان

تجاری اداری

دارد

ششدانگ

قطعی

 35درصد نقد مابقی  24ماهه تحویل
پس از وصول  80درصد ثمن معامله 11,000,000,000

550,000,000

2

بندرعباس

کوی کارگزاری ساختمان تجاری اداری
کارگزاری طبقه سوم واحد 21

78.6

تخلیه

آپارتمان

تجاری اداری

دارد

ششدانگ

قطعی

 35درصد نقد مابقی  24ماهه تحویل
پس از وصول  80درصد ثمن معامله

9,000,000,000

450,000,000

مفقودی نوبت دوم
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

آيا مي دانيد گوشت ماهي و میگو
حاوي  13نوع ويتامين ضروري بدن است

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

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  10شهریور 1401
 4صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3968

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت :

مهمترین توفیق دولت احیاء امید و اعتماد مردم بود
گروه خبر  //رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیسجمهور و
اعضای هیئت دولت تاکید کردند که مهمترین توفیق دولت
احیاءامید و اعتماد مردم بود به وعدهها عمل کنید تا آسیب
نبیند.

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

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در
دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت ،بررسی و بیان
عملکرد دولت و یاد و زنده نگه داشتن حوادث مهم انقالب
و  ۴۳سال اخیر را دو رویکرد اساسیِ هفته دولت برشمردند
و با تشریح توفیقات یکساله دولت ،در بیان توصیههای مهم
از جمله درباره اولویت مسئله اقتصاد افزودند :مردم در همه
ِ
سرگذشــت انقالب»
حوادث و رویدادها «قهرمان اصلیِ
بودهاند و این واقعیت مایه درس و عبرت اســت و به همه
مسئوالن نشان میدهد که با این ملت باید چگونه رفتار کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،شهیدان رجایی و باهنر را دو مدیر
تراز انقالب اســامی خواندند و با اشاره به اینکه شهادت،
پاداش شایسته پروردگار به این دو عزیز بود ،گفتند :غفلت و
فراموشی حوادث بزرگ ،آفت مهمی است که باید همه از آن
پرهیز کنیم.رهبر انقــاب «برانگیختگی عمومی ملت در
دوران انقالب»« ،حیرت استکبار در مقابل عظمت انقالب»،
«دشمنیهای بیوقفه زورگویان جهانی»« ،بی دفاع بودن
کشور و پایتخت در مقابل حمالت هوایی صدام»« ،جوالن
دادن تروریســتها در سراسر کشــور و ناامنی سالهای اول
انقالب»« ،عملکرد دولتها و مجالس مختلف پس از انقالب»،
«حضور تعیینکننده ملت در حماسه دفاع مقدس و دیگر
جبهههــای مقابله با دشــمنان» و «حضــور بیدریغ و
تحسینبرانگیز مردم در راهپیماییها و مراسم مختلف» را از
جمله مسائلی خواندند که یاد آنها باید دائم در ذهن جامعه
زنده باشــد.حضرت آیتاهلل خامنــهای در همین زمینه با
یادآوری حضور بهیاد ماندنی ملت در تشییع سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی افزودند :مسائل مشابه از جمله حضور
پُر معنا و گسترده مردم در تشییع پیکر آیتاهلل ناصری در
اصفهان و مشارکت عجیب مردم در میهمانی غدیر نشاندهنده
جهتگیریهای عمومی ملت و راه صحیحی است که باید
ادامه یابد.رهبر انقالب ،بررسی و پرداختن به فعالیتهای دولت

را دومین کارکرد هفته دولت برشمردند و با اشاره به برخی
توفیقات دولت،توصیههایی خطــاب به رئیسجمهور و
اعضای دولت بیــان کردند.حضرت آیــتاهلل خامنهای،
زنده کردن امید و اعتماد مــردم را مهمترین توفیق دولت
دانستند و افزودند :مردم میبینند که دولت در وسط میدان و
مشغول کار و تالش برای حل مشکالت و خدمترسانی به
آنها اســت و این واقعیت ،امید و اعتماد عمومی را تا حد
زیادی احیا کرده است البته این تالشها در برخی زمینهها به
نتیجه رســیده و در بعضی زمینهها نیز هنوز به نتایج الزم
نرسیده است.ایشان یادآور شدند :در مواردی تالشها نتایج
محسوسی داشــته که مردم به چشم دیدهاند؛ مانند بخش
سالمت ،همچنین بخشهایی از دیپلماسی و بخشهایی در
فرهنگ و غیره که نتایج روشن و مشخصی هم بوده است.
برخی کارها به نتیجه رسیده که باید برای مردم نشان داده
شــود و برخی از کارها هم هست که به نتیجه نرسیده ولی
احساس میشود که کار در حال انجام است.ایشان سفرهای
اســتانی دولت را موضوعی درخشــان و مهم خواندند و
افزودند ۳۱ :سفر در سال اول دولت به سراسر کشور از جمله
نقاط محروم و دور افتاده ،نظارت میدانی بر کارها و همدلی
عمیق با مردم از دیگر توفیقات دولت بوده است«.سرعت
عمل و حضور در محل حوادث طبیعی و پیشبینینشده به
نشانه همدردی دولت با مردم»« ،زدوده شدن رقابتهای منفی
و مناقشهبرانگیز در روابط بین قوا که موجب آشفته کردن
ذهن مردم میشــد»« ،تأکید بر مراقبت جدی سه قوه در
استمرار این تالش آرامشبخش» و «جوانگرایی» از دیگر
توفیقات دولت بود که رهبر انقالب به آنها پرداختند.ایشان
گفتند :البته مدیران و مسئوالن جوان هم در مواردی اشتباه
و خطا میکنند اما در مجموع دمیده شدن روح جوانی در
دولت و مجلس و پرورش مدیران قوی ،ارزش صبوری در
مقابــل این خطاها و رفع تدریجی آنهــا را دارد.حضرت
آیتاهلل خامنهای« ،خارج کردن جامعه از چشم انتظاری
برای تصمیمگیری و اقدام دیگران»« ،پرهیز از شرطی کردن
کشور» و «اهمیت دادن به ظرفیتهای داخلی» را از دیگر
موفقیتهای قوه مجریه خواندند.ایشان دولت سیزدهم را
«مسئولیتپذیر» دانستند و گفتند :در یک سال اخیر شنیده
نشد که دولت فرافکنی و بهانهتراشی کند و بگوید «اختیار
نداریم» و یا «نمیگذارند»«.رویکردهای خوب در زمینه
سیاست خارجی و فرهنگ» و «برجسته کردن شعارهای
انقالب از جمله عدالتطلبی ،حمایت از مستضعفان ،پرهیز

از اشرافیگری و استکبار ستیزی» از دیگر نقاط برجسته
دولــت بود که رهبر انقالب بیــان کردند.حضرت آیتاهلل
خامنهای تأکید کردند :دولت این سررشته و ِ
سبک کاری را
برای دســتیابی به توفیقات بیشتر ادامه دهد.رهبر انقالب
اسالمی در ادامه توصیههایی را خطاب به دولت بیان کردند.
اولین توصیه حضرت آیتاهلل خامنهای« ،شکر نعمت توفیق
خدمت به مردم» بود که در این خصوص گفتند :شکر این
نعمت در درجه اول با تقویت ارتباط با خدا و دعا و توسل
و تضرع و انس با قرآن است و در درجه بعد با ادامه تالش
جهادی برای خدمت به مردم«.داشتن نیت الهی و مخلصانه
و پرهیز از کارهای نمایشی» دومین توصیه رهبر انقالب بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای در همین زمینه خاطرنشان کردند:
اطالعرسانی اقداماتی که انجام میشود ،منافاتی با اخالص
ندارد زیرا موجب افزایش امید مردم میشود.ایشــان در
توصیه سوم گفتند :به میان مردم رفتن را ادامه دهید و اسیر
برخی جوسازیها نشوید و البته در مواجهه با مردم صبر و
تحمل به خرج دهید.رهبر انقالب ،حضور بیواسطه و مکرر
رئیسجمهور و دیگر مسئوالن دولت در میان مردم را دارای
برکات و تأثیرات فراوان دانســتند و افزودند :البته دو ِ
لت
مردمی فقط به معنای به میان مردم رفتن نیســت ،باید با
برنامهریزی دقیق و استفاده از دیدگاهها و نظرات مختلف،
زمینه جلب مشارکت مردم در عرصههای مختلف از جمله
اقتصادی و سیاسی فراهم شود.حضرت آیتاهلل خامنهای در
توصیه چهارم بر لزوم عمل بــه وعدهها و پرهیز از بیان
وعدههای غیرقابل تحقق که زمینهســاز خدشهدار شدن
اعتماد مردم میشود ،تأکید کردند و به عنوان توصیه پنجم،
با اشاره به موضوع طراحی نقشــه جامع حرکت دولت،
افزودند :مراقب باشید کارهای روزمره شما را غرق نکند و
برای اینکه دچار این آفت نشوید با یک طرح کالن و نقشه
جامع و قابل توضیح برای مردم ،حرکت کنید .ایشان لزوم
رعایت اولویتها را به عنوان توصیه ششــم مطرح کردند و
گفتند :توان و امکانات دولت محدود است ،بنابراین باید ابتدا
سرفصلهای اساسی مشخص شوند و سپس سرفصلها و
زیرمجموعههای آنها اولویت بندی شوند.رهبر انقالب با
تأکید بر اینکه در شــرایط کنونی،اولویت اصلی همچنان
مسئله اقتصاد است ،خاطرنشان کردند :البته این به معنای
نادیده گرفتن ســرفصلهای دیگر همچون علم ،امنیت،
آسیبهای اجتماعی و فرهنگ نیست ولی اولویت باید اقتصاد
باشد همراه با پیوست فرهنگی.حضرت آیتاهلل خامنهای در

خصوص موضــوع اقتصاد چند نکته را بیان کردند«.لزوم
انســجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد در مسائل
گوناگون اقتصادی»« ،مشخص کردن اولویتها و تمرکز بر
شــاخصهای اصلی و پیگیــری روزانه آنهــا از جانب
رئیسجمهور و دیگر مسئوالن» نکاتی بود که رهبر انقالب
به آنها اشاره کردند.رهبر انقالب اسالمی در بیان شاخصهای
اصلی اقتصاد گفتند :اندازه تورم ،رشــد اقتصادی ،رشــد
سرمایهگذاری ،رشد اشتغال ،رشد درآمد سرانه و کاهش
فاصله طبقاتی شاخصهایی هستند که باید به صورت دقیق
و مســتمر مورد توجه قرار گیرند.رهبر انقالب در توصیه
بعدی ،عمدهترین ســرفصل در پیشرفت اقتصاد کشور را
مسئله تولید خواندند و تأکید کردند :قاطعانه با هر عاملی که
تولید را تضعیف میکند ،مقابله کنید.ایشان در بخش تولید
کشــاوزی ،با اشــاره به بحران غذا به دنبال وقوع جنگ
اوکراین ،مســئله امنیت غذایی را بسیار مهم دانستند و با
یادآوری توصیههای مستم ِر قبلی مبنی بر لزوم خودکفایی
در اقالم اساسی مانند گندم ،افزودند :مسئله امنیت غذایی
یک مسئله درجه یک اســت که نباید از آن غفلت شود.
حضرت آیتاهلل خامنــهای در خصوص تولید صنعتی ،با
اشاره به مشکل کمبود سرمایه در ِ
گردش واحدهای تولیدی،
تأمین این سرمایه را وظیفه بانکها خواندند و گفتند :بانک
مرکزی سختگیریهای بجا و بهموقعی را در خصوص کنترل
ترازنامه بانکها آغاز کرده است اما باید مراقبت شود که این
کنترلها بر روی فعالیتهای غیر مولّد بانکها همچون خرید
زمین و ســکه یا فعالیتهای بنگاهداری آنها اِعمال شود و
تسهیالت الزم برای واحدهای تولیدی آسیب نبیند.رهبر
انقالب در برشمردن اولویتهای اقتصادی ،مسئله مسکن را
مورد توجه قرار دادند و گفتند :در قضیه مسکن عقبماندگی
زیادی وجود دارد که موجب افزایش سرسامآور قیمت و
اجارهبها و رنج و زحمت مردم شــده اســت «.ساخت
پتروپاالیشــگاهها » « ،تکمیل زنجیره ارزش افزوده در
صنایع معدنــی و جلوگیری از خامفروشــی»« ،تکمیل
مسیرهای حیاتی شــمال -جنوب و شرق به غرب برای
افزایش ظرفیت حمل و نقل بی نالمللی و همچنین مسیرهای
ارتباطی وحمل و نقل داخلی» و «توسعه استفاده از ظرفیت
بیبدیل دریا» اولویتهای دیگری بود که رهبر انقالب بر آنها
تأکید و خاطرنشــان کردند :نگذارید ظرفیتهای طبیعی و
انسانی عظیم موجود در کشور هرز برود .حضرت آیتاهلل
خامنهای در پایان سخنانشان با تأکید بر پرهیز از نیمهکاره

باهمت تعاون روستایی هرمزگان محقق شد

خرید 3هزار تن لیمو از باغداران هرمزگانی
اظهار کــرد :در پی کاهش قیمت لیمو ترش و
نارضایتی باغداران بمنظور حمایت از دسترنج
آنها ،خرید توافقی لیمو ترش در دستورکار این
شبکه مردمی قرار گرفت .وی افزود :با حمایت
مجدانه تعاون روســتایی در اقدامی بی سابقه
 ۳هزار و  ۱۰۰تن لیمو ترش بصورت توافقی
از تولیدکننــدگان خریداری که موجب حذف
گروه خبر  //مدیر تعاون روستایی هرمزگان از تولیدکنندگان و آرامش و رونق بازار این دالالن و آرامــش و رونق بازار این محصول
شد.اســدپور تصریح کرد :استان هرمزگان با
از خرید توافقی بیــش از  ۳هزار تن لیمو محصول خبر داد.
ترش از باغداران هرمزگانی با هدف حمایت به گزارش خبرنگار دریا ؛ سیروس اسدپور در اختیار داشــتن بیش از  ۴۶درصدی تولید

پردیس بینالملل دانشگاه تهران در قشم افتتاح شد

گروه خبر  //پردیس بینالملل دانشگاه تهران با حضور
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاون توسعه
مدیریت دانشگاه تهران افتتاح شد.

افشار فتح الهی در آیین افتتاح پردیس بی نالملل دانشگاه
تهران در جزیره ،اظهار داشت :حضور پردیس دانشگاه
تهران که مهمترین و بهترین دانشگاه کشور است در قشم،
فرصتی برای توسعه اقتصادی مشاغل سنتی جزیره بر پایه
علم روز است.وی روشمند کردن فعالیتهای اقتصادی
را کلید اصلی پیشرفت دانســت و افزود :قشم نیازمند
رشتههای تخصصی با اولویت زیستبوم منطقه است.
فتح الهی همچنین با اشاره به موقعیت استراتژیک جزیره
در تنگه هرمز و همسایگی با کشورهای پرشمار حاشیه
خلیجفارس گفت :موقعیت ویژه قشم امتیازی ارزشمند
برای جذب دانشجویان خارجی و بی نالمللی است که در
کنار اعتبار علمی دانشگاه تهران در سطح دنیا ،میتواند

به فرصتی برای درآمدزایی اقتصادی تبدیل شود ضمن
اینکه ســفیران فرهنگی برای کشور در دنیا تربیت کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان یادآور شد:
ما برای توسعه خدمات به دانشگاه تهران در همه حوزهها
آمادگی کامل داریم و از حضور سایر دانشگاههای کشور
در این جزیره اســتقبال میکنیم.در حاشیه این مراسم،
با حضــور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان
منطقه آزاد قشــم و معاون توســعه مدیریت دانشگاه
تهران ،تفاهمنامه همکاری آموزشی ،پژوهشی ،فناوری،
اجرایی -رفاهی بین دانشگاه تهران و سازمان منطقه آزاد
قشم به امضا رسید.احمد نوحهگر ،معاون توسعه مدیریت
دانشــگاه تهران در این مراســم ضمن تقدیر از روحیه
جهادی و توانمند افشــار فتح الهی ،مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشــم گفت :توجه به توسعه جزیره برپایه
علم و دانش و با کمک از دانشــگاهیان ،بیانگر رویکرد

جدید قشم با یک مدیریت متعهد و قوی است که بسیار
ارزشمند است.وی امضای این تفاهمنامه و افتتاح مرکز
پردیس بی نالملل دانشگاه تهران در قشم را حلقه مفقوده
تفاهمنامه همکاری دانشگاه تهران با دبیرخانه مناطق آزاد
کشور دانست و ادامه داد :باوجود حضور پردیس دانشگاه
تهران در چند منطقه آزاد دیگر ،باید گفت ظرفیتهای
قشــم در حوزه دریایی و منطقهای ،ارزش ویژهای برای
جامعه علمی پژوهشی دارد که با هیچ جای دیگر قابل
قیاس نیست.به گفته نوحهگر ،فرصت توسعه اقتصاد دریا
محور که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده ،در جزیره
قشم مهیا اســت و این جزیره میتواند به پایلوتی برای
جذب دانشجویان خارجی تبدیل شود.به گزارش فارس،
معاون توسعه مدیریت دانشگاه تهران همچنین از قشم
بهعنوان دروازهای برای صادرات محصوالت دریامحور
به دنیا یادکرد و خاطرنشان ساخت :حضور پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران در قشم میتواند حلقه آخر تبدیل
ایده به محصول و صادرات محصوالت فناور باشد.

همزمان با هفته دولت ؛

سه طرح مهم دانشگاه علوم پزشکی در هرمزگان افتتاح شد

گروه خبر  //طی مراســمی با حضور معاون
سیاسی و امنیتی اســتانداری هرمزگان سه
طرح مهم دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان
همزمان با هفته دولت با اعتباری بیش از ۸۰
میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی شد.

همزمان با هفته دولت طی مراسمی با حضور
دکتر کامرانی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری هرمزگان ،مدیر کل سیاسی ،انتخابات
و تقسیمات کشوری استانداری و رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی استان ســه طرح مهم عمرانی
دانشگاه علوم پزشکی افتتاح و کلنگ زنی شد.با
افتتاح سلف سرویس دانشکده بهداشت دانشگاه
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی و درمانی
استان بیش از  ۱۰۰نفر از اساتید و دانشجویان از

خدمات مناسب رفاهی بهره مند می شوند.معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان،
ابتدا با حضور در محل دانشــکده بهداشــت
دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی و
درمانی استان سلف ســرویس این دانشکده را
با اعتباری بالغ بر شــش میلیارد تومان افتتاح
و مورد بهره برداری قرار داد.احســان کامرانی
در ادامه افتتاح پروژههای هفته دولت دانشــگاه
علوم پزشکی استان با حضور در محل اورژانس
پیش بیمارستانی و فوریت های پزشکی استان
کلنگ آغــاز عملیات اجرایی احداث ســوله
مدیریت بحــران مرکز فوریتهای پزشــکی
استان را بر زمین زد.سوله مدیریت بحران مرکز

لیموی کشــور و  ۲درصد تولید جهانی باید
بتواند با این کیفیــت خوب محصول در بازار
جهانی متناســب با ســهم تولید خود نقش
آفرینی کند .وی با اشاره به این که سودجویی
برخی دالالن موجب شــده اســت تا ســهم
باغداران لیمو کار اســتان کمتر از میزان مورد
انتظار باشــد ،تصریح کرد :در پی نارضایتی
کشــاورزان از حضور پررنگ دالالن و قیمت
پایین این محصول ،به منظور حمایت از تولید و
اشتغال داخلی در ســال تولید ،دانش بنیان و

فوریت های پزشــکی استان با هدف پشتیبانی
حوادث غیر مترقبه با زیربنای بیش از هزار متر
و با اعتبــاری بالغ بر  ۲۰میلیارد تومان احداث
خواهد شــد.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری هرمزگان ،در ادامه با حضور در شهرک
پیامبر اعظم پروژه مهم آزمایشگاه مرجع استان
را کلنــگ زنی کرد.کامرانی در آئین کلنگ زنی
آزمایشگاه مرجع استان عنوان کرد :آزمایشگاه
مرجع اســتان در زمینی به مساحت  ۶هزار متر
مربع در پنج طبقه و اعتباری بالغ بر  ۶۰میلیارد
تومان احداث میشــود..وی گفــت :با احداث
ساختمان آزمایشگاه مرجع استان هرمزگان به
قطب آزمایشگاهی جنوب کشور تبدیل خواهد

شد.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمزگان خاطرنشــان کرد :احداث آزمایشگاه
مرجع یکی از نیازهای ضروری اســتان بود که
با همکاری سه جانبه استانداری ،دانشگاه علوم
پزشــکی و وزارت بهداشــت احداث و تجهیز
میشــود.وی افزود :در هفته دولت امســال در
مجموع  ۵۲پروژه بهداشتی ،درمانی و آموزشی
با تالش دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان
افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت که نقش
بسزایی در ارتقاء شاخصهای بهداشتی و درمانی
استان خواهد داشــت.به گزارش مهر ،کامرانی
گفت :زیرســاختهای حوزه بهداشت و درمان
هرمزگان برای ارائه خدمات مناســب بهداشتی
و درمانی به مردم اســتان بیش از پیش نیازمند
تقویت اســت و برای تحقق ایــن مهم ،همه به
ویژه بنگاههای اقتصادی از محل مسئولیتهای
اجتماعی رسالت مهمی دارند.

اشــتغال زایی ،طرح حمایتــی خرید توافقی
لیمو باالتر از قیمت بازار توسط شبکه تعاون
روستایی از مردادماه ســال جاری اجرا و در
اقدامی بی سابقه بیش از  ۳هزار تن لیموترش
از کشــاورزان خریداری شــده که این میزان
خرید ،رضایــت کشــاورزان از این حرکت
حمایتی شبکه تعاون روستایی استان را در پی
داشته است.مدیر تعاون روستایی هرمزگان با
بیان اینکه شبکه تعاون روستایی با تمام توان
برای خرید و فروش مناسب محصول لیمو در

رها کردن کارها و ضرورت پیش گرفتن صبر و استقامت و
افزایش کار جهادی برای حل مشکالت متراکم و بجا مانده،
گفتند :اگر به این توصیهها عمل شود ،ثابت خواهد شد که
دولت سیزدهم دولتی کام ًال کارآمد ،فعال و برطرف کننده
مشکالت زندگی مردم است که نتیجه آن رضای پروردگار
و مردم خواهد بود.ایشــان همچنین با قدردانی از گزارش
رئیس جمهور و چند تن دیگر از اعضای دولت گفتند :باید
با فعالیت بیشتر بخش رســانهای دولت و اطالع رسانی
هنرمندانه و باورپذیر ،این دستاوردها را برای مردم بیان کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،رئیس جمهور و چهار
تــن از اعضای دولت به بیان گزارشهایی از رویکردها و
ِ
اقدامات اولین سال دولت سیزدهم پرداختند.حجتاالسالم
والمسلمین رئیسی با اشاره به شرایط دشوار کشور در مرداد
« ،۱۴۰۰پیوند نزدن معیشت مردم به اراده بیگانگان» را از
مهمترین اقدامات دولت دانست و گفت :در این یک سال
بیش از قبل مطمئن شدیم که برای همه مسائل راهکار وجود
دارد و هیچ بنبستی وجود ندارد.رئیس جمهور همراهی و
اعتماد مردم را بزرگترین ســرمایه دولت برشمرد و گفت:
ابرپروژه دولت «احیای اعتماد عمومی به دولت» است و
کلیه اقدامات در این چارچوب دنبال میشود.کنترل رشد
تورم و نقدینگی ،مهار کرونا و واکسیناســیون سراسری،
اســتقراض نکردن از بانک مرکزی برای جبران کســری
بودجــه ،ایجاد درآمدهای جدیــد و پرداخت بدهیهای
سنگین بجامانده از قبل ،پایداری در ذخایر کاالهای اساسی،
سفرهای استانی با راهبرد حل مسئله ،فعال کردن سامانههای
الکترونیک به منظور اصالح بســترهای فسادزا ،اجرای
عدالت بهویژه در الیحه بودجه ،تغییر ریل سیاست خارجی
از برجامزدگی به نگاه متوازن ،و همچنین ارتقاء تجارت و
همکاریها با همسایگان از مهمترین محورهای گزارش
رئیس جمهور در این دیدار بود.به گزارش ایسنا ،آقای مخبر
معــاون اول رئیــس جمهور نیز «مدیریت نوســانهای
اقتصادی»« ،فعالسازی سرمایهگذاری داخلی» و «مبارزه
با فقر و گسترش عدالت» را سه محور اصلی کار اقتصادی
دولت در یک ســال اخیــر خواند و گفت :اســتفاده از
ظرفیتهای متنوع کشور از جمله  ۲۷۰۰کیلومتر دسترسی
به دریا ،معادن و کشاورزی جزو اولویتهای دولت است.بیان
گزارشی از ســفرهای استانی در یکسال گذشته و روند
تخصیص منابع برای اجــرای مصوبات آنها از زبان آقای
مرتضوی معــاون اجرایی رئیسجمهــور ،بیان اقدامات
برنامهای و بودجهای دولت از جمله در اصالح تراز درآمدها
و مصارف در گزارش آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه
و بودجه ،و همچنین گزارش وزیر نیرو از اقدامات دولت در
دو حــوزه آب و برق به منظــور کاهش تنشهای آبی و
یها در تابستان ،بخشهای دیگر این
جلوگیری از خاموش 
دیدار بود.

کنار باغداران خواهد بود ،خاطرنشان کرد :با
عنایت به وظیفه ذاتی و سیاستهای حمایتی
سازمان تعاون روســتایی ،این مهم در دستور
کار این ســازمان قرار گرفت کــه باتوجه به
حساسیت موضوع در اوایل برداشت باحضور
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در
شهرستان رودان و متعاقبا طی جلسات مشترک
با مدیران عامل اتحادیه های مرکزی و صنوف
کشاورزی ونیز مشورت با نماینده مجلس در
شرق اســتان ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی
اســتان ،موضوع بررســی و براساس آخرین
مذاکرات مقرر گردید با مشارکت اتحادیه تعاون
روستایی خلیج فارس استان و شهرستان رودان
همچنین پشتیبانی اتحادیه مرکزی باغداران و

صندوق تعاون روســتایی ایرانیان ،لیمو ترش
را با قیمت  ۲هزار تومان باالتر از عرف بازار
به ازای هر کیلوگرم ۹هزار تومان از باغداران
خریداری گردد.وی در ادامه تصریح کرد :شبکه
تعاون روستایی هرمزگان بنا به وظیفه ذاتی و
قانونی خود با ایجــاد و تجهیز مراکز خرید،
آمادگی الزم را ایجاد و به محض مصوبه قیمت
توافقی لیموترش و محل تأمین اعتبار به فوریت
نسبت به خرید توافقی اقدام نمود .وی همچنین
تاکید نمود :هدف اصلی این ســازمان مردمی،
ایجاد یک حرکت جهادی به منظور استفاده از
همه ظرفیتهای قانونی رفع دغدغه کشاورزان
در فــروش محصوالت تولیدی کشــاورزی
میباشد.

در هفتمین روز از هفته دولت ؛

 ۲۰طرح در بندرخمیر مورد بهره برداری قرار گرفت

گــروه خبر //فرمانــدار خمیر گفت:در
هفتمیــن روز از هفته دولت  ۲۰ ،طرح با
بیش از  ۹۸۰میلیارد ریال اعتبار در حوزه
مخابرات  ،آبخیزداری  ،عمران روستایی و
راه افتتاح و به بهره برداری رسید.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ میرهاشــم
خواســتار در پایان افتتاح پــروژه ها ،با
اشــاره به پروژه های این روز عنوان کرد:
پروژه های حوزه راهداری با اعتباری بالغ
بر  ۵۷۲میلیارد ریال بیشترین اعتبار را در
بین پروژه ها به خود اختصاص داده است.
خواســتار افزود  :بهسازی محور رویدر به
طول  ۵.۵کیلومتر از مهم ترین پروژه های

این حوزه بوده اســت.وی ادامه داد:پیش از
اجرای این پروژه ،جاده در این محدوده کم
عرض و حادثه خیز بود که بهرهبرداری از
این پروژه باعث حذف نقاط حادثه خیز و
تسهیل در رفت و آمد در این محدوده شده
است.اینمقاممسئولهمچنینگفت:آسفالت
راه روستایی روســتاهای جیحون و چاه
ماخور در بخش مرکزی از دیگر پروژه های
این حوزه بــوده که مورد بهره برداری قرار
گرفت.عالی ترین مقام دولت در شهرستان
در ادامه به پروژه های حوزه مخابرات اشاره
کرد و اظهار داشــت :این حوزه با  ۹پروژه
و اعتباری برابر بــا  ۳۶۰میلیارد ریال به

بهره برداری رســیده است.فرماندار افزود:
افتتاح نیوســایت جدید همــراه اول در
محالت کنــدال و فرهنگیــان بندرخمیر
با اعتبــار  ۱۶۰میلیارد ریــال از جمله
طرح های مهم در حوزه مخابراتی می باشد.
وی ادامه داد :بــا راه اندازی این  ۲طرح ،
 ۹نقطه از شــهر بندرخمیر تحت پوشش
اینترنت همراه اول قــرار خواهند گرفت.
خواســتار اضافه کرد :نصب دکل اینترنت
همراه اول روســتاهای مــارو  ،آرابی و
دشــت جیحون  ،ارتقای پهنای باند و فیبر
کشی روســتای کرویه و بام رویدر و غیره
از دیگر پروژه ها در این بخش محســوب

امحاء  ۳۵۰کانتینر کاالی متروکه در بندر شهید رجایی
گروه خبر  //رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی
و امحاء بیش از  ۳۵۰کانتینر کاالی متروکه مضر سالمت به
وزن  ۳۲۰۰تن در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگســتری استان
هرمزگان اعالم کرد :در راستای اجرای مصوبات سفر رئیس
قوه قضاییه به استان هرمزگان با توجه به دستورات ویژه و
تخصصی ایشان در خصوص لزوم تعیین تکلیف کاالهای
موجود در انبارهای گمرک و اموال تملیکی ،عملیات امحاء
و انهدام بیش از  ۳۵۰کانتینر کاالی متروکه فاسد شده و مضر
ســامت در بندر شهید رجایی بندرعباس آغاز شده است.
مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:
در نتیجه اجرای طرح انبارگردانی و پایش مستمر کاالهای
مرتبط با اموال تملیکی ،در جریان بازرســی ها از مجتمع
بندری شــهید رجایی و پس از بررسیهای کارشناسی و

تفکیک کاالهای تاریخ مصرف گذشته ،تقلبی ،فاسد شده و
غیر بهداشتی از سایر اقالم موجود ۳۵۰ ،کانتینر کاالی فاسد
شده و تاریخ مصرف گذشته که از سالیان گذشته باقی مانده
بود ،شناسایی شد .وی با بیان اینکه کاالهای متروکه مذکور
پس از تعیین تکلیف توسط بندر شهید رجایی بندرعباس به
اداره کل اموال تملیکی استان تحویل داده شده اند ،تصریح
کرد :در نتیجه انجــام آزمایشهای مختلف و اخذ نظرات
کارشناسان و نمایندگان وزارت بهداشت ،اداره استاندارد و
سایر دستگاههای ذیربط مبنی بر غیر قابل مصرف بودن این
اقالم و مضر بودن آنها برای سالمت جامعه ،با صدور دستور
قضایی و با همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان
هرمزگان ضمن رعایت موازین قانونی و دستورالعملهای
بهداشتی عملیات امحاء آنها توسط اداره کل اموال تملیکی
استان در محوطه پسماند شــهرداری بندرعباس در حال

می شــوند.وی در ادامه به پــروژه های
آبخیزداری و عمران روستایی اشاره کرد و
گفت :افتتاح  ۴سازه آبخیزداری در منطقه
کهورســتان با حجم آبگیــری ۴۰۰هزار
مترمکعب و اعتبار  ۱۹میلیارد ریال از جمله
پروژه های آبخیزداری محسوب می شوند
که  ۹۵۰هکتار از اراضی کشــاورزی این
منطقه را تحت پوشش قرار خواهد داد.این
مسئول همچنین گفت :اجرای طرح هادی
روستاهای پل گل کن  ،نیمه کار و انگوران
با اعتباری برابر با  ۳۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون
ریال با مشــارکت بنیاد مسکن و دهیاری
و شوراهای روســتاهای مذکور از دیگر
پروژه های این روز بوده اســت.قابل ذکر
است در هفته دولت امســال  ۶۲پروژه با
اعتباری بالغ بر ۲هزار و  ۲۷۷میلیارد ریال
افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.

انجام اســت .قهرمانی با اشــاره به اینکه در نتیجه امحای
کامل کاالهای مضر ســامت موجود در این  ۳۵۰کانتینر،
یکی دیگر از مصوبات ســفر رئیس قوه قضاییه به استان
هرمزگان به طور کامل اجرا می شود ،یادآور شد :در راستای
آزاد ســازی فضای مفید بندر شــهید رجایــی ،عملیات
سرشماری ،شناسایی و تفکیک این  ۳۵۰کانتینر کاالی فاسد
شده و مضر ســامت که سوابق بعضی از آنها مربوط به ده
سال قبل است ،با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه و بالفاصله
پس از پایان ســفر ایشان شروع شــده و هم اکنون انهدام
کاالهای مذکور به وزن بیش از  ۳۲۰۰تن توســط سازمان
اموال تملیکی به مرحله اجرا گذاشته شده است .رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد :عمده کاالهای موجود
در این کانتینرها مواد غذایی فاســد شــده ،لوازم آرایشی
غیر اســتاندارد و تاریخ مصرف گذشــته و انواع دخانیات
می باشد که در نتیجه تدابیر اتخاذ شده به منظور صیانت از
بهداشت و سالمت عمومی جامعه ،روند امحاء آنها تا انهدام
کاالهای موجود در آخرین کانتینر ادامه خواهد داشت.

