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گروه خبر // سرپرســت اداره کل امور دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد با وجود 
اقداماتی که برای انتقال تماشاگران ایرانی در ایام بازی های جام جهانی انجام شده بود، قطر در 
واپسین روزهای نزدیک به شروع بازی ها اعالم کرد نمی تواند امکان انتقال زمینی مسافر را از 
سایر بنادر این کشور به دوحه فراهم کند و به همین خاطر نتوانستیم در این ایام کشتی ها را برای 

انتقال تماشاگران فراهم کنیم . 
  مهدی فرمهینی فراهانی اظهار کرد: با توجه به اینکه دو کشور ایران و قطر از طریق دریا می توانند به 
هم متصل شوند، برای استفاده از پتانسیل سفرهای دریایی در سفرهای جام جهانی اقداماتی از اوایل 
سال جاری آغاز شد. این اقدامات شامل ساخت اسکله ها و پایانه های مسافری استاندارد در جزیره 
کیش و بندر بوشهر بود و همچنین با مالکان چند کشتی که در کشور وجود داشتند و سالیان گذشته 
در زمینه مسافربری و گردشگری فعال بودند، جلساتی برگزار کردیم و از آنها خواستیم برای ایام جام 
جهانی کشتی هایشان را تعمیر و آماده فعالیت کنند.وی ادامه داد: برآوردمان این بود که با آماده سازی 
دو کشتی، حدود ۱۵۰۰ مسافر می توانند در هر سفر جابه جا شوند. ما در حال اقدامات نهایی بودیم 
که در سفر اخیر مدیرعامل ســازمان بنادر به قطر به همراهی وزیر راه و شهرسازی، قطر اعالم کرد 
وضعیت حمل ونقلش برای ایام بازی های جام جهانی از قبل برنامه ریزی شده و نمی تواند امکان انتقال 
زمینی مسافر را از بنادر حمد و بندر الرویس به دوحه فراهم کند.  سرپرست اداره کل امور دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: قطر بندر دوحه را به یک سری از کشتی های کروز اختصاص 
داده  که قرار اســت در این بندر پهلوگیری کنند و پیش بینی کردند که حدود ۱۲ هزار تخت در این 

کشتی ها قرار دهند تا مسافرانی که تماشاگر بازی ها هستند بتوانند در این هتل های دریایی پذیرش 
شوند. قرار بود کشتی های ما به بنادر الرویس و حمد بروند که به علت بعد مسافتی که تا بندر دوحه 
دارند، الرویس حدود ۱۵۰ کیلومتر و حمد حدود ۲۵ کیلومتر از محل برگزاری مسابقات فاصله دارند، 
نهایتا قطر اعالم کرد اگر بخواهد کشتی های ایرانی را در این بنادر پهلو دهد، نمی تواند وسیله نقلیه ای 
برای انتقال مسافران به دوحه فراهم کند. فراهانی با بیان اینکه این آمادگی و ظرفیت وجود دارد که 
بعد از بازی های جام جهانی بتوانیم کشتی هایی را که دارند فعال می شوند و گواهینامه هایشان تمدید 
می شــود، روانه قطر کنیم، افزود: اما برای ایام بازی ها، با وجود تمام آمادگی ها و اقدامات خوبی که 
برای انتقال تماشاگران ایرانی انجام شده بود، قطر در واپسین روزهای نزدیک به شروع بازی ها اعالم 
کرد که از پذیرش کشتی ها به دلیل عدم توانایی ترانسفر زمینی مسافران خودداری می کند و به همین 
خاطر نتوانستیم در این ایام کشتی ها را برای انتقال تماشاگران فراهم کنیم. به گزارش ایسنا ؛ وی درباره 
علت این بدعهدی قطر توضیح داد: در فروردین ماه سال جاری، جلسه ای در کیش برگزار شد و وزیر 
حمل ونقل قطر با آقای قاسمی دیدار کردند و یک سری از بنادر و فرودگاه های ایران به عنوان بنادر و 
فرودگاه های پشتیبان جام جهانی معرفی شدند، زمانی که ما از قطر این خواسته  را مطالبه  کردیم، اعالم 
کردند ســتادی زیر نظر امیردر قطر وجود دارد که به تازگی شکل گرفته  و وظیفه اش هماهنگی برای 
بازی های جام جهانی است و تصمیماتی فراتر از وزارتخانه های قطر می گیرد و آنجا تصمیم گرفته 
شده که سرویس های حمل ونقل جاده ای ما نمی توانند انتقال مسافران را به دوحه پوشش دهند. البته 

ما همچنان این پیگیری را ادامه می دهیم .

گروه خبر // مهندس مهدی دوســتی اســتاندار 
هرمــزگان با یک هیئت عالی رتبه روســی دیدار 
و در خصــوص ظرفیت هــای ســرمایه گذاری و 
همکاری های دو جانبه اقتصادی رایزنی و مذاکره 

کرد . 
  بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس دوســتی در این 
دیدار با اشاره به سیاست کالن دولت سیزدهم در راستای 
گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی با کشورهای 
همسایه گفت: کشور روسیه یکی از مهم ترین همسایه های 
ایران است که می تواند نقش بسزایی در عرصه سیاست 
و اقتصاد بین الملل داشته باشد.استاندارهرمزگان افزود: 

انجام دیدارهای مختلف در دولت ســیزدهم از سوی 
مقامات عالی رتبه کشورهای ایران و روسیه بیانگر تمایل 
برای ایجاد بستر گسترش همکاری های دو جانبه است. 
وی با اعالم آمادگی برای بهبود روابط تجاری با روسیه ، 
ادامه داد: ما به این همکاری به عنوان یک پروژه مقطعی 
نگاه نمی کنیم بلکه به دنبال رابطه پایدار هستیم. استاندار 
هرمزگان همچنین موقعیت استقرار استان را در ابتدای 
کریدور شمال جنوب مهم برشــمرد و ابرازداشت:این 
موقعیت می تواند بستر مناسبی برای فعالیت کشور روسیه 
 باشــد و ما آماده هستیم کمک های خود را در تسهیل 
سرمایه گذاری، ترانزیت و اســتفاده از زیرساخت ها 

داشته باشیم.  مهندس دوستی با تاکید بر اینکه اولویت ما 
همکاری بلند مدت و کمک به کشور روسیه است تصریح 
کرد: عالوه بر حوزه ترانزیت، زمینه های دیگری همچون 
معادن سنگ هماتیت، معادن کرومیت و گردشگری نیز 
برای ســرمایه گذاری وجود دارد. نماینده عالی دولت 
در اســتان گفت: هرمزگان بیش از یک میلیون بشکه 
ظرفیت پاالیشگاهی دارد که زمینه خوبی برای همکاری 
 نفتی میان دو کشــور خواهد بود.    استاندار هرمزگان 
 ظرفیت های خاص و منحصر به فرد استان را فرصت مناسب 
سرمایه گذاری دانســت و گفت: ظرفیت های استان 
عامل مهم تعامالت و رفت و آمدهای شــکل گرفته با 
هیئت های اقتصادی کشــورهای مختلف بوده که هیچ 
کدام نتوانســته اند به آســانی از این فرصت بی نظیر 
سرمایه گذاری در این استان چشم پوشی کنند.  مهندس 
دوســتی افزود: به دنبال افزایش ترانزیت و گسترش 
تجارت جاده ای، ریلی و دریایی با روســیه هستیم که 
با برگزاری جلسات تکمیلی جمع بندی شده عملیات 
اجرایی مشترک را در برخی بخش ها آغاز  می کنیم.  در 
این جلسه هیئت روسی نیز از گسترش روابط دو جانبه 
اقتصادی با ایران به ویژه استان هرمزگان استقبال کردند 
و حوزه های ترانزیت و تجارت حمل و نقل ریلی را از 
جمله مهم ترین اهداف سرمایه گذاری دولتی و بخش 

خصوصی عنوان کردند .

استاندار هرمزگان در دیدار با یک هیات عالی رتبه اقتصادی روسیه مطرح کرد  

افزایش ترانزیت وگسترش تجارت جاده ای ، ریلی و دریایی با روسیه 

استاندار هرمزگان در دیدار
 با یک هیات عالی رتبه اقتصادی روسیه مطرح کرد  

افزایش ترانزیت وگسترش 
تجارت جاده ای  

ریلی و دریایی با روسیه 
1

4

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان :

41 سایت نمک زدایی 
در هرمزگان فعال است

2

بازماندگان از تحصیل 
را به مدارس برگردانید 

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی هرمزگان 
خبر داد 

واگذاری۳ هزار هکتار زمین 
جهت کشت پنبه در هرمزگان 

نماینده مردم غرب هرمزگان : 
 عمده ترین مشکل ما در هرمزگان 

بهداشت و درمان است
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری 

هرمزگان تاکید کرد 
 تقویت زیرساخت ها 

در مناطق ساحلی هرمزگان

 توان تولید ۳۲ هزارتن میگو 
در قشم

2

2

4

4

سفرهای دریایی ایران 
برای جام جهانی قطر لغو شد

قطر در واپسین روزهای نزدیک به شروع بازی ها اعالم کرد که از پذیرش کشتی ها
 به  دلیل عدم توانایی ترانسفر زمینی مسافران خودداری می کند

نوبت اولفراخوان تجديد مزايده عمومي شماره ج /3 / 1401 

گاني شركت آب و افضالب استان رهمزگان   روابط عمومي و آموزش هم

 شركت آب و فاضالب استان هرمزگان در نظر دارد مزايده مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( برگزار 
نمايد . كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاكت ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت )ستاد( به آدرس :www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام 

در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مزايده محقق سازند .
 موضوع مزايده : لوله UPVC و اتصاالت  واقع در شهرستان جاسك 

مبلغ كارشناسي : 111.474.000.000 ريال 
مبلغ تضمين شركت در مزايده :5.600.000.000ريال

مبلغ خريد اسناد : 000 / 000 / 5 ريال به حساب سپهر 0102934990003 نزد بانك صادرات شعبه گلشهر بندرعباس )كد3286( 
بنام شركت آب و فاضالب استان هرمزگان جهت خريد اسناد مزايده

- مهلت خريداسناد مزايده : از   ساعت 14 تاريخ 21/ 08 / 1401 تا ساعت 14  تاريخ 28 / 08 / 1401 
- مهلت تحويل اسناد مزايده : ساعت 14  تاريخ 13 / 09 / 1401 

- تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 10 تاريخ 14 / 09 / 1401 
پيشــنهاددهندگان موظف مي باشند اسناد مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكي )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با 
توجه به مندرجات اسناد مزايده مدارك الزم شامل پاكات تضمين شركت در مزايده )وديعه(، مدارك و مستندات )پيوست( تهيه و به 

صورت فايلهاي pdf در سامانه بارگذاري نمايد.ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزايده درج شده است .
محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان 

در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .
اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزايده و ارائه پاكات به آدرس : بندرعباس-بلوار 
ناصر - جنب بيمارستان شريعتي -شركت آب و فاضالب استان هرمزگان )امور بازرگاني(تلفن تماس :333350582-86-87 076  
     :  WWW.Abfa Hormozgan.Comنمابر : 33338014-33332433 -076   و سايت اينترنتي شركت آب و فاضالب به نشاني
مراجعه نمايند . شناسه ملي 10800045461    اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس تهران 1456

هزينه درج آگهي و كارشناسي بعهده برنده مزايده مي باشد .

گروه خبر // برای نخستین بار فعالیت 
حقانی  شــهید  بندر  مسافری  خط 
بندرعباس به مقصد جزیره ابوموسی 

از ۱۹ آبان آغاز شد . 
   حمیدرضــا محمدحســینی تختی، 
مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر 
و شــرق هرمزگان افزود: با شــروع 
پیک مســافری، پیگیری و هماهنگی 
فرمانداری  از ســوی  صورت گرفته 
جزیره ابوموسی و دفتر هماهنگی امور 
توسعه جزایر استانداری برای نخستین 
بار خط مسافری بندر شهید حقانی به 

مقصد جزیره ابوموسی آغاز شد.
وی ادامــه داد: در نخســتین اقدام به 

صورت ۲ ســفر در هفتــه این خط 
فعالیت می کند که با استقبال هموطنان 
به تعداد سفر بیشتری افزایش خواهد 

یافت.

  مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر 
و شرق هرمزگان بیان کرد: فاصله بین 
بندر شهید حقانی تا جزیره ابوموسی 
۱۱۰ مایل دریایی اســت که به طور 

متوسط یک شناور مسافری در زمان 
پنج تا شش ساعت این مسیر را طی 
می کند.محمدحســینی تختی با اشاره 
به وجــود ظرفیت های بالقوه و وجود 
مناسب گردشگری  زیرســاخت های 
و تفریحــی در خطه پهناور هرمزگان 
این خط مسافری و  گفت: راه اندازی 
گردشگری زمینه ساز جذب و توسعه 
بود. خواهــد  توریســتی  اقتصادی 

به گزارش ایرنا، گفتنی اســت؛ بندر 
شهید حقانی به عنوان بزرگترین پایانه 
مسافری دریایی کشور در مسیرهای 
دریایی قشــم، هرمز و الرک فعالیت 

دارد .

برای نخستین بار صورت گرفت 

راه اندازی خط مسافری بندر شهید حقانی بندرعباس به جزیره ابوموسی 
 

 گــروه خبــر // مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره 
خلیج فارس با صدور پیامی فرارســیدن روز ملی 

کیفیت را تبریک گفت .
  به گزارش خبرنگار دریا ، در پیام علیرضا جعفرپور 
آمده است: بی شک، هیچ محصول یا خدمتی بی نیاز 
از کیفیت نیست و کیفیت زمانی قابل دستیابی است که 
فرآیند ها و فعالیت های سازمان به طور مستمر با نیاز ها 

و انتظارات مصرف کنندگان طراحی شــود. سرافرازیم 
که توانســته ایم با همت عالی کارکنــان کارآموخته 
ابرپاالیشگاه میعانات گازی جهان، با حرکت به سوی 
نظــام کیفیت جامع، اهداف متعالــی همچون افزایش 
رضایت مشتریان، بهبود مســتمر، افزایش کارایی و 
تطابق با اســتاندارد ها و دستیابی به نتایج پایدار مالی 
و اقتصادی را محقق سازیم.ضمن سپاس از همکاران 

ارجمندم در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که با عزمی 
راسخ با کیفیت ترین محصوالت سبد سوخت کشور را 
فرآوری می آورند، روز ملی کیفیت را گرامی  می دارم و 
امیدوارم در راستای پیشبرد اهداف این مجموعه عظیم 
نفتی کشور با اســتعانت از پیشگاه خداوند متعال در 
خدمت به مردم شــریف ایران اسالمی موفق و پیروز 

باشیم .

پیام تبریک مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس
 به مناسبت فرارسیدن روز ملی کیفیت
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سرمقاله

  در حالیکه در سال های گذشته دانش آموزان هرمزگانی بیشتر بدلیل 
دوری مدرسه یا نبود سرویس مدارس بخصوص در مناطق روستایی 
و صعب العبور مانند بشــاگرد و کوهشاه و... ترک تحصیل می کردند 
والبته تعداداندکی هم بدلیل مشکالت مالی ترک تحصیل می کردند ،اما 
با شیوع کرونا برخی از دانش آموزان نتوانستند تبلت، تلفن، کامپیوتر 
و.... برای آموزش مجازی تهیه کنند و بعضی از آنها ترک تحصیل کردند 
و امسال دانش آموزان زیادی هم بدلیل هزینه های باالی تحصیل از 
جمله لباس، کیف و کفش، نوشــت افزار و.... ترک تحصیل کردند و 
بارها این موضوع را اعالم کرده ایم که متاسفانه اقدام مناسبی صورت 
نگرفت. چند روز قبل وزیر آموزش و پرورش برای چندمین بار اعالم 
کرد که دانش آموزان بازمانده از تحصیل به مدرسه برمی گردند. ایشان 
گفت که مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش مناطق و مدارس این 
دانش آموزان را شناسایی کرده و به مدرسه برمی گردانند. در استانی 
مانند هرمزگان که ازیک طرف قطب تجارت و اقتصاد کشــور است 
واز طرفی در فقر وفالکت و محرومیت، بیکاری و گرانی صدرنشین 
 استان های کشــور اســت، دانش آموزان زیادی در مناطق مختلف 
 ترک تحصیل کرده اند و برخی هم که به ســختی در مدرسه ثبت نام 
کرده اند، توان تامین لوازم مورد نیاز مدرسه را ندارند و نیاز به حمایت 
دارند. دانش آموزانی حتی توان پرداخت هزینه کتاب و بیمه و... را نداشته 
و گاهی مدرسه نمی روند. گرچه اعالم شده که تحصیل رایگان است، 
اما در واقع اینگونه نیست و وسایل مدرسه به عنوان کاالهای لوکس و 
مدرسه به عنوان مکان لوکس برای برخی تبدیل شده که برایشان دست 
نیافتنی شــده است. با توجه به سیاست فرزندآوری کشور، نیاز است 
مشکالت دانش آموزان برای تحصیل و کمبود مدرسه ومعلم و... در 
استان برطرف شود تا اینکه خانواده ها نگرانی برای تحصیل فرزندشان 
در حال و آینده و فرزندآوری نداشته باشند. انتظار می رود همانطور که 
وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد که بر اساس اطالعات ثبت احوال، 
تمام دانش آموزانی که در مدارس کشور ثبت نام نشده اند را شناسایی 
می کنند وبه مدرســه برمی گردانند، در هرمزگان نیز این موضوع با 
جدیت پیگیری و عملیاتی شود و تمام دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
به مدرسه برگردند. بایستی این موضوع زودتر محقق شود، زیرا حدود 
دوماه از سال تحصیلی گذشته و جبران این مدت و عقب ماندگی آن 
به راحتی میسر نمی شود. نباید هیچ دانش آموزی بدلیل فقر ونداری 
خانواده ها از تحصیل محروم شود. همچنین ضرورت دارد توزیع شیر و 
بسته های غذایی در مناطق حاشیه ای و روستایی و... نیز اجرایی شود، 
 زیرا بســیاری از دانش آموزان بدون صبحانه و غذاخوردن به مدرسه 
می روند. از طرفی دیگر با توجه به شــیوع کرونا وآنفلوآنزا ضرورت  
دارد ماسک هم در این مدارس توزیع شود، زیرا بسیاری از خانواده ها 
که توان تهیه مواد غذایی را ندارند، بطور حتم خرید ماسک هم از برنامه 
زندگی شان حذف می شود وبه همین دلیل میزان شیوع این بیماری ها 

در مدارس باالست وبه خانواده ها نیز منتقل می شود .
   علی زارعی

بازماندگان از تحصیل را به مدارس برگردانید 

 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 :

پشت پرده سیاست 

  
بهبود شــرایط معیشــتی و بازکردن گره های اقتصادی و تغییر شیوه های 
حکمرانی را که در پی کارآمدسازی نهادهاست، نمی توان با انگ های قدیمی 
و سوخته نادیده گرفت... این که یک سایت این قدر راحت روسای قوا را 
متهم به نقش داشتن در اغتشاشات می کند و هیچ نهاد نظارتی نیز واکنشی 
به آن نشان نمی دهد، بسی جای تعجب دارد.« کانال نواصولگرایی نیز به 
این حمله رجا نیوز پاسخ داد و در این باره نوشت: »رهبری چندی پیش از 
تجربه خود در برخورد با اینان گفته بودند که در سال های آغازین، انقالبی ها 
هم از این حد افراطی گری تعجب می کردند و چشمشان خیره می ماند اما 
در ادامه هم گفتند که اینان بعدها برگشتند و انقالبی نماندند البته این دوستان 
همین االن هم چندان با گفتمان امامین انقالب نسبتی ندارند. مثال مردم را 
فقط از طیف خودشــان می دانند و انگار مردم دیگری یا وجود ندارند یا 
اغتشاشگر هســتند یا این که وضعیت کشور را آن قدر خوب می بینند که 
نیازی به اصالح ندارد و هرکسی از اصالح درون نظام و چارچوب آرمانی 
انقالب بگوید حتما به شــورش کمک می کند.« قرن نو نیز با نقد گزارش  
رجانیوز  نوشــت: »با  تمام این گفته ها حــال باید دید نهادهای نظارتی 
حداقل تذکری به این سایت می دهند که رؤسای قوا را متهم به نقش داشتن 
در ادامه اغتشاشات می کند.« رســانه اصالح طلب اعتماد نیز  پیشتر در 
گزارشــی با اشاره به اظهارات اخیر قالیباف و ضرغامی، از رویکرد جدید 
اصولگرایی سخن گفته که به مذاق پایداری خوش نیامده است:»رویکرد 
تازه در جبهه اصولگرایی در واقع محصول شکافی عمیق و انشقاقی است که 
میان طیف های مختلف اصولگرا پس از انتخابات ۱۴۰۰ ایجاد شده و این 
روزها در خصوص رخدادهای اعتراضی اخیر در حال نمایان شدن است.
اعضای جبهه پایداری بر خالف نواصولگرایان، هر نوع تغییر در سیاست 
گذاری های قبلی را به معنای عقب نشینی فرض کرده و آن را رد می کنند.«

پرده برداری جان بولتون درباره مسلح شدن آشوبگران در ایران
پس از جنجال پر سر وصدای انتشار فایل صوتی رعنا رحیم پور مجری 
بی بی ســی که در آن  هدف دشمنان را تجزیه و تکه و پاره کردن ایران 
عنوان کرده بود ؛ این خبرنگار  مصاحبه زنده ای را با جان بولتون مشاور 
پیشین امنیت ملی ترامپ ترتیب داد و روی آنتن زنده خود برد که  به خوبی 
پرده از  اقدامات خشن و تجزیه طلبانه اغتشاشات اخیر  و سناریونویسی 
آمریکا در این زمینه بر می داشــت. در این گفت و گو، رعنا رحیم پور از 
جان بولتون که به اظهارات تند و مداخله جویانه علیه جمهوری اسالمی 
ایران شــهره است، می پرسد که آیا سیاست تحریم و فشار دیپلماتیک بر 
حکومت ایران کافی است که بولتون  در پاسخ  می گوید: »معترضان ایرانی 
با حمالتی که به پایگاه های سپاه و بسیج انجام دادند، حسابی مسلح شدند 
و آماده  ورود به مرحله جدید در اقدام علیه جمهوری اسالمی هستند. « 

زیرپوست گزارش بی سابقه رجانیوز! 
سایت رجا نیوز نزدیک به جبهه پایداری  در اقدامی بی سابقه رئیس جمهور، رئیس 
مجلس و وزیر میراث فرهنگی را متهم کرد که در اغتشاشات با مماشات به دنبال 
جذب آرای خاکستری هستند. رجا نیوز با نقد سخنان ضرغامی وزیر گردشگری 
دولت سید ابراهیم رئیســی  در دانشگاه شریف او را متهم کرده که زمانی انقالبی 
تندرو بوده ولی هم اکنون حرف هایی مانند یک اصالح طلب تندرو می زند. این 
سایت به همین نقد اکتفا نکرده و پا را فراتر گذاشته و انتقاد بی سابقه ای را متوجه 
 شخص رئیس جمهور و مشاورانش کرده است. برخی تحلیل گران معتقدند این اقدام  
رجا نیوز نشان می دهد رویکردی که بخش قابل توجهی از اردوگاه اصولگرایی 
درپیش گرفته اند، به مذاق جریان پایداری خوش نیامده است. در بخشی از گزارش 
اخیر رجا نیوز آمده است: »نه فقط ضرغامی بلکه رئیس قوه  مجریه و مشاورانش 
نیز طی این برهه  حساس با نرمالیزاسیون مماشات صورت گرفته در قبال شورشیان 
و ایضا مطالبه  بی جای اصالحات، خواهان این هســتند که کشور را در این دامی 
که پهن شــده، انداخته و شورش های جدیدی را به کشور تحمیل کنند. استراتژی 
مورد وثوق این افراد پیرامون اتفاقات اخیر و شــورش اقلیت متوحش، تماما در 
جهت وقیح تر شدن این جماعت متوهم بوده که بالشک درآینده زمینه ساز اتفاقات 
و شورش های دیگر نیز خواهد بود.« در بخش دیگری از این گزارش آمده است: 
»البته این را هم باید گفت که این افراد در آرزوی دیرینه  خود سعی دارند تا در مقاطع 
مختلف با اظهارات این چنینی به قول خودشان بدنه  خاکستری جامعه راجذب و 
ایشان را در دامان انقالب حفظ کنند؛ خواه عقب نشینی در برابر خواسته های ناحق 
شورشیان باشد خواه همکاری با ظریف و وزیرخارجه  بالقوه قلمدادکردن وی...
اصال هم اهمیتی ندارد که در این مســیر و درآینده چه بالیی بر سر کشور خواهد 
آمد. نئولیبرال های اصالح خواه ابایی از افتادن به ورطه  سکوالریسم نیز نداشته و 
اگر شرایط اقتضا کند این مطالبه را نیز علم کرده و خواهان جدایی دین از سیاست 
شده و حتی حکومت پارلمانی را نیز مطالبه می کنند. فرقی هم ندارد شومنی چون 
ضرغامی باشد یا تکنوکراتی چون ...«در این میان اما گزارش جنجالی و قابل تامل 
رجا نیوز  با واکنش های متعددی همراه شد. به عنوان نمونه سایت فردا در پاسخ 
به رجا نیوز نوشت: »البته باید به مسئوالن سایت رجانیوز گفت برخالف نقد شما 
درباره رئیســی و قالیباف، در حالی که اغتشاشات روبه آرامش گذاشته، تغییر و 
اصالح در دولت واجب است تا کمی وضع معیشتی بهبود یابد. انجام ندادن تغییرات 
اقتصادی و ناکارآمدی در بدنه دولت می تواند آســیب جدی به جریان انقالب 
بزند و مردم را به شخص رئیس جمهور بدبین نماید....رویکرد دوقطبی سازی و 
خالص سازی نیروهای انقالب از شگردهای طیف نزدیک به پایداری بوده که 
ضربات سختی در سطح اجتماعی به این جریان وارد کرده و موجب سوءاستفاده 
جریان رقیب شــده است. اکنون هم این سایت با سیاسی کردن مطالبات مردم 

از روی خواسته های اقتصادی و معیشتی عبور کرده و آن را نادیده می گیرد . 

 نکته جالــب ماجرا، آن جا بود که پس از ایــن تصریح جان بولتون، رعنا 
 رحیم پور، این حرف های بولتون را مطابق با شــعارهای ســانتی مانتال و

 سیاســت  های رسانه اش نمی بیند و با دستپاچگی سعی می کند قضیه را به 
اصطالح جمع کند و می گوید: »آقای بولتون این ادعا که معترضین مســلح 
هســتند، ادعای خود جمهوری اسالمی است و ادعای شما درست نیست . 
هیچ داده میدانی از این ادعای شما وجود ندارد و اعتراضات کامال مسالمت 
آمیز و فاقد وجه مسلحانه است .«  اما بولتون با پافشاری بر موضع خودش 
ادامه می دهد: نه این طور نیست. تاکید می کنم من تصاویر و مستنداتی دارم که 
نیروهای کرد و بلوچ در عراق و پاکستان در حال آموزش دیدن برای اقدام در 
ایران هستند! و آمریکا و متحدانش هم باید از این تحرکات حمایت کنند!« این 
اظهارات صریح و بی پرده بولتون با واکنش های کاربران فضای مجازی همراه 
شد. عبدا... گنجی فعال سیاسی با اشاره به این بخش از سخنان بولتون که از 
طریق کردستان به داخل ایران سالح وارد می شود، نوشت: »ان شاءا... دروغ 
می گویند، دارند راهپیمایی مسالمت آمیز را خشن معرفی می کنند! ان شاءا... 
بز است!« کاربر دیگری نیز نوشت: »وقتی آش، شور می شود! بولتون یک 
تنه همه اخبار و تحلیل ها و تفسیرها را روایت و تایید می کند و راه الپوشانی 
بسته می شود.« کاربر دیگری نیز نوشت: »خوبی بولتون این است که این قدر 
از دموکرات ها متنفر است که ابایی از گفتن واقعیت ندارد و تالش های رعنا 
هم فایده نداشت، رعنایی که خودش هم تایید کرده بود.« همزمان نور نیوز نیز 
نوشت: طی دو ماه گذشته جلسات متعددی میان مقامات سیاسی، نظامی و 
امنیتی آمریکا و سرویس موساد با برخی سران احزاب ُکرد تجزیه طلب مستقر 
در اقلیم کردستان عراق با هدف طراحی و اجرای اقدامات تجزیه طلبانه علیه 

ایران و حمایت مالی از این گروه ها برگزار شده است .
تازه های مطبوعات

رســالت - ما برای مقابله با عملیات گسترده تروریستی رسانه های دشمن، به 
راهکارهایی مثل تهدید نظامی دشمن و فیلتر سکوها در داخل متوسل شدیم. 
مقابله با تهدید رســانه ای باید ناظر بر داخل باشد؛ اگر دشمن می تواند با مردم 
حرف بزند؛ ما چرا نتوانیم؟ پاسخ ایران اینترنشنال، تهدید ریاض نیست. در پاسخ 
خزعبالت سعودی اینترنشنال، ایران حرف دارد که با مردم خودش بزند. راهبرد 
فیلترینگ هم نیست؛ چه وقتی یک رسانه را فیلتر می کنیم، این کار ما خودش 

حاوی پیام است و به خودی خود، یک رسانه.
 دنیای اقتصاد - موضوع بازگشــت دوباره طرح صیانت به مجلس آن هم در 
روزهایی که وزیر ارتباطات و بسیاری از نمایندگان مجلس بر مدیریت و نظارت 
بیشتر بر فضای مجازی تاکید می کنند و رئیس سازمان پدافند غیرعامل، شبکه های 
اجتماعی را موجب اخالل در امنیت ملی اعالم کرده است؛ نشان از اراده دولت 

و مجلس برای اعمال محدودیت های بیشتر بر اینترنت و فضای مجازی دارد . 

فرهیختگان - رضا امیرخانی در این روزنامه نوشت:  نظر امنیتی می گوید که 
در شروع اعتراضات، هر قدم عقب نشینی یعنی پذیرفتن این که تنها راه تغییر 
در جامعه، اعتراضات خیابانی است. به هرحال این یک نظر امنیتی غالب 
است.  خب راه حل چنین نگاهی این است که قبل از این که مردم اعتراض 
کنند، پس خودت همان یک قدم را عقب برو تا موضوع حل شود. البته این 
چیزی که می گویند منطق امنیتی دارد اما حرف اصلی این است که وقتی تو 
این نظر را داری که نباید در مقابل اعتراضات کوتاه آمد، پس باید از قبلش 
به آن فکر می کردی.  به نظرم حاکمیت دارد ارتباطش را با توده از دســت 

می دهد و این خطر خیلی بزرگی است .
انعکاس

رویداد24  مدعی شــد : سرلشــکر صفوی  گفت: عملیات والفجر۸ یکی 
از ســخت ترین عملیات ها و سرنوشت سازترین پیروزی ها بود که دشمن 
مجبور شد به ایران امتیاز بدهد. ای کاش آقایان سیاسی بعد از پیروزی های 
عملیات های والفجر۸ و کربالی ۵ با فرماندهان هماهنگ می شــدند و به 

جنگ پایان می دادند که این نظر من است   .
 منیبان مدعی شد : جبار کوچکی  نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس گفت: 
نیروهای امنیتی معترضین را از کســانی که ســالح سرد دارند، جدا کنند. 
مشخص اســت فردی که ساعت ۱۰ شب در خیابان ها تظاهرات می کند، 
قصد تخریب دارد وگرنه افراد معترض می توانند در روز تجمع و تظاهرات 

کنند و حرف خود را بزنند لذا این افراد را باید از یکدیگر جدا کرد .
 دیده بان ایران مدعی شــد : حسین انتظامی، مشاور وزیر ارشاد با انتشار 
یادداشتی از رد صالحیت خود برای انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات 
خبر داد. وزیر ارشاد، رئیس هیئت نظارت و بررسی صالحیت نامزدهای 
این انتخابات است. گفته می شود وزیر ارشاد خواستار تداوم حضور پدرام 

پاک آیین، مدیر مطبوعاتی دولت احمدی نژاد در هیئت نظارت است .
چند ثانیه : حسین موسویان دیپلمات پیشین کشورمان گفت: حدود شش 
میلیون ایرانی درخارج از کشورهســتند که حدود ٧ درصد جمعیت ایران 
اســت. عموم آن ها دارای فامیل و خویشــاوند و دارایی درایران هستند.  
بسیاری از ایرانی ها برای رفت و آمد به ایران دچار ترس و نگرانی هستند 
لذا این عاملی مهم درتظاهرات اخیر آن هاست که خواهان تغییر شده اند. 
زمانی که من مسئول کمیته سیاست خارجی دبیر خانه شورای امنیت ملی 
ایران بودم، پیشنهاد فرمان عفو عمومی ایرانیان خارج از کشور را دادم چون 
معتقد بودم همبستگی ملی را تقویت می کند. این پیشنهاد من درآن مقطع 
به جایی نرسید اما شرایط فعلی ایجاب می کند دولت ایران این پیشنهاد را 

بررسی کند .

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی هرمزگان خبر داد 
واگذاری۳ هزار هکتار زمین

 جهت کشت پنبه در هرمزگان 
  گروه خبر // مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی هرمزگان 
گفت: حدود پنج هزار هکتار زمین کشــاورزی در این استان 
برای کشت پنبه در مرحله نخســت، برنامه ریزی شده که سه 
 هزار هکتار آن به کشــاورزان واگذار شــده است. سید رضا 
 امیری زاده به همراه مدیرکل پنبه وزارت جهادکشاورزی کشور و 
ســرمایه گذار خارجی در حاشــیه بازدید از شرکت سهامی 
زراعی جگین در شهرستان جاسک افزود: از این میزان ۲ هزار 
هکتار زمین مربوط به تعاونی شرکت سهامی جگین است که 
درحال حاضر برای آغاز کشت آماده واگذاری به اشخاص و 
تعاونی هایی که ظرفیت فعالیت در این حوزه و مشارکت احداث 
کارخانه نساجی را داشته باشند، است .وی بیان داشت: هدف 
از راه اندازی کارخانه نساجی، فرآوری محصول پنبه در همان 
مکان و ایجاد یک اشتغال عظیم در منطقه است و وجود صنایع 
پتروشــیمی در این مناطق نیز می توانــد در تولید محصوالت 
نســاجی کمک کننده باشد، با این موضع که در حال پیشروی 
هســتیم آینده بسیار روشنی در حوزه کشــت و تولید پنبه و 
همچنین رونق در صنایع نســاجی و جلوگیری از خروج ارز 
از کشــور خواهیم داشت .وی بیان داشت: هدف از راه اندازی 
کارخانه نساجی، فرآوری محصول پنبه در همان مکان و ایجاد 
یک اشتغال عظیم در منطقه است و وجود صنایع پتروشیمی در 
این مناطق نیز می تواند در تولید محصوالت نساجی کمک کننده 
باشــد، با این موضع که در حال پیشروی هستیم آینده بسیار 
روشنی در حوزه کشت و تولید پنبه و همچنین رونق در صنایع 
نساجی و جلوگیری از خروج ارز از کشور خواهیم داشت .مدیر 
امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار داشت: 
در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰۰ هکتار و در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ 
هکتار از زمین های کشاورزی هرمزگان زیر کشت پنبه رفت که 
با برنامه ریزی انجام شــده در سطح وزارت جهادکشاورزی و 
حمایت های استاندار هرمزگان در تالش هستیم تا کشت پنج 
هزار هکتاری پنبه در مرحله نخست با تامین آب از سد جگین 
عملیاتی شــود.امیری زاده با تاکید بر سازگاری کشت پنبه با 
اقلیم شهرستان جاســک یادآور شد: طرح کشت پنبه از سال 
۹۸ به صورت نمونه در شهرستان جاسک آغاز شد و باتوجه به 
تجربه قبلی که در استان بویژه شهرستان حاجی آباد از کشت این 
محصول داشتیم، محصول بسیار مناسبی را از جاسک برداشت 
کردیم.وی با بیان اینکه از هر هکتار زمین های پنبه هرمزگان، 
ســه تن محصول برداشت می شود، ابراز داشت: دولت با هدف 
حمایت از کشت های استراتژیک و واقعی سازی قیمت کاالهای 
اساســی باعث شد که جذابیت کشت محصوالتی همانند پنبه، 
گنــدم، جو و ذرت افزایش پیدا کند و این امر آهنگ توســعه 
کشاورزی در کشور و استان را باالتر ببرد.به گزارش ایرنا، دانه 
پنبه ۲۰ درصد روغن دارد و در جهان بعد از سویا مهم ترین دانه 
روغنی است. »گلستان«، »ماکسا« و »خرداد« مهم ترین ارقام 

کشت پنبه در هرمزگان است .

گروه خبر // مدیرعامل شــرکت نفت پاسارگاد 
گفت: این شــرکت باکیفیت  ترین قیرصادراتی 
را عرضه می کنــد که از نام ایران در بازار جهانی 

صیانت کرده است . 
  مسعود اسفندیار مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد 
 در همایش آشــنایی بــا تدوین اســتانداردهای 

بین المللی با بیان این که شــرکت نفت پاسارگاد 
بزرگ ترین تولید کننده قیر در حوزه غرب آســیا 
 و دارای ۶ کارخانــه و دو پایانه صادراتی در بندر 
شهید رجایی و بندر امام خمینی )ره( است، اظهار 
کرد: قیر تولیدی در نفت پاسارگاد از با کیفیت ترین 
قیرهای تولیدی در جهان بشمار می رود.وی با بیان 
این که حفظ تولید با کیفیت برای حفظ جایگاه و نام 
ایران در عرصه بازارهای بین المللی اهمیت فراوانی 
دارد، افــزود: رعایت اســتاندارد باید کف کیفیت 
مطلوب در نظر گرفته شود و شرکت نفت پاسارگاد 

تالش می کند تا سکانداری خود در حوزه استاندارد 
را در خاورمیانه حفظ کند.به گفته اســفندیار، ۱۵ 
نوع گرید قیر در این شــرکت تولید می شــود که 
توجه مستمر به سخت ترین استانداردها مورد تأکید 
مکرر ما بوده اســت تا بتوانیم از برند قیر ایران در 
بازارهای جهانی صیانت کنیم.مدیرعامل شــرکت 
نفت پاســارگاد تأکید کرد: نباید برای حفظ رقابت 
در قیمــت از کیفیت بکاهیم و حفظ کیفیت باال در 
حوزه قیر سبب شده تا بتوانیم تحریم ها را شکسته و 
اجازه اثرگذاری تحریم ها را بر بازارهای صادراتی 

کشورمان در این حوزه ندهیم.وی رعایت استاندارد 
و ارتقای مستمر سطح استاندارد را سبب حفظ نظم 
در تولید در صنایع دانست و بیان داشت: هند و چین 
و کشورهای آسیای میانه، واردکنندگان اصلی قیر در 
آسیا هستند و بازارهای این کشورها بهترین فرصت 
برای قیر صادراتی ایران است.اسفندیار همچنین از 
تولید مالچ ویژه ای در نفت پاسارگاد با قابلیت مهار 
ریزگردها و عبور دهی آب و رشد گیاه خبر داد و 
گفت: در این زمینه به توفیق خوبی دست یافته ایم 
که می توانیم در پروژه های کالن مهار ریزگردها نیز 
تأمین کننده مالچ مورد نیاز باشیم.به گزارش فارس، 
وی در پایان، اســتاندارد را ترازکننده میدان رقابت 
کاالها عنوان کرد و بیان داشــت: باید کیفیت قیر 
تولیدی به نام ایران را در سطج جهانی حفظ کنیم و 
این میثاق مشترک ما با همکاران تجاری مان باشد .

 گروه خبر // معاون سیاســی، امنیتی 
اســتانداری هرمزگان  اجتماعــی  و 
گفــت: فرمانداران شهرســتان های 
 ســاحلی تقویت زیرســاخت ها در 
مناطق ســاحلی هرمزگان با همکاری 
دستگاه های اجرایی و شهرداران  را به 
منظور میزبانی شایسته از گردشگران را 

در دستور کار قرار دهند .
   به گزارش خبرنگار دریا ، دکتر احسان 
کامرانی در جلسه ستاد سازماندهی سواحل 
استان با اشــاره به اهمیت سازماندهی 
سواحل استان عنوان کرد: با توجه به بهبود 
شــرایط آب و هوایی هرمزگان  و آغاز 
ورود مسافران و گردشگران از اقصی نقاط 
 کشور به اســتان به ویژه مناطق ساحلی 
آماده سازی اماکن تفریحی و گردشگری 
جهت میزبانی شایســته از گردشگران 
در دســتور کار ستاد ساماندهی سواحل 
 شهرســتان های اســتان قــرار گیرد.

افــزود:  خصــوص،  همیــن  در   وی 
تقویت روشــنایی پارک ها ســاحلی، 
تقویت تیم های امداد و نجات ساحلی، 
 نصــب تابلو هــای هشــدار دهنده در 
 محــل هــای پرخطر ســاحلی، تعیین 
مکان های مشخص در مناطق ساحلی 
برای شــنا در شهرســتان های ساحلی 
مــواردی اســت که ضروری اســت به 
صورت ویژه دنبال شود. معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
 تصریــح کــرد: اجــرای طــرح های 
سالم سازی سواحل با تدوین طرح های 
کارشناســی  در دســتور کار شهرداران 
ساحلی استان قرار گیرد.کامرانی گفت: با 
توجه به تغییر رنگ بندی های کرونایی 
اکثر مناطق کشــور از جمله هرمزگان به 
آبی، استان با حضور گسترده مسافران و 
گردشگران روبرو خواهد شد که ضروری 

اســت فرمانداران و شهرداران ساحلی با 
تامین زیرساخت ها و اتخاذ تدابیر الزم 
به صورت شایســته میزبان مسافران و 
گردشــگران باشند و در ارائه خدمات به 
آنها خللی صورت نگیرد.معاون سیاسی، 
استانداری هرمزگان  اجتماعی  و  امنیتی 
 در همیــن خصــوص، افــزود: تقویت 
تیم های امداد و نجات ساحلی و استقرار 
ناجیان غریق در مواقع حضور گســترده 
گردشــگران در مناطق ســاحلی نقش 
بسزایی در جلوگیری از وقوع غرقی در 
سواحل استان دارد که ضروری است به 
صورت جدی دنبال شود.کامرانی اظهار 
داشــت: تقویت تیم های امداد و نجات 
ساحلی به ویژه ناجیان غریق در مناطق 
آزاد تجاری کیش و قشم و بندرعباس با 
توجه به حضور گسترده گردشگران در 
این مناطق  از اهمیت بسزایی برخوردار 

اســت.وی گفت: ســرمایه گذاری در 
زمینه سازماندهی سواحل استان عالوه 
بر ایجاد زمینه مناســب برای رفاه حال 
 مردم و گردشــگران زمینه ساز ایجاد 
فرصت های شغلی نیز می شود. معاون 
امنیتی و اجتماعی استانداری  سیاسی، 
هرمزگان با تاکید بر توسعه هرچه بیشتر 
سواحل استان و ایجاد زیرساخت های 
 الزم در ایــن مناطق، افزود: فرمانداران 
شهرستان های ساحلی اعتبارات ویژه 
اجرای طرح های سالم سازی سواحل 
 را در کمیتــه برنامه ریزی شهرســتان 
پیش بینی و شهرداران ساحلی استان نیز 

از محل درآمد های شهرداری اعتباراتی را 
در زمینه تقویت امکانات در سواحل برای 
رفاه حال مردم و گردشگران در دستور 
 کار قرار دهند.کامرانی تصریح کرد: اجرای 
برنامه های فرهنگی غنی در ســواحل 
اســتان به منظور پیشگیری از گسترش 
 فرهنــگ هــای نامتعــارف از طریق 
دستگاه های اجرایی ذیربط پیگیری و 
دنبال شود.وی خاطرنشان کرد: بسیاری 
از دســتگاه هــای اجرایــی در زمینه 
سازماندهی سواحل مسئولیت دارند که 
ضروری است این مهم را با جدیت دنبال 

کنند . 

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد 

تقویت زیرساخت ها در مناطق ساحلی هرمزگان

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد خبر داد 

عرضه مالچ با قابلیت نفوذ آب و رشد گیاه 

گروه خبر  // مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان از برگزاری 
ششمین جشنواره سور، سرنا و زندگی در شهر تیرور میناب خبر داد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ، اســمعیل جهانگیری در نشست مشترک 
با شهردار، شــورای شهر و فعاالن فرهنگی – هنری شهر تیرور ضمن 
تاکید بر اهمیت نشــاط اجتماعی در جامعه گفت: با توجه به شرایط 

 فعلی جامعه، نیاز مبرم به اجرای برنامه های نشــاط آور داریم، از این 
روی نشاط اجتماعی و تقویت روحیه عمومی در اولویت برنامه های 
فرهنگی – هنری قرار دارد.وی افزود : با هماهنگی دیگر دســتگاه ها 
و اســتفاده از ظرفیت آنها در راستای مسئولیت های اجتماعی و توجه 
به بهبود شــاخص ها، امیدواریم ششمین دوره این رویداد مهم همزمان 

با ســالگرد پیروزی انقالب در بهمن ماه در شهر تیرور به بهترین نحو 
ممکن برگزار شــود.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان بیان 
 کرد : جشــنواره سور، ســرنا و زندگی با هدف پاسداشت آیین ها و 
سنت های بومی و محلی، شناسایی استعدادها و شناخت ظرفیت ها 
و معرفی هنرمندان و حضور هنرمندان استان های همجوار که قرابت 
نزدیکی از لحاظ فرهنگ و ســنت بویژه در عرصه موسیقی دارند، با 
 همکاری شهرداری، شورای شــهر و هنرمندان سراسر استان برگزار 

می شود .

برگزاری ششمین جشنواره سور، سرنا و زندگی در میناب 
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خبری

مدیریت  سازمان  //رئیس  ها-یزد  استان  سرویس 
پســماند شــهرداری یزد از راه اندازی ســامانه 
هوشمند جمع آوری زباله های خشک تفکیک شده 
شهروندان موسوم به »باز پس« خبر داد و گفت: در 
این سامانه به ازای جمع آوری پسماندهای خشک 

شهروندان به آنها پرداخت پولی صورت می گیرد . 
    محمدرضا برزگر با اشاره به تولید روزانه بین ۳۳۰ 
تا ۳۴۰ تن زباله در یزد، اظهار کرد: ۳۰ تا ۴۰ درصد 
از این زباله ها را زباله های خشــک شامل می شود 
که ۱۰ تا ۱۳ درصد آنها قابل بازیافت اســت.وی 
با اشــاره به راه اندازی سامانه هوشمند جمع آوری 
پسماند خشک برای اولین بار در یزد، گفت: تا قبل 
از این پسماندهای خشک شهر یزد به صورت سنتی 
از طریــق ۱۳ خودرو و کیوســک های مخصوص 
واقع در سطح شهر جمع آوری می شده است.رئیس 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد با بیان این 
که به روش سنتی روزانه ۶ تا ٧ تن زباله خشک در 

شهر یزد جمع آوری می شده است، گفت: متاسفانه 
در عین حال شــاهد مشکالتی مانند زباله دزدی و 
فعالیت ضایعاتی های غیرمجاز در این رابطه هستیم 
که در همین راستا با هدف حفظ بهتر محیط زیست 
و افزایش مشارکت شهروندان در حوزه تفکیک از 
مبدا سامانه هوشمند بازپس ایجاد شده است.برزگر 
با اشاره به راه اندازی این سامانه به طور آزمایشی 
در محله مسکن شهر یزد از شهریورماه امسال، گفت: 
طی این مدت ٧۳۴ نفر از شهروندان در این سامانه 
عضو شــده و از طریق آن بالغ بر دو هزار و ۱۴۰ 
کیلوگرم زباله خشک تفکیکی شهروندان دریافت و 
در ازای آن پول دریافت کرده اند.وی در مورد نحوه 
دریافت و عضویت در این سامانه اظهار کرد: سامانه 

مذکور به آدرس bazpas.yazd.ir قابل دسترس 
است و شهروندان می توانند با مراجعه به این آدرس 
و نصب اپلیکیشــن بازپس، درخواست خود را در 
خصوص جمع آوری پسماند خشک ثبت کنند.این 
مقام مسئول خاطرنشان کرد: شهروندان یزدی جهت 
استفاده از مزایای سامانه بازپس در ابتدا به سامانه 
مربوطه مراجعه می کنند که در صورت عضو بودن 
در سامانه هوشمند »یزد من« )سهیم(، گزینه ورود و 
در غیر این صورت گزینه ثبت نام را انتخاب خواهند 

کرد.
  رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ادامه داد: 
در صورت انتخاب گزینه ثبت نام، ابتدا می بایست 
مشخصات خود را وارد و در انتها تایید کنند که پس 

از ثبت نام به ســامانه مدیریت جمع آوری پسماند 
خشــک وارد شده و می توانید نسبت به جمع آوری 

پسماند خشک اقدام کنند.
  وی یاداور شــد: بعد از انتخاب گزینه درخواست 
جمع آوری پسماند، نوع پســماند توسط شهروند 
انتخاب و وزن تقریبی آن وارد می شــود و در این 
مرحله، آدرس دقیق شــهروند از طریق مسیریاب 
نقشه وارد و پس از آن زمان جمع آوری مورد نظر 
انتخاب خواهد شد.به گفته رئیس سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری یزد پس از ثبت درخواست در 
صفحه اصلی، موقعیــت مأمور و زمان جمع آوری 
برای شــهروند اعالم می شود که در هنگام مراجعه 
مامور، پسماند تحویل داده می شود که پس از توزین 

توسط مامور مبلغ محاسبه شده به حساب سهیم فرد 
واریز می شود.

  بزرگر خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند امتیاز 
ریالی کیف شهروندی خود را ذخیره و جهت استفاده 
از خدمات شهری مانند اتوبوس شهری، شهر بازی 
و غیره است و یا انتقال به حساب بانکی خود اقدام 
کنند. این مســئول در پایان اظهار کرد: جهت انتقال 
امتیاز به صورت ریالی به حســاب شخصی خود 
می بایست پس از مراجعه به سامانه سهیم به آدرس 
sahim.yazd.ir ، ابتدا به قســمت حساب های 
مــن مراجعه و با انتخاب گزینه افزودن حســاب، 
مشــخصات درخواســتی را وارد و پس از آن در 
منوی اطالعات کاربر، حســاب بانکی پیش فرض 
را انتخاب و درخواســت تسویه حساب جدید کرد 
که پس از بررسی درخواست، پول به حساب بانکی 

ثبت شده واریز می شود .

جمع آوری هوشمند پسماندهای خشک شهروندان یزدی 

 سند مالکیت خودرو سواری هیوندای سوناتا  پالک : 
11_15171شخصی قشم  مالک نادرناصری کوشه  
   KMHEB41CXBA085602 شماره شاسی
شماره موتور G4KEAA323027  مدل 2011   

رنگ : قرمز مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد

مفقودی نوبت اول

 سند مالکیت خودرو کامیونت کمپرسی تیپ دایهاتسو 
_ دلتا  پالک : 47848 شخصی قشم مالک کنیز صلغی  
شماره شاسی 1079339 شماره موتور 1839292 مدل 
2008 رنگ سفید مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد

مفقودی نوبت اول

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

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

سرویس استان ها – یزد // معاون 
فنی مرکز بهداشــت استان یزد از 
ابتالی ۵۲۲ نفر به بیماری آنفلوآنزا و 
فوت ۱۰ نفر در این استان خبر داد . 
   مسعود شریفی در خصوص آخرین 
وضعیــت واگیر ویــروس آنفلوآنزا 
در اســتان یزد، گفت: از ابتدای سال 
جاری و شــیوع آنفلوآنــزا تا کنون 
۱۲۹۸ مورد بیمار مشکوک مبتال به 
این ویروس به مراکز درمانی اســتان 
مراجعه کــرده اند کــه از این تعداد 
نفر  آزمایش ۵۲۲  تعداد  متاســفانه 
مثبت اعالم شــده است.  معاون فنی 
مرکز بهداشت استان یزد همچنین در 
خصوص تعداد فوتی های ناشــی از 
این ویروس در استان، افزود: متاسفانه 
تعداد ۱۰ تن از همشــهریان مبتالی 
قطعی به ایــن ویروس تا کنون جان 

خود را از دست داده اند.

  وی با بیــان اینکه  پیش بینی روند 
ابتال به این بیماری در روزهای آینده 
آسان نیست اما به نظر می رسد استان 
یزد به قله ابتال رسیده است، افزود: از 
تعداد ۵۲۲ بیمار مبتال به این ویروس 
ســه تن از بیماران به طور همزمان 
 به ویروس آنفلوآنــزا و کرونا مبتال 
شده اند.دکتر شریفی در ادامه با تاکید 
بر اینکه وضعیت ابتــال به ویروس 
کرونا در اســتان تحت کنترل است، 
تصریح کرد: بنا بــر آمارهای اعالم 
شده، بیشترین مبتالیان به این ویروس 
دانش آموزان دوره ابتدایی هستند که 
اکنون شماری از آنها در منزل دوران 
درمــان را می گذرانند و همچنین از 
خانواده ها تقاضا می شود در صورتی 
که فرزندشان به آنفلوآنزا مبتال شد از 
رفتن او به مدرسه جلوگیری کنند تا 
این ویروس بــه دیگر دانش اموزان 

سرایت نکند.
  به گزارش ایسنا، آنفلوآنزا بیماری 
غالب این روزها در استان یزد است 
و دانش آموزان بیشترین گروه درگیر 
با این بیماری هســتند و به توصیه 
دانشگاه  درمان  و  بهداشت  مسئولین 
علوم پزشــکی یزد تزریق واکســن 
آنفلوآنزا برای افراد باالی ۶۰ســال، 
کودکان زیر پنج سال و بانوان باردار 
و بیماران با سیســتم ایمنی ضعیف 
الزامی اســت.آنفلوآنزا یک بیماری 

ویروسی اســت که با تب ناگهانی، 
لرز، سردرد، سرفه خشک، گلو درد 
و درد عضالنی همراه است، ویروس 
آنفلوآنزای فوق حاد انسانی از طریق 
ترشــح آلوده منتقل می شود بنابراین 
باید از تماس دســت با چشم و بینی 
خودداری شــود و همچون ویروس 
کرونا پزشــکان توصیــه به رعایت 
نکات بهداشــتی به خصوص شستن 
دست ها، رعایت فاصله اجتماعی و 

زدن ماسک می کنند .

سرویس اســتان ها-یزد //رئیس سازمان حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری یزد اعالم کرد: به زودی 
به افراد متقاضی وام قرض الحسنه سرویس مدارس 
اعالم خواهد شــد که جهت دریافت وام به بانک 

مراجعه کنند .
  مهــدی فعالی در خصوص وام قرض الحســنه به 
رانندگان سرویس مدارس، اظهار کرد: لیست اسامی 

متقاضیان در خواســت وام ســرویس مدارس که در 
مؤسسه های حمل و نقل جهت دریافت وام ثبت نام 
کرده بودند به فرمانداری ارسال شده است.وی ادامه داد: 
فرمانداری در حال بررســی و ارسال لیست به بانک 
اســت و بزودی به افراد متقاضی اعالم خواهد شد که 
جهت دریافت وام به بانک مراجعه کنند.رئیس سازمان 

حمل و نقل بار و مســافر شهرداری یزد تصریح کرد: 
برای استقبال رانندگان، به هر سرویسی که حاضر شود 
وارد سرویس مدارس شــود در دو نوبت مبلغ ۵۰۰ 
میلیون ریال وام قرض الحسنه پرداخت می شود.فعالی 
افزود: این تسهیالت مشوقی است تا رانندگان سرویس 
مدارس از این ظرفیت استفاده کنند و وارد مدار شوند .

نهاد  // مدیرکل  –یزد  ها  اســتان   سرویس 
کتابخانه های عمومی اســتان یزد گفت: به 
تازگی قول مساعد برای اختصاص ۳۰۰ میلیون 
ریال برای خرید منابع جدید کتابخانه مرکزی 

یزد توسط معاون استاندار یزد خبر داد .
  محسن رفیعی با اشــاره به بازدیدهای انجام 
شــده از کتابخانه مرکزی یزد اظهار داشت: در 
بازدید معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی 
استاندار یزد در بازدید خود از کتابخانه مرکزی 
یــزد قول داد در اولین مرحلــه از تأمین منابع 
کتابخانه مرکزی یــزد، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال 
برای خرید منابع جدید از محل اعتبارات استانی 
تأمین و پرداخت شود.وی با تأکید بر باال بودن 
هزینه های ســاخت و تجهیز کتابخانه، تصریح 
کــرد: یکی از بهترین کارهایــی که در مناطق 
روســتایی و فاقد کتابخانه می توان انجام داد، 

راه اندازی کتابخانه های سیار است که هم مناطق 
بیشــتری را تحت پوشش خود قرار می دهد و 
هم از انباشــت کتاب و بالاستفاده ماندن آن در 
یــک منطقه جلوگیری می شــود.وی در مورد 
منابع موجود در کتابخانه مرکزی نیز گفت: این 
کتابخانه به عنوان بزرگ ترین کتابخانه استان در 
حال حاضر تنها حدود ٧۰ هزار جلد کتاب دارد 
و از نظر منابع، نیازمند تقویت جدی اســت که 
در صورت پیگیری، می توان از ظرفیت صنایع 
و معادن استان و در قالب انجام مسئولیت های 
اجتماعی آنان، منابع این کتابخانه را تقویت کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان در مورد 
تأســیس انجمن خیرین کتابخانه ساز استان در 
قالب جدید نیز عنوان کرد: بر اساس ابالغ نهاد 
کتابخانه های عمومی، این انجمن با عنوان جدید 
»انجمن خیرین توســعه کتابخانه ها و ترویج 
کتابخوانی« دوباره آغاز به کار کرده اســت و 
در اســتان ها نیز باید با حضور خیران فعال در 
حوزه فرهنگی تشکیل شود که خواستار حمایت 
ویژه استاندار و معاونان ایشان برای تشکیل این 
انجمن هستیم.رفیعی بیان کرد: موضوع تقویت 
صندوق کتابداران استان یزد نیز از مواردی است 
که توسط نهاد کتابخانه های عمومی استان و از 
طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری 

یزد پیگیری خواهد شد .

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد خبر داد

 اختصاص 300 میلیون برای خرید 
منابع جدید کتابخانه مرکزی یزد 

برگزاری همایش بین المللی 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری در یزد 

  سرویس استان ها- یزد // مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
یــزد، گفت:  با توجه به اهمت وجــود ظرفیت های اقتصادی 
بزرگ و موثر در این اســتان، نخســتین همایش بین المللی 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری به میزبانی استان یزد برگزار 
می شود. به گزارش خبرنگار دریا ، محمد دهقان منشادی در 
دهمین نشست سرمایه گذاری استان که با حضور مدیران کل 
برگزار شد، با بیان این که برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی 
گامی موثر در تأمین مالی فرصت های ســرمایه گذاری استان 
یزد اســت، اظهار کرد:  برگزاری نخستین همایش بین المللی 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری در استان یزد نقش مهمی 
در تأمین اعتبارات الزم برای توســعه پایدار ایفا می کند.وی 
 برگزاری این همایش را گامی موثر در تامین مالی فرصت های 
 ســرمایه گذاری استان دانســت و افزود: با توجه به پیشنهاد 
ارائه شده این همایش و نمایشــگاه به منظور جلب و جذب 
سرمایه گذاران در زمینه های مختلف منطبق بر سند یزد نوین 
 با هدف جذب، ســرمایه گذاری بخش خصوصی با شــرکت 
ســرمایه گذاران و شــرکت های بخش خصوصی داخلی و 
خارجی، بزودی برگزار خواهد شــد.مدیرکل امور اقتصادی و 
دارایی استان یزد گفت: در دهمین نشست سرمایه گذاری استان 
در ســال جاری، ارائه برنامه ها و فرصت های سرمایه گذاری 
در پروژه های ســاختمانی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد 
و همچنین نحوه برگزاری اولین نمایشگاه معرفی فرصت های 

سرمایه گذاری استان یزد مورد بررسی قرار گرفت .
با جریمه ۶۴ میلیارد ریالی انجام شد

نقره داغ شدن راننده خودرو تویوتا لندکروز 
قاچاق در یزد

  سرویس استان ها- یزد // مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
یزد از جریمه ۶۴ میلیارد ریالی برای راننده خودرو قاچاق در 
یزد خبر داد. سید محمد مهدی مهاجریان مقدم اظهار داشت: 
با گزارش نیروی انتظامی مستقر در گلوگاه شهید مدنی مهریز 
پیرامون کشف یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز مدل ۲۰۲۰ 
قاچاق، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی 
ارسال شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد افزود: پس از 
ارجاع پرونده به شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کاال و ارز، پس 
از بررســی مدارک و مستندات خودرو شعبه، مغایرت شماره 
ارکان با سوابق پالک انتظامی و همچنین تعلق داشتن پالک به 
خودروی دیگری احراز شد، که متهم را عالوه بر ضبط خودرو 
به نفع دولت، به پرداخت ۶۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم 

شده است .

یزد در تب داغ ابتال به آنفلوآنزا

رانندگان سرویس مدارس در یزد وام قرض الحسنه می گیرند

  

  

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000631933 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001943469 .

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی -کوچه- 17 ستاد - اجرایی فرمان امام )ره( 
با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام : شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی  .گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک 
در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 140140920000631933 تحت نظر است 

. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .
» رای دادگاه « :

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی قطعه 63 ، به مساحت 2500از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک 
بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001355084 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه 
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام  )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب 
تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام  )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(
حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 
181/228456/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است. النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم 
مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده 
و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله ) کتاب لقطه( حکم به 
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران )ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .
مختارصادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000633014 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001962325.

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی -کوچه- 17 ستاد - اجرایی فرمان امام )ره( با 
نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام : شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی.گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک در وقت 
فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 140140920000633014 تحت نظر است . دادگاه با عنایت 

به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید . 
 » رای دادگاه « :

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی قطعه 73 ، به مساحت 2500 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر 
بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001355433 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی 
به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و 
متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام  )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و 
هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام  )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/228518/ن مورخه 
1401/07/17 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است. النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و 
توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه 
یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله ) کتاب لقطه( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( 
درملک مزبور صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر 

استان تهران )ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .
مختارصادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

آگهي مزايده   
اجرای احکام حقوقی دادگســتری پارسیان به موجب 
پرونده اجرایی 9809987641400137 که محکوم علیه 
زلیخا علی زاده فرزند ســلمان و غیره محکوم به تادیه 
20ســکه بهار آزادی ومبلغ 30000000 ریال وجه نقد 
به نرخ روز و31860000ریال هزینه دادرسی )مسئولیت 
محکوم علیهم در پرداخت مهریه صرفا از محل ماترک و 
به میزان سهم االرث می باشد( ، و مبلغ 48800000 ریال 

به عنوان نیم عشر دولتی محکوم گردیده است لذا نسبت به مزایده دو پالک مسکونی 
واقع در شهر پارسیان می نماید. 

موضوع مزایده به شرح ذیل: الف- ملک شماره صفر فرعی11229 اصلی ذیل ثبت 
5889بنام حسین ترک فرزند غالم )ششدانگ یک باب خانه مسکونی قدیمی شامل 

122 مترمربع اعیان و 194.46 متر مربع عرصه بقیمت پایه 6/500/000/000 ریال
ب- ملک شماره صفر فرعی از 6239 اصلی ذیل ثبت 5856بنام حسین ترک فرزند 
غالم ششدانگ یکباب خانه مسکونی با زیر بنای 111 متر مربع اعیان و60.6 مترمربع 
عرصه بقیمت پایه 6/800/000/000 ریال وقت انجام مزایده روز چهارشنبه1401/9/9 
ساعت 11 صبح می باشد. محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان 
 می باشــد.  مال مورد مزایده با شــرایط ذیل از طریق مزایــده حضوری به فروش 
می رسد. 1- فروش نقدی است و ده درصد مبلغ قیمت بصورت نقدی به حساب 
2171295501005 سپرده دادگستری پارسیان پرداخت و الباقی مبلغ حداکثر ظرف 

یکماه می باشد.
 2- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 3-مبلغ مزایده از مبلغ پایه 
شروع می شودو باالترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود در صورتیکه برنده تا یکماه 
از جلســه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید 
مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل می شود خواهد 
بود . و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به اجرای احکام 

حقوقی دادگستری پارسیان مراجعه نمایند .
 حميد توكلی - مدير دفتر شعبه اجرای احکام مدني 

دادگستری شهرستان پارسيان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

» تجديد مناقصه «
شهرداری سوزا در نظــر دارد مناقصه بهسازی 
 پيــاده رو های شــهر ســوزا را بــا برگزاری 
كليه مراحل مناقصه عمومی از طريق ســامانه 
تداركات الكترونيك دولت ) ســتاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir بــه پيمانــكاران واجد 

شرايط واگذار نمايد .
تاريخ انتشــار مناقصه در ســامانه ستاد مورخ 

     1401/08/26
مهلت دريافت اسناد : 1401/08/30 

مهلت ارســال پيشــنهادها : 1401/09/10                   
زمان بازگشايی پاكت ها : 1401/09/12

ساير اطالعات در اســناد مناقصه و در سامانه 
تداركات الكترونيك دولت موجود است .

نوبت اول

شهرداري سوزا   
م الف 086_1401

نوبت اول : 1401/08/19 
نوبت دوم :1401/08/26  



 امام زین العابدین  )ع( : اندیشه کنید و بدانید برای چه آفریده شده اید
) روضه بحار ج س2 ص 159( زیرا خدا شما را بیهوده نیافرید

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

پنجشنبه 19 آبان 1401
15 ربیع الثانی 1444
سال بیست و یکم شماره 4024

روزنامه منطقه جنوب کشور

آئين نامه اخالق حرفه ای روزنامه دريا
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         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد       علیرضا حائری زاده             09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر      سید ابوالحسن جعفری          09177746020

سرویس شهرستانها : سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور: امین زارعی

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

روزنامه  سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی  
گستره توزیع : منطقه جنوب کشور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

دفتر : بندرعباس - بلوار امام خمینی )ره( -  سه راه دلگشا 
برج نیلوفر - ورودی غربی-طبقه پنجم - واحد 23

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
 در میان روزنامه های منطقه ای کشور

daryanews.ir : اینستاگرام

گروه خبر // مراجعه کنندگان شــرکت آب 
و فاضالب هرمزگان این ســه شنبه مسائل و 
خواسته های خود را با معاون توسعه مدیریت 
و منابع انســانی استانداری هرمزگان در میز 

ارتباطات مردمی آبفا در میان گذاشتند .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ میز ارتباطات مردمی 
آبفا با حضور محسن خاکی نهاد معاون توسعه 
مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان و 
عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان در سه شنبه های مردمی برپا 
و خواســته های مردم در این حوزه به صورت 
تخصصی و ویژه بررسی شد.در این روز، مراجعه 
کنندگان خواســته های خــود را در خصوص 
واگذاری انشعاب، توسعه شبکه، اجرای خطوط 
انتقال، قبــوض آب و ... مطرح و دســتورات 
الزم صادر شــد.در این روز همچنین برخی از 
 اعضای شــوراهای مناطق مختلف استان نیز به 

 بیــان درخواســت هــای خــود پرداختند و 
درخواست های آنها در حضور معاون استاندار 
هرمزگان مورد بررســی قرار گرفــت.در این 
روز همچنیــن وضعیت خدمات رســانی آبفا، 
مسائل و مشــکالت پیش روی آبفا نیز مطرح 
و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان 
حل برخی از این مشکالت را نیازمند همراهی 
 و همکاری سایر مجموعه ها عنوان کرد و افزود: 
سازمان های دولتی به عنوان بدهکاران بزرگ 
آبفا می توانند با پرداخت بدهی و به موقع قبوض 
آب کمک بزرگی به آبفا در خدمات رســانی به 
مردم داشته باشــند.حمزه پور تصریح کرد: آبفا 
برای نگهداری تاسیســات، بازسازی شبکه ها 
و خطوط انتقال، پرداخت حقوق پرســنل و... 
پولی از دولــت دریافت نمی کند و هزینه های 
آن از محل درآمد فروش آب تامین می شــود 

که پرداخت به موقع قبوض کمک شــایانی به 
 خدمات مطلوب آبفا می کند.وی با قدردانی از 
حمایت های اســتاندار هرمزگان در خصوص 
 الزام ادارات اســتان به پرداخــت هزینه های 
آب ها گفت: استاندار هرمزگان در این خصوص 
تاکیدات و دستورات الزم را داده اند.مدیرعامل 
آبفا همچنین به حمایت های استاندار هرمزگان در 
 توسعه شبکه ها و خطوط انتقال آب افزود: این 
حمایت ها باعث شــد تا مناطقی از هرمزگان 
که با تنش آبی مواجه بود در تابســتان به آب 
پایدار دســت پیدا کنند.حمزه پــور ادامه داد: 
تابستان امسال نیز علیرغم نگرانی هایی که برای 
آن متصور بودیم با انجام اقدامات توسعه ای و 
پشتیبانی های دولت سیزدهم با کمترین مشکل 
پشت سرگذاشــتیم و به عنوان نمونه شهرستان 
 ســیریک که فاقد هر گونه منابع آبی اســت به 
 پایدار نســبی رســید که با وارد مدار شــدن 
آب شیرین کن زیارت شاهد آینده ای روشن در 
این شهرستان خواهیم بود.وی استفاده از ظرفیت 
آب شیرین کن ها مورد اشاره قرار داد و گفت: در 
حال حاضر ۴۱ سایت نمک زدایی در هرمزگان 
فعال است که در آینده نیز با هدف استفاده بیشتر 
از ظرفیت دریا این تعداد افزایش خواهد یافت.به 
گفته مدیرعامل آبفا، امسال با اجرای پروژه های 
توسعه ای ظرفیت بهره مندی روستائیان از آب 
پایدار افزایش یافته است که پیش بینی های الزم 
برای ســال های آینده نیز صورت گرفته که در 
نهایت منجر به افزایش بهره مندی جمعیت ساکن 

در این مناطق خواهد شد . 

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان :

41 سایت نمک زدایی در هرمزگان فعال است

گروه خبر // نماینده مردم غرب هرمزگان 
گفت: در زمینه مبادالت مرزی و مردم ساکن 
در جوار مرز باید قوانین روشــن و درست 
تا  باشیم  و بخشــنامه های دقیقی داشته 
جابجایی اندک اقالم مصرفی مردم در استان، 

قاچاق قلمداد نشود .
  احمــد جبــاری نماینده مــردم غرب 
هرمزگان با اشاره به اظهاراتش در نشست 
با محمد مخبر معاون اول رییس جمهور، 
اظهار کرد: شاخص های توسعه ای استان 
با  هرمزگان و بخصوص غرب هرمزگان 
دیگر مناطق فاصله زیاد و معنادار دارد و 
از آقای مخبر خواستم تا با جدی گرفتن 
مصوبات سفر رییس جمهور به هرمزگان 
و نیــز تقویت اعتبارات ملی به هرمزگان، 
فاصله معنادار دسترسی مردم به امکانات 

توسعه ای جبران شود. زیرساخت های  و 
وی با بیان این که غرب هرمزگان نیازمند 
احداث تشکیل دانشگاه های علوم پزشکی 
کرد:  اســت، خاطرنشــان  فرهنگیان  و 
زیرساخت توسعه هر منطقه، نیروی انسانی 
توانمند و خردمند آن منطقه است که تقویت 
زیرساخت های علمی و آموزشی در غرب 
هرمزگان یک نیاز اساســی است که باید 
متوازن با مرکز اســتان و دیگر شهرهای 
همجوار به شهرهای غربی هرمزگان توجه 

صورت گیرد.
  جباری درباره تجارت مرزی و ضرورت 
شفاف شــدن رویه ها در این زمینه و نیز 
مدارا با مردم بدلیل نداشتن امکان دیگری 
برای تأمین معیشــت، بیان کرد:برچسب 
قاچاقچی بودن، مردم را در اســتفاده از 

موهبات شــهرهای ســاحلی محروم و 
جابجایی مایحتاج زندگی بین شــهرها و 
روستاهای اســتان با مشقت های بسیار 
روبرو اســت و گاه حتی جابجایی اندک 
اقالم مصرفی مردم در استان بین شهرها، 
قاچاق قلمداد می شــود که باید وزارت 
اقتصاد و وزارت کشــور به شــکلی این 

مشکل مردم را بر طرف کنند.
  وی ادامه داد: عمده ترین مشــکل ما در 
هرمزگان در زمینه بهداشت و درمان است 
درمانی  و  بهداشــتی  زیرساخت های  که 
استان با اســتان های مجاور قابل قیاس 
نیســت و با وجود تالش فراوان جامعه 
پزشکی و پرســتاری اما کمبود امکانات 
و کمبــود مراکــز ام آر آی و نیــز دیگر 
کمبودها واقعا مــردم ما را رنج می دهد و 

دولت در این زمینه هــا می تواند اقدامات 
ضربتی و ویژه انجام دهد تا این کمبودها به 
حداقل برسد.نماینده مردم غرب هرمزگان 
خواستار آبرسانی به مردم مجاور با پروژه 
عظیم انتقال آب از خلیج فارس به فالت 
مرکزی ایران شد و گفت: باید مردم ساکن 
در شهرها و روستاهای مجاور با این پروژه 
تا شعاع مشخصی به آب پایدار دسترسی 
پیدا کنند تا این منطقه از بی آبی و کم آبی 
نجات پیدا کند.به گزارش فارس ؛ جباری 
با بیان این که مــا آماده ایم تا در مجلس 
هر پیشنهادی از سوی دولت برای تسهیل 
رویه های قانونی در حل مشکالت مناطق 
محروم و کمتر برخــوردار را پیگیری و 
تصویب کنیم تا بتوان برای مردم مرزنشین، 

معیشت مناسبی فراهم آورد .

نماینده مردم غرب هرمزگان : 

 عمده ترین مشکل ما در هرمزگان بهداشت و درمان است

گروه خبر // رئیس کل دادگســتری هرمزگان به همراه معاونین خود و 
دادستان مرکز استان و معاونین دادسرا از زندان مرکزی بندرعباس بازدید 

کرد  .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان و مسئولین 
قضایی در جریان این بازدید، ضمن بررسی درخواست های ۳۱۶ نفر 
از مددجویان در خصوص موارد مطرح شده، دستورات الزم را صادر 
نمودند.رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان در ادامه با حضور در 
بند ها و ندامتگاه های مختلف، ضمن گفت وگو و دیدار چهره به چهره با 

زندانیان و بازرسی از شرایط و محل نگهداری آنها، خطاب به مسئوالن 
قضایی و مدیران زندان دستورات و توصیه های الزم را ارائه کرد.مجتبی 
قهرمانی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه سیاست های ابالغی از سوی 
ریاست قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به امور زندانیان و کاهش جمعیت 
کیفری، در دســتگاه قضایی استان هرمزگان مجدانه در حال پیگیری 
اســت، بیان کرد: در این راســتا برای قضات محاکم و دادسرای های 
استان، برنامه های منظم بازدید از ندامتگاه ها پیش بینی شده که با ساز 

و کارهای نظارتی الزم و به صورت مستمر اجرا می شود.

در بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان صورت گرفت

بررسی درخواست ۳1۶ نفر از مددجویان زندان بندرعباس 

قسمت سوم
   دراین قســمت بــا تعدای ازاســطوره های 
با اصالت وغیرت مذهبی وملی ایرانی درتاریخ 
کشــورمقتدرایران اســالمی درمقابله باظلم، 
ســتم، تعــدی وتعرض جبهه مســتکبرین و 
مستبدین واشغالگران به کیان ومرزهای ایران 
اسالمی درمقاطع ودوره های گوناگون به رخ 
کشیده، آشنا می شوید . اصالت مذهبی وتعلق 
خاطرملی شــهیدرئیس علی دلواری بود که 
درجریان مبارزات مشــروطه خواهی بادست 
ردبرسینه استعمارگر پیر بریتانیا )انگلیسیهای 
خبیث (دردوره جنگ جهانــی اول درخالل 
 اشــغال جنوب ایــران وضمن اینکه تســلیم 
خواسته های نامشروع وتطمیئات متجاوزگران 
نشــد، رهبری قیــام جنوب درتنگســتان و 

بوشــهرعلیه نیروهای بریتانیا برعهده گرفت 
ودرس فراموش نشــدنی درنبردی نابرابر در 
خروج اشغالگران به متجاوزان داد که تادنیاست 
مثال زدنی وبعنوان قهرمانی بااصالت، مذهبی 
وملی ازشــهید دلواری وهمرزمانش درتاریخ 
یاد می شــود و مقبره ایشــان طبق وصیتش، 
جسد وی به نجف اشرف انتقال ودرجوارحرم 
مطهرامیرالمومنین حضــرت علی)ع(به خاک 
سپرده شد. ســتارخان قراچه داغی وباقرخان 
ازمبارزین جنبش مشروطه ایران که ستارخان 
ملقــب به ســردارملی و باقرخــان ملقب به 
ســاالرملی است که با شروع انقالب مشروطه 
علیه محمدعلیشــاه درتهران وگســترش آن 
درسراسرکشور، شاه قاجاربه مبارزه وسرکوب 
مشروطه خواهان پرداخت. آزادیخواهان مذهبی 
ملی آذربایجان وقفقازی به فرماندهی ستارخان 
وباقرخان به حمایت ازمشروطیت تهران قیام 
نمودند و درمقابل قــوای ۲۵الی۴۰هزارنفری 
به  محلی  محمدعلیشــاه وخوانیــن  اعزامی 
فرماندهی عین الدوله که برای ســرکوب قیام 
تبریــز اعزام شــده بودندبه شــدت مقاومت 
کردند. آنها درمدت۱۱ماه اســتبدادصغیریعنی 
تاهشــتم  ۱۳۲۶ق  االولــی   ۲۰جمــادی 
ربیع الثاتی ۱۳۲٧ق)تیر۱۲۸٧الی خرداد۱۲۸۸ 
 ش موفق شدند رهبری مجاهدین تبریزوارامنه 

قفقازی ها را برعهده بگیرند ومقاومت شدید و 
طاقت فرسای اهالی تبریزدرمقابل سی وپنج الی 
باراهنمایی ورهبری  چهل هزارنفرسپاه دولتی 
آنها انجام گرفت وســرانجام طی ماههاجنگ 
باقوای دولتی کارمشروطه طلبان پیشرفت کرده 
وتبریز ازمحاصره درآمد، به طوری که شهرت 
ایشان به خارج ازمرزهای کشوررسید وغالب 
جرایداروپایی وآمریکایی هرروزنام آنهاباخط 
درشــت ذکرمــی نمودند ودربــاره مقاومت 
سرسختانه این دومبارز مطلبی انتشارمی یافت. 
امامقلی خان یکی ازفرماندهان نظامی وسرداران 
گرجی زمان صفویان بوده که اوپس ازپدرش 
اهلل وردی خــان به فرمانروایــی ایالت فارس 
وکهگیلویه بویراحمد دردوره امپراتوری صفوی 
 رسید.   ازمهمترین اقدامات نظامی امامقلی خان
 فتح هرمزوپایان دادن به تســلط ۱۱٧ ســاله 
پرتغالی هادرخلیج فارس است. ازجمله اقدامات 
وی درجنگ هاوعملیات ها,، ۱. جنگ ایران 
وعثمانی۲. اخراج پرتغالی ها ۳.تسخیرگمبرون 
وقشــم ۴.فتح هرمز ۵. تسخیربصره می باشد. 
سالگردآزادسازی  ۱۰اردیبهشــت  هرســال 
هرمزوخلیج فارس درســال ۱۰۰۱شمســی 
 برابربا۲۱آوریــل ۱۶۲۲میــالدی روزملــی 

خلیج فارس نامگذاری شده است . 
ادامه دارد...

یادداشت

        نگارنده : ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشد حقوق عمومی

بصیرت و اصالت ، هویت ملی وتربیت اسالمی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : ۵۲4۵4۹۹۹ 
مناقصه گذار : شركت فوالد خوزستان 

 شرح مناقصه : عمليات تعمير و بازسازی سقف و ديواره آهن سازی و ساير واحدهای شركت فوالد خوزستان 
نوع مناقصه : عمومی يك مرحله ای

مدت زمان : 3 سال 
مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روز جمعه مورخ 1401/08/27 )با ارســال ايميل به نشــانی زير( 

داوطلبان شركت در مناقصه با مراجعه به وبســايت pim.ksc.ir ، ضمن ثبت نام و درج كليه اطالعات عمومی و تكميلی خود ، 
مستندات و مدارك الزم خود را پيوست نمايند .

دريافت اســناد مناقصه )پس از تائيد كميته ارزيابی تامين كنندگان از تاريــخ 1401/09/01 به مدت دو روز در قبال واريز مبلغ 
500.000 ريال )غير قابل استرداد( به صورت آنالين از طريق آدرس ksc.ir.pim )پس از ورود به سيستم با نام كاربری و رمز عبور 

از منوی مناقصات / عمليات / خريد اسناد تخصصی (
 دريافت الكترونيك فايل اســناد تخصصی مناقصه از طريق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سيستم با نام كاربری و رمز عبور / 

منوی مناقصات / عمليات / اسناد تخصصی ( 
تاريخ تحويل پيشنهادات : روز شنبه مورخ1401/09/12 
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نوبت اول

از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ؛

11 سالن ورزشی در مدارس هرمزگان احداث شد
 

گروه خبر// مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس هرمزگان گفت: از ابتدای 
دولت سیزدهم تاکنون ۱۱ سالن ورزشی 
ویــژه دانش آموزان دختر و پســر در 
مدارس این استان راه اندازی شده است . 
  ســیدفخرالدین هاشــمی افــزود: این 
ســالن های ورزشی در مجموع ۶ هزار و 
۸۹۵ مترمربــع زیربنا دارند و با هزینه ای 
افزون بــر ۴۳۹ میلیارد ریــال احداث 
شده اند.وی بیان داشت: نوسازی مدارس 
هرمزگان همچنین ســاخت هشت سالن 
ورزشــی دیگر در فضاهای آموزشی این 

استان را در دست اجرا دارد.
  مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مــدارس هرمزگان با اشــاره بــه اینکه 
سالن های ورزشی در دست اجرا در استان 
هرکدام بین ۳۰ تا ۹۵  درصد پیشــرفت 

فیزیکی دارند، خاطرنشان کرد: سالن های 
ورزشی در فضاهای آموزشی با زیربنایی 
 افزون بر هفت هــزار و ۲۱۸ مترمربع با 
مشــارکت خیران و اداره کل نوســازی 

مدارس هرمزگان در حال احداث است.
بیش از ســه هزار و ۳۰۰ دانش آموز به 
طور متوســط از این ۱۱ سالن ورزشی 

بهره مند شده اند .

گروه خبر // مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: جزیره قشــم توان تولید ۳۲ هزار تن میگو را 
دارد و که هم اکنون ۴ هزار تن از این مقدار به مرحله تولید 
رسیده است و تا سال ۱۴۰۴ میزان تولید میگو پرورشی در 
قشــم به ۲۳ هزار تن از طریق کشت های سنتی و متراکم 

می رسد . 
  منصور آزاد با اعالم این خبر بیان کرد: قشــم به دنبال تغییر 
الگوی تولید میگو از روش های سنتی با بهره وری پایین به 
روش های متراکم با بهره وری باال و افزایش تولید در واحد 
سطح اســت.وی ادامه داد: در ایران به واسطه وجود سواحل 

طوالنی در شــمال و جنوب کشور صنعت تکثیر و پرورش 
میگو همزمان با رشــد و توسعه این حرفه در عرصه جهانی 
از توسعه چشــمگیری برخوردار بوده و در جزیره قشم نیز 
برنامه ریزی برای تولید۳۲ هزارتن میگو انجام شده است.آزاد 
با بیان اینکه صنعت پرورش میگو شامل مولد سازی، تکثیر، 
پرورش، عمل آوری و بازاریابی مطرح اســت، تصریح کرد: 
در همه مراحل یاد شــده موضوع برندسازی باید مورد توجه 
قرار گیرد.  وی خاطرنشان کرد: تاکنون میگو به روش سنتی 
و در سدهای خاکی در نزدیکی سواحل پرورش می یافته اما 
با همت کارآفرینان و سرمایه گذران هم اکنون تکنولوژی های 
روز دنیا در حوزه پرورش میگو از جمله کشت متراکم و فوق 
متراکم به کشــور وارد شده است.  مدیر شیالت و کشاورزی 
سازمان منطقه آزاد قشم گفت: کشت های مبتنی بر تکنولوژی 
عالوه بر اینکه عواقب محیط زیستی کشت های سنتی را در 
پی ندارند و کم ترین آسیب را به محیط پیرامون واردمی کنند از 
نظر اقتصادی نیز بهره وری چند برابری دارند و مقرون به صرفه 
هســتند.  به گزارش ایسنا ؛ به گفته آزاد؛ برداشت ۱۰ برابری 
کشــت های مدرن نسبت به کشت سنتی جذابیت این صنعت 
رابرای سرمایه گذاران دوچندان کرده چراکه در کشت متراکم 
به ازای هر هکتار زمین توانایی برداشت تا ۱۰۰ تن میگو را 

می توان ایجاد کرد .

توان تولید ۳۲ هزارتن میگو در قشم

 گروه خبر //  براســاس اعالم 
جهان  علوم  اســتنادی  پایگاه 
در  هرمزگان  دانشــگاه  اسالم، 
آخرین رتبه بندی دانشــگاه ها 
و مؤسســه های پژوهشی ایران 
جامع  دانشــگاه  بیــن ۷۴  از 
کشــور رتبه ۴۷ را بدست آورد 
فسا،  دانشگاه های  از  پایین تر  و 
دامغان، ایالم، بجنورد و دانشگاه 
تحصیالت تکمیلــی علوم پایه 

زنجان قرار گرفت . 
  دانشــگاه هرمزگان در شاخص 
آمــوزش نمــره ۸۹ و ۹ دهم، 
پژوهش ۳۶ و ۴۶ صدم، فناوری 
و نــوآوری ۳۶ و هفــت صدم، 
و ۲۳  ســازی ۱۵  بین المللــی 
صــدم، اثرگذاری اقتصادی ۴۲ و 
٧۹ صدم و خدمــات اجتماعی، 

زیرساخت و تسهیالت نمره ۵۸ و 
٧۳ صدم گرفت.

  همچنین این دانشــگاه در بین 
۹۹ دانشــگاه حاضر در این رتبه 
بندی رتبــه ۵٧ را دارد که نمره 
آن در شــاخص آموزش ٧۹ و 

٧۶ صــدم، پژوهــش ۴۵ و ۱۵ 
صدم، فنــاوری و نوآوری ۳۴ و 
۹ دهم، بین المللی ســازی ۱۳ و 
۸٧ صدم، اثرگذاری اقتصادی ۴۰ 
و ۹٧ صــدم، خدمات اجتماعی، 
زیرساخت و تسهیالت هم ۵۴ و 

استنادی  است.پایگاه  هفت صدم 
علوم جهان اســالم )isC( رتبه 
دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی را خالی گذارده است.
    بــه گزارش ایرنا؛ براســاس 
اطالعیه این پایگاه، محاســبات 
امتیاز دانشــگاه ها در شاخص ها 
براساس  و زیرشاخص ها همگی 
داده هــای خام هر دانشــگاه و 
روابط مشــخص آماری است و 
داده شــده روی  نمایش  نمرات 
ســایت نمره های نرمال شــده و 
درنهایت نمایش داده شده از ۱۰۰ 
اســت، بنابراین محاسبه نمره کل 
براساس امتیاز هر یک از معیارها 

امکان پذیر نیست .

رتبه ۴۷ دانشگاه های جامع کشور به دانشگاه هرمزگان رسید


