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فرمانده انتظامی هرمزگان :
در تأمین امنیت

 هیچ تفاوتی قائل نمی شویم

خطر آنفلوآنزا در مدارس جدی است 
گازرسانی  در هرمزگان 

از متوسط کشوری عقب تر است
آغاز هفته پدافند غیرعامل 

در بندر شهید رجایی 

 تجلیل از موکب داران هرمزگانی 
در اربعین حسینی 

رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد
 لزوم استفاده از فناوری 

در فرآیندهای مرتبط با کارشناسی
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 گروه خبر //  اســتاندار هرمزگان گفت: صنایع در بسیاری از حوزه ها ورود کرده و به کمک رفع 
مشکالت استان هستند . 

   مهدی دوستی در نشست با سرمربیان تیم های فوتسال صنایع هرمزگان، بسکتبال صنایع هرمزگان، 
تیم فوتسال بانوان فوالد هرمزگان و روسای هیات فوتبال و بسکتبال و مدیرکل ورزش و جوانان استان 
هرمزگان، افزود: در جلسات با صنایع و بنگاه های اقتصادی هرمزگان همواره مدافع حقوق مردم بوده 
و هستم.وی با بیان اینکه بارها مقابل بنگاه های اقتصادی ایستادم و حتی دادگاهی شدیم و بارها جواب 
دیوان محاسبات را دادیم، خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس بارها در مبحث ورزش 

ورود کرده و از هیچ تالشی برای بهبود روند فعلی کم نزاشته و نمی گذارند و باید به فال نیک بگیریم 
این وحدت رویه را زیرا باعث موفقیت ورزش هرمزگان خواهد شد.دوستی با اشاره به اینکه صنایع 
در بسیاری از حوزه ها ورود کرده و به کمک رفع مشکالت استان هستند، اضافه کرد: در جمع بندی 
مشکالت اخیر نیز به این جمع بندی رسیدیم که هر صنعت یا بنگاه اقتصادی حامی یک رشته ورزشی 
شده و بتواند تا پایان فصل این تیم را به سر منزل مقصود برساند.به گزارش ایسنا ؛ وی در پایان ابراز 
امیدواری کرد با بنگاه های اقتصادی اســتان هرمزگان جلسات متعددی برگزار و مشکالت تیم های 

فوتسال صنایع هرمزگان و بسکتبال صنایع هرمزگان برطرف خواهد شد .

  

گروه خبر // عضو مجمع نمایندگان هرمزگان 
در مجلس گفت: باشــگاه صنایع پشــتیبان 
ای  اکنــون به وضعیــت پیچیده  هرمزگان 
رســیده و بایــد در یک تصمیــم عاجل نیز 

بتوانیم وضعیت را سر و سامان دهیم . 
   احمد مرادی در نشســت با سرمربیان تیم های 
فوتسال صنایع هرمزگان، بسکتبال صنایع هرمزگان، 
تیم فوتسال بانوان فوالد هرمزگان و روسای هیات 
فوتبال و بســکتبال و مدیــرکل ورزش و جوانان 
استان هرمزگان، افزود: جلسه ای با حضور مجمع 

نمایندگان هرمزگان در مجلس با اســتاندار برگزار 
و در آن جلســه درخواست رســیدگی عاجل به 
وضعیت ورزش اســتان به ویژه تیم های فوتسال و 
بسکتبال صنایع هرمزگان در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه باشگاه صنایع پشتیبان هرمزگان 
این روزها با مشــکالت عدیده ای رو به رو بوده و 
هست، خاطرنشان کرد: موضوع اکنون به وضعیت 
پیچیده ای رسیده و باید در یک تصمیم عاجل نیز 
بتوانیم وضعیت را سر و سامان دهیم که در وضعیت 
کنونی باید هر بنگاه اقتصادی یک رشته ورزشی را 
تحت چتر حمایتــی خود قرار دهد تا این وضعیت 

آشفته به سامان برسد.
  مرادی با اشاره به اینکه در حال حاضر پاالیشگاه 
نفت بندرعباس تیم فوتسال صنایع هرمزگان را تحت 
حمایت خود قرار داده و در دیدار برابر قندکاترین 
آمل نیز هزینه های ســفر و اسکان نیز محقق شد، 
اضافه کرد: برای بســکتبال نیز در دیدار گذشــته 
شرکت فوالد هرمزگان هزینه اسکان را متقبل شد 
 اما در تالشــیم تا از دیدارهــای بعدی صبا فوالد 

خلیج فــارس در این زمینه ورود کند و حمایت از 
رشته بســکتبال را ادامه بدهد.این نماینده مجلس 
با بیــان اینکه هنوز قــرارداد بازیکنان و کادرفنی 
تیم بســکتبال صنایع هرمزگان بسته نشده است، 
 اظهار کرد: تیم بســکتبال صنایع هرمزگان با کادر 
مجرب بومی و بهره گیری از بازیکنان توانمند این 
روزها در مســابقات لیگ برتر شاهد موفقیت شان 

هستیم.
   وی با اشــاره به اینکه خوشبختانه شرکت فوالد 
هرمزگان به عنوان بنگاه اقتصادی پیشتاز در عمل 
به مسئولیت های اجتماعی حمایت از تیم فوتسال 
بانوان در لیگ برتر را پذیرفت، تصریح کرد: شرایط 
این تیم اکنون مناســب و رونــد حرکتی ایده آل و 

مشکلی در این خصوص نیست.
  به گزارش ایســنا ؛ مرادی در پایان گفت: دغدغه 
ورزش دغدغه تمامی اعضــای مجمع نمایندگان 
هرمــزگان در مجلس بوده و همگی متحد و یکدل 
به همراه تالش اســتاندار هرمزگان در جهت رفع 

مشکالت گام بر می داریم .

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس :

وضعیت باشگاه صنایع پشتیبان هرمزگان پیچیده است

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس :

وضعیت باشگاه 
صنایع پشتیبان هرمزگان 

1پیچیده است

1

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد

 تالش برای رفع دغدغه های 
مالیاتی بازرگانان قشم

1

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت :

 از افزایش اجاره  بها 
در ماه های آینده 
جلوگیری شود 

استاندار هرمزگان :

هر صنعت یا بنگاه اقتصادی
 باید  حامی یک رشته ورزشی باشد

 در جلسات با صنایع و بنگاه های اقتصادی هرمزگان همواره مدافع حقوق مردم بوده و هستم

 

اقتصادی  // ســتاد هماهنگــی  گروه خبر 
دولت به ریاســت رئیس جمهور، با بررسی 
موضــوع افزایش غیر مجــاز اجاره بها در 
تابستان امسال، دستگاه های مسئول در این 
زمینه را موظف کرد به وظایف قانونی خود 
عمل کنند تا از افزایش اجاره بها در ماه های 

آینده جلوگیری شود . 
  در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به 
ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
برگزار شــد، موضوع تامین نقدینگی مورد نیاز 
بخش کشــاورزی خرد و صنعتی مطرح و ستاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت با افزایش ســرمایه 
بانک کشاورزی به منظور تسریع و تسهیل اعطای 
تسهیالت به کشــاورزان و دامداران موافقت کرد.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین موضوع 
کسری منابع تبصره ۱۴ بودجه را بررسی و مقرر 
کرد کمیته ویژه ای به ریاســت معاون اول رئیس 

جمهور ضمن بررســی فوری موضــوع، راهکار 
پیشــنهادی نهایی را برای تصمیم گیری در زمینه 
تامین مالی و جبران کســری این تبصره به جلسه 
آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.به 
گزارش فارس، ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 

همچنین با بررســی موضوع افزایش غیر مجاز 
اجاره بها در تابستان امسال، دستگاه های مسئول در 
این زمینه را موظــف کرد به وظایف قانونی خود 
عمل کنند تا از افزایش اجاره بها در ماه های آینده 

جلوگیری شود .

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت :

 از افزایش اجاره بها در ماه های آینده جلوگیری شود 

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد

 تالش برای رفع دغدغه های مالیاتی بازرگانان قشم
گروه خبر // مدیــر کل امور مالیاتی هرمزگان 
از تالش برای رفع دغدغه های مالیاتی فعاالن 

اقتصادی قشم خبر داد . 
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ رضا آخونده زاده مدیر 
کل امورمالیاتی هرمــزگان در دیدار با نماینده مردم 
هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی، نائب رئیس 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نمایندگان 
بازرگانان قشــم، اظهار داشت: بازرگان دارای کارت 
بازرگانی، مجــوز وارد کردن کاال از خارج مرزها به 
سرزمین اصلی را دارند و بر این اساس مشمول قانون 
مالیات های مستقیم می شوند.آخوند زاده با بیان اینکه 
فعالین اقتصادی در جزیره قشــم  بر اساس قانون به 
دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی 
در سال های گذشته، مشمول مشوقات و بخشودگی 
نمی شــوند ، ادامه داد:  در راستای رفع دغدغه های 
مالیاتی فعالین اقتصادی در قشم مذاکراتی با سازمان 
امور مالیاتی صورت گرفته که پس از اخذ موافقت به 
فعالین اقتصادی اطالع رسانی می گردد.دراین نشست 
پــس از بیان صحبتهای نماینده بازرگانان قشــم در 
خصوص مشکالت و مسائل مالیاتی بازرگانان قشم، 

مدیر کل امورمالیاتی هرمزگان قول مســاعد داد در 
اسرع وقت موانع و مشکالت مالیاتی بازرگانان قشم 
را بررسی و پیگیری نماید. نماینده مردم بندرعباس، 
قشم،ابوموسی و حاجی آباد و بندرخمیر در مجلس 
شورای اسالمی و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی در این دیدار گفت:  بخش خصوصی 
با نگاه ملی خود ایجاد اشــتغال در استان را به همراه 
دارد  و در این راستا  می طلبد که مورد حمایت قرار 

گیرند و دغدغه های آنان رفع گردد.
   احمد مرادی  با بیان اینکه ارتباط خوب و  موثری 
بین اداره کل امور مالیاتی و فعالین اقتصادی اســتان 
برقرار است،  اظهار داشت: با توجه به تسلط مدیرکل 
امور مالیاتی هرمزگان بــر قوانین مالیاتی و برخورد 
خوبی که با مودیان و فعالین اقتصادی دارند، می طلبد 
که بر اســاس قوانین مالیاتی دغدغه ها و مشکالت 

بازرگانان جزیره قشم رفع گردد .  

گروه خبر // در مراســمی با حضور 
و  توسعه  بازرسی ســتاد  مسئول 
بازسازی عتبات کشور و امام جمعه 
بندرعباس از موکب داران هرمزگانی 

در اربعین حسینی تجلیل شد .
  نماینــده ولی فقیه در هرمزگان در این 
مراســم گفت: موکب داران جریان ساز 

ایجاد تمدن هستند و در سند بسترسازی 
بــرای ظهور امــام زمان )عج( ســهم 
 بزرگی دارند.حجت االسالم والمسلمین 
عبادی زاده افــزود: موکب دارای رزق 
خداســت و باید قدر این نعمت بزرگ 
را بدانیم.وی با اشاره به مشکالت ایجاد 
شده برای موکب داران در اربعین امسال 

افزود: همه مســئوالن استان موظفند تا 
سال آینده همه این مشکالت را برطرف 
کنند.امام جمعه بندرعبــاس از صنایع 
استان خواست حامی موکب داران استان 
باشــند.به گزارش  مرکز خلیج فارس، 
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده از 
انعقاد قرارداد برای ساخت یک زائرسرا 

در مشهد مقدس خبر داد و گفت: استان 
هرمزگان برای ســاخت حرم حضرت 
زینب )س( ۷ میلیارد تومان متقبل شده 
که تاکنون ۲ میلیــارد تومان آن تامین 
شده است.وی از موکب داران هرمزگانی 
خواســت برای کمک بــه جمع آوری 
کنند.استان  ریزی  برنامه  باقیمانده  مبلغ 
هرمزگان در اربعین حسینی ۴۰ موکب 

برای پذیرایی از زائران برپا کرده بود .

تجلیل از موکب داران هرمزگانی در اربعین حسینی 

کشت صیفی و سبزی در ۵۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی هرمزگان 
گروه خبر // هرمزگان در فصل ســرد ســال یکی از استان های برتر 

کشور در زمینه تولید محصوالت سبزی و صیفی است . 
    رضا امیری زاده مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: 
امسال ۵۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان زیر کشت محصوالت سبزی 
و صیفی رفته است.امیری زاده گفت: برداشت محصوالت سبزی و صیفی خارج از 

فصل از نیمه آبان آغاز می شود و تا خرداد سال آینده ادامه خواهد داشت.او گفت: 
در سال زراعی جدید حدود ۲ میلیون تن محصول از زمین های کشاورزی استان 
برداشت خواهد شد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان  ؛ مدیر امور زراعت 
سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت:در هرمزگان ۲۹ محصول بر اساس الگو 

کشت می شود که ۱۷ محصول آن سبزی و صیفی است .

صفحه 2 را بخوانیدافزایش سطح گلخانه های هرمزگان به ۹۰۰ هکتار



فرمانده انتظامی هرمزگان :
در تأمین امنیت هیچ تفاوتی قائل نمی شویم

 گروه خبر // فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان گفت: 
از روی تحرکات دشــمنان می توان مسیر حق و باطل را 
تشــخیص داد و هر جایی که دشمن بیشتر مانور می دهد 
و هجمه ایجاد می کند باید بدانیم که حقانیت ما آنجاست. 
سردارغالمرضا جعفری در جمع دانشجویان دانشکده علوم 
قرآنی، با بیان اینکه پلیس بــا برقراری امنیت به منویات 
رهبری عمل می کند ، تأکید کرد: اگر امروز دشــمن مقام 
معظم رهبری و والیت فقیه ما رو هدف قرار می دهد یعنی 
حقانیت ما آنجاســت، نقشه راه آنجاست، مسیر آنجاست، 
جهت و قطب نما آنجاســت.وی با تأکید بر اینکه دشمن 
با هجمه های خود ســتون امنیت کشور را هدف قرار داده 
است، گفت: اگر امروزه دشمن مقام معظم رهبری و والیت 
فقیه ما رو هدف قرار می دهد، یعنی حقانیت و نقشــه راه 
ما آنجاست.فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیان کرد: ما 
در تأمین امنیت هیچ تفاوتی بین غنی و فقیر نداریم و هیچ 
منتی هم بر کســی نداریم و وظیفه خودمان می دانیم، حتی 
همان خواهری که نا آگاهانه کشــف حجاب کرده است ما 
وظیفه داریم که امنیت او را نیز برقرار کنیم، ما تفاوتی برای 
هیچکس قائل نیستیم و همه را فرزندان انقالب می دانیم.

وی با تأکید بر اینکه دشمن به دنبال انحراف و تهاجم است، 
تصریح کرد: دشــمنان به دنبال هجمه وارد کردن هستند 
و همیشــه جایی را هدف قرار می دهند که آنجا ســتون 
اصلی امنیت کشــور است.جعفری با اشاره به تأکید مکرر 
مقام معظم رهبری نسبت به جهاد تبیین، خاطرنشان کرد: 
دشمن دارد گذشته را استحاله و تطهیر می کند و وضعیت 
 مــا را فالکت بار مطرح می کنند و مــا را از آینده ناامید 
 می کنند، این جهاد تبیین شماست که وارد شوید و این عرصه و 
جبهه ای که دشمن برای خودش قرار گرفته را تصرف کنیم 
و نگذاریم که دشــمن بخواهد در این عرصه جوالن دهد.

فرمانده انتظامی استان  هرمزگان ادامه داد: امروز در سطح 
کشور و استان هرمزگان یک امنیت مثال زدنی داریم، این 
 امنیت به برکت خون شــهدایی است که تقدیم شده است، 
بگونه ای که در اســتان هرمزگان ما ۱۵۰ شــهید و ۲۵۵ 
جانباز برای تأمین نظم و امنیــت تقدیم کرده ایم.فرمانده 
انتظامی اســتان  هرمزگان بیان کرد: دشمن بیکار ننشسته 
اســت و دائما در حال خرابکاری و انجام عملیات مسموم 
روانی است و مردم ما باید آگاه باشند و از روی تحرکات 
دشــمنان می توان مسیر حق و باطل را تشخیص داد و هر 
جایی که دشمن بیشــتر مانور می دهد و هجمه ایجاد می 
 کند باید بدانیم که حقانیت ما آنجاســت.به گزارش ایرنا ؛ 
فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان با بیان اینکه دشــمنان 
ما بصورت مداوم در حال توطئه هســتندو نمی خواهند 
 که کشور ما پیشــرفت داشته باشــد، اظهار کرد: دشمن 
نمی خواهد رشــد و بالندگی داشته باشیم و  معنویت در 

جامعه حکمفرما باشد .

خبر

خبری
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سرمقاله

  شــیوع آنفلوانزا که برخی از مدارس را در کشور هم به تعطیلی 
کشانده اســت، در هرمزگان هم شرایط مساعد نیست و بیمارستان 
کودکان بندرعباس هم بدلیل حجم باالی مراجعات، توان پاسخگویی 
به حجم باالی بیماران را ندارد و مطب ها هم مملو از بیماران است 
واز آن طرف کمبود دارو نیز شــرایط را سخت تر کرده است و منبع 
شــیوع وسرایت این بیماری هم در بین کودکان، مدارس اعالم شده 
است و والدین هم با مشکالتی برای پیشگیری و درمان فرزندان شان 
مواجهند. از طرفی دیگر به دانش آموزان و والدین توصیه می شود که 
از ماسک استفاده نموده و به فاصله گذاری و رعایت اصول بهداشتی 
توجه بیشــتری نمایند که در کالس های درس 3۰ ۴۰تا۵۰ نفری 
بطور حتم فاصله گــذاری را نمی توان رعایت کرد. از طرفی دیگر 
استفاده از ماسک که از اواخر سال ۹8 وبا شیوع کرونا بسیار افزایش 
یافت، در ماه های اخیر بســیار کمتر استفاده می شود واز آن طرف 
بدلیل هزینه بر بودن استفاده مداوم از ماسک، بسیاری از خانواده ها 
توان خریدش را ندارند و نیاز است توزیع رایگان ماسک در مدارس، 
محالت و روســتاها توســط نهادهای دولتی، خیریه و انقالبی و... 
صورت گیرد تا گامی در پیشگیری از افزایش این بیماری صورت 
گیرد. بسیاری از خانواده ها که توان تامین سه وعده غذایی را ندارند، 
بطور حتم نخواهند توانست ماسک و... را تهیه کنند. از طرفی دیگر 
بدلیل افزایش هزینه تحصیل از جمله  کیف وکفش، نوشــت افزار، 
لباس و...، برخی از دانش آموزان نیز از تحصیل بازمانده اند. در این 
شرایط که هزینه های درمان نیز بسیار گران است، بایستی به حوزه 
پیشگیری توجه بیشتری شود و اقدامات الزم صورت پذیرد. یکی از 
مشکالتی که همواره در بسیاری از مدارس دیده می شود، کمبود مایع 
دستشویی در مدارس است که این وضعیت هم با توجه به گرانی مایع 
دستشــویی و مصرف زیاد آن در مدارس ادامه دارد و بی توجهی به 
شستشوی دست ها و رعایت مسائل بهداشتی بطور حتم در افزایش 
این بیماری ها موثر اســت و می طلبد تدابیری اتخاذ گردد که این 
کمبودها برطرف شود. خیرین و نهادهای مختلف هم می توانند در 
حوزه تامین ماسک، مایع دستشویی، موادضدعفونی کننده و... یاریگر 
دانش آموزان و مدارس باشــند.  همچنین صنایع فعال در استان نیز 
می توانند در راســتای انجام مسئولیت های اجتماعی شان در این 
بخش ها مشارکت فعال تری داشته باشند تا دانش آموزان از ماسک 
و... محروم نباشند وسالمتی شان در معرض خطر قرار نگیرد. برای 
درمان بیماران هم بایســتی به تغذیه شان و خوردن میوه و... توجه 
داشــت که با توجه به گرانی دارو، میوه و مواد غذایی، خانواده های 
محروم نمی توانند این اقالم را تهیه کنند که در این بخش نیز بایستی 
از این اقشار حمایت های الزم صورت گیرد تا سریعتر بهبود یابند 
وانتقال بیماری کمتر شود. متولیان مربوطه بایستی سریعتر تصمیمات 
بهتری را در خصوص نحوه دایربــودن مدارس، تامین دارو، توزیع 
ماسک رایگان و... بگیرند تا دانش آموزان کمتر به این بیماری مبتال 

و زودتر درمان شوند .
   علی زارعی

خطر آنفلوآنزا در مدارس جدی است 

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان با 
اینکه مســاحت گلخانه های  بیان 
استان در دولت ســیزدهم به ۹۰۰ 
با  اســت، گفت:  هکتار رســیده 
میگو  پرورش  مزارع  به  برق رسانی 
ظرفیت تولید میگوی استان در هر 
هکتار از دو تن بــه ۸ تن افزایش 

می یابد . 
   مهدی دوســتی استاندار هرمزگان 
در نشست با  علیرضا بزرگی، مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره شــرکت 
شهرک های کشاورزی کشور  با اشاره 
به تهیه کیف های سرمایه گذاری برای 
۴۰ طرح پیشران استان اظهارداشت: 
در کیف هــای ســرمایه گذاری تمام 
یک  آغاز  برای  موردنیاز  مجوزهای 
طرح را اخذ کرده ایم و ســرمایه گذار 
با یک امضــا می تواند طرح خود را 
آغاز کند. وی افزود: معتقد هســتیم 
که مکانیزم توسعه باید از باال به پایین 
باشد و نباید خود را درگیر توسعه ی 

تقاضا محور کنیم بلکه حکمرانی باید 
مدل های توسعه را تعریف و راهبری 
کند و ســرمایه گذاران نیــز در مدل 
تعریف شده ی حاکمیت فعالیت کنند.
استاندار هرمزگان بیان کرد: تسهیالت 
تبصــره ۱6 و تبصره ۱8 و اعتبارات 
فنی و اعتباری استانداری را نیز برای 
حمایت از طرح های پیشــران استان 
پــای کار آورده ایــم و از این طریق 
بازپرداخت  رقــم  تا  تالش می کنیم 
تســهیالت را برای ســرمایه گذاران 
پایین بیاوریم. وی همچنین تأکید کرد: 
امروزه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان 
اعتبار صرف طرح های اشــتغالزایی 
خرد می شــود در حالی که اگر این 
میــزان اعتبــار در اختیار شــرکت 

شهرک های کشا ورزی قرار بگیرد به 
میزان بسیار بیشتری می تواند اشتغال و 
ارزش افزوده ایجاد کند. دوستی ادامه 
داد: برگزاری تورهای سرمایه گذاری 
دیگر برنامــه جدی ما در اســتان 
هرمزگان است که طی آن فرصت های 
سرمایه گذاری استان معرفی می شود و 
در این حوزه عملکرد بســیار خوبی 
داشــته ایم چنانچه در ۱۱ ماه گذشته 
پنج شرکت فوالد جدید و پنج شرکت 
بزرگ شوینده را برای سرمایه گذاری 

به استان آورده ایم.
   نماینــده عالی دولت با اشــاره به 
ظرفیــت اســتان هرمــزگان جهت 
توسعه بخش کشاورزی اظهارداشت: 
در ابتدای دولت ســیزدهم در استان 

هرمزگان 6۰۰ هکتار گلخانه داشتیم 
که با تالش های انجام شده در دولت 
جدید ســطح گلخانه های استان به 
۹۰۰ هکتار افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه پروژه شهر نساجی 
یکی از طرح های مهم استان است که 
کشاورزی  ظرفیت های  ارزش افزوده 
استان را افزایش می دهد،  تصریح کرد: 
در حوزه تامین زیرساخت های استان 
به ویــژه راه اولویــت پروژه ها را به 
سازمان جهاد کشــاورزی و صمت 
داده ایــم و از آن ها خواســته ایم که 
اولویت های خود را مشخص کنند تا 
اگر پروژه های راهسازی اجرا می شود 
در کنار پوشش فلسفه ی وجودی در 
حوزه کشاورزی و صنعت نیز موجب 

گشایش شــود.به گزارش  تسنیم ، 
دوستی با بیان اینکه در سفر ریاست 
جمهوری به اســتان یکهزار میلیارد 
تومــان اعتبار برای برق رســانی به 
مزارع پرورش میگو اختصاص داده 
اعتقاد  است، خاطرنشــان کرد:  شده 
داریم که باید بیشــتر روی مســئله 
افزایش بهره وری کار کنیم چرا که در 
حال حاضر تولید میگو در هر هکتار 
از مزارع استان ۲ تن است اما با تامین 
برق مزارع پــرورش میگو تولید به 
حدود 8 تــن در هکتار افزایش پیدا 

خواهد کرد .

استاندار هرمزگان خبر داد 

افزایش سطح گلخانه های هرمزگان به ۹۰۰ هکتار

 آتش از بین برنده مواد آلی خاک می باشد  
بجای آتش زدن پسماندهای کشاورزی آنها را دفن کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

 گــروه خبــر // در مراســمی بــا حضور 
مســلم رحمانی سرپرســت امور گاز رسانی 
شرکت ملی گاز کشور و احسان کامرانی معاون 
سیاســی و امنیتی استانداری هرمزگان، علی 
ذاکری به عنوان سرپرست شرکت گاز هرمزگان 

معرفی و از خدمات فواد حمزوی تقدیر شد . 
  طی مراسمی با حضور مسلم رحمانی سرپرست 
امور گاز رسانی شرکت ملی گاز کشور و احسان 
کامرانی معاون سیاســی و امنیتی اســتانداری 
هرمــزگان، علــی ذاکری به عنوان سرپرســت 
 شــرکت گاز هرمــزگان معرفــی و از خدمات 
فواد حمزوی تقدیر شد.در این مراسم سرپرست 
امور گاز رســانی شــرکت ملی گاز اظهار کرد: 
یکی از منویات رهبر معظــم انقالب از مدیران 
جهاد تبیین در خصوص اقدامات نظام اسالمی و 
ایجاد انگیزه و امید به مردم است.رحمانی افزود: 
 یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی 

گاز رسانی به سطح کشور است که 36هزار روستا، 
3۵۰واحد نیروگاهی و بیش از 6۰۰صنعت و تمام 
شــهرک های صنعتی در نقاط مختلف کشور از 
نعمت گاز برخوردار شده اند.وی با بیان اینکه گاز 
در صنایع پتروشیمی سبب هزاران میلیون تومان 
در سال ارزآوری شده است، ادامه داد: ۲6میلیون 
 مشــترک از این نعمت در منازل خود اســتفاده 
می کنند و این جای بسی افتخار است.سرپرست 
امور گاز رســانی شــرکت ملی گاز ایران تاکید 
کرد: به بیش از ۹۷درصد از خانوار های شــهری 
 و 8۴درصد از خانوارهای روســتایی در کشور 
گاز رسانی شده است.  رحمانی ادامه داد: گاز رسانی 
در اســتان های مانند هرمزگان، کرمان، سیستان 
و بلوچســتان و آذربایجان از متوسط کشوری 
 عقب تر اســت که باید با سرعت بیشتری در این 
استان ها انجام گیرد.وی گفت: در طرح ضربتی 
اجرای شــبکه توزیع و انتقال و تغذیه برای این 

چند اســتان، اســتان های معین تعریف شده از 
جمله در هرمزگان اســتان بوشهر و کردستان که 
با کمک آنها تسریع در روند گاز رسانی صورت 
گیرد.رحمانی به سه دستور کار مهم شرکت ملی 
 گاز در خصوص هوشمند سازی، بهینه سازی و 
 مقاوم ســازی اشــاره کرد و گفــت: در بخش 
هوشمند سازی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
بهره گرفته می شود و بهینه سازی شرایط مصرف 
و تولید در بخش های گرمایشــی و پخت و پز 
اجرا می شود و مقاوم سازی در استان هرمزگان 
که بیشتر پروژه ها در حال اجرا می باشد بایستی 
رعایت شــود.معاون سیاسی و امنیتی استانداری 
هرمزگان نیز در این مراســم گفــت: با توجه به 
شعار سال، شــرکت گاز بایستی از ظرفیت های 
شــرکت های دانش بنیان در جامعه دانشگاهی 
بیشتر بهره ببرد.احسان کامرانی با بیان اینکه در 
بخش توســعه پایدار در حوزه انرژی، افزود: ما 
بایستی همه جنبه ها در حوزه انرژی را بسنجیم 
و در حوزه توسعه پایدار گازی را از نظر زیست 
 محیطی و استقبال صنایع و جایگزینی گاز در برابر 
ســوخت های مایع را ترویج دهیم تا با کمترین 
مشکالت مواجه شویم.وی افزود: یکی از اتفاقات 
که دنیا را تحت الشــعاع خود قرار داده، حمالت 

سایبری است که باید در مقابله با آن امنیت اقتصادی 
 خود را باال ببریم و همه جوانب کار را سنجیده و 
تالش های خود را هــدر ندهیم. فواد حمزوی 
مدیر عامل سابق شــرکت گاز هرمزگان گفت: 
رشد چندین برابری شاخص های کلیدی صنعت 
گاز مویــدی بر تالش شــبانه روزی همکاران 
خدوم شــرکت گاز هرمزگان اســت.وی بیان 
کرد: برخی اقدامات شرکت گاز هرمزگان مانند 
استمرار گاز پاالیشــگاه سرخون و قشم، توزیع 
گاز تولیــدی، طراحی پــروژه و انتقال گاز ۷۲ 
کیلومتری ۲۰ اینچی به ایســین و غرب استان و 
نجات بندر لنگه از توســعه نیافتگی برگ زرین 
این شرکت اســت.علی ذاکری سرپرست شرکت 
گاز هرمزگان نیر گفت : با حضور بنده شــرکت 
گاز به هدف و آرمانی که دارد با ســالمت کامل 
به مســیر خود ادامه می دهــد.وی تصریح کرد: 
پیش نیاز توســعه، محیطی امــن و آرام و فارغ 
 از همه حاشــیه ها است تا ایده ها شکوفا شود و 
بهره وری افزایش یابد. به گــزارش فارس ، به 
 گفته سرپرست شــرکت گاز هرمزگان، مدیریت 
منابع انســانی از اساســی ترین استراتژی برای 
رسیدن به هدف و توسعه و بهترین سرمایه و عامل 

موفقیت در پیش روی ما است .

پشت پرده سیاست 

  
مرعشی: جوانان از رفتارهای رادیکال بپرهیزند

سیدحســین مرعشــی، دبیر کل حزب کارگزاران ســازندگی درباره 
رخدادهای اخیر و چشــم انداز پس از آن بــا روزنامه اعتماد صحبت 
کرده اســت. مرعشــی که روزگاری در شــمایل رئیس دفتر آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی انجام وظیفه می کرده است، خطاب به جوانان از آنان 
می خواهد تا مطالباتی را طرح کنند که امکان تحقق داشــته باشد و از 
رفتارهای رادیکال بپرهیزند، چراکه وی معتقد است نظام این توانایی را 
دارد که در عرصه میدانی از خود محافظت کند، مرعشی، قدرت واقعی 
جوانان را در عرصه کنشگری های سیاسی )انتخابات(، مدنی )تشکل ها( 
و ... می داند که باید از آن ها بهره برده شود.وی می گوید:اگر خواسته های 
اجتماعی جوانان به خواسته های سیاسی بدل شود و خواسته های سیاسی 
در راستای تغییر نظام باشــد، دو حالت وجود دارد؛ یا نظام از خودش 
دفاع می کند و سیاست های بســته تری را اعمال می کند که به نفع هیچ 
کس نیســت یا این که اگر نظام نتواند از خودش دفاع کند، آینده ایران 
دچار ابهام می شود.رفتن به سمت خواسته هایی که تحقق پذیر نیست، ایده 
ایجاد یک زندگی خوب را نیز مختل می کند. دبیر کل حزب کارگزاران 
ســازندگی افزود: جوانان کشور بدانند که اگر خواسته ای دارند باید این 
مطالبات عینی و شدنی باشد. یعنی به بهانه ظلمی که به مهسا امینی و دیگر 
جوانان این کشــور شده، نباید کلیت نظام هدف قرار گیرد. طبیعی است 
که نظام قدرت دارد که در خیابان از خودش دفاع کند. به گفته مرعشی، 
 ایــران از دو خطر باید حفظ شــود؛ یکی این که ایران نباید به ســمت 
انسداد سیاسی برود و دیگر این که دامنه اعتراضات به اندازه ای مخرب 
نشود که ایران دچار نوعی بی دولتی و ضعف شود و خطرات بعدی شکل 

بگیرد./اعتماد آنالین
تازه های مطبوعات

رسالت - مردم، اینســتاگرام را به این دلیل انتخاب کرده اند که برندهای 
داخلــی ایران دیر به میدان آمده اند و مردم به فعالیت در اینســتاگرام و 
واتساپ عادت و سرمایه گذاری کرده اند، جایگزین داخلی معتبر و برابر 
به  لحاظ فنی را نمی یابند، اعتمــاد به برندهای موجود داخلی ندارند و 
افراد حقیقی و حقوقی بین المللی در اپ های داخلی نیســتند و به آن ها 

نخواهند پیوست.  
آرمان ملــی - جوانان با ادبیاتی متمایز از ادبیات سیاســی کشــور و 
خواســته هایی که اجتماعی اســت   فاقد هرگونه گرایش سیاســی از 
اصالح طلبی و اصولگرایی هستند و با ادبیات سیاسی اپوزیسیون خارج 
نشین فاصله دارند. از دموکراسی نمی گویند و با جدایی طلبی فاصله دارند 
و فقط می خواهند از استانداردهای یک زندگی معمولی برخوردار باشند .

پشت پرده پیام های آمریکا
 در فضایی که همچنان طرف های اروپایی و آمریکا بر طبل حضور پهپادهای ایرانی 
در جنگ روسیه علیه اوکراین می کوبند و سعی دارند از این پرونده برای ایران ابزار 
فشاری بسازند ، برخی خبرهای جسته و گریخته از پرونده هسته ای نشان می دهد 
زیر پوست چنین ادعاهایی رفتارهای متفاوتی نهفته است و به ویژه آمریکایی ها 
همچنان عالقه مند به بازگشایی گره های کور شده مذاکرات احیای برجام هستند. 
هرچنــد هنوز به هر دلیلی از جمله اعتراضات در ایران و انتخابات در آمریکا که 
 تنها دو هفته با آن فاصله داریم نمی توانند به راحتی آن چه را در دل و مغزشــان 
می گذرد ، علنی کنند . در هفته گذشته یک بار امیرعبداللهیان در ارمنستان خبر 
از پیامی جدید از سوی واشنگتن داد و روز گذشته اسالمی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی جزئیات بیشتری از این پیام را بیان کرد، با این حال آمریکایی ها همچنان 
ارســال چنین پیام هایی را که نشان از عجله برای توافق است، تکذیب می کنند 
تا جایی که وزیر خارجه کشــورمان در واکنش به چنین تکذیبیه هایی گفت آن 
چه را که در تبادل پیام ها و مذاکرات غیرمســتقیم جریان دارد ریاکارانه تکذیب 
نکنید.محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در دیدار با شرکت کنندگان در 
هجدهمین مجمع عمومی سازمان خبرگزاری های آسیا- اقیانوسیه)اوآنا( با اشاره به 
پیام چندی پیش آمریکا به ایران برای مذاکره گفت : آمریکایی ها سه یا چهار روز 
پیش نیز مجدد پیامی به ایران منتقل کردند که آماده ادامه گفت وگوها هستند. این 
 در حالی است که حدود یک ماه پیش آمریکایی ها گفتند که موضوع گفت و گو با 
ایران و مذاکرات هســته ای دیگر در دستور کار ما نیست.اسالمی در چرایی این 
درخواســت های آمریکا از ایران تصریح کرد، آنان چون به توطئه ای که در ایران 
برنامه ریزی کرده بودند، دل خوش کردند، چنین پیام هایی را فرســتادند.با وجود 
چنین تاکیدها و تاییدهایی از ســوی دو مقام ارشــد کشــورمان ، »ند پرایس« 
،ســخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشســت خبری درباره این که 
چه پاســخی به اظهارات وزیر امور خارجه ایران دارد که گفته بود، ایران پیامی 
از آمریکا دریافت کرده که نشان می دهد واشنگتن برای دست یافتن به یک توافق 
در مذاکرات احیای توافق هسته ای عجله دارد، گفت: مسلما چنین پیامی به ایران 
داده نشــده است. این گزارش ها به هیچ وجه صحت ندارد.   وی مدعی شد پیام 
ما به ایران خودداری از ســرکوب مردم و ارسال نکردن سالح به روسیه است که 
به صورت علنی و محرمانه مطرح  می کنیم.اظهارات پرایس در این باره در حالی 
مطرح می شــود که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران،  در سفر روز 
شنبه به ارمنستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آمریکایی ها 
می گویند هم اکنون رســیدن به توافق و احیای برجام در دستور کار آمریکا قرار 
ندارد، اظهار کرد: رفتار و گفتار آن ها با یکدیگر متناقض اســت. سه روز پیش 
پیامی بین ما و طرف آمریکایی منعقد شد و ما پیامی از طرف آن ها دریافت کردیم. 

آمریکایی ها در تبادل پیام ها حتی عجله دارند که هرچه زودتر به  توافق برسیم .
 

 ایران - حمید ابوطالبی در حالی مدعی شده تحریم های جدید اروپا یکی 
از نشانه های »ســردرگمی« در سیاست خارجی کشور است که اگر این 
گونه باشد بهترین صفت برای سیاست خارجی در دولت سابق »سیاست 
خارجی بحرانی« اســت. دیپلماسی که قرار بود تحریم ها علیه ایرانیان را 
بردارد به جایی رســید که شخص اول تیم مذاکره کننده را هم در فهرست 

تحریم ها قرار داد. 
ســازندگی - این روزنامه مطلبی را به روابط سال های اخیر کشورمان  و 
روســیه اختصاص داده و از مناسبات نامتوازن تهران و مسکو انتقاد کرده 
است، مسکو  را »رفیق ناباب« ایران خوانده و با چاپ طرحی از والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور این  کشور این پرسش را مطرح کرده که ایران با روسیه 

در چه جهتی در حال حرکت است؟ 
 فرهیختگان- چهره های رسانه ای ضد ایرانی اغلب دستمزدهای مالی خود 
را با واسطه و از طریق نهادهای تبلیغاتی و خیریه دریافت می کنند. در این 
بین، اما مسیح علی نژاد به چهره ای بدل شده است که دولت آمریکا ابایی 
از حمایت مالی علنی از وی ندارد. وی از سال ۲۰۱۵ تاکنون رقمی حدود 

63۰ هزار دالر مستقیم از بودجه آمریکا دریافت کرده است.
انعکاس

تابناک نوشت : مختاری، امام جمعه هشتگرد در هشدار جدی درخصوص 
برخورد خشونت آمیز با دانش آموزان گفت: ممکن است دانش آموز پسر یا 
دختری تحت تاثیر هیجانات و فضای رسانه ای یک کاری انجام دهد. این 
جا باید مراقب باشــیم، معلم ،مدیر و مسئول آموزش و پرورش نباید کار 
هیجانی انجام دهند و با دانش آموز   با خشــونت برخورد کنند. این جا 
جای محبت مادرانه و پدرانه است. باید دست نوازش به سرش بکشید و به 

درد دل هایش گوش  دهید .
 الف خبر داد: رحیمی، نماینده سقز و بانه در مجلس ضمن تکذیب استعفای خود 
از نمایندگی مجلس اعالم کرد که صفحه اینستاگرام وی هک و از کنترل خارج 
شده است.پیشتر یک استوری در صفحه رسمی این نماینده منتشر شد که در آن 

آمده بود در واکنش به فوت مهسا امینی از نمایندگی مجلس استعفا کرده است.
 تابناک نوشت :  یورونیوز مدعی شد: خانواده یک شهروند اسپانیایی که قصد 
داشتند مسیر مادرید تا محل برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ در دوحه را پیاده 
طی کنند، روز دوشــنبه ۲۴ اکتبر خبر دادند که از حدود سه هفته پیش که 
پسرشان وارد ایران شده است   هیچ اطالعی از او ندارند.سانچز ۴۱ ساله، 
کوهنورد و چترباز ســابق ارتش اسپانیا که طی ۹ ماه گذشته ماجرا های 
سفرش با پای پیاده را در حساب اینستاگرامی خود منتشر می کرد پس از 

ورود به ایران، حساب اینستاگرامی اش غیرفعال شد .

 رویداد 24 نوشــت : سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل اظهار 
کرد: شاهد ســنگین ترین حمله رسانه ای، سایبری و شناختی علیه ایران 
هستیم . در مدت اخیر شاهد حمالت سایبری بودیم. با ۱۲۰ حمله سنگین 
سایبری دیداس به زیرســاخت ها در ۲۰ روز گذشته مقابله شد. دشمن 
تالش کرد در این زمینه تبلیغات زیادی داشته باشد که عمدتا دروغ بود.  
با ۹۰ درصد آن ها مقابله شد.آموزش های بمب گذاری و ساخت کوکتل 

مولوتف در اینستاگرام و تلگرام آزاد است.
 جماران نوشــت : جواد امام ،مدیــر عامل بنیاد باران با بیان این که رئیس 
جمهور دولت اصالحات به خوبی می بیند که کشور دچار چه بحران هایی 
است،اظهار کرد: این که برخی ها انتظار دارند آقای خاتمی در این مقطع، 
هر روز اظهار نظر کند، واقع بینانه نیســت. آقای خاتمی در زمره اولین 
کسانی بودند که به مرگ دلخراش خانم مهسا امینی واکنش نشان دادند و 

ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ایجاد شده، هشدارهایی هم دادند.
چرا آمریکا با دست رد می کند و با پا پس می کشد !

در روزهای اخیر، شــاهد اظهارات وزیرخارجه کشــورمان درباره ارسال پیام 
آمریکایی هــا با موضوع ادامــه مذاکرات و در مقابل تکذیــب آمریکایی ها 
 بودیم. شنیده های خراسان هم حاکی اســت حداقل دو بار طرف آمریکایی با 
واســطه های موثق  برای ایران پیام فرستاده و خواستار آغاز مذاکرات در آینده 
 نزدیک شــده اســت ، اما چرا آمریکا چنین فضایی را در حوزه رسمی تکذیب 
می کند ؟ به نظر می رسد باید آمریکا و محذورات آن ها را به نوعی درک کرد . 
این روزها این کشور از اعتراضات داخل ایران که یک مسئله کامال داخلی و مربوط 
به ملت و حکومت ایران بوده ، حمایت بی چون و چرایی داشته است،اما می بیند 
این حمایت ها نه تنها به نتیجه ای که دنبالش بوده کمکی نکرده بلکه حتی نتیجه 
عکس نیز داشته است ،بنابراین سعی دارد با گرفتن ژست بی نیاز بودن از توافق یا 
عالقه نداشتن به احیای برجام ، خود را در طرف معترضان یا ایرانیان معاند خارج 
از کشور قرار دهد. این رفتار تا جایی بوده که حتی توافق انجام شده بر سر تبادل 
زندانیان ایرانی و آمریکایی و آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی را نیز زیر سوال 
برده است و حاضر نیست به صورت قطعی تایید کند . از سوی دیگر سه شنبه دو 
هفته آینده موعد انتخابات میان دوره ای کنگره در ایاالت متحده اســت و دولت 
بایدن که به شــدت به حفظ اکثریت آرای  خود در دو مجلس آمریکا نیاز دارد، 
از یک ســو می خواهد با کمترین ریسک این انتخابات را برگزار کند و از سوی 
دیگر در سطح افکار عمومی خود را بی توجه به مذاکرات نشان دهد تا مبادا رونق 
مذاکرات باعث سوء استفاده جمهوری خواهان علیه دموکرات ها شود. با برشمردن 
همــه  این دالیل، می توان پی برد که چرا  طرف آمریکایی همچنان سیاســت 
ریاکارانه خود را که به قول ایرانی ها » با دست رد می کند و با پا پس می کشد «، 

تا پایان انتخابات و آرام شدن فضای داخلی ایران ادامه  می دهد .

سرپرست امور گاز رسانی شرکت ملی گاز کشور :

گازرسانی  در هرمزگان از متوسط کشوری عقب تر است
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خبری

  علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
 یزد بر لزوم استفاده حداکثری از نخبگان و
 ایده پردازان در بخش صنعت کشور تاکید 
کرد و گفت: این نیروها باید با ایده پردازی، 

تحول در صنعت را رقم بزنند . 
  به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ آیت اهلل 
»محمدرضا ناصــری« در دیدار با معاون 
صنایــع عمومی وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت استان یزد اظهار کرد: بیش از چهار 
دهه از پیروزی انقالب اســالمی گذشته و 
بایــد در همه عرصه ها شــاهد تحوالت 
جدی و عظیم باشیم. وی بیان کرد: در همه 
عرصه ها باید این تحوالت اتفاق بیفتد و 

اگر در مســیر تحول حرکت نکنیم، دچار 
عقب ماندگی خواهیم شد.ناصری با تأکید 
بر اینکه این تحــول باید از آموزش های 
پایه و ابتدایی آغاز شود، عنوان کرد: باید از 
ابتدا بر خالقیت و تفکر و نوآوری کودکان 
کار کنیم تا در دانشگاه و ارتباط دانشگاه با 
صنعت شاهد تحول باشیم.امام جمعه یزد، 
تحول در صنعت را الزم و ضروری دانست 
و تاکید کرد: در این راستا باید نیروهای با 

استعداد شناسایی، جذب و نگهداری شوند 
تا به مهاجرت به سایر کشورها فکر نکنند 
و شرایط به نحوی برای آنها فراهم باشد که 
بتوانند در کشور خودمان به پیشرفت های 

جدی تر برسند.
  ناصری، به کارگیری این نیروها در صنعت 
را نیز بســیار حائز اهمیت دانست و بیان 
کرد: این نیروها باید با ایده پردازی، تحول 

در صنعت را رقم بزنند.

  وی تأکید کرد: در صورتی که این چهار 
اقــدام برای نخبگان و ایده پردازان و افراد 
خالق انجام شــود، می توانیــم به آینده 
کشــور و خودکفایی آن امیدوار باشــیم.

ناصری بــا تأکید بر اینکه در حال حاضر 
نیاز به تحول فکری در تمام عرصه ها از 
جمله صنعــت داریم، عنوان کرد: آموزش 
ها هم در مدارس و هم دانشــگاه باید از 
 روش سطحی و شیوه »بخوان، حفظ کن و 

نمره بگیر« تغییر کند و به ســمتی برود که 
افراد خالق و کارآفرین تربیت شوند.وی 
بر لزوم تحول در سیســتم آموزشی تأکید 
کرد و گفت: اگر سیستم آموزشی متحول 
شود آنگاه شاهد خواهیم بود که جوانان ما 
از جوانان تمام دنیا حرف های بیشتری در 
عرصه های مختلفی علمی، صنعتی، دفاعی 
و پزشکی برای گفتن دارند.   امام جمعه یزد 
همچنین تصریح کرد: اگر مدیریت حاکم بر 
کشور مثل دولت فعلی روند جهشی به خود 
بگیرد، نیاز به نیروی انسانی قوی دارد که 
متأسفانه در حال حاضر به نظر می آید کم 
است که می طلبد روی آموزش نیروهای 

فعلی بازنگری شود .

امام جمعه یزد تاکید کرد

استفاده  ازظرفیت نخبگان و ایده پردازان در صنعت

  آرزو توکلی سرویس استان ها // رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان کرمان تصریح 
 کرد: در سرجمع استان کرمان نرخ مهاجرت به 
استان های دیگر تقریبا صفر است اما مهاجرت 

درون استانی خیلی زیاد است . 
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتر جعفر رودری 
در جلسه شورای ثبت احوال استان کرمان گفت: 
در صورتی که آمار ازدواج به نسبت جمعیت )در 
سن ازدواج( سنجیده شود، کاهش نداریم و شیوع 
بیمــاری کرونا نیز روی نرخ مــرگ و میر تاثیر 
 بیشتری داشته اســت.وی اظهار کرد: در مجموع 
شــاخص های نرخ باروری در دانشــگاه علوم 

پزشــکی در استان و کشور کاهش یافته و طبیعی 
اســت که جمعیت نســبت به دهه های 8۰ و ۹۰ 
کاهش یابد.رودری تصریح کرد: در سرجمع استان 
کرمان نرخ مهاجرت به اســتان های دیگر تقریبا 
صفر اســت اما مهاجرت درون استانی خیلی زیاد 
است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان درباره تعیین تکلیــف ادارات ثبت احوال 
شهرستان های استان کرمان گفت: برای پروژه های 
نیمه تمام با پیشرفت باالی 8۰ و ۹۰ درصد اعتبار 
گذاشته شــده تا تکمیل شوند.محمدمهدی فداکار 
استاندار کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: مبنای 

هر سیاســت گذاری که در حوزه های اجتماعی 
بخواهیم انجام بدهیم، ثبت احوال است و ثبت وقایع 
 حیاتی کار مهمی است.وی افزود: تحلیل چهار واقعه 
والدت، وفــات، ازدواج و طــالق در حــوزه 
 اجتماعی با هر علتی که باشد، ضرورت دارد و در 
سیاست گذاری ها مهم است.فداکار با اشاره به آمار 
اعالم شده در زمینه افزایش طالق بیان کرد: یکی از 
مواردی که به افزایش طالق دامن زد، قانون طالق 
 توافقــی بود و آمار به ما هشــدار می دهد که در 
 چه حــوزه ای چــه اقدامی انجــام بدهیم و در 
سیاست گذاری و اجرا دقت الزم را داشته باشیم .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان :

نرخ مهاجرت کرمانی ها به استان های دیگر تقریبا صفر است 

   حسن سیالوی ســرویس استان ها //   نماینده 
مردم اهواز در مجلس گفت: با پیگیری های مستمر 
نمایندگان و نگاه ویــژه مجلس یازدهم، موضوع 
فوق العاده مناطق جنگی در اجرای ماده ۹۱ قانون 
دیوان عدالت اداری، امروز در هیات عمومی مطرح و 
باتوجه به نقض رای قبلی، فوق العاده مناطق جنگی 

برقرار می شود . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی یوســفی با 
تاکید بر عزم مجلــس بر اجرای طرح فوق العاده 
مناطق جنگی، اظهار کرد: برخــورداری از حق 
مناطق جنگی مطالبه اصلی کارمندان استان های 
مرزنشین اســت که ۲ فوریت استفساریه  آن سال 
گذشــته به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود 
و در صورت تصویب نهایی آن فوق العاده شــغل 
مناطق جنگی دوباره پرداخت می شود.وی با تاکید 
بر اینکه بهره مندی از حق مناطق جنگی مطالبه به 
حق نیروهای شاغل استان های مرزی است، افزود: 
با برقراری مجدد این موضوع در احکام کارکنان 
استان های جنگ زده گامی در جهت جبران عقب 
ماندگی این استان ها برداشته خواهد شد.نماینده 
مردم اهواز، بــاوی، حمیدیه و کارون در مجلس 
شــورای اســالمی ادامه داد: اخیرا دیوان عدالت 
اداری حکمی صادر کرده و ماده ۱۱۲ قانون برنامه 
ششم را لغو کرده بود، این در حالی است که تفسیر 
قانون طبق قانون اساسی با مجلس شورای اسالمی 
است.یوسفی با بیان این که مجلس به دنبال صیانت 
از مصوبه خود است، عنوان کرد: بر همین اساس 

موضوع فوق العاده مناطق جنگی با توجه به نقض 
رای دیوان عدالت اداری، مجدد در هیات عمومی 
مطرح شد و مجلس نیز برای تصویب و اجرای این 
موضوع که مطالبه حق کارگران و کارمندان است، 

تالش می کند.
   وی گفــت: در مــاده 68 قانــون مدیریــت 
خدمات کشــوری فوق العاده هایی برای مناطق 
کمتر توســعه یافته، بدی هوا، سختی کار مشاغل 
تخصصــی و مناطق جنگی در نظر گرفته شــد 
و همچنین بیان شــد اگر کسی همزمان در منطقه 
کمتر توسعه یافته که دارای هوای بد است و جزو 
 مناطق جنگی محســوب می شــود فقط از یک 
فوق العاده تا سقف ۲۵ درصد بهره مند شود . پیش 
از این نیز با پیگیری نمایندگان 6 اســتان مرزی، 
طرح ۲ فوریتی ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه در 
خصوص بهره مندی 6 استان مرزی از حق مناطق 
جنگی که توسط دیوان عدالت اداری لغو شده بود 

و مجدد با رای قاطع نمایندگان تصویب شد .

نماینده اهواز خبر داد

عزم مجلس 
بر اجرای طرح فوق العاده مناطق جنگی 

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

 با مصرف ماهي و میگو ، کودکاني سالم تر و شاداب تر 
و باهوش تر خواهید داشت

  

  

آگهی مزایده نوبت اول 
 اجرای احکام حقوقي شوراي حل اختالف بندرعباس بموجب پرونده فوق این اجراء اموال 
مشروحه ذیل 1/ مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان با وضعیت طلق بدون کاربري به شماره 
فرعي 1654 از اصلي 21 مفروز و مجزي شــده از 222 قطعه 1401 بخش 2 بندرعباس به 
مســاحت 405 متر مربع به مالکیت با شــماره چاپي 641219 سري ج سال 1399 واقع در 
اراضي مابین باند رفت و برگشت اتوبان بندرعباس - سیرجان موسوم به منطقه دزك با شناسه 
جغرافیایي امالك و مستغالت 434011 و 3026564 که بمبلغ/2/835/000/000 ریال ارزیابی 

و کارشناسي گردیده و فعال نزد امین نگهداری میشود. 
امــوال متعلق به محکوم علیه آقای پیمــان روان در قبال بدهي )185/362/324 ریال( به محکوم له منا پرمو که به مبلغ  

/2/835/000/000 ریال ارزیابی وکارشناسی شده است با شرایط زیر از طریق مزایده کتبي بفروش میرسد . 
1- فروش نقدي است حداکثر مهلت پرداخت بهاء سه روز میباشد. 

 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت بعهده خریدار است.
 3- پیشنهاد دهندگان باید قبال10% مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب سیبا شماره .... نزد بانک ملي بنام 

دادگستري بندرعباس تودیع وقبض سپرده را به این اجراء واقع در آدرس ذیل تحویل نماید. 
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 5- مزایده در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 1401/08/21 به صورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است 
که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید.  6- در صورتیکه برنده تا یکماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت 
بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که 
بدواً از سپرده او استیفای میشود و برابر ذیل ماده 129 قانون اجرای احکام مدني سپرده او پس از کسرهزینه مزایده بنفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان بندرعباس واقع در میدان ابوذر - ساختمان جزائی و انقالب طبقه ی همکف اجرای احکام 

مدنی شورای حل اختالف بندرعباس مراجعه نمایند . 
عبدالمجید زحمت پیشه

 دادورز شعبه 1  اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف بندرعباس

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای رضا قائم پناه فرزند موســی به شــماره ملی 4690021831 به موجب دو 
فقره استشهادیه محلی مدعی شده است که ســند مالکیت پالك 2138 فرعی از 17- اصلی 
تحت عنوان دو ســهم مشاع از صد و هشتاد سهم مشــاع از شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 400000 مترمربع واقع در رودخانه بخش سه بندرعباس که در دفترالکترونیکی شماره 
139820323061001712 ثبت وسند مالکیت آن به شماره سریال 981546 سری الف سال 98 
صادر و تسلیم گردیده است لکن به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی پالك فوق برابر ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل 

آن نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه هر کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد 
بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به این اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در 
صورت عدم اعتراض وعدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالك رودان مطابق ماده 120آیین نامه مزبور به صدور سند 
مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود . در ضمن پالك مزبور برابر سند رهنی 21468 مورخه 1400/08/27 دفترخانه 

اسناد رسمی شماره 77 رودان در رهن بانک کشاورزی شعبه رودان می باشد .  34 /م/الف - تاریخ انتشار: 1401/08/05

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

سید ابوالحســن جعفری سرویس 
استان ها // استاندار بوشهر گفت: 
بــرای انتخابات ســال آینده باید 
الکترونیک  دولت  زیرساخت های 
در دستگاه های مختلف توسعه یابد 

و تأمین شود . 
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ احمد 
محمــدی زاده در مراســم تکریم و 
معارفه مدیریت فنــاوری اطالعات، 
امنیت فضای مجازی و شبکه دولت 
استانداری بوشهر با بیان اینکه حوزه 
تهدیــدات دشــمن از طریق حوزه 
سایبری و فضای مجازی است، اظهار 
کرد: دشــمن در شرایط فعلی با ابزار 
حوزه سایبری و فضای مجازی اهداف 

خود را دنبال می کند که هوشــیاری 
مردم سبب ناکام گذاشتن توطئه آنان 
شده است.وی تهدیدات امنیتی جامعه 
را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: 
برنامه های دشمنان در فتنه جدید از 
طریق ابزار رسانه ای دنبال می شود که 
این مهم سبب افزایش هوشیاری مردم 
شده است.استاندار بوشهر با اشاره به 
انتخابات سال ۱۴۰۲ در کشور بیان 
کرد: برای انتخابات ســال آینده باید 
الکترونیک  دولت  زیرســاخت های 
در دســتگاه های مختلف توسعه یابد 
و تأمین شــود.محمدی زاده با تأکید 
بر آماده شــدن برای انتخابات سال 

آینده گفت: توسعه دولت الکترونیک 
در ســطح دســتگاه های اجرایی و 
سازمان های پشتیبان برای آماده شدن 
با  انتخابات الزم است.وی  برگزاری 
اشــاره به نقش دولت الکترونیک در 
تسریع خدمات رســانی افزود: برای 
دستیابی به رضایتمندی مردم، افزایش 
بهره وری و تسریع خدمات رسانی باید 
یابد.وی  توســعه  الکترونیک  دولت 
ضمن تأکید بر اهمیت امنیت فضای 
تغییرات در  ســایبری تصریح کرد: 
ســازمان ها و دستگاه ها موثر و مفید 
است که در این راستا خدمات خسرو 
استوار در مدیریت فناوری اطالعات، 

امنیت فضای مجازی و شبکه دولت 
می شود.استاندار  قدردانی  استانداری 
بوشــهر ضمن معرفی محمد مهدی 
موسایی به عنوان مدیر جدید فناوری 
اطالعات، امنیــت فضای مجازی و 
برای  بوشهر  استانداری  شبکه دولت 

وی آرزوی موفقیت کرد .

استاندار بوشهر :

زیرساخت های دولت الکترونیک در بوشهر تقویت شود 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شهرداري میناب در نظر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 36 مورخ 1401/06/29  ، اجرای پروژه ی 
ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شــرایط  واگذار نماید .  لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي 
داري تائيدیه و صالحيت در رشته های مربوطه دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات 

الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه  نمایند . 

روابط عمومی شهرداری میناب

توضیحات :
و نيز جهت  كســب اطالعات بيشــتر به آدرس : استان هرمزگان – شــهر ميناب – بلوار امام )ره( ساختمان 

شهرداری ميناب - واحد عمرانی شهرداری ميناب مراجعه نمایند .
شرایط 

1- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه : متقاضيان می بایســت تضمين شــركت در مناقصه  به مبلغ 
9/689/367/262  ریال را بصورت ضمانت نامه بانكی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری 0102963945003 
نزد بانک صادرات شعبه مركزی ميناب واریز و فيش واریزی آن به همراه دیگر اسناد در سامانه ستاد بارگذاری 

نمایند . 
۲- تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ 1401/07/28 لغایت 1401/08/05 می باشد .  

۳- مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  : تا 
تاریخ 1401/08/16 می باشد .

۴- تاریخ بازگشایي پاکتها : روز دوشنبه  مورخه 1401/08/18 راس ساعت 10 صبح .
۵- مکان بازگشایي : شهرداري ميناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات .

6- شــركت كنندگان در مناقصه می بایست نسبت به بارگذاری اسناد ، مدارک و پيشنهادات خود در سامانه 
تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir ، اقدام نمایند . 

7- به پيشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
8- ســپرده نفر اول و دوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه  نزد شــهرداری باقی خواهد ماند . ضمناً در 

صورت انصراف نفرات اول و دوم ، سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
9- سایر اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مزایده موجود می باشد . 

10- جهت كســب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2230144-0764 و یا سایت شهرداری ميناب به نشانی 
www.minabcity.ir مراجعه نمایند . 

همراه با )ارزیابی کیفی و فنی ( شماره مناقصه : 1401/6

نوبت دوم

ردیف

1

مشخصات پروژه
بهسازی و تعریض دو طرف 
بلوار خلیج فارس شهر میناب

شماره موافقت نامه

-

مبلغ برآورد اولیه پروژه 

193/787/345/241 ریال

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

9/689/367/262  ریال

رشته و رتبه مورد نیاز
دارا بودن پایه 5 راه و 

ترابری

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

 سند مالکیت وکارت شناسایی موتورسیکلت یاماها 
cc 2۵۰ پالک : 882۵ شخصی قشم 

مالک : احمد سرودی شماره شاسی 233216 
شماره موتور __ مدل 1989 رنگ : آبی مفقود و از 

درجه اعتبارساقط می باشد 

کارت شناسایی موتورسیکلت انژکتوری بنام  امیر حسین 
مختاریان سیستم دینو تیپ 1۵۰ مدل 1397 سوخت بنزین - 

 ۰149NBY۰۰289۵انژکتوری ، رنگ مشکی ، به شماره موتور
شماره تنه  NBYADAKFDJ1D۰6638 و به شماره انتظامی 

91196 ایران ۵۵۵ مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

سند و کارت انتظامی نوع سواری استیشن سیستم  وتیپ 
 سانگ یونگ - اکتیون رنگ  سفید مدل 2۰۰8  شماره 

 موتور 1619۵112۰۰2469 شماره شاسی
KpTc.B1698    .39369 شماره پالک 63834 

شخصی قشم  بنام شهرام قربانی نژادکادیجانی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

 سند مالکیت خودرو کامیونت میتسوبیشی  
پالک : 12113 شخصی قشم  مالک : محمد 

 دریانورد درگهانی شماره شاسی 684۵9 
شماره موتور 6۵447 مدل 1992 رنگ : آبی

 مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی نوبت اول

مفقودی

مفقودی

مفقودی نوبت اول

رئیس کل دادگستری کرمان : 
مسئوالن در اجرای وظایف خود

 منتظر مراجعه مردم نباشند
  آرزو توکلی ســرویس استان ها // رئیس کل دادگستری استان 
کرمان گفت: مسئوالن در اجرای وظایف خود نباید منتظر مراجعات 
مردم باشند بلکه باید مســئولیت های خود را شناخته و بر اساس 
عالقه و عشــق به مردم در مسیر اجرای آن تالش کنند. به گزارش  
خبرنگار دریا ؛ حجت االســالم ابراهیم حمیدی در شورای اداری 
شهرستان کهنوج اظهار داشت: سردار سپهبد شهید حاج قاسم نمونه 
کاملی از عشــق و محبت به مردم بود و مــردم نیز برای او عزت و 
احترام قائل بودند.وی ظرفیت های مردمی را از مزیت های هر منطقه 
دانســت و تاکید کرد: در نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک 
نظام مردمساالر دینی باید قدردان مردم باشیم.رییس کل دادگستری 
استان کرمان اظهار داشت: مشروعیت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
از والیت و مشروعیت مسئوالن پس از والیت، از مردم است و باید 
خود را خدمتگزار این مردم بدانیم و اجازه ندهیم هیچ موضوعی ما را 
از آنها جدا کند.وی با بیان اینکه باید تمام وقت و انرژی خود را وقف 
خدمت به مردم کنیم زیرا نجابت و قناعت مردم ما مثال زدنی است 
یادآور شد: باید مسئولیت ها و وظایف خود را نصب العین قرار دهیم و 
مراقب باشیم کوچکترین قصور و کوتاهی در اجرای این مسئولیت ها 
نداشته باشیم.حجت االسالم حمیدی با اشاره به حضور همیشگی مردم 
در صحنه های دفاع از نظام  و انقالب، ادامه داد: در وضعیت کنونی که 
دشمن درصدد است که مردم را از نظام و انقالب جدا کند بنابراین نباید 
اجازه داد بهانه ای به دست دشمن بیفتد و این مهم، با خدمت صادقانه و 
مسئوالنه به مردم محقق می شود. وی اضافه کرد: دستگاه های مختلف 
در اجرای ماموریت ها و وظایف خود با مشــکالت زیادی روبرو 
هستند اما باید توجه داشت که در کنار مشکالت، ظرفیت های فراوانی 
نیز وجود دارد که باید از آنها استفاده شود.رییس کل دادگستری استان 
کرمان تحقق مدیریت جهادی مورد تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی را 
ضروری دانست و افزود: مدیریت جهادی به معنای تالش شبانه روزی 
و استفاده بهینه از تمام ظرفیت های موجود است.وی شهدا و ایثارگران 
 را از ظرفیت های مهم مناطق مختلف دانســت و یادآور شــد: باید 
ارزش هایی که شهدا برای آن جان خود را تقدیم کردند، باید از سوی 
مردم و مسئوالن حفظ شود.نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، 
امنیت موجود را حاصل جانفشانی شهدا، جانبازان و ایثارگران  و زمینه 
ســاز خدمت به مردم دانست و ادامه داد: همیشه باید قدردان شهدا، 
جانبازان ایثارگران و خانواده های آنها باشیم.حجت االسالم حمیدی 
گفت: به عنوان مســئوالن کشور در هر جایگاهی باید بدانیم هر چه 
تالش و خدمت کنیم، نمی توانیم دین خود را به شهدا و ایثارگران ادا 
کنیم.وی برای پیگیری حل مشکالت مردم در حوزه پزشکی قانونی، 
تعزیرات و تامین ســوخت و جلوگیری از قاچاق در این حوزه قول 

مساعد داد .

p
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ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

پنجشنبه 5 آبان 1401
1 ربیع الثانی 1444
سال بیست و یکم شماره 4012

روزنامه منطقه جنوب کشور

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.

نمايندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
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گروه  خبــر // ویژه برنامه های هفته 
در  غیرعامل  پدافنــد  نکوداشــت 
بزرگ تریــن بندر تجــاری ایران با 
عطرافشانی و تجدید میثاق با شهدای 
گمنام با حضور »محمود صابری«معاون 
برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع 

آغاز شد .
    بــه گزارش خبرنــگار دریا ، هفته 
نکوداشــت پدافند غیرعامل با شــعار 
»پدافنــد دانــش بنیــان، حفاظت از 
زیرســاخت ها، تداوم کارکرد ها/ برای 
مردم« در منطقه ویــژه اقتصادی بندر 
شــهید رجایی با حضور کارکنان اداره 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست و جمعی 

از فعاالن حوزه پدافند غیر عامل آغاز 
شد.رئیس اداره ایمنی، بهداشت و محیط 
زیســت اداره کل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان در این آیین به تشریح مهم ترین 
برنامه های هفته پدافند غیرعامل پرداخت 
و بیــان کرد: در این هفتــه برنامه های 
مختلفی از جمله رزمایش ترکیبی پدافند 
غیرعامل شــیمیایی، قطع برق و تخلیه 
اضطراری با ترسیم ســناریوی انفجار 
مخازن، امداد و نجات، قطع برق و مقابله 
با اقدامات خرابکارانه در ســایت یکی 

از شرکت های مستقر در مجتمع بندری 
شهید رجایی برگزار می شود. »هوشنگ 
تجهیزات  از  محمدرضایی«،رونمایــی 
پدافند غیرعامل شــرکت های فعال در 
مجتمع بنــدری و بروزرســانی طرح 
واکنش در شــرایط اضطراری مجتمع 
بندری، برگزاری دوره آموزشی پدافند 
غیرعامل برای عموم کارکنان، مســابقه 
نقاشی و مقاله نویســی با عنوان پدافند 
غیرعامل ویژه کارکنان و خانواده ها را 
از دیگر برنامه های شــاخص این هفته 

عنوان کرد. وی از مهم ترین اقدات نظام 
عملیاتی پدافند زیستی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان در تابستان امسال 
به اجرای دقیق مقررات و آیین نامه های 
ملــی و بین المللــی در حوزه هــای 
امنیــت و محیط زیســت، ایجاد مرکز 
 اســتانی مقابله با آلودگی نفتی در بندر

شهید رجایی و نصب تجهیزات محافظتی 
مانند بوم مهــار لکه های نفتی در محل 
نیروگاه های  و  آبشیرین کن  مکنده های 
مستقر در مناطق ســاحلی اشاره کرد. 

محمدرضایی خاطرنشان کرد: برنامه های 
هفته نکوداشــت پدافنــد غیرعامل از 
چهارشنبه چهارم آبان با عطرافشانی و 
 تجدید میثاق با شــهدای گمنام در بندر 
شــهید رجایی آغاز و تــا ۱۱ آبان ماه 
با شــعار »برای مــردم؛ پدافند دانش 
بنیان، حفاظت از زیرســاخت ها، تداوم 
کارکردهــا« ادامه دارد. گفتنی اســت؛ 
هشــتم آبان ماه، ســالروز فرمان مقام 
معظم رهبری برای تشکیل کمیته دائمی 
پدافند غیرعامل است. این روز در تقویم 
رسمی کشور نیز با تصویب شورای عالی 
 انقالب فرهنگی بنام روز پدافند غیرعامل 
نام گذاری شــده اســت.هدف اصلی 

پدافند غیرعامل کاهش آسیب پذیری و 
مخاطرات در مواقع بروز بحران می باشد 
که شــامل اقدامات غیر مسلحانه ای که 
کاهش  بازدارندگی،  افزایــش  موجب 

آســیب پذیری، تــداوم فعالیت هــای 
ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل 
مدیریت بحران در مقابــل تهدیدها و 

اقدامات نظامی دشمن می شود .

گروه خبر // این روزها با سرد شدن تدریجی هوا بازار 
بیماری های ویروسی گرم شــده و سروکله ویروس 
آنفلوآنزا زودتر پیدا شده است؛ در نتیجه استفاده از 
ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی، امری ضروری 
و عامل مهمی در پیشگیری از ابتال به این بیماری است. 
   این روزها با تغییر فصل و سرد شدن تدریجی هوا ابتال به 
بیماری های ویروسی از جمله آنفلوآنزا و سرماخوردگی 
و به دنبال آن کرونا زیادتر شــده اســت. آنفلوانزا یک 
بیماری شدید تنفسی است که عامل آن ویروس آنفلوآنزا 
است.اکنون در جامعه شاهد هستیم که افراد زیادی هستند 
که با بیماری ویروسی آنفلوآنزا دست به گریبان شده و در 
خانه زمینگیر شده اند.بدن درد، تب، خستگی و سردرد 

و... از جمله نشانه های بالینی این بیماری است.
*  ویروس آنفلوانزا چگونه منتقل می شود؟

  ســرفه، عطسه، دست دادن، روبوســی، دست زدن به 
سطوح آلوده، تماس دست آلوده با اشیاء و محیط، انتقال 
از طریق مدفوع به اثبات نرسیده اما احتمال انتقال از این 
طریق وجود دارد؛ پس الزم اســت مادران حتما پس از 
تعویض پوشک کودک ، دستهای خود را بشویند.مهرناز 
رسولی نژاد، متخصص بیماری های عفونی در گفت وگو 
با فارس، درباره »بیماری آنفلوآنزا و نشــانه های بالینی 
آن«، بیان داشــت: بیماری آنفلوآنزا، بیماری ویروسی 
حاد تنفســی است که با شــروع ناگهانی تب، سردرد، 
بدن درد، گلودرد، آبریزش و اشــک ریزش همراه است.

وی ادامه داد: ممکن است بعد از چند روز درگیری ریه 
ودرگیری های قلبی و مغزی... به همراه داشته باشد، اما 
برخالف سرماخوردگی و کرونا داروی اختصاصی دارد 
و مهم تر اینکه این بیماری واکســن دارد و زمان تزریق 
واکسن آنفلوآنزا هم اکنون است؛ یعنی قبل از آنکه بیماری 
به اوج برسد.افراد در تجمعات و اتوبوس و مترو می توانند 
ویروس را                            به صورت قطرات تنفسی منتقل کنند؛ در نتیجه 
بهتر است هموطنان در این اماکن حتما از ماسک استفاده 

کنند.افرادی کــه در تجمعات و اتوبوس و مترو حضور 
دارند می توانند ویروس را                            به صورت قطرات تنفسی منتقل 
کنند؛ در نتیجه بهتر است هموطنان در این اماکن حتما از 

ماسک استفاده کنند
*  آنفلوآنزا امسال زودتر آمده است

  رســولی نژاد متذکر شد: هر سال آذر و دی ماه همراه با 
پیک آنفلوآنزا بود اما امسال این بیماری زودتر آماده است 
و ممکن است با کرونا اشتباه شود؛ چراکه شروع عالئم 
مثل هم است، اما باید در صورت ابتال به پزشک مراجعه 
کنیم.متخصص بیماری های عفونی با اشاره به ضرورت 
تزریق واکســن برای برخی از افراد جامعه، ابراز داشت: 
افراد دارای بیماری های زمینه ای، افراد چاق، مبتالیان به 
بیماری های قلبی، ریوی، کبدی، کلیوی، افراد سیگاری و 
افرادی که داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف می کنند 
می توانند به فرم سخت بیماری آنفلوآنزا مبتال شوند؛ در 

نتیجه همه این افراد باید واکسن تزریق کنند.
*  سالی یکبار واکسن آنفلوآنزا بزنید

   وی تصریح کرد: واکسن آنفلوآنزا واکسن بسیار موثری 
است که در سال یکبار تزریق می شود و ساالنه باید تکرار 
شــود؛ ضمن اینکه افرادی که در تجمعات و اتوبوس و 
مترو حضور دارند می توانند ویروس را                            به صورت قطرات 
تنفسی منتقل کنند؛ در نتیجه بهتر است هموطنان در این 

اماکن حتما از ماسک استفاده کنند.
*  آنفلوآنزایی ها تا 10 روز در گیر بیماری هستند

  رسولی نژاد با بیان اینکه معموال بیماری های ویروسی 
در کودکان خفیف تر از بزرگســاالن است، گفت: طول 
بیماری آنفلوآنزا ۷ تا ۱۰ روز است و فرد مبتال باید در 

منزل مانده و استراحت کرده و مایعات مصرف کند.

*  روند ابتال به آنفلوآنزا در حال افزایش است
  حمیدرضا جماعتی،دبیر کمیته علمی کشوری کرونا، با 
اشاره به شــروع فصل پاییز و بازگشایی مدارس،گفت: 
روند ابتال به آنفلوآنزا در حال افزایش است. در روزهای 
گذشته، در بررســی ســاده ای که بر روی ۱۰۰ نمونه 
آزمایشگاهی از بخش مراقبت های ویژه انجام شده بود، 
3۹ مورد ابتال به آنفلوآنزا گزارش شده که این می تواند 
هشداری برای اپیدمی آنفلوآنزا در هفته ها و ماه های آینده 

باشد.
*  ماسک بزنید تا آنفلوآنزا نگیرید

  دبیر کمیته علمی کشوری کرونا خاطرنشان کرد: توصیه 
ما در شرایط کنونی، تداوم رعایت پروتکل های بهداشتی 
به ویژه در فضاهای مســقف، مکان های شلوغ، مراکز 
آموزشی و بخش حمل و نقل عمومی برای پیشگیری از 
ابتال به آنفلوآنزا است. مهمترین پروتکل بهداشتی در حال 
حاضر، استفاده از ماسک است اما شستشوی مداوم دستها 

و رعایت فاصله فیزیکی نیز مهم است.
*  این افراد واکسن آنفلوآنزا بزنند

  جماعتی با بیان اینکه تزریق واکســن آنفلوآنزا تاثیر 
زیادی در کاهش بســتری شدن در بیمارستانها و مرگ 
و میر دارد، افزود: توصیه ما این اســت که کودکان، افراد 
با بیماری های زمینه ای، ســالمندان و افراد باالتر از 6۵ 
سال و نیز نیروهای بهداشتی و درمانی، واکسن آنفلوآنزا 

را تزریق کنند.
-  مهمترین پروتکل بهداشتی در حال حاضر، استفاده 
از ماسک است اما شستشوی مداوم دستها و رعایت 

فاصله فیزیکی نیز مهم است 
  وی به تشابه عالئم آنفلوآنزا و کرونا در بیماران اشاره و 

تاکید کرد: توصیه ما این است که همکاران کادر درمانی 
پس از مشــاهده عالئم و برای تشخیص دقیق، حتما 
تست های تشخیصی را تجویز و مشخص کنند که بیماری 
فرد، آنفلوآنزا است یا کرونا؛ چراکه درمان این دو بیماری، 
کامال با یکدیگر متفاوت اســت و در صورت گرفتاری 

شدید، نیازهای به درمان های اختصاصی دارد.
*  بی رویه آنتی بیوتیک نخورید

   دبیر کمیته علمی کشوری کرونا یادآور شد: پزشکان 
 و متخصصان توجه داشــته باشند که از تجویز بی رویه
 آنتی بیوتیک ها به خصوص آزیترومایسین باتوجه به 
فصل ســرما و شــیوع عفونت های ویروسی از جمله 
آنفلوآنزا، خــودداری کنند؛ چون آنتی بیوتیک ها تاثیر 
بســزایی در بهبود شرایط این بیماران ندارند و از سوی 
دیگــر، این تجویــز و مصرف بی رویــه باعث ایجاد 
مقاومت های آنتی بیوتیکی و عوارض در برخی بیماران 

می شود.
ویروس آنفلوآنزا  مرتب جهش پیدا می کند

علی اسداللهی امین، فوق تخصص بیماری های عفونی 
اظهار کرد: به ویژه درباره بیماری آنفلوآنزا ســؤاالت 
عمومی وجود دارد که عمدتا پرســیده می شــود، مثل 
اینکه من پارســال واکســن زدم چه لزومی به تجدید 
دوبــاره آن وجود دارد، بایــد توضیح دهم که ویروس 
آنفلوآنزا ویروسی است که مرتب جهش پیدا می کند، و 
واکسن هایی که تولید می شود درست است که برند یا نام 
تجاری آن یکی است اما مواد آن هر سال تغییر می کند، 
بنابراین واکسن سال  پیش معلوم نیست که روی آنفلوآنزا 
امسال نیز تأثیر داشته باشد و این واکسن باید هر سال 

تجدید شود.
*  با تزریق واکسن ایمنی خوبی می گیرید

  وی گفت: سؤال مرسوم دیگر این است که من با وجود 
تزریق واکسن باز هم ســرما خوردم و واکسن فایده ای 

نداشت که در جواب این عده باید بگویم که این واکسن 
آنفلوآنزاست در حالی که اغلب بیماری هایی که مردم آنها 
را آنفوالنزا می نامند در دســته سرماخوردگی هاست و 
سرماخوردگی واکسن ندارد، البته توجه داشته باشید که با 
وجود تزریق واکسن حتی اگر به آنفلوآنزا هم مبتال شوید 
نوع ســخت بیماری و عفونت ریه و بستری را نخواهید 

داشت.
*  آنفلوآنزا شوخی ندارد

   این فوق تخصص بیماری های عفونی با تأکید بر اینکه 
از تزریق واکســن آنفلوآنزا به بهانه هایی همچون اینکه 
تأثیــر ندارد و یا قبال زدیم غافل نشــوید، تصریح کرد: 
مخصوصا در افراد مســن و بانوان باردار، افراد چاق و 
دارای بیماری های قلبی، ریوی و کلیوی، دیابت، افرادی 
که از کورتون استفاده می کنند و یا شیمی درمانی می شوند، 
کودکان زیر هشت سال و حتی دو سال که ممکن است 
حتی آنفلوآنزا نیز آنها را مستعد عفونت ریه کند تزریق این 
واکسن ضروری است. وی  یادآور شد: توصیه جدید به 
افراد مسن این است که دز باالی واکسن را بزنند که نوع 
خارجی آن در ایران نیست اما واکسن ایرانی ما که واکسن 
نوترکیب است برای افراد مسن بهتر بوده و سطح ایمنی زایی 
آن بیشتر است، همچنین این واکسن بر پایه تخم مرغ نیست 
که حساسیت ایجاد کند.اسداللهی امین یادآور شد: نکته 
دیگر اینکه شاید الزم باشد که افراد زیر هشت سال این 

واکسن را به فاصله چهار ماه از هم دو بار تجدید کنند.
*   واکسن آنفلوآنزا عوارض ندارد

  ایــن فوق تخصص بیماری های عفونی عنوان کرد: این 
واکســن عوارض چندانی ندارد و ممکن است در برخی 
افراد سردرد، خستگی و تورم کمی در محل تزریق ایجاد 
کند و تنها کسانی که قبال به فاصله شش ماه پس از تزریق 
دچار بیماری گیلن باره شدند باید در خصوص تزریق آن 

احتیاط کنند .

آغاز هفته پدافند غیرعامل در بندر شهید رجایی 

  آخرین عبور او از اروند، شب قبل از عملیات کربالی 
چهار بود، برای توجیه یکی از فرماندهان عمل کننده 
 از مقر واحــد اطالعات عملیات که در مدرســه ای 
نیمه خراب بود حرکت کرد به محض اینکه وارد اروند 
شد چند گلوله کاتیوشا کنار آنها به زمین خورد، حسن 

بارها فاصله خرمشهر تا »ام الرصاص« را غواصی کرد . 
   شــهریور سال ۱3۴۴ در محله نظرآباد در خیابان برق 
بندرعباس فرزند چهارم خانواده محمد دانشــمند به دنیا 
آمد، نامش را حسن گذاشتند. کسی نمی دانست که خداوند 
چه سرنوشــتی را برای چهارمین یادگار محمد و بلقیس 
رقم خواهد زد.در خاطرات مادرش آمده است که سعی 
می کردم با وضو او را شیر بدهم و در تمامی مسائل دینی و 
تربیتی حسن دقت و احتیاط می کردم.مادرش هنگام نماز 
بارها او را کنار خودش می نشــاند و حسن همه حرکات 
مادر در طول نمازهای پنج گانه را زیرنظر داشــت، روح 
عبادت های مادر و صدای صوت دلنشین قرآن صبحگاهی 
پدر در روزهایی که حسن در کنار شیطنت های بچگانه 
برادران، بزرگتر می شد، در دل و جانش باهم عجین شده 
بود.او حاال بزرگ تر شــده و درس های کودکی اش را در 
کارهای فرهنگی مدرســه برای دیگر همکالسی هایش 
پیاده می کرد، از قرائت قرآن در جلســات قرآنی مسجد 
محله، حضور فعال در گروه سرود مدرسه و مجری گری، 
خطاطی و طراحی مدرسه ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه 
محمدیه و شهید ذاکری تا شرکت در راهیپمایی های دوران 
پیش از انقالب و پخش اعالمیه ها در مساجد و محالت 
شهر، ســال ۵۷ از راه رسید و حسن باید وارد دبیرستان 
می شد؛ دبیرستان شــهید چمران را برای تحصیل در این 
مقطع انتخاب کرده و خیلی زود با تشکیل انجمن اسالمی 
به فعالیت های خود در این محیط علمی آموزشی، ادامه 
داد.سردار علی دانشــمند از یادگاران هشت سال دفاع 
مقدس و پاســدار بازنشسته سپاه امام سجاد )ع( به مرور 
خاطراتی از برادرش پرداخت و گفت: حسن رشته اقتصاد 
 و علوم اجتماعی را تا ســال چهارم دبیرستان ادامه داد 
 و ســال 6۲ پس از امتحانات از بســیج به پادگان امام 
حسین )ع( کرمان اعزام و از آنجا نیز با قطار راهی اهواز 
شــد.در پادگان خراسان ۷۷ ، آموزش نظامی دیده بود و 
برای اعزام به تجهیزات نظامی مسلح شد. در گروهان تامینی 
تیپ ثاراهلل سازماندهی و وارد منطقه عملیاتی مهران شد و 
رسته اش در گروهان نیز تک تیرانداز بود.وی در خصوص 
حضور برادرش در عملیات ها و نحوه شیمیایی شدنش 

نیز گفت: یک ماهی که گروه مشغول شناسایی عملیات 
والفجر چهار بود، شهید عبداهلل مسیحی اشکاالت درسی 
ریاضی و هندسه دانش آموزان رزمنده را برطرف می کرد، 
این کالس ها باعث شد حسن که رشته تحصیلی اش اقتصاد 
و علوم اجتماعی بود به ریاضی عالقه مند شــود و همین 
عالقه، زمینه تحصیل در رشته تجربی به خصوص قبولی 
در رشته داروسازی را برایش فراهم کرد. حسن در مراحل 
مختلف عملیات، فعاالنه حضور داشــت و رشادت های 
زیادی از خود در ذهن همرزمانش به یادگار گذاشت به 
همین دلیل بعد از آن در عملیات خیبر نیز کار شناسایی 
در واحد اطالعات را ادامه داد و بعد از سه هفته شناسایی 
در سومار به همراه دیگر همرزمانش برای آغاز عملیات 
و هلی برد به جنوب خط هورالعظیم اعزام می شود.صبح 
روز دوم این عملیات حین خوردن صبحانه سه هواپیمای 
دشمن اطراف اردوگاه را بمباران کردند و بعد از چند دقیقه 
بوی سیر مشام بچه ها را پر کرده بود، شدت گاز به حدی 
بود که قابل تحمل نبود.فرمانده دستور داد سریع با ماشین 
منطقه را ترک کنند همگی به ورزشگاه تختی اهواز منتقل و 
آنجا بود که متوجه شدند همه بچه ها شیمیایی شده اند.شهید 
رضا مجیدی هم بود، بدن حسن شروع به تاول زدن کرد، 
چشم هایشان دیگر قادر به دیدن نبود راهِی بیمارستان نفت 
اهواز شد، صورت و بدنش سوخته بود، از آنجا به همراه 
دیگر مجروحان به بیمارستان سوانح و سوختگی رازی 
تهران منتقل و بعد از چند هفته از بیمارستان مرخص شد.به 
دلیل ســوختگی چهره از آمدن به بندرعباس خودداری 
می کرد و باز روانه جبهه شده بود. عملیات خیبر به اتمام 
رســیده و جزیره مجنون فتح شــده بود حسن به همراه 
همرزمش نادر با اصرار فرمانده را راضی کردند تا راهی 

جزیره مجنون شوند، فرمانده شان هم موافقت کرد.
پست نامه قبولی حسن را دیر آورد

نوروز سال ۱363 حسن مرخصی گرفت و در دبیرستان 
شبانه ابن سینا برای گرفتن دیپلم تجربی مشغول تحصیل 
شــد. او در مدتی که دوره نقاهت مجروحیت را سپری 
می کرد هم دیپلم دوم خود را دریافت و هم به امور فرهنگی 
مسجد جواداالئمه بندرعباس پرداخت.در سال ۱36۴ پس 
از دریافت دیپلم تجربی در کنکور سراسری نیز شرکت کرد 
و در رشته داروسازی دانشگاه تبریز پذیرفته شد، اما قبل 
از آن به عنوان سرباز در کمیته انقالب اسالمی و در واحد 
فرهنگی آن مشــغول به خدمت سربازی شد. این را هم 
بگویم که نتیجه قبولی حسن در رشته داروسازی دانشگاه 
تبریز زمانی پست به در خانه ما آورد که مدتی قبل از آن 
حسن به شهادت رسیده بود؛ در واقع بعد از شهادتش بود 

که قبولی حسن در دانشگاه تبریز را به ما اعالم کردند.
*  حسن ماهی های حوض را شیمیایی کرد

  سردار دانشمند در ادامه این مصاحبه بیان کرد: با اینکه 
ســال ۹۷ خاطره ای از شیمیایی شــدن حسن برایتان 
تعریف کردم اما اجــازه بدهید این خاطره را باز بگویم: 

حســن خیلی کم حرف بود. عادت داشت زمان خواب 
بدون وســایل و لوازم، جای ســخت بخوابد.در لشکر 
۴۱ ثــاراهلل نیز در واحد اطالعات-عملیات بود. هدایت 
نیروهای عملیاتی را برعهده داشت، در عملیات والفجر 
سه، چهار و پنج شرکت کرد. در عملیات خیبر مجروح و 
شیمیایی شده بود که ما بی خبر بودیم ولی آثار جراحات 
در بدنش مشخص بود، در خانواده کسی از مجروحیتش 
خبر نداشــت و آن مدتی هم که در تهران بستری بود باز 
ما خبر نداشتیم.در خانه قدیمی مان یک حوض با چندتا 
ماهی داشتیم،بعد از مدت ها که حسن مرخصی آمده بود 
یک روز که در حال شســتن لباس هایش می شود برای 
آبکشی لباس ها را انداخته بود توی این حوض. بعد که 
متوجه شدیم ماهی ها مرده اند فهمیدیم علت مردن ماهی ها 
به خاطر شیمیایی بودن حسن بوده است؛ در واقع از این 
طریق بود که فهمیدیم حسن توی جبهه شیمیایی شده و 

ما بی خبر بوده ایم.
*  با شروع مدرسه ها راهی جبهه  شد

   عملیات ها از خاکی به آبی تبدیل شده بود به همین جهت 
حسن آموزش غواصی مقدماتی را ابتدا در بندرعباس و 
دوره تکمیلی آن را در رودخانه بهمن شیر خوزستان طی 
کرد و برای حضور در عملیات شناسایی راهی منطقه اروند 
کنار خوزستان، محل عملیات والفجر هشت شد.حسن 
دیده بان بود و با رزمنده ها تحرکات دشــمن را زیر نظر 
داشته و بعد هم در تمامی شــبانه روز برای تعیین زمان 
عملیات کار اندازه گیری جزر و مــد اروند رود را انجام 
می دادند.نیمه شب بیست بهمن ماه سال 6۴ شب موعود 
فرا رســید و با تالش رزمندگان به ویژه غواصان دلیر به 
خصوص غواصان هرمزگانی کــه بارها از زبان مبارک 
شهید حاج قاسم سلیمانی شنیده ایم رزمندگان ما در این 
عملیات بزرگ پیروز شدند.حسن بعد از عملیات نیز تا 
تثبیت خط در فاو زیر حمالت شیمیایی دشمن ماند و از 
خود رشادت های زیادی نشان داد و به همین دلیل از سوی 
لشــکر ۴۱ ثاراهلل که یاد فرمانده بزرگ اسالم حاج قاسم 
سلیمانی فرمانده دلیر و شجاع این لشکر بزرگ بود گرامی 
باد، حسن به عنوان بسیجی نمونه مدال افتخار دریافت کرد، 
اما او بخاطر این مدال به خودش مغرور نشد.در بخشی از 
یادداشت های شهید حسن آمده است: »یک بسیجی اولین 
هدفش باید کســب رضای خدا باشد و نه شخص؛ ده ها 
هزار شهید و زخمی وجود دارد؛ این نیز یکی از کارهایی 
است که باید انجام دهد البته کارهای زیادی نیز وجود دارد 
که باید انجام دهد تا این انقالب حفظ شود«. یا در بخشی 
از وصیت نامه اش خطاب به مادر نوشته است: »مادرجان 
من به خوبی بر این امر آگاهی دارم که مرگ فرزند برای 
مادر چقدر دشوار است؛ اما این را هم می دانم که اگر مساله 
شهادت باشد، بسیاری از این ناراحتی به خاطر اسالم عزیز 
رفع می شود ان شاهلل که خداوند آن را نصیب ما هم بفرماید 

تا در پیشگاه او سربلند باشیم«.

*  آخرین عبور حسن از اروند
  یک شب حســن فاصله بین عملیات والفجر هشت تا 
کربالی چهار را در منطقه فــاو باقی ماند و با آغاز کار 
شناسایی عملیات کربالی چهار راهی خرمشهر شد و این 
نخستین باری بود که او در هنگام شناسایی خط دشمن 
فاصله خط خرمشهر تا جزیره ام الرصاص عراق را بارها به 
صورت غواصی شنا می کرد.حسن، مسوول محور عملیاتی 
لشکر ۴۱ ثاراهلل را برعهده داشت، آخرین عبور او از اروند 
شب قبل از عملیات کربالی چهار بود او برای توجیه یکی 
از فرماندهان عمل کننده از مقر واحد اطالعات عملیات 
که مدرسه ای نیمه خراب بود حرکت کرد به محض اینکه 
وارد اروند شد چند گلوله کاتیوشا کنار آنها به زمین خورد 
اما حســن عرض اروند را طی کرد و وارد موانع جزیره 
شد.فرمانده مربوطه را توجیه کرد و تعداد سنگرها و موانع 
را به او نشــان داد زمان برگشت سرعت آب اروند بسیار 
شدید شده بود حسن و دوســتش وارد آب شدند، آب، 
غواص ها را با سرعت به طرف خط پتروشیمی عراقی ها 
می برد.تصمیم گرفت دوباره خود را به ســاحل جزیره 
برساند، به محض اینکه احساس کرد سرعت آب کم شده 
وارد رودخانه شد و خود را به سمت ساحل خودی رساند. 
هنگام خارج شدن او و همراهش فین های غواصی را از 
پا بیرون آورده و با سرعت از تیررس دشمن خارج شدند.
حسن نماز مغرب و عشا را با دیگر غواصان کربالی چهار 
خواند و لباس های غواصی را به تن کرده و از نهر عرایض 
وارد آب شــدند. چند لحظه از ورود آنان به آب نگذشته 
بود که منورهای دشمن سراسر خط را روشن کرد، ستون 
غواصان در آب به خوبی دیده می شــد، آتش تیربارها و 
پدافندهای دشمن که بر روی سطح اروندکار گذاشته شده 
بود، آغاز شد.هوا بسیار سرد و عزم حسن برای رساندن 
گردان عمل کننده بیشتر شده بود، اما عملیات لو رفته بود 
و ترکش ها و گلوله ها سرگرم شکار سرهای غواصان شده 
بودند.غواصان یکی پس از دیگری به شهادت می رسیدند. 
آتش دشمن هر لحظه شدیدتر بود، ۱۷ دی ماه ۱36۵ بود، 
یک آن ترکشی سر حســن را نشانه رفت و آبها بدنش 
را به خلیج فارس فرستادند و سرنوشت او باز به آب های 
جنوب ختم می شد.ســردار دانشمند ادامه داد: حسن در 
عملیات های والفجر ســه، چهار، هشت و عملیات خیبر 
حضور فعالی داشت و ســپس بعد از 3۰ ماه حضور در 
جبهه و درحالی که فقط ۲۱ سال داشت در کربالی چهار 
در منطقه شلمچه )جنوب خرمشهر و غرب اروند( با اصابت 
ترکش به ناحیه سر او را به آرزوی دیرینه اش »شهادت« 
رساند .بعد از شهادت حسن، پیکرش پیدا نشد خودم رفتم 
جبهه و بعد از شناسایی آن منطقه بعد از ۱۵ روز جسدش 
را شناسایی کردیم و به بندرعباس برگرداندیم و بعد از آن 
سال ها مزارش زیارتگاه عاشقان و دلباختگان شهدا است.
به گزارش ایرنا، البته الزم به توضیح اســت که حسن در 
عملیات کربالی چهار شهید شد و بعد از مدتی در عملیات 

کربالی پنج پیکرش پیدا شد .

بندرعباس تا اُم الرصاص ؛ آخرین عبوِر حسن از اروند 

گروه خبر // مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری 
هرمزگان در دیــدار اعضای هیئــت مدیره کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری استان، لزوم استفاده 
از فنــاوری و نرم افزارها را مورد تأکیــد قرار داد و 
خاطرنشان کرد: باید کارشناسی به گونه ای باشد که از 
لحظه انتخاب کارشناس تا ارجاع امور در کانون و سایر 
موارد به صورت سیســتمی و برنامه های نرم افزاری 

صورت گیرد . 
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ وی با اشــاره به اهمیت 
جایگاه کارشناســان رســمی تصریح کرد: کارشناس 
رسمی دادگســتری یک منصب بسیار حساس است و 
 یک کارشناس به عنوان فردی صاحب نظر و متخصص 
مــی تواند با نظرات مســتدل، دقیــق و کاربردی مقام 
قضایی را در شناســایی و صــدور آرای عادالنه یاری 
نماید.قهرمانی با اشاره به اهمیت استفاده از کارشناسان 
متخصص و متبحر در پرونده ها، موضوع فناوری را در 
اتقان نظریات کارشناسی بسیار مؤثر ارزیابی کرد و افزود: 
یکی از مســائل مهم مطرح شده در سند تحول قضایی 
جلوگیری از اطاله دادرسی است که بر این اساس؛ تسریع 
در ارائه نظرات کارشناسی و دقت در این مورد ، موجب 
احقاق حقوق مردم می شود.وی همچنین بر لزوم خواستن 
متقاضی و طرفین پرونده در حین کارشناسی نیز تأکید 
کرد و گفت: موفقیت در صدور نظرات دقیق و مؤثق تنها 
با رعایت اصل بی طرفی، شنیدن سخنان طرفین، حضور 
به موقع در محل و بررسی دقیق و تطبیق اصولی تمامی 
دالیل و مستندات موجود محقق می گردد.رئیس شورای 

قضایی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت در معرض دید 
عموم قراردادن تعداد کارشناســان دوره ای همراه با نام 
و تخصص شــان از طریق سامانه و سایت اختصاصی، 
یادآور شد: الزم اســت هیئت مدیره کانون کارشناسان 
دادگستری استان با برنامه ریزی دقیق در این خصوص 
اقدام نماید.مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: رعایت عدالت 
در ارجاع پرونده ها به کارشناسان و تقسیم بین تمامی 
آنها بســیار حائز اهمیت است و باید برای اصالح نحوه 
ارجاع راهکار درستی طراحی شود.رئیس کل دادگستری 
اســتان هرمزگان همچنین با بیان ضرورت مراجعه کلیه 
کارشناسان اعم از اعضای هیئت 3نفره و ۹ نفره به محل 
کارشناسی، اذعان داشت: باید به صورت جدی از حضور 
تنها یک نفر و صرف تأیید بقیه اعضا خودداری شــود. 
 وی تأکید کرد: استفاده از برنامه و نرم افزارهای سیستمی 
می تواند در ارزیابی عملکرد کارشناسان و درجه بندی 
سطح اتقان نظریات آنها و میزان قبول نظرات کارشناسان 
در هیأت های باالتر بسیار مؤثر و مفید باشد. رئیس کل 
دادگستری هرمزگان در پایان بر لزوم همکاری و تعامل 
دستگاه قضایی استان و کانون کارشناسان برای احصاء 
مشکالت مردم و دستگاه های حقوقی و قوانین و مقررات 
و ارائه راه حل های کوتاه مدت برای حل آســیب های 
موجود تأکید کرد.گفتنی اســت؛ در این جلســه برخی 
اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
استان هرمزگان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود برای 

بهبود عملکرد کارشناسان پرداختند .

رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد

 لزوم استفاده از فناوری در فرآیندهای مرتبط با کارشناسی
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