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شناخت دوستان واقعی انقالب
در بحرانها و فتنهها

این فتنهها و بحرانهای ساختگی موجب شناخت بهتری از افرادی که همواره پای انقالب هستند به ما میدهند
و از سوی دیگر افرادی که جبهه مقابل هستند را نیز مشخص میکند
گروه خبر  //مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان در اجتماع بزرگ دانشجویان بسیجی
اظهار داشــت:دوم آذرماه همواره یادآور فرمان و تدبیــر تاریخی امام راحل در خصوص
تاسیس بسیج دانشجویی و طلبه است ،از بدو انقالب تاکنون در رویدادهای مختلف بسیج
نقش آفرین بوده است .

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ وی افزود :چه در زمان جنگ ،چه در زمانی که دشــمن فتنههایی

مختلف علیه ملت کلید می زد بسیجیان یاران واقعی رهبر معظم انقالب بودند و فتنهها را یکی پس از
دیگری خنثی میکردند امروز نیز در حوادث مختلف از سیل و زلزله و سایر بالیای طبیعی بسیجیان
اولین فریادرس مردم هســتند و همواره نقش محوری ایفا میکنند .استاندار هرمزگان گفت :رسالت
بسیج دانشجویی در حوزه فناوری و جهاد تبیین این است که بایستی در این زمینه میدان دار اصلی
و پیشرو باشد .
ادامه در همین صفحه

به گزارش خبرنگار دریا  ،شانزدهمین دوره مسابقات
قرآن کریم ویژه جامعه کار و تالش اســتان (کارگران و
خانوادههای ایشان که شامل همسر و فرزندانی که سن
آنها بین  ۱۸تا  ۲۵ســال اســت) در راستای بسط و
گسترش معارف اســامی و فرهنگ قرآنی با حمایت
شرکت نفت ستاره خلیجفارس در  ۵رشته قرائت تحقیق،
مفاهیم جلد  ۲۶تفســیر نمونه ،حفظ  ۲۰جزء و حفظ
 ۱۰جزء و حفظ کل قرآن کریم در مسجد النبی و سالن ادارهکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی هرمزگان در
همایشهای پاالیشگاه ستاره خلیجفارس برگزار شد .مراسم افتتاحیه این مســابقات ،اظهار کرد :قرآن کتاب
* کلید حل مشکالت جامعه در کالم نورانی قرآن است آفرینش ،پیمایش بشــریت و نور هدایت ما در دنیا و
علیرضا جعفرپور ،مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره آخرت اســت .برگزاری این مسابقات تنها یک تکلیف
خلیجفارس در این مراســم عنوان کرد :سوخترسانی اداری نیست و امیدواریم بتوانیم فراتر از این عمل کرده
کشور با تالش شبانهروزی کارکنان این مجموعه در حال و برگزاری جلســات قرآنی را به صورت رویهای ثابت
انجام است .کمبود سوخت میتواند بسیار بحرانزا باشد در کارخانجات در دســتور کار قرار دهیم.وی تصریح
و خدا را شاکریم که در خصوص تأمین سوخت کشور کرد :امروز که تمام تالش دشــمن این است که تمامی
هیچ مشکلی نداریم ۴۰ .درصد این سوخت در پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس تأمین میشود.وی تصریح کرد :بسیار
تأسف میخورم که چرا بســیاری از افراد از قرآن دور
شدهاند و این در حالی است که این کتاب آسمانی دوای
دردهای بشــر است .امروز انسان از درون خود غافل و
درگیر امراض مختلف روحی و روانی شده که تنها دوای
آن قرآن است.مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیجفارس
گفت :متولیان امر باید در این زمینه چارهای بیندیشند؛
چرا که کلید حل مشکالت فرهنگی امروز جامعه در کالم
نورانی و روحبخش قرآن است .انشاءاهلل همه ما آنطور
که شایسته است از قرآن و درسهای آن استفاده کنیم.

طوالنیترین غار نمکی دنیا
تجهیز میشود
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به پرونده های قضایی در هرمزگان
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شناخت دوستان واقعی انقالب در بحرانها و فتنهها

ادامه از تیتر یک //

واحدهای تولیدی را فلج کنــد ،اگر بتوانیم قرآن را در
این واحدها جاری کنیم بسیار تأثیرگذار خواهد بود و
نقشههای دشمن ،نقش بر آب خواهد شد.گفتنی است
در پایان این مسابقات که با حضور  130نفر از برادران و
خواهران جامعه کار و تالش استان هرمزگان برگزار شد،
برگزیدگان در رشته های مفاهیم قرآن ،قرائت تحقیق و
حفظ قرآن کریم معرفی شدند که به مرحله کشوری این
دوره از مسابقات راه یافتند .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم :

استاندار هرمزگان در اجتماع بزرگ دانشجویان بسیجی هرمزگان عنوان کرد

گروه خبر  //شانزدهمین دوره مسابقات قرآن ویژه
جامعه کار و تالش هرمزگان با حضور مســئوالن
فرهنگی و قرآنی اســتان به میزبانی پاالیشــگاه
ستاره خلیج فارس برگزار شد.

* قرآن نور هدایت بشر در دنیا و آخرت است
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استاندار هرمزگان در اجتماع بزرگ دانشجویان بسیجی هرمزگان عنوان کرد

میزبانی ستاره خلیج فارس
از شانزدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کار و تالش هرمزگان

ســید جواد نصرتی علمداری ،معاون امور اجتماعی

جامعه تشنه روحیه جهادی
و بسیجی

وی با اشــاره به حوادث اخیر تصریح کرد:
با تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و ســایر
مسئوالن این فتنه هم جمع خواهد شد اما باید
حواسمان به گفتهها و ناگفتهها باشد کسانی که
در این مدت سکوت کردند باید در این صحنه
واضــح اعالم موضع کرده و بــا جهاد تبیین و

بیان دســتاوردهای انقالب موجب شوند افراد
کمتری فریب فتنه آمریکا برای گسســت در
جامعه اسالمی را بخورند.
مهندس دوســتی گفــت :آمریکا همواره در
طول تاریخ نتوانســته بلوغ و قدرت ســایر
کشــورها را ببیند و با انواع برنامهها و فتنهها
سعی در فروپاشی آن نظام داشته ،در خصوص
انقالب اســامی نیز همین گونه اســت و آنها
نمیخواهند کشــوری اســامی دارای قدرت
شود.
وی با اشــاره به اینکه جهاد تبیین کار ویژه
همگانی به ویژه بســیج دانشجویی است ادامه
داد :دعوای امروز بر ســر ایران قوی اســت
چرا که با حضور ایــران قدرتهای جدید در
حال شکل گیری هســتند و تغییرات در نظام
بین المللی در حال رخ دادن است که دشمن به
هیچ وجه این مطلب را برنمیتابد.

اســتاندار هرمــزگان بــا تاکید بــر کمپین
فشــار حداکثری علیــه ملت ایــران گفت:
دشــمن مدام در حال مشــاهده دستاوردهای
ایران اسالمی است و سعی دارد با ایجاد کمپین
فشــار حداکثری برای این کشور هزینه ایجاد
کند.
وی با تاکید بر اینکه ایران اســامی قدرت
اول منطقــه بوده و پنجــه در پنجه جبهه کفر
انداخته افزود :در این شــرایط ما وظیفه داریم
تا پای جان بایســتیم ،مــا مدافعان جمهوری
اسالمی ایران هســتیم که برای اعتالی پرچم
آن  300هزار شهید تقدیم شده است .مهندس
دوســتی گفت :ایــن فتنههــا و بحرانهای
ساختگی موجب شناخت بهتری از افرادی که
همواره پای انقالب هستند به ما میدهند و از
سوی دیگر افرادی که جبهه مقابل هستند را نیز
مشخص میکند .

پیام تبریک مسئول بسیج حقوقدانان هرمزگان
به مناسبت هفته بسیج

محمد ترابی مسئول بسیج حقوقدانان سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان طی پیامی هفته
بسیج را تبریک گفت .
م آمده است  :بسم اهلل الرحمن الرحیم .
در متن این پیا 

اس ُتضْ عِ فُوا فِ ی ْ
ض َو ن َ ْج َعل َ ُه ْم أَئِ َّم ًة َو ن َ ْج َعل َ ُه ُم ال ْوارِ ثین( آیه ۵سوره قصص)
ال َ ْر ِ
َو نُ ُ
ن َعل َی ال َ َ
رید أ َ ْن ن َ ُم َّ
ّذین ْ

«هفته بسیج در حقیقت فرصت و بهانهای برای زنده نگه داشتن ارزشها و روح بسیجی در
آحاد ملت  ،مخصوصاً جوانان پرشور و مدافعان عاشق صادق است».
مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
بسیج به مظهر اقتدار ،ایستادگی و وحدت ملی ایران اسالمی تبدیل شده است و در تمام
ادوار درخشان انقالب اسالمی توانسته موجبات سرافرازی و اقتدار ملی این مرز و بوم را
فراهم نماید  .این تشکیالت عظیم مردمی پس از حضور موثر و مقتدرانه در دفاع مقدس و کسب تجربیات ذیقیمت ،توانسته در تمام
عرصههای اجتماعی  ،اقتصادی  ،فرهنگی و همچنین رخدادهایی چون بالیای طبیعی نیز منشاء اثرات مفید و موثر باشد.اینجانب ضمن
درود به روان پاک و مطهر شهداء  ،امام شهدا  ،تعظیم در مقابل عظمت خدمات و تالشهای بی منت و مخلصانه بسیجیان عزیز و با
اخالص در این حماسه ماندگار اسالمی و ملی ،هفته بسیج را به همه ی خانواده معظم شهداء  ،ایثارگران  ،بسیجیان عزیز ،مطالبه گران
حق  ،مدافعان حریم والیت و یاران مردم تبریک عرض میکنم .

محمد ترابی _ مسئول بسيج حقوقدانان سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان

خبری
پنجشنبه  3آذر 1401
 29ربیع الثانی 1444
سال بیست و یکم شماره 4036

سرمقاله

جامعه تشنه روحیه جهادی و بسیجی

آنچه که در سال های اخیر موجب بروز مشکالت در جامعه شده
است ،دور شدن مدیران و برخی دولتها بیشتر ،از آرمان های انقالب
وشهدا و نداشتن روحیه بسیجی و جهادی است.اما آنجا که با روحیه
بسیجی وجهادی برای رضای خدا کار شده است ،هم کارها اثرگذار
بوده است و هم مشــکالت تا حدودی رفع شده است و هم افزایش
رضایت مردم را بدنبال داشته است .آنجایی که مدیران ودست اندرکاران
در سطوح مختلف با روحیه اشــرافی ،مادی و فارغ از دغدغه های
مردمی خواسته اند مدیریت کنند ،بطور حتم نه مشکلی از مردم حل
شــده است و نه رضایت مردم را به دنبال داشته است .جهادسازندگی
اول انقالب که ای کاش همچنان فعالیتش ادامه داشــت ،نشان داد که
جهادی عمل کردن جهادگران باعث انقالبی در خدمترسانی به مردم
در مناطق دور ونزدیک شده بود و همچنان به آن جهادگران در جامعه
نیاز داریم .مدیران جهادگر در تمام سطوح و بخش های جامعه را نیاز
داریم تا فارغ از دیدگاه مادی و دنیوی ،بســیاری از امور را با دیدگاه
معنوی انجام دهند .اینکه می بینیم همچنان در استانی مانند هرمزگان
که صدرنشین استان های درآمدزای کشور است ،اما در آن کفه ترازو
همین استان در صدر استان های فقیر وفالکت زده و دارای بیشترین
بیکار و گران ترین اســتان کشور است که در محرومیت و فقر مطلق
بسر می برد و بسیاری از هرمزگانی ها در مناطق روستایی و محالت
حاشیه ای از کمترین امکانات محرومند که نشان ضعف مدیریت وخالء
مدیریت جهادی وانقالبی در ادوار مختلف بوده است .دلیل اصلی آن
هم مدیریت غیرجهادی و جناحی وسیاسی در ادوار مختلف بوده است
که باعث شده هرمزگانی ها همچنان رنج و محنت محرومیت را تحمل
می کنند .اینکه استانی با این صنایع ،معادن ،بنگاه های اقتصادی بزرگ
و کوچک ،اما از آن طرف در فقر و محرومیت شــدید بســر ببرد که
برخی از دانش آموزانش هم مجبور به ترک تحصیل شوند ویا جوانانش
سهمی از اشتغال بنگاه های اقتصادی اش نداشته باشند و حتی محالت
حاشیه ای و بافت فرسوده مرکز استان از بسیاری از امکانات محروم
باشد ،نشــان می دهد که مدیریت جهادی و بسیجی می تواند باعث
رفع مشکالت ساکنان استان شود .این نوع مدیریت امیدآفرین است و
باعث می شود مشکالت برطرف شود .در راس دولت سیزدهم دیدگاه
جهادی وبســیجی دیده می شود ،اما برخی از مدیران سابق همچنان
در سایر بخش های دولت فعلی حضور دارند که این روحیه و منش
را ندارند و به همین دلیل می بینیم بســیاری از مشکالت همچنان در
اســتان وجود دارد و روند محرومیت زدایی به کندی پیش می رود.
مردم در حوزه های مختلف با مشکل مواجهند و برخی مدیران بنظر
می رســد چندان عزمی برای رفع مشکالت را در استان ندارند و در
روزمرگی غرق شــده اند .بایستی روحیه جهادی ،انقالبی ،بسیجی و
توجه به آرمانهای انقالب و شهدا در جامعه تقویت شود تا منجر به
رفع مشکالت مردم شود .مردم محروم هرمزگان همواره حافظ نظام
وانقالب بوده و هستند و بایستی مدیران نیز پاسخگوی نیازهای شان
باشند و مشکالت شان را در حوزه های مختلف رفع کنند تا عدالت را
در خدمترسانی در حوزه های مختلف شاهد باشند .
زارعی

خبر

انتقاد نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

روند جذب اعتبارات زلزله در هرمزگان کند است

گــروه خبر  //نماینــده ولی فقیه * توسعه صنعت گردشگری فین در
در اســتان هرمزگان گفت :اجرای دستور کار اداره کل صنایع دستی و
پروژههای دولتــی و تزریق اعتبار گردشگری باشد

به بخش فیــن از اهمیت ویژهای
برای توسعه برخوردار است و امری
الزامی محسوب میشود اما عموم
مردم نیز میتوانند در قالب ایجاد
تعاونیهای اقتصادی و با حمایتها
ی دولت گام بزرگی را در
و پشتیبان 
راستای آبادانی بخش فین بردارند .

حجتاالســام والمسلمین محمد
عبادیزاده در جمع نخبگان و مردم
بخش فین با اشاره به کمبود پزشک
در منطقــه ،بیان کرد :در حال حاضر
مبنای تصمیمگیری وزارت بهداشت
جمعیت ساکن در منطقه است که بر
اســاس کد ملی محاسبه میشود در
حالی که منطقه در فصول مختلفی از
سال چندین هزار نفر جمعیت شناور
دارد که باید ارائه خدمات بهداشتی و
درمانی به آنها نیز در تصمیمگیریها
لحاظ شود.نماینده ولی فقیه در استان
هرمزگان ،آمــوزش را یکی از ارکان
مهم تحقق توســعه پایدار دانست و
عنــوان کرد :افزایش ســرانه فضای
آموزشــی یکی از مطالبــات مهم
مردم منطقه است که باید مد نظر قرار
گیرد.

برای توسعه برخوردار است و امری
الزامی محسوب میشــود اما عموم
مردم نیز میتواننــد در قالب ایجاد
تعاونیهای اقتصادی و با حمایتها
ی دولــت گام بزرگی را
و پشــتیبان 
در راســتای آبادانــی بخــش فین
بردارند.
حجتاالســام والمســلمین
عبادیزاده ،با ذکر این نکته که اراضی
ملی یکی از چالشهای اصلی مردم
بخش فین است ،ابراز کرد :اداره کل
منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان
هرمزگان قول مساعد برای حل این
مشکل را با همکاری اداره کل مسکن
و شهرسازی و بنیاد مسکن دادند و با
پیگیریهای بخشدار فین این مشکل
اساسی مردم درآیندهای نزدیک حل
خواهد شد.

حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده،
درحاشــیه بازدید از بام فین ،بر لزوم
ایجاد مرکز گردشگری در این منطقه
تاکید کرد و گفت :به واسطه نزدیکی
فین به مرکز استان هرمزگان ظرفیت
خوبی برای ایجاد مرکز گردشــگری
در این منطقه وجود دارد.وی تصریح
کــرد :اداره کل میــراث فرهنگــی
صنایع دستی و گردشــگری باید با
ایجاد جذابیتهای سرمایهگذاری و
ترغیب ســرمایهگذاران برای توسعه
صنعت گردشگری در فین که دارای
پتانسیلهای زیادی است تالش کند؛
چراکه تحقق این مهم یک قدم فین را
به سمت توسعه پایدار نزدیک خواهد
کرد.
* وزیر کشــور وعده ابالغ اعتبارات
* مشکل اراضی ملی بخش فین حل شد /بازسازی منازل زلزله زده فین و سایه
دغدغه مردم فین در زمستان را دارم
خوش را در روزهای آینده داده است

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان
در ادامــه در دیدار با نخبگان و مردم
فین ،ضمن تاکید بر تقویت وحدت و
انسجام مردم بخش فین ،تصریح کرد:
اجرای پروژههــای دولتی و تزریق
اعتبار به بخش فین از اهمیت ویژهای

وی بــا اشــاره به کندی ســاخت
منازل مسکونی آسیب دیده از زلزله،
خاطرنشــان کرد :انتظار داشتیم که
منازل تخریب شــده در زلزله سال
گذشــته تا زمســتان به اتمام برسد.
بسیاری از اســتانها در کوتاهترین

اجتماع باشکوه دانشجویان بسیجی هرمزگان

زمان ممکن اعتبارات مربوط به زلزله
را جــذب کردهاند امــا روند جذب
اعتبارات زلزله در اســتان هرمزگان
متاسفانه کند است.نماینده ولی فقیه
در اســتان هرمزگان ،با ذکر این نکته
که دغدغه مردم فین در فصل زمستان
را دارم ،افزود :با وزیر کشور در این
خصوص صحبت کردم و مقرر شــد
طی روزهای آینده اعتبارات مربوط
به بازسازی خانههای زلزله زده فین
و سایهخوش به استان هرمزگان ابالغ
شود.
حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده
با ذکر این نکته که فین پتانسیل تبدیل
شــدن به قطب کشــاورزی را دارد،
گفــت :ایجاد مراکــز صنایع تبدیلی
کشــاورزی عالوه بر ایجاد اشتغال
باعث ارزش افزوده و خلق ســرمایه
در منطقه خواهد شــد که همین امر
باعث ارتقاء شــاخصهای اقتصادی
منطقه میشود.

وی با اشــاره به اینکه ظرفیتهای
بخش فین هنوز نقد نشــده اســت،
اظهار کرد :بومگردی میتواند عامل
رونق بخش فین باشد و میتوان گفت
هرچه روی عوامل توسعه گردشگری
این منطقه کار شــود ،خلق سرمایه و
توسعه اقتصاد منطقه صورت خواهد
گرفت و عموم مــردم از آن بهرهمند
میشــوند.نماینده ولی فقیه در استان
هرمزگان ،با ذکر این نکته که اجرای
پروژههای بــزرگ در فیــن مورد
انتظار اســت ،اظهار کــرد :در حال
حاضر بخشــی از مشــکالت مردم
اورژانسی است و نیاز دارد که مدیران
دستگاههای اجرایی به صورت فوری
چارهاندیشی و اقدام کنند.به گزارش
ایسنا ؛ حجتاالســام والمسلمین
عبــادیزاده خاطرنشــان کرد :تمام
مسائل مطرح شده را از طریق مدیران
دستگاههای اجرایی تا حصول نتیجه
پیگیری خواهم کرد .

گروه خبر  //صدها دانشــجوی بسیجی دانشگاههای
هرمزگان امشــب در مراسمی با گرامیداشت  2آذر سالروز
تشکیل بســیج دانشجو و طلبه ،از پدر شهید مجتبی امیری
دوماری بسیجی مدافع امنیت قشــم تجلیل کردند .صدها
دانشجوی بسیجی دانشگاههای هرمزگان در برنامه ویژهای
با عنوان «پیشــگامان رهایی» در مسجد جامع بندرعباس
با گرامیداشــت دو آذرماه سالروز تشکیل بسیج دانشجو و
طلبه از ســوی امام خمینی (ره) ،یاد و خاطره شهید مجتبی
امیری دوماری بســیجی مدافع امنیت در جزیره قشم را که
 30شــهریورماه زخمی و  9مهرماه آسمانی شد را گرامی
داشتند.در این مراسم حجت االســام عبادی زاده نماینده
ولی فقیه در هرمزگان ،مهدی دوســتی استاندار هرمزگان،
سردار اباذر ساالری فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان
و سردار هاشمی از فرماندهان نیروی دریایی سپاه ،روسای
دانشگاههای پیام نور و فرهنگیان هرمزگان حضور یافته و
ســخنرانی کردند  .حجت االسالم عبادی زاده نماینده ولی
فقیه در هرمزگان در این مراسم گفت  :بسیج ریشه در تاریخ
ملت ایران و اســام دارد و آنان که خودشان بی ریشهاند،
سخنانی را خطاب به بسیج میگویند که خودشان شایسته
آن هستند.وی تأکید کرد :بسیجی مرد میدانهای بزرگ و
سخت است و ایران قوی امروز حاصل تفکر بسیجی است
و همین تفکر است که سبب شده تا دشمن با تمامی فشارها
نتواند انقالب اســامی را متوقف کند .سردار اباذر ساالری
فرمانده سپاه امام ســجاد (ع) هرمزگان هم در این مراسم
با اشــاره به جایگاه ویژه بسیج دانشجویی در میان بسیج
اقشار ،عنوان کرد :هرجایی گرهای به کار نظام بیفتد ،بسیج
شاه کلید همه قفلهای بسته است و بسیجی بن بستی ندارد.
وی تصریح کرد :ایستادگی تا پای جان ،دوری از منیت و
تکبر ،اطاعت از رهبری و هوش سیاسی سبب شده تا اقشار
مختلف بسیج ،خاری در چشم دشمنان این سرزمین باشند.
به گزارش فارس ،در بخشــی از این مراسم از پدر شهید
بزرگوار مجتبی امیری دوماری تجلیل و مســتندی مرتبط
با این شــهید امنیت در جزیره قشم پخش شد.دانشجویان
بسیاری پس از پایان مراسم با بوسیدن دست و صورت این
پدر شــهید ،ضمن تفقد از وی ،یاد و خاطره فرزندان او را
نیز گرامی داشتند .

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

کاهش  ۲۱درصدی زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در هرمزگان
گروه خبر  //رئیس کل دادگستری هرمزگان
از کاهــش  ۲۱درصدی زمان رســیدگی به
پرونده های قضایی در این استان خبر داد .

به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ رئیس کل
دادگستری اســتان هرمزگان گفت :در راستای
سیاســت های کالن دســتگاه قضایــی و به
منظور اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه و
اهداف ســند تحول قضایی در خصوص لزوم
بهرهگیری از فناوری و تکنولوژی در مدیریت و
هوشمند سازی اقدامات ،کمیته نظارت ،بازرسی

و ارزیابی الکترونیک استان هرمزگان از ابتدای
بهمنماه  ۱۴۰۰شروع به کار نموده است.مجتبی
قهرمانی یادآور شــد :کمیته مذکور با عضویت
معاونین دادگستری ،مدیر حفاظت اطالعات،
روســای مجتمع های قضایی مرکز اســتان و
مدیران و کارشناسان حوزه معاونت برنامه ریزی
و فناوری اطالعات تشــکیل شده و اهدافی از
قبیل جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع حقوق
مراجعان و همچنین تسریع در فرآیند رسیدگی
مبتنی بر دو اصل سرعت و دقت برای ارزیابی

عملکرد شعب را پیگیری می نماید.وی تصریح
کرد :پس از تأیید شــیوه نامه مکاتبات توسط
کمیته نظارت ،بازرســی و ارزیابی الکترونیک
دادگستری استان هرمزگان ،اعضای این کمیته
اقــدام به تنظیم و ارســال مکاتبات متعدد در
راستای شــاخصهای موردنظر نموده اند و به
طور کلی در شــش ماهه ابتدایی سال جاری
 ۱۲۲۸مکاتبــه یعنی به طور متوســط ۲۰۵
مکاتبه در ماه به شــعب و حوزه های قضایی
استان ارسال شــده است که از این تعداد ۸۹۰

مکاتبه در خصوص شــاخص های  ۶۶گانه
کمیته مذکور می باشــد.رئیس کل دادگستری
استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد :نتایج
و تأثیرات تشــکیل کمیته نظارت ،بازرسی و
ارزیابی الکترونیک بر عملکرد شعب دادسرا و
دادگاه در سراسر استان ،بسیار چشمگیر و مؤثر
بوده است به نحوی که متوسط زمان رسیدگی
بــه پرونده های قضایی با  ۲۱درصد کاهش از
 ۹۱روز در نیمه اول سال  ۱۴۰۰به  ۷۲روز در
مدت مشابه سال  ۱۴۰۱رسیده است .

پشت پرده سیاست
عدلیه علیه شایعه سازان

ســخنگوی قوه قضاییه ۴۰ :نفر از اتباع خارجی در ناآرامی های اخیر بازداشت شدند.
 ۱۱۱۸کیفرخواست درتهران صادر کردیم .در حمله تروریستی ایذه  ۵۷نفر دستگیر شدند.
سخنگوی دســتگاه قضا در حالی پا به نشست خبری خود گذاشت که از آخرین اخبار
درباره ناآرامی های اخیر ســخن گفت و در این میان از صدورهزارو  ۱۱۸کیفرخواست
برای اغتشاشگران در تهران ،بازداشت  ۴۰تبعه خارجی در اغتشاشات و صدور رای قطعی
برای  ۲هزار و  ۴۳۲نفر در این زمینه خبر داد .ستایشی سخنگوی دستگاه قضا که با ادبیات
صریح سخن می گفت به آمار و ارقام بسنده نکرد و در بخش دیگری از سخنان خود با
تاکید بر این که َع َلم خونخواهی خونهای به ناحق ریخته شده در دستان قوهقضاییه است ،به
چهره های شاخص و سلبریتی که با روان جامعه بازی می کنند ،هشدار داد که دستگاه قضا
با آن ها تعارفی ندارد .در ادامه بخش های مهم اظهارات ستایشی سخنگوی دستگاه قضا را
به گزارش میزان می خوانیدَ * :ع َلم خونخواهی خونهای به ناحق ریخته شده در دستان
قوه قضاییه است .بر اساس تدابیر متخذه با سرعت و دقت و با متضمن مولفه صحت ،بدون
چشم پوشی از حق امنیت به وظیفه خود عمل میکنیم و تروریستها را در هر موقعیتی
باشــند به سزای اعمالشان خواهیم رســاند .قوه قضاییه از خون شهدا نخواهد گذشت و
نمیگذارد خون شهدا پایمال شود *.درباره اغتشاشات اخیر طبق آمار ارائه شده در تهران
تاکنون برای هزارو  ۱۱۸نفر کیفرخواست صادر شده است ۴۰ * .نفر از اتباع خارجی که
در اغتشاشات اخیر دخیل بودند و بعضی در کف خیابان هم حضور داشتند ،دستگیر شدند
که تحقیقات درباره پرونده آنها در دست انجام است و مطابق قوانین داخلی کشور با آنها
برخورد خواهد شد.در حمله تروریستی ایذه  ۵۷نفر دستگیر شدند و از این تعداد  ۴۹نفر
بازداشت اند و  ۳نفر با قرار وثیقه و  ۵نفر با قرارکفالت آزاد شده اند *.براساس آمار ارائه
شــده تا صبح روز گذشته در کل کشور برای حدود  ۲هزار و  ۴۳۲نفر رای قطعی صادر
شده است *.نگاه دستگاه قضایی این نیست تا با افرادی که واجد احترام و شرایطی در
جامعه هستند زمانی که مورد انتقادی واقع شدند برخوردی کند که متأثر شوند.همه در مقابل
قانون یکسان هستند این شعار نیست و عمل است .تعامل ،توجه ،رفعت ،کمک ،نصیحت،
تذکر و ارشاد نیز میزانی دارد و مردم نمی پذیرند و از دستگاه قضا مطالبه میکنند که چرا
برخورد نمی شود.نکته درخور توجه این است که بعضی از این افراد به اصطالح شاخص
حرف هایی م یزنند که جامعه را ملتهب می کند و روان مردم را در این شرایط خاص به هم
می زند و موجب میشوند که جوانان این مملکت و عدهای از افراد به سمت خیابان بیایند .
قطع ًا کسانی که سخن بیهوده و غیر مستند بگویند و حرفی بزنند که کالم کذب باشد و مدارکی
برای ارائه اثبات اطالعاتشان ارائه نکنند دستگاه قضایی با این اشخاص برخورد میکند.
* همکاران در حوزه ضابطان عام و خاص( ســربازان گمنام امام زمان (عج)) خدمات،
اقدامات و برنامه های موثری داشته اند و با هدایت و مدیریت تشکیالت قضایی ،در حوزه
مجتمع قضایی اقتصادی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در آبان ماه  ۲۱نفر به اتهام اخالل
در نظام اقتصادی از طریق معامالت بدون مجوز دستگیر و تفهیم اتهام شده اند همچنین قرار
تامین قانونی مناسب و متناسب با جرم برای این افراد صادر شده است .

تجهیز نداجا به بالگرد هجومی و پهپادهای  2000کیلومتری

امیر ایرانی در پاســخ به سوال خراسان:آمریکا خالف تعهد عمل کند
دوباره شناورهای بدون سرنشینشان را جمع آوری می کنیم .فرمانده
نیروی دریایی ارتش با اشاره به این که به زودی بالگردهای هجومی
و پهپادهای برد بلند به نیروی دریایی ارتش ملحق میشــوند ،گفت:
برای اولین بار بالگردهای هجومی دریایی را در اختیار خواهیم گرفت
که در عملیات های دریایی به ویژه اسکورت شناورها کمک شایانی
خواهد داشت همچنین در حوزه پهپادی ،پهپادهای بهروز با برد بیش
از  ۲هــزار کیلومتر را به نیروی دریایی ارتــش الحاق خواهیم کرد.
وی با اشــاره به اهمیت الحاق پهپادهای بــرد بلند به نیروی دریایی
ارتش افزود :الحاق پهپادهای برد بلند به این مفهوم اســت که نیروی
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در هر نقطهای از جهان
که قرار دارد حداقل شــعاع بیش از  ۲هزار کیلومتری خود را تحت
پوشــش می گیرد  .البته پیشتر ناودسته پهپادبر را رونمایی کردیم که
این توانمندی را ایجاد کرده که در لحظه صدها پهپاد را در پهنه آبها
به پرواز دربیــاورد و مأموریتهای مختلفی را با آنها مدیریت کند.
به گزارش خراســان امیر دریادار شهرام ایرانی در آستانه هفتم آذر ،
روز نیروی دریایی ارتش در نشست خبری با اشاره به توان این نیرو
در حــوزه های مختلف تاکید کرد :امروز ما در قالب ســه فرماندهی
اقیانوسی شامل فرماندهی اقیانوسی هند ،فرماندهی اقیانوسی اطلس
و فرماندهی اقیانوســی آرام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران در حال انجام وظیفه هستیم و ناوگروههای رزمی ما برای امنیت
کشتیرانی و منافع نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در حال اجرای
ماموریتهای خود هســتند.فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد:
افزایش تــوان و آمادگی رزمی به عنــوان مهمترین فرمان فرمانده
معظم کل قوا به نیروهای مسلح اســت و در دریا در همه حوزههای
زیر سطح ،سطح و هوا در بخش کشف و شناسایی ،درگیری و انهدام
دشمن به لطف خدا و با توان دانشمندان جوان ،شرکتهای دانشبنیان
و عزیزان نخبه خود شاهد پیشــرفتهای بسیار خوبی بودیم که این
دســتاوردها به زودی به بدنه عملیاتی نیروی دریایی ارتش در منطقه
دوم دریایی والیت نداجا در جاسک الحاق میشود.ایرانی با اشاره به
رزمایشهای پیــش روی این نیرو ،گفت :در ماههای آینده رزمایش
مرکب در دریای عمان و اقیانوس هند برگزار خواهد شد.وی درباره
مأموریت ناوگــروه  ۸۶نیروی دریایی ،تصریح کرد :ناوگروه ما برای
تأمین امنیت کشــتیرانی در تنگه ماالگا مأموریت دارد .ما اکنون در
اقیانوس آرام هستیم و آمادگی حضور در همه اقیانوسها را داریم .

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاســخ به سوال خراسان درباره اعالم
آمریکا برای اســتفاده از تعداد زیادی شــناورهای بدون سرنشین در
منطقه ما ،اظهار کرد :این شــناورهای بدون سرنشین ایمنی دریانوردی
را به خطــر انداخته اند و ما پیش از این ،شــناورها را جمع کردیم و
چون آمریــکا تعهد داد آن ها را بازگرداندیم ولی اگر دوباره این اتفاق
بیفتــد ،طبق قوانین بین المللی از دریــا جمع آوری خواهیم کرد چون
این شــناورها امنیت دریانوردی را به خطر میاندازند و خطری برای
کشــتیهای تجاری و نفتکش هستند.فرمانده نیروی دریایی ارتش در
پایان خاطرنشان کرد :دشمن ســعی کرد منطقه شمال اقیانوس هند و
کانال ســوئز را امنیتی کند و مرکز امنیتی منطقه در چابهار برای تأمین
امنیت دریایی ایجاد شــد تا کشورهای عضو آیونز و دیگر کشورها که
مایل باشند ،برای تأمین امنیت منطقه حضور داشته باشند .
انعکاس

خانــه ملت خبر داد :رئیس کمیســیون آموزش مجلــس در واکنش به
برخی اخبار مبنی بر ثبت طرحی درباره «ممنوع الخروجی دانشــجویان
هنجارشــکن» ،گفت :چنین طرحی در دســتور کار صحن یا کمیسیون
آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس قرار ندارد .گویا در قالب پیش طرح
در سامانه قانون گذاری نمایندگان پیش نویس طرحی بارگذاری شده حتی
هنوز به مرحله جمع آوری امضا از نمایندگان نیز نرسیده است .در صورت
وجود چنین طرحی قطعا کمیسیون آموزش درباره آن نظر مثبت نخواهد
داشت .
نامه نیوز مدعی شــد  :هدایتا ...خادمی ،فعال سیاسی اصولگرا گفت:
اگر آقای رئیســی امروز عصبانی و ناراحت است ،شاید علتش این باشد
که گرفتار کابینهای شــده که به اهداف انتخاباتی او و کشور ضرر میزند،
در عین حال این افراد مثل آش کشک خاله میمانند که باید حتما باشند و
آقای رئیســی نیز باید از همین ها استفاده کند .در واقع او گرفتار تیمهایی
شد که در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت شایستگی قرار گرفتن در
مسئولیت های کالن اجرایی را نداشتند .
جماران نوشت :آیت ا ...سید مصطفی محقق داماد گفت:واقعیت این است
که بنده چون در مواقعی بیانیههایی میدهم و به آن توجه نمیشود ،جز این
که عدهای زبان دریده یا کودکان ناشســته لب از شیر به میدان میآیند و
بیانیه علمی که
شروع به انتقاد میکنند ،بهرهای دیگر نصیبم نشده است.مانند 
به تازگی دادم ،پیشنهاد به شناخت درست از امربه معروف و نهی از منکر
و بازخوانی آن را دادم .افرادی هستند که با توهین و فحش پست میگیرند
و مهمترین پله نردبان ترقی آنها توهین به دیگران است .به نظرم علت آن
«عدم تربیت» است .

تازه های مطبوعات

کیهان  -این روزنامه با تیتر جنجالی و عجیب «ایران  ،2انگلیس ،اسرائیل،
آل سعود ،وطن فروشان داخلی و خارجی  » 6که واکنش های زیادی را نیز
به همراه داشــت درباره بازی اخیر انگلیس و ایران نوشت :جریان سیاسی
 رسانهای عمدتا لندننشی ن با همراهی و هماهنگی وطنفروشان داخلی ازسلبریتیهای سینمایی و ورزشی گرفته تا رسانههای زنجیرهای و کانالهای
تلگرامی و حتی چه رههای سیاسی مدعی اصالحطلبی ،دست به دست دادند
تا ویرانی روحیه کادر فنی و بازیکنان را برای حریفان و در واقع کارفرمایان
خود تضمین کنند.
اطالعات  -متأسفانه برخی مقامات و اصحاب قدرت و رسانه و منبر و خطابه
چنین گمان میکنند که اصو ًال هر آن چه شاهد آنیم محصول جنگ رسانهای
دشمنان قسم خورده ایران و نظام است و در این طرف هیچ گرهی یا غفلت و
اشتباهی در کار نبوده و نیست.اگر مشکالت جامعه را درست نبینیم و اگر گمان
کنیم که مردم از ســر سیری گالیه دارند یا همه چیز خوب است و ما چقدر
خوشبختیم ،ره به خطا بردهایم.
رسالت -محمدکاظم انبارلویی ،فعال سیاسی اصولگرا گفت:حداکثر ۱۰درصد
شــهرهای ایران درگیر ماجرای فتنه اخیر هستند ،اما گزارش بی بی سی و
رسانه های آمریکایی اصرار دارند بگویند این به اصطالح جنبش سراسری
است و هیچ سندی هم برای این ادعای خود ذکر نمی کنند.
تحلیل محمدرضا تاجیک از حوادث اخیر :با پدیده منحصر به فردی مواجهیم

محمدرضــا تاجیک از نظریهپردازان سیاســی فعال دربــاره اعتراضات و
ناآرامی ها در کشــور گفت« :با یک پدیده تحلیلناپذیر مواجه هستیم که در
هیچ قالب نظری قرار نمیگیــرد و اگر بخواهیم آن را در قاب و قالب نظری
قرار دهیم ،تحریف میشــود .هیچ نظریه جامعهشناختی یا سیاسی نمیتواند
توضیح اش دهد .من معتقدم حقیقت این واقعه را هیچگاه نخواهیم شناخت،
چون این واقعیت نوعی آنتولوژی یا هستیشناسیِ در ُشدن دارد و هر لحظهاش
واقعه دیگری است .نمیتوانیم سهبُعدی تماشایش کنیم .هر لحظه بُعد جدیدی
به خودش میگیرد ».تاجیک گفت«:ناخودآگا ِه معطوف به زندگی که سرکوب
شده ،دارد بازمیگردد .کسی که وارد فضا میشود پر از هیجان است .خیابان،
تئاتر کنشگری و بازیگری و دیدهشدن اوست ،یک تئاتر خیابانی و تئاتر مواجهه
است .یعنی سوژه دارد کف خیابان و روی پشتبام یا هر مکان دیگر پرفورمنس
انجام میدهد؛ سوژهای که هم توپولوژیک و هم توپوگرافیک است؛ یعنی هم
در فضا و هم در مکان عمل میکند .این جنبش در کنار تهدیدش ،یک فرصت
بسیار مهم تاریخی است .در مقاطع مختلف تاریخی ،دولتها نیازمند یک تلنگر
هستند که میتواند دو چهره داشته باشد؛ یکی اینکه طرف غش میکند و چهره
دیگر اینکه به قول حافظ یک رگش هشیار میشود» .

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

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

جنوب کشور

سرویس اســتان ها -کرمان //استاندار کرمان
در بازدید از شرکت فرش کرمان و گالیه بانوان
قالیباف از عدم برخورداری از مزایا و بیمه ،به آنها
پیشنهاد داد بیمه خویش فرما بشوند .

محمدمهدی فداکار از برخی پروژه های شــهری
کرمان بازدید کرد.بررســی وضعیــت میدان ارگ
مقصد اول اســتاندار کرمان بود که در این بازدید
اعالم شد فاز اول میدان ارگ در  ۲۲بهمن امسال به
بهره برداری می رسد و برنامه خاصی برای تعامل
اجتماعی در این مســیر تعریف شده است.فریدون
فعالی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان
کرمان نیز گفت :مسیر میدان ارگ ،بازار ،گلبازخان
و خیابان تجلی به محــور فرهنگی تبدیل خواهد
شد.
شــهردار کرمــان هفت روز قبــل در بازدید از
پروژه های شــهری تاکید کرد :طبق طرح تفصیلی
قانونا مــی توانیم از ورود خودروها به میدان ارگ
جلوگیــری کنیم اما در کوتاه مدت بنایی بر ممنوع
کــردن ورود خودروها به اطراف میــدان نداریم
و پس از آماده ســازی پیاده راه ،کف ســازی و
تکمیل پارکینــگ ها و  ...میــدان ارگ پیاده راه
می شود.بنابراین گزارش ،شرکت فرش مربوط به
دوره پهلوی است و در بلوار باستانی پاریزی شهر
کرمان واقع شــده و این اثر در تاریخ  ۲۸فروردین
 ۱۳۸۰بهعنــوان یکی از آثار ملــی ایران به ثبت
رسیده است و سند این شــرکت به نام مرکز ملی
فرش اســت و در حال حاضــر  ۳۰بافنده در آن
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بیمه خویش فرما شوید
مشغول به کار هستند و ساالنه حدود  ۲۰۰مترمربع
قالی می بافند.جمعی از این بافندگان جلوی استاندار
را گرفته و درباره وضعیت شغلی خود گالیه هایی
داشــتند و یکی از آنها خطاب به استاندار گفت :ما
از ســال  ۱۳۹۴در اینجا قالــی می بافیم و بیمه و
مزایایی دریافت نمی کنم .حتی عیدی هم به ما داده
نمی شــود و حقوقمان براساس میزان بافت فرش
اســت .یکی دیگر می گوید :برخی بیمه بافندگی
هســتند اما بافنده نیســتند و ما که بافنده هستیم،
بیمه نیستیم که استاندار به آنها پیشنهاد کرد که بیمه
خویش فرما شوند.یکی دیگر از بافندگان می گوید:
به دلیل نداشتن مستندات شغلی ،بانک ها به ما هیچ
وامی نمی دهند که استاندار کرمان قول مساعد برای
دادن تسهیالت کم بهره به آنها را داد.فداکار در پی
درخواست بانوان قالیباف ،سفر مشهد به آنها هدیه
داد.
در ایــن بازدیــد مهدی حســینی نــژاد رئیس
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان کرمان
اظهار کرد :شــرکت فرش  ۲۵ســاله و به صورت
قــرارداد  BOTبــه ســرمایه گــذار واگــذار
می شود و می تواند بخشی از آن را باغ موزه فرش
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و استفاده های دیگر اما با حفظ کاربری داشته باشد.
بازدید از بیمارستان مرسلین مقصد بعدی استاندار
بود.
ایــن مکان مربوط به دوره قاجــار و در خیابان
باســتانی پاریزی ـ جنب شرکت فرش ایران واقع
شــده و در تاریخ  ۲۶آبان  ۱۳۷۵بهعنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسیده و اکنون متروکه است.
حجت االسالم جاللی مدیرکل اوقاف و امور خیریه
استان کرمان در این بازدید می گوید :به دلیل نیت
واقف ،این مکان فقط باید مرکز درمانی باشــد و
تغییر کاربری آن غیرممکن است.اســتاندار کرمان
در این بازدید پیشــنهاد داد کــه این مکان مرمت
و بازســازی و به دانشــگاه طب ســنتی و انواع
کلینیک ها تبدیل شود و در این حین مدیرکل امور
خیریه و اوقاف استان کرمان گفت که پیشنهاد ما این
است به صورت مشارکتی با خیرین حوزه سالمت
اینجا یک مرکز درمانی جدید بشود .محمدمهدی
فداکار در پایان بازدیدها درمورد پیاده راه شــدن
میدان ارگ می گوید :پیاده راه کردن برخی از نقاط
تاریخی و فرهنگی شهر شیوه خوبی است و این کار
در برخی از نقاط کشور انجام شده و تجربه موفقی

تجهیز  ۹۲درصد چاههای کشاورزی یزد به کنتور هوشمند
علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
معاون حفاظت و بهرهبرداری شــرکت آب
منطقهای یزد بر هــدف گذاری کاهش ۲۰۰
میلیون مترمکعبی مصرف آب در استان تا
سال  ۱۴۰۵در راستای سازگاری با کم آبی،
از تجهیز  ۹۲درصد چاههای کشــاورزی و
 ۶۵درصد صنایع به کنتورهای هوشمند آب
تاکنون خبر داد .

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ جواد منصوری
در نشست با خبرنگاران که با موضوع آشنایی
با کنتورهای هوشــمند آب برگزار شد ،اظهار
کرد :ســند سازگاری با کم آبی در فاز نخست
با تدارک اقدامات و تدوین برنامهها و وظایف
مختلف برای دستگاههای مرتبط در نظر دارد
تا افق ســال  ۱۴۰۵در ســه بخش صنعت،
کشاورزی و شــرب استان ،میزان مصرف آب
را به میزان  ۲۰۰میلیون مترمکعب کاهش دهد.
وی هدف از تدوین این سند را به صفر رساندن
میزان افت ســطح آبخوانهای استان تا سال

 ۱۴۰۵ذکــر کرد و گفت :البتــه امیدواریم در
ســالهای پس از آن نیز تراز را مثبت و منجر
به افزایش ســطح سفرههای آب زیرزمینی در
استان شویم.منصوری یادآور شد :در دورانی
نه چندان دور ســطح آبهــای زیرزمینی در
اســتان کویری یزد به نحوی بود که چاههای
چهل گزی(متری) در این دیار معروف بود ولی
اینک عمق آبدهی چاهها در شهر یزد به  ۸۰تا
 ۱۰۰متر و در برخی نقاط استان حتی به ۳۰۰
متر نیز رسیده است.
وی گفت :به همین دلیل و در راستای تعادل
بخشی ســفرههای زیرزمینی در استان نصب
کنتورهای هوشمند در دستور کار قرار گرفت
که تاکنون در بخش کشــاورزی  ۹۲درصد از
چاههای کشاورزی استان و در بخش صنعت
نیز  ۶۵درصد از صنایع به کنتورهای حجمی
تجهیز شدهاند.
وی در مورد نحــوه عملکرد این کنتورهای
آب نیز خاطرنشان کرد :این کنتورها در حال

حاضر براســاس میزان آب تخصیص یافته به
مصرف کننده که از سوی شرکت آب منطقهای
و براســاس سند سازگاری با کم آبی هر ساله
تعیین میشــود ،ضمن نمایش حجم آب در
اختیــار ،میزان آب مصرف شــده ،میزان دبی
و حتی مقدار مصرف بــرق ،مدیریت مصرف
ســاالنه را در قبال حجــم آب در اختیار به
مصرفکننده واگذار می کند.
معاون آب منطقهای یزد عنوان کرد :سعی داریم
با نصب سامانه آنالین ،مشکالت و تخلفات در
این حوزه را بهصورت بر خط پایش کنیم.وی
با بیان این که تمام دستگاههای ذیربط اعم از
جهادکشاورزی  ،سازمان صمت و دیگر بخشها
در تدوین سند سازگاری با کم آبی اعمال نظر
کردهاند ،گفت :خوشبختانه همکاری خوبی از
سوی کشــاورزان و صنعتگران استان در این
زمینه صورت گرفته اســت و آب منطقهای در
کنار اقدامات ســایر دســتگاهها برای کاهش
مصرف ،بهصورت پلکانی حجم متناســب با

سال بیست و یکم شماره 4036
خبری

استاندارخوزستان عنوان کرد

بــوده و این کار به حفظ آثــار تاریخی نیز کمک
می کند.او با ابراز امیدواری از احیاء بیمارســتان
مرسلین در آینده نزدیک عنوان کرد :برای شرکت
سهامی فرش نیز باید ســرمایه گذار جذب شود.
استاندار کرمان در پاسخ به این مطلب که بسیاری
از آثار تاریخی استان کرمان وقف هستند و برخی
از آنها رها و متروکه شده اند ،آیا استانداری کرمان
برای ســاماندهی ایــن مهم اقدامی کرده اســت؟
می گویــد :اگر این مکان ها وقــف نبودند اکنون
آثاری از آنها وجود نداشت و برخی از آنها درحال
بازسازی هستند اما بعضا برخی از آنها بد استفاده
شده است.

مصرف را به صورت ســاالنه تعیین میکند تا
ت چاههای مورد استفاده به تدریج
اضافه برداش 
کاهش یابد.
منصوری در پایان نیز ابراز کرد :حجم پایش
شده طی این سالها نشان میدهد که علیرغم
کاهش توان آبدهــی چاهها ،تنها در بخش
کشاورزی ساالنه تا پنج درصد کاهش مصرف
را در استان داریم.
به گفته این مســئول ،آمارها نشان میدهد
که میزان برداشت آب در بخش کشاورزی در
ســال  ۱۳۸۵معادل  ۱۵۰۰میلیون مترمکعب
بوده ولــی این میزان در ســال  ۱۳۹۸و قبل
از اجرای سند ســازگاری در استان به ۹۰۰
میلیون مترمکعب رسیده بود که بیانگر کاهش
توان آبدهی چاهها به دلیل خشکسالیهای
متوالــی و افزایش درجه حرارت هوا بوده لذا
هدف غائی ما کمک بــه حفظ منابع موجب
برای نسلهای آینده است.گفتنی است؛ در این
نشست «ســیدعلی اوهب» رئیس گروه طرح
احیا و تعادلبخشــی شرکت آب منطقهای یزد
نیز توضیحاتی در این باره ارائه کرد .

آگهیماده۱۰آئینانهماقنونالحاقموادیهباقنونساماندهیقسمتیازمستثنیاتباقیماندهپالک۱۷-٧٦اصلیشهرزیارتعلیبخشرودخاهنرودان

امالک ذیل در اجرای تبصره  ۱ماده  ٤و تبصره  ٤ماده  ۸قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و همچنین عدم شمول مورد تقاضا در تبصره ماده ۵
آئین نامه مزبور گردیده است لذا به استناد ماده  ۱۰قانون اخیرالذکر یک نوبت آگهی تا چنانچه شخصی نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض
داشته باشد اعتراض خود را ظرف مدت  ۲۰روز از تاریخ الصاق به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک رودان تسلیم و ظرف مدت یک ماه
قوهقضائیه
از تاریخ تسلیم اعتراض خود به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد
سازمانثبتاسنادوامالککشور
و امالک رودان تسلیم نماید در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره مزبور عملیات ثبتی
ک
اداره لثبتاسنادوامالکرهمزگان
با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد .مضافا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
( )۱صدیقه شبانی فرزند ابراهیم به ش ش  ، ۴۹۰ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  ۷۰.۲۸متر مربع قطعه اول تفکیکی واقع در رودخانه زیارتعلی
رودان با حدود اربعه شماالً بطول  ۶.۱۰متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان شرق ًا بطول  ۱۱.57متر دیواریست به باقیمانده پالک  ۷۶فرعی از - ۱۷اصلی جنوب ًا بطول ۶.۰۹
متر دیواریست به باقیمانده غرب ًا بطول  ۱۱.۵۰متر دیوایست اشتراکی به باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد .
( )۲طاهره شبانی فرزند ابراهیم به ش ش  ،۷۴۲ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  ۶۹.۸۹متر مربع قطعه دوم تفکیکی واقع در رودخانه زیارتعلی رودان با حدود اربعه شماالً
بطول  ۶.۱۰متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان شرق ًا بطول  ۱۱.۵۰متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده پالک  ۷۶فرعی از  ۱۷اصلی جنوب ًا بطول  ۶.۰۹متر دیواریست به
باقیمانده غرب ًا بطول  ۱۱.۴۴متر دیوایست به باقیمانده حقوق ارتفاقی دارد .
( )۳اسحق خادمی فرزند حسین به ش ش  ، ۱۴ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  ۳۷.۱۵متر مربع قطعه سوم تفکیکی واقع در رودخانه زیارتعلی رودان با حدود اربعه شماالً
بطول  ۹.۲۴متر دیواریست اشتراکی با باقیمانده پالک شرق ًا بطول  ۴متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان جنوب ًا بطول  ۹.۳۴متر دیواریست اشتراکی با باقیمانده پالک غرب ًا
بطول  ۴متر دیوایست به باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد  42 .م/الف  -تاریخ انتشار 1401/09/03 :

یحیی شیروانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان رودان

آگهی حصروراثت

احترام ًا به استحضار می رساند خواهان محمد صدیق سلیمی پور فرزند حسن با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان
حسن سلیمی پور فرزند عبداله به تاریخ 1378/7/14به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
 -1فاطمه سبزه وار فرزند محمد متولد  1348/4/1به ش.ش  10همسر مرحوم  -2.سعید سلیمی پور فرزند حسن متولد  1369/6/30به ش.ش
 4700015594فرزند مرحوم  -3.محمد صدیق سلیمی پور فرزند حسن متولد  1378/5/15به ش.ش  4700077948فرزند مرحوم .
 -4سهیل سلیمی پور فرزند حسن متولد  1372/8/16به ش.ش  4700042354فرزند مرحوم  -5.رخساره ایمانی بوچیرفرزند عبدالرحمن متولد
 1325/8/10به ش.ش  1214مادر مرحوم  -6.عبداهلل سلیمی پور فرزند محمد متولد  1316/8/1به ش.ش  28پدر مرحوم  .و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

حامد کامران  -شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

مفقودی
برگ سبز خودرو پژو پارس مدل  1397به
شماره موتور 124 K 1223077و شماره شاسی
 NAAN21VE7JH 344477به شماره انتظامی
 84ایران 832ط 23به نام مرضیه السادات منصور کریمی
فرزند سید زمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است

مفقودی نوبت دوم
سند ماشین نوع خودرو  :وانت تک کابین سیستم
و تیپ  :تویوتا هایلوس )۴*۲(۲۷۰۰مدل۲۰۱۳:
شماره موتور  2 TR7473314شماره شاسی
 MR0CX19G62609877پالک  ۴۹۶۷۲ :شخصی
قشم رنگ نوک مدادی نام مالک  :فاطمه کامجوطولی
سند ماشین مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است

شــهردار کرمان در این بازدید حضور نداشــت.
گفتنی است ۲۴ :آبان ماه مقرر بود که استاندار کرمان
از پروژه های شهری کرمان بازدید کند در آن بازدید
شهردار بود اما فداکار نیامد و همچنین در سفر وزیر
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استاندار
و ضرغامی از پروژه بام کرمان بدون حضور شهردار
بازدید کردند .این اتفاقات این ســوال را پیش می
آورد که آیا بین شهردار و استاندار کرمان اختالف و
تنشی پیش آمده است؟
به گزارش ایسنا ؛ محمدمهدی فداکار پس از تاخیر
 ۶۵دقیقــه ای ،به میدان ارگ محل آغاز بازدید از
پروژه های شهری کرمان حضور یافت .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر:

تعرفه صادرات گوجهفرنگی
به  ۶۰۰۰تومان بازگشت
سید ابوالحسن جعفری سرویس اســتان ها  //رئیس
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از بازگشت تعرفه
صادرات گوجهفرنگی از  ۱۳هزار و  ۴۰۰تومان به ۶هزار
تومان خبر داد .

به گزارش خبرنگار دریا ؛ نوذر منفرد از بازگشــت تعرفه
صادرات گوجهفرنگی به مصوبــه خرداد خبر داد و گفت:
تعرفه صادرات گوجه فرنگی از  ۱۳هزار و  ۴۰۰تومان به
 ۶هزار تومان برگشت و تمامی گمرکها موظف به اجرای
آن هستند.
وی با تاکید براینکه تعرفه تعیین شده خاص گوجه کاران
و تجار بوشهر اســت ،تصریح کرد :این امکان وجود دارد
که طی روزهــای آینده تعرفــه مورد تجدیــد نطر واقع
شود.
برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر از
ســطح ۱۱هزار و  ۴۰۰هکتار سطح زیر کشت از  ۱۵آبان
آغاز و پیش بینی میشــود امسال  ۶۰۴هزار تن محصول
برداشت شود .

ضرورت توجه به مناطق حاشیهای
و کمبرخوردار
حسن ســیالوی سرویس اســتان ها  //استاندار
خوزســتان با تاکید بر ضرورت ترســیم برنامه جامع
توسعه متوازن در اســتان گفت :توجه به مناطق کمتر
توســعه یافته از اهمیــت ویژهای برخوردار اســت؛
بنابرایــن باید برنامه جامعی صورت گیرد تا توســعه
متوازن را در استان داشــته باشیم و مشکالت مناطق
مختلف احصا شــود تا مطالبات مردمی محقق کنیم .
به گزارش خبرنگار دریا ؛ صادق خلیلیان در نشســت
شــورای برنامهریزی و توسعه خوزســتان با اشاره به
میزان پیشرفت طرحهای توسعهای مرتبط با شهرستان
اندیکا مصوبات سفر رئیس جمهور به شهرستان اندیکا
اظهار کرد :خوشبختانه برخی از این طرحها مصوب و
اجرایی شــدند ،برخی دیگر نیز در شرف اجرا هستند؛
موانع اجرای ســایر طرحهای باقیمانده نیز باید احصا
شــود .وی با تاکید بر ضرورت ترســیم برنامه جامع
توســعه متوازن در استان خوزســتان افزود :توجه به
مناطق کمتر توســعه یافته از اهمیت ویژهای برخوردار
اســت؛ بنابراین باید برنامه جامعی صــورت گیرد تا
توسعه متوازن را در اســتان داشته باشیم و مشکالت
مناطق مختلف احصا شــود تا مطالبات مردمی محقق
کنیم.استاندار خوزستان با اشاره به خدمات ارائه شده
از ســوی دولت سیزدهم افزود :دولت سیزدهم از زمان
ورود تالشهای بســیاری داشته است و در یک سال
اخیر خدمات بسیار خوبی ارائه شده است.خلیلیان بر
فعالسازی کارگروه در جهت توسعه مناطق حاشیهای
و ک م برخوردار تاکید کرد و ادامه داد :توسعه در استان
خوزستان باید همه جانبه باشــد؛ لذا توجه به مناطق
حاشیهای و کمتر برخوردار ضروری است.الزم به ذکر
است در این نشســت طرح توسعه شهرستان اندیکا و
طرحهای پیشنهادی آن در حوزههای مختلف عمرانی،
اقتصادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و… ذیل مصوبات
سفر رئیس جمهور مطرح شــد؛ همچنین طرح جامع
تفضیلی صالح شــهر در این نشست بررسی شد.گفتنی
اســت؛  ٢هزار و  ٣٨۴میلیارد تومان از مصوبات سفر
رئیس جمهور به طرح توسعه اندیکا اختصاص یافت.در
ح مختلف خدماتی ،گردشگری
ادامه این نشست  ١۵طر 
و کشاورزی در جهت افزایش تولید بررسی و تصویب
شد .

آگهی مزایده (نوبت اول)

شعبه سوم اجراي احكام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب درخواست اجراي حكم و شماره دادنامه مربوطه  140140390000910833محكوم
عليه آقاي يوسف عبدالهي پور محکوم است به پرداخت  22/800/000تومان در حق محکوم له خانم سهیال شمسائی پور فرزند صالح گردیده است
که در راستاي اجرای حکم یکدستگاه وانت مزدا دو کابین کارا  2000به شماره انتظامی 78ق 643ایران  84شرح ذیل از طریق مزایده بفروش میرسد :
موضوع مزایده :یکدستگاه وانت مزدا دوکابین کارا  2000به رنگ نقراي -ابي به شماره انتظامي 643ق  78ایران  84مدل  1398به رنگ نقره اي -ابي
قوه قضائیه
جم
گس
ت
ه
م
شماره موتور ( )6248وشاسي ( )275962در پارکینگ میالد دارای پالک بود .قسمت هاي مختلف بدنه منجمله جلو چپ و راست آثار برخورد و داد ری ور ی اسال ی اریان
تصادف وجود دارد و بصورت غیر حرفه ايي باز سازي شده است.اثر برخورد بر روي سپر جلو و عقب قابل رویت است و بر روي گلگیر عقب و جلو
چپ وراست تاثیر گذاشته است.با توجه به مدل وانت  1398و شرايط جوي منطقه رنگ بدنه شفافیت اولیه را ندارد موتور آماده به کار نبود ،سویچ در پارکینگ نبود برابر بررسي
سيستمي شماره گذاري راهور هیچگونه تعویض موتور ويا شاسي صورت نگرفته و به نظر فابریک هستند  .تا مهر سال  1401داراي بيمه شخص ثالث است
برابر بررسي به عمل آمده از اجرائیات راهور تا این تاریخ ركوردي ميني بر تخلف راهنمايي و رانندگي براي وانت مزدا درج نشده است .هزینه پارکینگ روزانه مبلغ  88/000ریال
بوده و در مورخه  1401/5/09به پارکینگ منتقل شده است.
ارزش پایه  :مبلغ  2/700/000/000ریال به حروف دویست هفتاد میلیون تومان
در ضمن کليه هزينه هاي عوارض مالیات هزینه پارکینگ مراحل تعویض پالک وسایر هزینه ها از جمله :تعویض پالک ،هزینه پارکینگ عوارض شهرداري  ،ماليات ،خالفي
،عوارض آزاد راهي ،بيمه وغيره بر عهده خریدار می باشد .ارزش اعالمي فوق الذكر بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود .
* فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه باشد .
* كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
* پیشــنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  10درصد مبلغ ارزيابي شــده را بصورت ســپرده نقدي بحســاب شماره
IR220100004062012907685962نزد بانک ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .
* اجراي احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
 -5مزایده در ساعت  9صبح مورخ 1401/9/ 21در محل دفتر شعبه سوم اجراي احكام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل مي آید و برنده کسي است که باالترین قیمت
را پیشنهاد نماید .
 -6در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داري نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده
حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده براي کسب اطالع بیشتر
میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .
امامي -دادورز سوم اجراي احكام حقوقی دادگستري بندرعباس

آگهی ماده  3اقنون اقنون تعیین ت کلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی

نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره  140160323136001154مورخ 1401/08/15
تصرفات مالکانه خانم ماندانا جمالی زاده فرزند یعقوب تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت  162/87متر مربع قسمتی از پالک  2فرعی از
 - 4948اصلی واقع در سید کامل بخش یک بندرعباس به استناد ماده  1و ماده  3قانون مذکور به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس
قوهقضائیه
از انتشار آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
سازمانثبتاسنادوامالککشور
از
فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت براساس مفاد رای فوق در حدود
و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت
یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به
صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 1401/278 .م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1401/09/03 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/19 :

ابوالحسن دستوری

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس  -منطقه یک

آگهی موضوع کد  914مجموهع بخشناهم اهی ثبتی

برابر درخواست شماره  1/19801مورخ  1401/08/15خانم فریبا نیکخواه خواجه عطایی وکیل وارث مالک ششدانگ یکباب خانه پالک  -142اصلی واقع در
محله خواجه عطا بخش یک بندرعباس مبنی بر طول متراژ ششدانگ پالک مزبور درتاریخ  1401/09/20ساعت  9صبح در محل انجام خواهد شد لذا با عنایت
به اعالم متقاضی مبنی بر مشخص نبودن آدرس مالکین مجاور بدین وسیله در اجرای کد  914مجموعه بخشنامه های ثبتی جهت اطالع مجاورین آگهی شده تا
چنانچه هریک از مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود قائل میباشد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور یابند  ،بدیهی
است عدم حضور مانع از انجام عملیات تعیین متراژ و صدور سند بنام متقاضی نخواهد بود  1401/282 .م/الف  -تاریخ انتشار 1401/9/03:

ابوالحسن دستوری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه یک

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

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

پنجشنبه  3آذر 1401
 29ربیع الثانی 1444
سال بیست و یکم شماره 4036

با دستور ویژه قضایی صورت گرفت

ترخیص  ۱۶تن مواد اولیه تولید انواع آنتی بیوتیک از بندر شهید رجایی
گروه خبر  //رئیس کل دادگستری هرمزگان
از ترخیص فوری محموله  ۱۶تنی مواد اولیه
تولید انواع آنتی بیوتیــک و بیش از یک
میلیون و دویست هزار عدد اسپری تنفسی
از بندر شــهید رجایی بندرعباس با دستور
ویژه قضایی و برای تأمین نیاز کشور خبر داد .

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

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

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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

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

بــه گزارش خبرنــگار دریــا ؛ رئیس کل
دادگستری هرمزگان در چهل و ششمین بازدید
خود از گمرک شهید رجایی بندرعباس ،ضمن
نظارت بر فرآیند امــور در بزرگترین گمرک
کشــور ،با حضور در سالن مراجعات عمومی
با مسئولین گمرکات استان و تعدادی از فعالین

حــوزه تجارت به دیــدار و گفتگو پرداخت.
همچنین نهمین جلسه ســتاد پیگیری اجرای
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی اســتان
هرمزگان ،به ریاســت رئیس کل دادگستری
اســتان و با حضور دادســتان مرکز استان،
ناظــر گمرکات ،مدیر گمرک شــهید رجایی
بندرعباس ،رئیس اداره اســتاندار هرمزگان،
نماینده سازمان غذا و دارو در دانشگاه علوم
پزشکی استان ،جمعی از مســئولین بنادر و
گمرکات و نمایندگان برخی از شــرکت های
فعال در زمینه داروســازی (وارد کننده دارو و
مواد اولیه دارویی) در محل ســالن کنفرانس
گمرک شهید رجایی بندرعباس برگزار شد.
در این جلســه؛ ضمن بررســی میزان اقالم
دارویی موجــود در گمرک شــهید رجایی
بندرعبــاس و ارزیابی اقدامات بندر و گمرک
در این خصوص ،بر لزوم ثبت اطالعات دقیق

گروه خبر  //مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
گفت :طوالنیترین غار نمکی دنیا در قشــم برای
ارتقای ایمنی و ارائه خدمات بهتر به گردشــگران
تجهیز می شود .

افشار فتح الهی در بازدیدی که با حضور جمعی از
معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد،
بر ضرورت اجرای اقداماتی با هدف افزایش ایمنی و
ایجاد شرایط برای خدماترسانی بهتر به گردشگران
تاکید کــرد.وی در این بازدید ،انجام اقدامات اجرایی
همچون نورپــردازی و تقویت تجهیــزات ایمنی و
بهسازی مسیر دسترسی گردشــگران به ژئو سایت
غار نمکــدان را از موارد ضروری دانســت که باید
ضمــن رعایت اســتانداردهای موردنظر ژئوپارک و
ط زیســت با سرعت اجرایی شــود.مدیرعامل
محی 
سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد :غار نمکدان
ی های خاص خود عالوه
جزیره قشم ب ه واسطه ویژگ 
ی تواند با برنام ه ریزی
بر جاذبه گردشگری طبیعی ،م 
هدفمند برای جذب گردشــگران ســامت نیز مورد
بهره برداری قرار گیرد.اواخر مهرماه سال جاری ژئو
سایت غار نمکدان قشم ب ه عنوان یکی از ۱۰۰سایت برتر
ن شناسی جهان در سال  ۲۰۲۲به انتخاب اتحادیه
زمی 
ن المللی علوم زمین انتخاب شد.به گزارش ایرنا ،غار
بی 
نمکدان قشم با طول  ۶هزار و  ۸۵۰متر ،بزرگترین غار

محموله های دارویی در سامانه های موجود،
به منظور تسریع و تسهیل دسترسی به اطالعات
این حوزه ،تأکید شــد.رئیس کل دادگستری
استان هرمزگان در حاشیه این نشست ،اظهار
داشت :در راستای تأکیدات ریاست محترم قوه
قضاییه در موضوع تســهیل تجارت ،به اتفاق
دادستان مرکز اســتان و تعدادی از مسئولین
قضایی و اجرایی ،بازدیدی  ۲ساعته از گمرک
شهید رجایی بندرعباس داشتیم و ضمن حضور
در جمع فعاالن حــوزه تجارت و صادرات و
واردات ،نقطه نظرات و درد دلها و انتقادات آنها
را شنیدیم.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان
همچنین بیان داشت :در راستای اجرای دستور
هفته گذشته ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر
ورود دســتگاه قضایی به مسأله کمبود دارو و
کمک و مساعدت مسئوالن قضایی به دولت
در امر کنترل بازار در این حوزه ،جلســه ای

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم :

طوالنیترین غار نمکی دنیا تجهیز میشود

ل های مرمرین
نمکی جهان است.سقف این غار از قندی 
نمک در اشکال مختلف پوشیده شده است و رطوبت
هوای جزیره و نفوذ آب در غار ســبب چکیدن آب
ل ها و همچنین تغییر شکل دائمی آنها
نمک بر بدنه قندی 
می شود.این غار دارای چندین تاالر کوچک و بزرگ
است که نخستین تاالر در فاصله  ۶۷۰متری ورودی
آن است و در فاصله  ۱۶۰متری دهانه ورودی نیز یک
دریاچه نمک به عمق یک متر وجود دارد.طوالنی ترین
غار در میــان غارهای نمکی جهان در بخش جنوب
شرقی گنبد نمکی نمکدان واقع در قسمت غربی جزیره
قشــم قرار دارد.غار نمکدان نه تنها از نظر طول بلکه
به واســطه برخورداری از چند ویژگی دیگر ،در میان
غارهای نمکی و حتی از برخی جنبه ها در میان تمامی
غارهای جهان منحصر به فرد است.نخستین ویژگی
آن وجود ریــز اقلیــم ()Micro climate
شــگفت انگیز (هوای راکد با دمای  ۳۰درجه سانتی
گراد و رطوبت نســبی  ۸۰درصدی) است.وجود ۲
پدیده مخروط افکنــه ( )Alluvial fanو به

مدیرعامل آبفا در دیدار نماینده ولی فقیه با مردم فین خبر داد

افزایش میزان برخورداری
بخش فین از خط انتقال آب شیرین کن خلیج فارس

گروه خبر  //مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ عبدالحمید
هرمزگان به همراه نماینده ولی فقیه در استان حمــزه پــور در ایــن دیــدار ضمن بررســی
در دیــدار با مردم بخش فین خواســته های خواسته های مردمی دستورات الزم برای پیشبرد
مردمی در حوزه آب را بررسی کرد .
آن را داد.وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام

شده در حوزه آب این بخش به تامین آب رضوان
از طریق خط انتقال آب شیرین کن خلیج فارس،
افزود :این طرح به عنوان یــک اقدام جهادی با
حمایت ویژه استاندار محقق شد و مردم رضوان
با این طرح گذر بدون تنشــی از تابستان امسال
تجربــه کردند.مدیرعامل آبفــا در عین حال از
پیش بینی تامین آب شــهر فین و روســتاهای
همجوار از این خط انتقال خبر داد و گفت :برای
تامین نیاز آبی این مناطق بایستی خط انتقال جدید
احداث شود که پس از تامین اعتبار ،در آینده شاهد
بهرهمندیبیشترمردمبخشفیناز ِ
آبآبشیرینکن
خلیج فارس باشیم .حمزه پور همچنین به احداث
یک باب مخزن جدید در شهر فین خبر داد و گفت:
این مخزن  2هزار متر مکعب ظرفیت دارد که در
حال حاضر  65درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

هرمزگان ؛ استان آزمایشی طرح کاالبرگ الکترونیکی

گروه خبر  //یک عضو هیأت رییســه مجلس به تازگی از اجرای طرح
کاالبرگ الکترونیکی در هرمزگان خبر داده است .

محسن دهنوی عضو هیأت رییسه مجلس در توییتی از اجرای آزمایشی
طرح کاالبــرگ الکترونیکی در هرمزگان خبر داده اســت.وی از تکمیل
زیرساختها و لوازم فنی طرح کاال برگ الکترونیکی در پی پیگیری رئیس
و هیات رئیســه مجلس خبر داده اســت.دهنوی نوشته که ماهها است که
مجلس ،اجرای طرح کاال برگ را به دولت تکلیف کرده و با پیگیری قالیباف
رئیس مجلس ،جلسهای برای بررسی فنی زیرساختاین طرح در سازمان
برنامه و بودجه برگزار کردیم و اکنون دیگر تمامی کارشناســان و تیمهای

تخصصی با موضوع دارو و با حضور مسئولین
گمرک ،اداره بندر و فعالین حوزه دارو در محل
گمرک شهیدرجایی بندرعباس برگزار شد که
در جریان آن ضمن بررسی گزارشات واصله،
جهت رفع موانــع موجود ،تصمیمات مقتضی
اتخاذ گردید.وی با تأکیــد بر اینکه عملکرد
بنادر و گمرکات اســتان هرمزگان در حوزه
دارو عملکــرد مطلوبی اســت ،تصریح کرد:
امسال حدود  ۴هزار تن دارو به گمرکات اظهار
شده و همین حدود هم ترخیص شده است و
امورات به صورت مطلوب در جریان اســت.
قهرمانی یادآور شد :بعضی از این محموله ها با
مشکالت جزئی مواجه بودند که طی جلسه ای
که با حضور مسئولین قضایی ،مدیران گمرک و
تعدادی از صاحبان کاال در محل گمرک برگزار
گردید ،مشــکالت این محمولــه ها نیز حل
شد.مجتبی قهرمانی همچنین با اشاره به اخبار

مربوط به کمبود برخــی اقالم دارویی و آنتی
بیوتیک ها در داروخانــه ها و مراکز درمانی
کشور و درخواست واردکنندگان و صنایع تولید
دارو برای ترخیص محموله بزرگ مواد اولیه
موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس ،اعالم
کرد :دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری
محموله  ۱۶هزار تنی مواد اولیه آنتی بیوتیک و
انتقال آن به صنایع تولید دارو ،صادر شده است
و در نتیجه آن ،این محموله در حال انتقال به
کارخانه می باشد.
وی خاطرنشــان کرد :بنابر نظر کارشناسان،
حدود دو تا ســه میلیون واحــد انواع آنتی
بیوتیک که شــامل  ۱۵محصول آنتی بیوتیک
(کپسول ،شربت ،سوسپانســیون ها و  )...می
باشد از این محموله تولید خواهد شد.قهرمانی
از ترخیــص محموله یک میلیون و ســیصد
هزار عددی افشــانه های تنفســی نیز خبر

داد و گفــت :بــا توجه به اهمیــت موضوع،
مأموریــت ویــژهای به دادســتان عمومی و
انقالب بندرعباس داده شــد تا ضمن نظارت
بر مراحل ترخیص ،با همکاری مسئوالن بندر
شهید رجایی بندرعباس ،این محموله بزرگ،
از بندر شهید رجایی بارگیری و برای توزیع در
بازار ارسال شود.رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان با بیان اینکه در نتیجه ترخیص این
محموله های بــزرگ مواد اولیه آنتی بیوتیک
و افشــانه های تنفسی ،بخش قابل توجهی از
نیاز کشور برطرف خواهد شد ،ضمن تشکر از
همکاری خوب دولت در این خصوص ،تأکید
کرد :دستگاه قضایی در راستای مأموریت های
محوله برای کمک به دولت و همچنین با توجه
به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن
اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامه ،از هیچ
کوششی فروگذار نخواهد کرد .

فنی اذعان دارند که زیرساختها و لوازم فنی طرح تکمیل شده است و این
طرح ،هفتههای آینده در استان هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد
شد.این عضو هیأت رییسه مجلس آورده که برای ما در مجلس مهم است
که یارانه اعطایی به مردم در طول زمان و بر اثر تورم ،ناچیز نشــود ،البته
حق هر شخص است که بین دریافت نقدی یا کاالیی یارانهها انتخاب کند.
به گزارش فارس ،هنوز در هرمزگان خبری از ســوی مســئوالن مربوطه
مبنی بر اجرای این طرح اعالم نشده است و ضروری است تا مسؤوالن امر
نسبت به اطالع رسانی درست این طرح به مسؤوالن محلی و نیز نمایندگان
هرمزگان در مجلس اقدام کنند .

دنبال آن کانال های مارپیچ ()Meandering
رودخانه ای از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این
غار اســت .در واقع وجود این  ۲پدیده در زیر زمین،
امری بی نظیر است.همچنین تشکیل یک حوضچه و
یک دریاچه نســبتا بزرگ(به طول  ۰۰متر و حداکثر
عمق یک متر) در داخل این غار در پشــت سدهای
طبیعی ،جاذبــه و زیبایی غار را صــد چندان کرده
است.شــنا در این حوضچه و دریاچه ،به دلیل وجود
نیروی شناوری( )Buoyancy Forceناشی
از غلظت بــاالی نمک ( ۳۵۰گــرم در لیتر) همانند
«بحرالمیت» و «دریاچه ارومیه» ،از جذابیت خاصی
برخوردار اســت.وجود فضاهای وسیع که از پایداری
مناسب برخوردار بوده و در طول زمان به طور نسبی
محفوظ مانده و توسعه یافته از دیگر شگفتی های دور
از انتظاری اســت که در ایــن غار نمکی تحقق یافته
اســت.از جمله این موارد ،تاالر «بزرگ آشــیان» -
( )Hangarبه ابعــاد  ۳۵در  ۲۰متر و ارتفاع ۱۶
متر و توســعه چندین گنبد ریزشی (Collapse

 )Domesکه ابعاد آنها تــا  ۴۰در  ۲۰در  ۱۵متر
می رسد ۲ ،هال وســیع (به ابعاد  ۲۰۰در  ۱۰۰متر)
و نیز «اَبَرگنبدها»  )Megadomes( -به عنوان
جلوه هایی دیگر از جذابیت های شــگفت انگیز این
غار ،قابل برشمردن اســت.طوالنی ترین غار نمکی
جهان است و به عنوان یکی از ظرفیت های گردشگری
قشم در منطقه ژئوپارک ،ساالنه میزبان خیل عظیمی
از گردشــگران داخلی و خارجی به ویژه غارنوردان
است.مساحت میانگین جزیره قشم (محدوده بین جزر
و مد) هزار و  ۵۶۵کیلومتر مربع و مســاحت محدوده
ژئوپارک مشتمل بر منطقه جنگل حرا ،جزیره هنگام و

خلیج دلفین ها  ۲هزار و  ۶۳کیلومتر مربع است.طول
جزیره نزدیک بــه  ۱۳۰کیلومتر و عرض آن حداکثر
 ۳۰کیلومتر است در حالی که عرض متوسط آن برابر
 ۱۰کیلومتر است.مرتفع ترین نقطه این جزیره به ارتفاع
 ۳۹۷متر ،قله کوه نمکدان اســت که در جنوب غربی
جزیره واقع شــده است.دماغه جزیره قشم در فاصله
 ۲۲کیلومتــری بندرعباس و نزدیــک ترین فاصله
تا ســرزمین اصلی  ۱.۸کیلومتر ،حــد فاصل الفت
قدیم و بندر پهل است و حرفه اصلی افراد ساکن در
جزیره قشم و محدوده ژئوپارک تجارت و ماهیگیری
است .

افزایش تولید گوشت سفید و قرمز در هرمزگان
گروه خبر  //طبق گفته مســئوالن جهاد کشاورزی
هرمزگان ،این استان در بحث تولید گوشت سفید و
قرمز با افزایش تولید همراه بوده و با وجود اینکه در
این استان بیشتر غذاهای دریایی مورد عالقه مردم
است اما گوشت مرغ و گوسفند هم متقاضیان زیادی
دارد که در این بخش هم به میزان الزم ،ذخیرهسازی
انجام شده است .

ت دامی سازمان
محمدجواد میرزاده معاون بهبود تولیدا 
جهاد کشــاورزی هرمزگان افزود :در آبانماه امسال
تولید مرغ در هرمزگان سه هزار و  ۷۰۰تن بوده که این
میزان نسبت به ماه قبل  ۱۰۰تُن افزایش داشته است.وی
یادآور شد :درهفت ماهه امسال تولید گوشت مرغ در
هرمزگان روند خوبی را طی کرده است ،به طوری که در
این بازه زمانی افزون بر  ۱۱میلیون و  ۳۱۰هزار قطعه
جوجه ریزی داشــتهایم که تولید  ۲۰هزار تن گوشت
مرغ را درپی داشــته است .معاون بهبود تولیدات دامی
سازمان جهادکشاورزی هرمزگان اظهارداشت :تقریبا
ســاالنه نزدیک به  ۲۰میلیون قطعه جوجه ریزی در
واحدهای مرغداری استان صورت میگیرد که در سال
حــدود  ۴۱هزار تُن تولید مرغ داریم.میرزاده ادامه داد:
وضعیت جوجه ریزی در مهرماه امسال هم  ۲میلیون و
 ۳۰هزار قطعه بوده است که درهمسنجی با سال گذشته
 ۳۰درصد افزایش داشتیم و این میزان با دوره  ۴۲روزه
به مرغ بالغ نیاز استان به گوشت سفید را به طور کامل
تامین میکند.وی با اشاره به اینکه قیمت گوشت مرغ
مناسب بوده و با نرخ مصوب  ۶۳هزار تومان در بازار
و فروشگاههای استان عرضه میشود ،بیان داشت :در
حال حاضر  ۷۰۰تُن مرغ در انبارهای اســتان ذخیره
سازی شده اســت.وی با اشاره به اینکه قیمت گوشت
مرغ مناســب بوده و با نرخ مصوب  ۶۳هزار تومان در

تا کشتارگاه ثبت میشود و هیچ راهی وجود ندارد که به
طور رسمی ما را دور بزنند.از  ۳۲۲مرغداری در سراسر
هرمزگان ،بیش از  ۲۹۰واحد مرغداری فعال اســت و
بازار و فروشگاههای استان عرضه میشود ،بیان داشت :بستک قطب تولید مرغ استان است .
در حال حاضر  ۷۰۰تن مرغ در انبارهای استان ذخیره * کمبود تولید گوشت قرمز نداریم
ُ
ت دامی ســازمان جهاد کشاورزی
سازی شده اســت.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان معاون بهبود تولیدا 
جهادکشاورزی هرمزگان اظهارداشــت :از ( ۲۷آبان هرمــزگان همچنین در زمینه تولید گوشــت قرمز در
ماه) باتوجه به مازاد تولید مرغ در انبارهای اســتان و استان نیز گفت :در زمینه گوشــت قرمز هم در استان
همچنین دغدغه مرغداران هرمزگانی از افزایش تولید ،کمبودی نداریم و درحال حاضر  ۱۰۰تن گوشــت در
به اداره کل دامپزشــکی استان اعالم کردیم که گوشت انبارهای استان ذخیره شده اســت.میرزاده یادآورشد:
سفید از اســتانهای دیگر وارد نشود.میرزاده با اشاره تولید ماهانه گوشت قرمز در زمینه دام سنگین (گوساله
به مشکالت اســتان در حوزه تولید و توزیع مرغ نیز و شــتر) ماهانه ســه هزار و  ۳۰۰تن و دام سبک (بزو
گفت :به خاطر نوســانات بازار ،تغییر قیمت نهادههای گوسفند) چهار هزار و  ۸۰۰تن است .وی بیان داشت:
دامی و افزایش قیمت جوجه یک روزه در بعضی مواقع در زمینه گوشــت قرمز شهرســتانهای میناب ،رودان
با کمبود و یا مازاد این محصول در بازارمواجه میشویم و حاجــی آباد خودکفا بوده و  ۹۰درصد گوشــت این
اما برنامــه ریزیها و پیش بینیهای الزم برای جبران مناطق را تامین میکنند و بندرعباس نیز به عنوان تنها
این موضوع اندیشیده شده و در این زمینه ذخیره سازی شهرستانی بوده که  ۴۰درصد گوشت آن از استانهای
مناسبی داریم.وی ابراز داشت :با وجود واحدهای فعال دیگر تامین میکنیم.امیرزاده یادآور شد :البته در زمینه
کشــتارگاه مرغ در شهرستانهای بستک ،بندرعباس ،دام ســنگین همچون شتر و گوساله هم خودکفا هستیم
میناب و پارسیان ،هیچ محدودیتی برای تکمیل زنجیره و حتی به دیگر اســتانهای کشور همچون کرمان ،یزد
مرغ و گوشت در هرمزگان نداریم و این کار را به جد و فارس صادر میکنیم اما گوشت گوسفندی  ۶۰درصد
دنبال میکنیم.این مسوول در جهادکشاورزی هرمزگان تولیدی استان بوده و مابقی از استانهای همجوار فارس،
ابرازداشت :هرچند در بحث یارانهای شدن مرغ همچون کرمان و یزد وارد میکنیم.این مســوول ادامه داد :چهار
ســایر کشور در سه یا چهار ماه گذشته مشکل داشتیم کشــتارگاه فعال در بندرعباس ،بستک و میناب داریم
امــا اکنون انبارهای ذخیره وضعیت مناســبی دارند و اما در دیگر شهرســتانهای استان کشتارگاه با ظرفیت
چون حســاب تولید و بازار را داریم ،اعالم کردیم که پایین تر و جمعیت محدود دارند.وی بااشــاره به میزان
گوشت سفید توزیع نشود.وی خاطرنشان کرد :هم اکنون قیمت مصوب گوشت درهرمزگان گفت :قیمت گوشت
مشکلی در تامین نهادهها هم وجود ندارد و مرغداران را توســعه بازرگانی و ســتاد تنظیم بازار استان اعالم
میتوانند با ثبت نام در ســامانه بازارگاه که مربوط به میکنند و نظارت نیز برعهده این سازمانهاست و وظیفه
تامین نهادههای مرغداری است ،اقدام به تهیه نهاده کنند ما در زمینه تولید وتوزیع است.به گزارش ایرنا ؛ استان
.میرزاده با اشاره به اینکه هیچ امکانی برای خروج مرغ هرمزگان دارای یک میلیون و ۲۰۰هزار راس بز۱۰۰ ،
زنده و کشته در استان نیست ،گفت :تمامی زنجیرههای هزار راس گوســفند ۴۳ ،هزار راس گاو و  ۲۱هزار نفر
صنعت مرغ درهرمزگان از حمل جوجه یکروزه گرفته شتر است .

با مصرف ماهي و میگو  ،كودكاني سالم تر و شاداب تر و باهوش تر خواهيد داشت

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

