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 خبر اختصاصی// سرپرســت اداره کل غله و خدمات بازرگانی اســتان هرمــزگان، گفت: انبارهای 
اسکله شهید رجایی جهت  نگهداری کاالهای اساسی به ویژه گندم و ذرت به صورت بارانداز و موقت 
هستند و نه برای نگهداری طوالنی مدت و این انبارها اصطالحا« به  انبارهای چادری معروفند و در اکثر 

استان های کشور که برداشت محصول گندم دارند انبار های رایجی هستند .
عبداهلل رضایی در گفت وگو باخبرنگار روزنامه دریا در بندرعباس، اظهار کرد: یکی از نیازهای مهم استان 

هرمزگان در کنار اسکله شهید رجایی موضوع احداث سیلو برای نگهداری غالت به ویژه گندم و ذرت بوده 
و هست که متأسفانه علی رغم پیگیری های مکررتاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. وی در ادامه افزود: 
طبق آخرین گفته های مسئوالن اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان در بحث احداث سیلو ۲۰۰ هزار تنی در 
بندر شهید رجایی زمین و پیمانکار آن مشخص شده و در سال جدید عملیات ساخت آن آغاز می شود و 

ادامه در همین صفحهامیدواریم هر چه زودتر این کار صورت گیرد و این وعده به سرانجام  برسد .

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان : 
راه ها و حریم جاده های استان

  تعمیر و نوسازی مستمر می شوند 
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با حضور استاندار هرمزگان : 

عملیات تکمیل فاز نخست 
بندر نخل ناخدا 

آغاز شد

گــروه خبر // در پی حادثــه ی ناگوار ربایش و 
شهادت جناب مولوی عبدالواحد ریگی، حضرت 

آیت اهلل خامنه ای طی پیامی ضمن اظهار تاثر از 
این حادثه، بر تعقیب و مجازات ســریع و جدی 
جنایتکاران از سوی دستگاههای مسئول تاکید 

کردند. 
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است :

 » بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثه  ناگوار ربایش جناب مولوی عبدالواحد ریگی 
رحمة اهلل علیه و به شهادت رساندن این عالم خیرخواه 
و شجاع موجب تأسف و تأثر اینجانب گردید. اشراری 
که این جنایت را مرتکب شدند مزدورانی روسیاهند 
که در خدمت دشمنان سعادت هم میهنان بلوچ و اتحاد 
اقوام ایرانی قرار گرفته اند. وظیفه  دستگاه های مسئول 

تعقیب و مجازات جنایتکاران است و باید با سرعت و 
جدیت انجام شود.

اینجانب به خاندان محترم آن شــهید و همه ی مردم 
بلوچســتان بویژه خاش و ایرانشهر تسلیت عرض 
میکنم و رحمت الهی را برای همگان مسألت می نمایم.

سید علی خامنه ای /     ۱۴۰۱/۹/۲3
به گزارش ایسنا، مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه 
اهل سنت مسجد امام حســین)ع( شهرستان خاش 
از مولوی های شــاخص منطقه و اســتان سیستان و 
بلوچستان توسط افراد ناشناس ظهر روز پنجشنبه ۱۸ 

آذرماه ۱۴۰۱ ربوده و به شهادت رسیده است .

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی ربایش و شهادت مولوی عبدالواحد ریگی

گروه خبر // مدیــرکل امور مالیاتی 
استان هرمزگان از صدور برخط گواهی 
ماده 186 قانون مالیات های مستقیم 

خبر داد . 
    بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛  رضا 

آخوندزاده مدیرکل امور مالیاتی استان 
گفت: در راســتای توســعه خدمات 
۱۴۰۱/۰۹/۰۱؛  تاریخ  از  الکترونیکی 
تمامی مراحل دریافت استعالم گواهی 
قانون  مــاده ۱۸6  موضــوع  مالیاتی 
مالیات های مســتقیم، تهیه پاســخ و 
ارســال آن به مراجع قانونی به منظور 
صدور،تمدیــد، تجدید کارت بازرگانی 
و پروانه کسب یا کار، صرفًا به صورت 
الکترونیکی انجام می شود.آخوندزاده با 
بیان اینکه ارسال استعالم غیر الکترونیک 
)فیزیکی-کاغذی(، در حکم عدم استعالم 
بوده و فاقد وجاهت می باشــد، افزود: 

انجام استعالم الکترونیکی از سوی مراجع 
قانونی صدور مجوز منوط به داشتن یا 
تشکیل پرونده مالیاتی فعال متقاضی در 
نظام مالیاتی بوده و چنانچه متقاضی، در 
نظام مالیاتی فاقد بدهی مالیاتی قطعی 
باشد یا نســبت به پرداخت یا ترتیب 
پرداخت آن اقدام نموده باشــد، گواهی 
مذکور بــدون نیاز به مراجعه حضوری 
 وی و بــه صورت سیســتمی و برخط 
کرد:  خاطرنشان  می شــود.وی  صادر 
 درخواســت ها، پاســخ ها، فهرست 
بدهــی هــا و گواهی هــای صادره 
مــاده ۱۸6  بــا موضــوع  مرتبــط 

 قانــون مالیــات های مســتقیم برای 
مودیان محترمــدر درگاه ملی خدمات 
آدرس  بــه  ســازمان  الکترونیــک 
مشــاهده  قابل   my.tax.gov.ir
می باشــد. مدیرکل امور مالیاتی اســتان 
راســتای  در  اظهارداشــت:  هرمــزگان 
توســعه خدمات الکترونیکی و به منظور 
تکریم مودیان محتــرم و کاهش ترددهای 
غیرضروری، تاکنون بســیاری از خدمات 
مالیاتــی الکترونیکی شــده اســت و در 
الکترونیک سازمان  میز خدمت   ســامانه 
مالیاتی بســیاری از خدمــات به صورت 
یکپارچه و کامال الکترونیکی ارائه می گردد .

مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان خبر داد

 صدور برخط گواهی ماده 186قانون مالیات های مستقیم

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان :

 انبارهای بندر شهید رجایی برای نگهداری 
گندم و ذرت به صورت بارانداز و موقت هستند 

انبارهای اسکله شهید رجایی جهت  نگهداری کاالهای اساسی به ویژه گندم و ذرت به صورت بارانداز و موقت هستند 
نه برای نگهداری طوالنی مدت و این انبارها در اکثر استان های کشور که برداشت محصول گندم دارند انبار های رایجی هستند 

ادامه از تیتر یک //
  سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان 
هرمزگان، خاطر نشان کرد: در صورت احداث سیلوی 
۲۰۰ هزار تُنی جهت نگهداری غالت از جمله گندم و 
ذرت در کنار این بندر مهم تجاری نیاز استان به طور 
کامل مرتفع می کند و باعث صرفه جویی ارزی زیادی 
می شود و استان هم از نعمت یک سیلوی بهداشتی در 

این زمینه بهره مند خواهد شد .
*  اداره کل غله در بندر شهید رجایی فاقد هرگونه 

انبار ملکی نگهداری است
  رضایی بــا بیان اینکــه اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی هرمــزگان در بندر شــهید رجایی فاقد 
هرگونه انبار ملکی نگهداری می باشد، ابراز داشت: 
انبار هایــی که کاالهای اساســی از جمله گندم و 

 ذرت در آن ها به صورت روباز ) چادری( نگهداری
می شوند به صورت اســتیجاری می باشد و متعلق 
به اداره بنادر و دریانوردی اســتان است. وی تاکید 
کرد: انبارهای اسکله شهید رجایی جهت  نگهداری 
گندم و ذرت به صورت بارانداز و موقت هستند و نه 
برای نگهداری طوالنی مدت و این انبارها اصطالحا 
به انبارهای چادری معروفند و در اکثر اســتان های 
کشور که برداشــت محصول گندم دارند انبار های 
رایجی هستند.سرپرســت اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی هرمزگان انبارهای چــادری را به عنوان 
پشتیبان کشتی های حامل گندم خواند و گفت: زیرا 
این امر باعث می شود کشتی هایی که دارای کاالهای 
فله ای مثــل گندم و ذرت هســتند زودتر از موعد 
مقرر تخلیه شوند و جلوی ضرر روزانه هشت هزار 
یورو به دلیل تاخیر در تخلیه کشتی ها گرفته شود و 
همچنین ساالنه از خروج قابل توجهی ارز از کشور 
جلوگیری می شود. رضایی افزود: در هرمزگان فقط 
یک ســیلوی ۵۰ هزارتُنی در شهرستان حاجی آباد 
متعلق به بخش خصوصی وجود دارد که فقط برای 
زمان های برداشت محصول داخلی جهت نگهداری 
استفاده می شود و با توجه به بُعد مسافت خیلی زیاد 
این سیلو تا اسکله شهید رجایی که کشتی ها تخلیه 
می کنند از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیســت و 

باعث تحمیل هزینه های زیادی می شود.
 *  تاکنون هیچ گونه گزارشــی مبنــی برآفت و

 کپک زدگی محصوالت نداشته ایم
   وی با اشــاره به اینکــه در انبار روباز اســکله 
شهید رجایی که محل نگهداری موقت گندم و ذرت 
اســت، بیان کرد: کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی 
و اداره کل غله به صــورت مرتب در آنجا حضور 
دارند که از محصوالت جهت آزمایش نمونه برداری 
می کنند و خود اداره غله هم در این خصوص دارای 
مرکز پژوهش های غالت اســت و در این بندر نیز 
دارای  آزمایشــگاه غالت هم می باشد که در آن جا 
مســتقر است و تاکنون هم هیچ گونه گزارشی مبنی 
برآفت و کپک زدگی این محصوالت  نداشــته ایم. 
سرپرســت اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان 
هرمزگان در بخش دیگری از سخنان به سه نوع آرد 
اشاره کرد و گفت: نوع ۱ مخصوص لواش و تافتون، 
نوع ۲ جهت سنگگ، بربری و سنتی و نوع 6 برای 

نان های فانتزی، حجم و نیمه حجیم است.
*  ۲۲ هزار ُتن نیاز ماهانه هرمزگان به گندم

  رضایی نیاز ماهانه اســتان به گندم را ۲۲ هزار تُن 
اعالم کرد و گفت: از زمان اجرای طرح هوشمندسازی 
آرد و نان در هرمزگان در نوع 6 حدود 6۰۰ تا ۷۰۰ 
تُــن به صورت ماهانه صرفه جویــی داریم.وی در 
پایان، ابراز کرد: این اداره کل با تالش همکاران خود 
همواره در تالش است تا بهترین خدمات را به جامعه 
هدف ارائه دهد و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ 

نکرده اند و نخواهند کرد .

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان :

 انبارهای بندر شهید رجایی برای نگهداری گندم و ذرت
 به صورت بارانداز و موقت هستند 

مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان هرمزگان

بانک قرض الحسنه مهر ایران ، حامی ازدواج ، جوانی جمعیت و خانواده

صفحه 4 را بخوانیدلزوم سالم سازی ساحل دریا برای گردشگری
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سرمقاله

   وقتی که که می شنویم که در اوج کمبود دارویی که دولت مجبور 
به واردات دومرحله دارو شد، اما برخی ها همچنان اقدام  به احتکار 
دارو می کنند؛ واقعا از خود می پرســیم این جماعت محتکران که 
حتی از احتکار دارو هم فروگذار نیستند، آیا واقعا انسان هستند؟ آنها 
دارویی را احتکار می کنند و می خواهند به ثروت های بادآورده برسند 
که باعث می شوند بیماران زیادی دچار رنج و محنت شود وبرخی 
هم بخاطر همین کمبودها شاید جان شان را ازدست دهند و برخی 
 با خیال آســوده اقدام به احتکار دارو می کنند. شاید یکی از دالیل 
تداوم احتکارها و حتی احتــکار دارو در جامعه، عدم بازدارندگی 
مجازات هاســت. بطور حتم اگر مجازات ها بازدارنده بود، اینقدر 
احتکار دارو، موادغذایی و... نداشتیم ومیزان بسیار کمتر بود که گاهی 
فقط برخی از موارد کشــف می شوند. البته احتکار در حوزه های 
مختلف همواره داشــته ایم. در مسکن، خودرو، مصالح ساختمانی، 
پوشــاک و... هم احتکار وجود داشته که علی رغم اعالم احتکار 
چندین میلیون واحد مســکونی در کشور و خالی بودن آنها در این 
سال ها ، اما این خانه ها به فروش نمی رسند ویا رهن واجاره داده 
نمی شود تا قیمت مسکن و رهن  و اجاره حبابی افزایش یابد و مردم 
از خانه دار شدن ناامید شوند. قانون مالیات خانه های خالی هم در 
سال های گذشته اجرا نشد ودر حال حاضر هم بصورت بسیار اندک 
و بگونه ای اجرا شده اســت که هیچ تاثیری در عرضه واحدهای 
احتکار شده نداشته است. تاکنون هیچ برخوردی با محتکران مسکن 
در جامعه صورت نگرفته که اثرگذار باشد. وقتی برخی افراد دهها و 
صدها ملک را احتکار می کنند، چرا دستگاه های نظارتی برخورد 
الزم را انجام نمی دهند و اگر نقصان در قانون داریم، چرا نمایندگان 
مجلس اقدام به تصویب قوانین بازدارنده نمی کنند؟ آیا مجلسی ها 
ذینفع هستند که قوانین بازدارنده تصویب نمی شود؟ چه کسانی از 
عدم بازدارندگی قوانین و عــدم اجرای کامل قوانین نفع می برند؟ 
زمانی که شخصیت حقیقی یا حقوقی رحم ندارد ، آیا نباید اقدامی 
صورت گیرد؟ بانک ها در بازار پرتالطم مسکن چه نقشی دارند؟ 
با مقصران حوزه مسکن تاکنون چه برخوردی صورت گرفته است؟ 
دالالن و محتکرانی که نبض بازار مسکن و... را در دست گرفته اند، 
چه برخوردی با آنها شده است؟ در بازار میوه، مصالح ساختمانی، 
مسکن و خودرو و... هم ردپای دالالن دیده می شود و محتکران در 
هیچ بازاری غایب نیستند و باعث می شوند هرازگاهی امواج تالطم 
در برخی بازارها افزایش یابد و این روند مرتب تکرار شــود، اما 
اقدامات بازدارنده بسیار اندک است و مجازات ها بگونه ای نیست 
که روند را متوقف کند. محتکــران ودالالن در واقع خون مردم را 
در شیشــه کرده اند و نباید به آنها رحم کردکه ترحم بر پلنگ تیز 
دندان، ســتمکاري بود بر گوسفندان. برخورد شدید با محتکران و 
دالالن باعث می شود آرامش به بازار در بخش های مختلف برگردد 
و مردم امیدوارتر شــوند. در روزهای اخیر هم که اعالم شده است 
 از هفته آینده واردات خودروهای خارجی آغاز می شــود و انتظار 
می رفت قیمت های خودرو کاهش یابد و منطقی شود، اما دالالن 
اقدام به افزایش قیمت های خودرو کرده اند که بایستی دستگاه های 

نظارتی در این حوزه نیز برخورد قاطعی داشته باشند .
  زارعی

به محتکران و دالالن رحم نکنید

در جاهایی که پوشیده از برگ ها و علف خشک است آتش روشن نکنیم
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 

  
اژه ای : الزامی برای استفاده متهمان زن از پوشش چادر وجود ندارد

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز 
قضایی، از دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی تهران بازدید کرد و از نزدیک از کم و کیف رسیدگی 
به پرونده ها در این واحد قضایی مطلع شد.رئیس دستگاه قضا در  این بازدید به صورت ویژه 
وضعیت دستگیر شــدگان اغتشاشات را بررسی و رسیدگی کرد و توصیه ها و دستوراتی را 
خطاب به مسئوالن مربوط درخصوص تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده های قضایی 
آن ها به ویژه عناصری که به نحوی از انحاء با گروهک های تروریستی، سرویس های بیگانه 
و جریان های معاند مرتبط هستند، صادر کرد.رئیس قوه قضاییه همچنین در بازدید از یکی 
از شعب دادگاه انقالب، با مشاهده متهمی که با پوشش چادر در جلسه دادگاه حاضر بود، از 
قاضی دادگاه این سوال را مطرح کرد که آیا چادری که بر سر ایشان است، پوشش همیشگی 
و دایمی اوست یا این که صرفاً برای حضور در دادگاه، چادر اختیار کرده است؟ قاضی مربوط 
نیز در پاسخ به رئیس عدلیه تصریح کرد: مطابق دستورات صادر شده از ناحیه حضرت عالی، 
الزامی برای اســتفاده متهمان زن از پوشش چادر وجود ندارد و اغلب متهمان در جلسات 
دادگاه با همان پوشش عادی که در اجتماع حاضر می شوند البته با حفظ شئونات ، حضور 
می یابند.رئیس عدلیه در این خصوص تذکر داد که درباره رعایت دســتورالعمل الزام نبودن 
پوشش چادر در دادگاه و دادسرا دقت و تاکید شود.شایان ذکر است در این بازدید، رئیس 
قوه قضاییه به مسئوالن قضایی مربوط دستور داد، به صورت مستمر از بازداشتگاه ها بازدید 
کنند و به طور کامل از کم و کیف روند رسیدگی به پرونده زندانیان مطلع شوند.رئیس دستگاه 
قضا تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر ارفاق به عده ای که برای شهروندان 
ناامنی ایجاد کرده  و نقش موثری در ناآرامی داشته اند، ظلم به مردم است؛ بنابراین نباید به 
این دسته از محکومان ارفاق شود.از سویی دیگر قطعاً نباید حتی برای مدت کوتاهی افراد 
بی گناه یا کم گناه را بی وجه، نگه داشت.رئیس قوه قضاییه افزود: کسانی که به تهدید کسبه و 
کامیون داران می پردازند یا محیطی را برای مردم ناامن می کنند،در زمره افرادی هستند که نباید 
به سادگی به پرونده آن ها و قضایایی که ایجاد کرده اند، نگریست و رویکردی ساده انگارانه 
در قبال آن ها داشت.رئیس عدلیه اظهار کرد: فردی که تحت تعلیم و آموزش سرویس های 
بیگانه و دشمن قرار می گیرد و مبادرت به ایجاد ناامنی برای شهروندان ما می کند، با افراد دیگر 
که از روی غفلت یا احیاناً بی قید بودن، عملی را انجام می دهند، متفاوت است.قاضی القضات 
همچنین دستوراتی را درخصوص تکمیل سریع پرونده آن دسته از عناصر کم گناه اغتشاشات 
که سن پایینی دارند یا احیاناً در زندگی خانوادگی خود با مشکالتی خاص مواجه اند، صادر 
و همچنین بر اعمال ارفاقات قانونی در قبال آن ها در صورت واجد شرایط بودن تاکید کرد .

تازه های مطبوعات
 فرهیختگان - این روزنامه با تیتر » حکمرانی نو « را از مجلس شــروع کنید، نوشت : 
مطالبی که قالیباف درباره نو آوری بیان کرده است صحبت های امیدوار کننده و رو به جلویی 
محسوب می شود، اما چنین اظهاراتی زمانی در فضای افکار عمومی پذیرفته می شود که مردم 
مصادیقی از اقدامات نوآورانه را نیز در عرصه عمل مشاهده و شروع حرکت ماشین تحول را 

حداقل از جانب رئیس مجلس به عنوان مدعی این موضوع درک کنند .  

خط و نشان سپاه درباره جزایر سه گانه 
فرمانده نیروی دریایی ســپاه: باید از نعش ما رد شوند تا جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و 
تنب کوچک را از ما بگیرند.موشــک هایی داریم که دشمن فکرش را هم نمی کند.چند 
روز قبــل بود که چینی ها پا را از گلیم خود درازتــر و در یک اقدام غیرمتعارف درباره 
جزایر ســه گانه،پای بیانیه مشترک با سعودی را امضا کردند که تمامیت ارضی کشورمان 
را زیر ســوال می برد.موضوعی که با واکنش های زیادی همراه شد و در همین خصوص 
سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز در مصاحبه اخیر خود به این ماجرا واکنش 
نشان داد و با اشاره به اهمیت جزایر ایرانی در تنگه هرمز گفت:»اگر ابوموسی  را از دست 
بدهیم، جزیره سیری را که محل استخراج نفت و گاز ایران است و سپس تنب بزرگ و تنب 
کوچک یعنی بهترین محل صید ماهی را از دست می دهیم. عمیق ترین نقطه خلیج فارس 
در همین منطقه است و مکان بسیار مهمی برای کشور است و اگر این منطقه از دست برود، 
دیگر تســلطی بر خلیج فارس نداریم، پس باید از نعش ما رد شوند تا این جزایر را از ما 
بگیرند.ما اجازه نمی دهیم دشمن، سرزمین ما که نیاکان ما آن را حفظ کرده اند از ما بگیرد.« 
فرمانده نیروی دریایی سپاه در خط و نشانی آشکار، خاطر نشان کرد:»دشمن فرامنطقه ای 
در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند باید از جسد من و همرزمانم بگذرد تا 
دستش به کشورمان برسد البته دشمن این را می داند که در شکست دادن ما ناتوان است.« 
این مقام عالی رتبه نظامی کشورمان  در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی باید در برابر 
ادعای مالکیت بر جزایر خود سکوت کنیم؟ گفت:»من سیاسی نیستم بلکه نظامی هستم، 
ولی این جزایر ایرانی اســت و کســانی که ادعایی غیر از این دارند، تاریخ را مرور کنند. 
ما هیچ گاه دســت به ســینه در مقابل هیچ کس نیستیم فقط در مقابل ملت خود خضوع 
می کنیم.ما به کشوری تجاوز نمی کنیم، اما اجازه تجاوز به خاک کشورمان را نمی دهیم. این 
 جزایر ایرانی است و ایرانی می ماند.« اظهارات فرمانده نیروی دریایی سپاه که در جشنواره  
شــهید وزوایی در دانشگاه امام حسین)ع( حاضر شده بود به همین جا ختم نشد و سردار 
تنگسیری در بخش دیگری از سخنان خود درباره شرایط نیروی دریایی کشورمان نیز بیان 
کرد:»به ملت خود می گوییم جمهوری اسالمی در دوران تحریم کامل، شناورش سه برابر 
شناور آمریکایی سرعت داشته و به ۹۰ نات می رسد. موشک هایی داریم که دشمن فکر آن 
را هم نمی کند. امکانات و سالح هایی را که در رزمایش ها نمایش می دهیم، موشک هایی 
نیست که در عملیات واقعی استفاده می کنیم. سالح های خود را که نمی توانیم نمایش دهیم، 
اما دلتان قرص باشد ما روی پای خود ایستاده ایم.در این سال ها دو بار نظامیان آمریکایی و 
انگلیسی را دستگیر کردیم.  تکاور انگلیسی هنگام تحویل سالح خود، دستش می لرزید حاال 
حالت او را با شهید حججی هنگام اسارت به دست داعش مقایسه کنید.« به گزارش تسنیم، 
وی افزود:» در دوران دفاع مقدس ما در مقابل آمریکا ۹ شهید دادیم و از آمریکا بیش از۵۰ 
نفر کشته گرفتیم. یک بار که آمریکایی ها را در خلیج فارس دستگیر کردیم، یکی از آن ها که  
دو متر قد داشت، خودش را خیس کرد. االن با پهپاد باالسر آن ها می رویم و آن ها می گویند 
خواهش می کنیم با ما کاری نداشته باشید. به آن ها گفته ایم خلیج فارس آب بین المللی نیست 
و فقط آبراهه بین المللی دارد و آب های منطقه بین ما و کشورهای منطقه تقسیم شده است.« 

 اعتماد -  به تازگی ســخنگوی دولت مدعی شده است که  »آشوبگران مانع شنیده شدن 
صدای معترضان شــدند«... ایشان با این سخن، ما را به عصری برده اند که ارتباطات در آن 
فقط به تماس چهره به چهره محدود می شد؛ در صورتی که همه  واقفیم خواسته ها و مطالبات 
اعتراض ها به شکل های مختلف رســانه ای کامال در دسترس است و هیچ مانعی از جمله 

اغتشاش ها در عزم دولت برای شنیدن اختالل ایجاد نمی کند .
 دنیای اقتصاد-  به عقیده بســیاری از کارشناسان اقتصادی بازار تهران رشد ۱۲درصدی 
نرخ سکه در بازه زمانی ۲۱ روز اخیر، سیگنال قابل توجهی به معامله گران جهت ورود به این 
بازار است.از سوی دیگر کم رنگ شدن احتمال رفع تحریم های اقتصادی نیز موجب افزایش 
سطح انتظارات تورمی در جامعه شده است که در نتیجه این انتظارات، افراد با هدف در امان 
نگه داشتن ارزش دارایی های خود در برابر موج تورمی اقدام به سرمایه گذاری در بازار هایی 

مانند سکه و ارز می کنند .
انعکاس

رجانیــوز خبر داد: وزارت اطالعــات  در اطالعیه ای اعالم کــرد: به دنبال تالش های 
شبانه روزی و سلسله اقدامات و رصدهای اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره 
کل اطالعات استان سیستان و بلوچستان، سه نفر از عوامل اصلی ترور شهید مولوی عبدالواحد 
ریگی شناسایی و با همکاری عملیاتی فرماندهی انتظامی آن استان، دستگیر شدند. این عناصر 
تروریســت قصد داشتند پس از ترور آن شهید، از کشور متواری شوند که در تور اطالعاتی 

جان برکفان گمنام قرار گرفتند .
 تابناک نوشت: آیت ا... احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران  در واکنش به تحریم  خود از 
سوی اتحادیه اروپا گفت: افتخار می کنم که اتحادیه اروپا که پرونده آن پر از ستم به مظلومان 
اســت این جانب را در فهرســت تحریم ها قرار داده است.وی ادامه داد: در فتنه ۸۸ هم این 
جانب به همراه مرحوم آیت ا... مصباح یزدی و برخی چهره های دیگر در فهرست تحریم ها 
قرار گرفتیم و این نشان دهنده آن است که تیر به هدف خورده است و وظیفه روشنگری خود 

را انجام دادم .
 دیجیاتو مدعی شد: نیک بین، نماینده مجلس درباره فیلترینگ فضای مجازی گفت: »با 
بستن دهان ها افکار بسته نمی شود و انسان ها آرام نمی  گیرند.ما باید مغز ها، فکرها، دیدگاه ها 
و نگاه ها را تغییر دهیم. بنابراین فیلتر  کردن قطعاً نتیجه مثبتی نداشته و ندارد. فیلترینگ باعث 
نمی شود مردم کمتر در فضای مجازی فعالیت کنند، اتفاقاً تعداد بازدیدها درصد خیلی کمی 

کاهش یافته است. آن هم به جهت این که هجمه بسیار زیادی در حوزه فیلترینگ است.«
 الف نوشت: روابط عمومی وزارت خارجه در واکنش به خبر منتشر شده درخصوص 
انتصاب حسن کاظمی قمی به عنوان سرپرست سفارت ایران در افغانستان، اعالم کرد 
که وی همچنان مسئولیت نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان را برعهده 
دارد.اخباری مبنی بر انتصاب حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور 
افغانستان به عنوان سرپرست سفارت ایران در کابل در پی پایان ماموریت امینیان 

سفیر ایران در افغانستان منتشر شده بود .

افزایش 314 درصدی درآمد گمرکات هرمزگان 
  گروه خبر // ناظر گمرکات هرمزگان گفت: گمرکات استان 
از ابتدای سالجاری تاکنون به درآمد 3۱۰ هزار میلیارد تومانی 
دست یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 3۱۴ 
درصدی داشــته است. حسین ســعیدی در نشست با ابراهیم 
مرادیــان مدیرکل دیوان محاســبات هرمزگان افــزود: میزان 
صــادرات از گمرکات هرمزگان در این مدت ۲۵ میلیون تن به 
ارزش ۲۹۸ هزار و ۸3۱ میلیارد ریال اســت که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشــته 3۰ درصد افزایش داشته است.وی 
 بیان داشت: بیشــترین کاالهای صادراتی شامل انواع فلزات، 
مواد پالستیکی، محصوالت صنایع شیمیایی، محصوالت معدنی 
و محصوالت صنایع غذایی بوده که به مقصد کشورهای امارات 
متحده عربی، چین، عمان، ترکیه و هند بارگیری شــد.مدیرکل 
گمرک شــهید رجایی درخصوص میزان واردات از گمرکات 
هرمزگان نیز بیان داشــت: 6 میلیون تن کاال به ارزش ۲ هزار 
و 6۱۷ میلیارد ریال وارد گمرکات اســتان شــده که از لحاظ 
تناژی ســه درصد و از نظر ارزش ۴3۵ درصد افزایش داشته 
اســت.وی، با بیان اینکه ترانزیت خارجی و داخلی به ترتیب 
۴۸ درصد و ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
داشــته است، افزود: بیشترین کاالهای وارداتی نیز شامل برنج، 
پالستیک، گوشت، ماشین آالت و سایر موادمعدنی بوده که از 
کشورهای چین، هند، امارت متحده عربی، آلمان و ایتالیا وارد 
استان شده است.به گزارش ایرنا ؛ در پایان این نشست حسین 
سعیدی ناظر گمرکات هرمزگان به همراه ابراهیم مرادیان مدیرکل 
دیوان محاسبات استان از اسکله شهید رجایی و انبارهای برنج، 

گندم و ذرت بازدید کردند .
 رسوب  برداری شیمیایی کندانسور واحد یک بخار 

با روش سیرکوالسیون در نیروگاه بندرعباس
  گروه خبر // مدیر پروژه رسوب  برداری شیمیایی کندانسور 
واحد شماره یک بخار از انجام موفقیت آمیز این فرآیند، توسط 
متخصصــان این نیروگاه خبر داد.به گــزارش خبرنگار دریا ، 
»مهدی حافظی زاده« عنوان کرد: این عملیات توسط کارشناسان 
بهره برداری شــیمی و با همکاری متخصصان معاونت مهندسی 
و برنامه ریزی، بهره برداری بخار، امور مکانیک، امور الکتریک، 
امــور ابزاردقیق، اداره نظارت بر خدمات و تدارکات شــرکت 
مدیریت تولید برق هرمزگان با موفقیت انجام شــد.مدیر پروژه 
رسوب برداری شیمیایی کندانسور واحد شماره یک بخار افزود: 
روش سیرکوالسیون استفاده شده در این پروژه، روش ابتکاری 
تیم اجرایی پروژه رسوب برداری شیمیایی است، که به منظور تاثیر 
بیشتر محلول رســوب بردار بر روی رسوبات کربنات کلسیمی 
تشکیل شــده در درون لوله های کندانســور و همچنین ایجاد 
قابلیت پایش و نظارت شیمیایی دقیق بر فرآیند رسوب برداری 
شیمیایی، به کار گرفته می شــود.حافظی زاده خاطرنشان کرد: 
این پروژه جهت افزایش تبادل حرارتی کندانســور در دستور 
کار تعمیــرات دوره ای واحد یک بخار قرار گرفت که نتیجه آن 
موجب باال رفتن خال در کندانسور شده و افزایش تولید را برای 

این واحد در پی خواهد داشت .

دادگستری  کل  رئیس   // خبر  گروه 
از رشد 11 درصدی صدور  هرمزگان 
بارنامه و ۷ درصــدی حمل کاال در 
چهاردهم تا شــانزدهم آذرماه خبر 

داد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی 
با اشاره به تهدیدات و فراخوان های گسترده 
عناصر ضدانقالب بــرای اجبار رانندگان 
و کامیونــداران به اعتصــاب در روزهای 
چهاردهم، پانزدهم و شــانزدهم آذرماه، از 
رشد ۱۱ درصدی صدور بارنامه و بیش از 
۷ درصدی حمل کاال در این سه روز خبر 
داد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
با حضور در پایانــه حمل بار بندرعباس 
با رانندگان، کامیونــداران و فعالین حوزه 

حمل و نقل به دیــدار و گفتگو پرداخت.
در جریان این بازدید که دادســتان عمومی 
و انقالب مرکز اســتان هرمزگان، مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، مدیرکل 
تعزیــرات حکومتی، مدیرعامل شــرکت 
 پخش فرآورده های نفتی و دیگر مسئوالن 
دســتگاه های متولی نیز حضور داشتند، 
دستورات ویژه ای در خصوص نحوه توزیع 
بار و تخصیص امکانات رفاهی و بهداشتی 
به رانندگان و کامیونداران صادر شد.همچنین 
در ادامــه این بازدید، دیــدار ویژه مردمی 
رئیس کل دادگستری هرمزگان با رانندگان و 
فعالین عرصه حمل و نقل برگزار شد و طی 
این دیدار، مجتبی قهرمانی و هیئت همراه، 
در بین رانندگان، کامیونداران و فعالین حوزه 

حمل و نقل اســتان حاضر شدند و ضمن 
برپایی میز خدمت، به مطالبات و مشکالت 
آن ها رسیدگی نمودند.رئیس کل دادگستری 
هرمزگان در حاشیه این دیدار طی سخنانی 
 با اشــاره به نقش مهم فعالین عرصه حمل 
و نقل در توسعه اقتصادی کشور از همراهی 
همیشگی رانندگان شریف، کامیونداران و 
فعالین این حوزه با نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران در مقاطع مختلف و در مسیر 
خدمت رسانی به مردم که موجبات ناکامی 
توطئه های دشمنان را فراهم آورده است، 
قدردانی کرد.مجتبی قهرمانــی در ادامه با 
اشاره به تهدیدات و فراخوان های گسترده 
ضد انقالب و رسانه های بیگانه برای اجبار 
رانندگان و کامیونــداران به اعتصاب طی 
روزهای اخیر، اظهار داشــت: با بصیرت 
و هوشــیاری رانندگان و کامیونداران در 
روزهای چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم آذر 
ماه، توطئه دشــمنان خنثی شد و بر اساس 
آمار ارائه شده از سوی سازمان حمل و نقل 

و پایانه های کشور، طی این سه روز تعداد 
۱۴ هزار و ششــصد و چهارده بارنامه در 
بندرعباس صادر شده که در مقایسه با آبان 
ماه امســال در همین بازه زمانی، رشد ۱۱ 
درصدی را نشان می دهد.وی تصریح کرد: 
در خصوص شــاخص حمل بار به لحاظ 
تناژ نیز در این ســه روز حدود ۲۲۰ هزار 
تن بار حمل شده است که در این شاخص 
هم افزایش 6/۷ را در مقایسه با مدت مشابه 
آبان ماه ۱۴۰۱ شــاهد می باشیم.وی در 
ادامه با اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه 
مبنی بر لزوم حضور مســئوالن قضایی در 
جمع مردم و دیدار بدون واســطه با آنها به 
اشکال مختلف، یادآور شد: در راستای عمل 
به دستور رئیس محترم قوه قضاییه، دیدار 
مردمی ویژه ای با حضور مسئوالن قضایی و 
اجرایی استان در محل پایانه بار بندرعباس 
برگزار شــد و طی این دیــدار که بیش از 
سه ســاعت به طول انجامید ضمن گفتگو 
با فعالین عرصه حمل و نقل، مشــکالت 

آنها مورد بررســی دقیق قرار گرفت و در 
خصوص موارد مطرح شده دستورات الزم 
صادر شد. قهرمانی خاطر نشان کرد: با توجه 
به اینکه بیشتر موارد مطرح شده در دیدار با 
رانندگان و فعالین عرصه حمل و نقل مربوط 
به حوزه حقوق عامه بوده است به دادستان 
عمومی و انقالب مرکز اســتان هرمزگان 
مأموریت داده شــد تا با تعیین قاضی ویژه 
رســیدگی به امور حمل و نقل، تمهیدات 
الزم را برای ارتباط مســتقیم با فعالین این 
عرصه و رفع مسائل و مشکالت آنها اتخاذ 
نماید.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
همچنین تأکید کرد: مطالبات مطرح شده از 
سوی رانندگان و فعالین عرصه حمل و نقل 
و تصمیمات اتخاذ شده در جریان این دیدار 
را به منظور تسریع در روند رسیدگی به آنها 
و احقاق حقوق مراجعان با دیگر مسئوالن 
عالی استان مطرح خواهیم کرد تا درنتیجه 
هم افزایی و هماهنگی میان دستگاه های 
متولی، روند رسیدگی به امور تسریع شود .

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

نه بلند کامیون داران به اعتصاب اجباری

گروه خبر // رئیس آژانس فضایی روســیه پرتاب ماهواره 
خیام را نتایج همکاری مشــترک صنعت هوایی ایران و 
روسیه در راستای تبادل تجربیان و همکاری های الزم میان 

این دو کشور عنوان کرد. 
    یوری بوریسف در حاشیه یازدهمین همایش بین المللی صنایع 

هوایی و هوانوردی ایران، گفت: این نمایشگاه فرصت مغتنمی برای 
آشنایی و ارائه دســتاوردهای تکنولوژی و فضایی کشور روسیه 
است.رئیس آژانس فضایی روسیه، اظهار کرد: پرتاب ماهواره خیام 
در ماه اوت سال جاری به عنوان تجربه مشترک ایران و روسیه در 
راستای توســعه همکاری های فضایی می باشد که این اقدام مهم 

سبب تعامالت بیشتری در آینده نزدیک میان دو کشور خواهد شد.
 بــه گزارش ایســنا ؛ وی صنعــت فضایی را به عنــوان یکی از 
پیشران های صنعت اقتصاد کشورها برشمرد و افزود: روسیه دارای 
تجارب ارزشمندی در صنعت فضایی پیشرو است که در خصوص 

تبادل این تجارب با کشور ایران اعالم آمادگی کرده است .

رئیس آژانس فضایی روسیه عنوان کرد

پرتاب ماهواره خیام ، نتیجه همکاری مشترک صنعت هوایی ایران و روسیه

 گروه خبر // مدیرعامل ســازمان صنایع هوایی 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور 
گفت: توانمندسازی درون سازمانی را به عنوان 
پایه و ستون صنعت هوایی قرار دادیم و با رویکرد 
هوشمندانه در حوزه توسعه ناوگان هوایی حرکت 

کردیم . 
   امیر ســرتیپ دوم افشــین خواجه فرد در یازدهمین 
همایــش بین المللــی صنایــع هوایــی و هوانوردی 

ایران، افزود: در راســتای شــرح وظایف ســازمانی و 
ماموریتی خود با ایجاد هم افزایی با ســازمان هواپیمای 
کشــوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاســت جمهوری و وزارت صمت، ســازمان گسترش 
و نوســازی صنایع ایران، گام های موثری در این زمینه 
برداشــته شده است.وی با بیان این که با تربیت نیروهای 
 متخصــص در حــوزه نــاوگان هوایی نقــش موثر و 
حرفه ای در سه دهه گذشته در صنعت هوایی کشور ایفا 

شده اســت، اظهار کرد: در حوزه صنعت هوایی که یک 
صنعت محرک برای ســایر صنایع محســوب می شود، 
رشد قابل توجهی در بخش نظامی داشتیم و به طور حتم 
می توانیم در بخش تجــاری نیز نقش آفرینی کنیم.امیر 
ســرتیپ دوم افشین خواجه فرد بیان کرد: در این مسیر، 
توانمندسازی درون ســازمانی را به عنوان پایه و ستون 
این صنعت قرار دادیم و با رویکرد هوشمندانه در حوزه 
توســعه ناوگان هوایی حرکت کردیم.مدیرعامل سازمان 

صنایع هوایی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
کشــور تاکید کرد:  ایمان داشتیم با تاب آوری ناوگان در 
شرایط تحریم های ظالمانه که خوشبختانه به خوبی آن را 
پشت سر گذاشتیم، مرحله تکامل تدریجی و تکمیل کارها 
را پیش خواهیم برد و از آنجایی که بازار بین المللی نیز مد 
نظر ما است در این حوزه موفق به تولید انبوه شدیم و در 
حال حاضر همکاری هایی خوبی با کشورهای خارجی به 
ویژه با کشور روسیه در حال شکل گیری است.به گزارش 
ایسنا ؛ امیر سرتیپ دوم افشین خواجه فرد خاطرنشان کرد: 
با تدوین برنامه ای برای شــرکت در نمایشگاه ۲۰۲۴ با 
محوریت محصوالت بومی، زمینه همکاری با شرکت های 

داخلی و شرکت های دانش بینان فراهم می شود .

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی :

با رویکرد هوشمندانه در حوزه توسعه ناوگان هوایی حرکت کردیم

هزار کانون مساجد هرمزگان 
آماده همکاری در امر سوادآموزی

   گروه خبر // سرپرست ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد هرمزگان گفت: بیش از هزار 
کانون فرهنگی هنری مساجد شهری و روستایی استان 
آماده همکاری در امر ترویج سوادآموزی است. اسالم 
خواجه یی در دیدار با معاون ســوادآموزی اداره کل 
آموزش وپرورش هرمزگان به اهمیت فراگیری علم و 
دانش و سوادآموزی در دین مبین اسالم اشاره کرد و 
افزود: رسول خدا )ص( همواره مسلمانان را به کسب 
 علم و دانش تشویق می کردند و شرط آزادی اسرا را 
 باســواد کــردن چندین نفــر از مســلمانان درنظر 
می گرفتند.وی با اشاره به نقش و کارکردهای مساجد، 
عنــوان کرد: مســجد در دوران صدر اســالم دارای 
کارکردهای متنوعی از جمله آموزش و سوادآموزی 
بود.سرپرست ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مســاجد هرمــزگان اظهارداشــت: امروز نیز 
ظرفیت هــزار و 6۰ کانون فرهنگی هنری مســجد، 
فرصت مغتنمی برای پیشــبرد اهداف ســوادآموزی 
در سطح استان هرمزگان اســت.معاون سوادآموزی 
 اداره کل آموزش وپــرورش هرمزگان نیز به ظرفیت 
بی نظیر کانون های فرهنگی هنری مســاجد اشــاره 
کرد و گفت: هر مســجد دارای کانون می تواند یک 
مرکز یادگیری و ســوادآموزی باشد.احمد جعفری با 
اشاره به اینکه ۹۷ درصد از جمعیت هرمزگان باسواد 
 هســتند و از ســه درصد باقی مانده نیز یک درصد 
معلوالن ذهنی هستند، افزود: سوادآموزی شامل ۱3 
 موضوع از جمله سواد خواندن و نوشتن، سواد رسانه ای، 
سواد عاطفی، سواد مالی، سواد تربیتی، سواد ارتباطی، 
ســواد تحلیلی، ســواد بوم شناسی، ســواد نژادی و 
قومی و ســواد سالمتی اســت.وی، با بیان اینکه به 
دنبال تغییر رویکرد اهداف ســوادآموزی هســتیم، 
عنوان کرد: گســتردگی زیاد حوزه سواد ما را مجبور 
بــه تغییر رویکرد کرده اســت و از ایــن رو درصدد 
بازتعریف مفهوم ســوادآموزی در موضوع های ۱3 
گانه هســتیم.به گزارش ایرنــا ، جعفری گفت: برای 
 تحقق اهداف سوادآموزی نیازمند همراهی و همکاری

  کانون های فرهنگی هنری و بهره گیری از ظرفیت عظیم 
مساجد در راســتای شناسایی و جذب افراد بی سواد 

هستیم .



3جنوب کشور
پنجشنبه 24 آذر 1401

20 جمادی االول 1444

سال بیست و یکم شماره 4054 

خبری

سرویس  جعفری  ابوالحســن   ســید 
اســتان ها // مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان بوشهر گفت: سال 
1۴۰۰ به ازای هر مشــترک این استان به 
طور متوسط هزار دقیقه در سال خاموشی 
داده شد بود که این عدد در سال جاری به 

1۷۵ دقیقه رسیده است  .
    به گزارش خبرنــگار دریا ؛ غالمرضا 
حشمتی در نشســت با خبرنگاران تعداد 
اشتراک برق در استان بوشهر را ۵۲۰ مورد 
دانست و اظهار کرد: مشترکان برق این استان 
در بخش های مختلف خانگی، کشاورزی، 
اداری، صنعتی و تجــاری ۱.3 درصد کل 
مشترکین کشــور را شامل می شوند.وی با 
بیان اینکه حدود ۱۷ هزار کیلومتر شــبکه 
فشار متوســط و ضعیف در استان بوشهر 
وجــود دارد، اضافه کرد: این رقم معادل ۲ 
درصد شبکه های توزیع کشور است و بالغ 
بر ۱۹ هزار ترانسفورماتور پست و هوایی 

و سه درصد تجهیزات کشور، معادل چهار 
هزار و ۵۰۰ مگاولت آمپر تجهیزات منصوبه 
ترانســفورماتور در سطح استان قرار دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشــهر تصریح کرد: در حالــی که تعداد 
مشترکین این استان ۱.3 درصد کشور است، 
سه درصد تجهیزات منصوبه ترانسفورماتور 
کشور در استان بوشهر قرار دارد و این نشان 
می دهد که شرایط آب و هوایی گرمسیری 
سبب افزایش مصرف و در نتیجه افزایش 
تجهیزات برای پاسخگویی به نیازها شده 
است.حشــمتی ۸۰ درصــد مصرف برق 
استان بوشــهر را در بخش خانگی و ۲۰ 
درصد دیگر را در ســایر بخش ها دانست 
و عنوان کرد: ۱۴ درصد مشترکین تجاری، 
یک درصد کشاورزی، یک درصد صنعتی و 
پنج درصد عمومی-اداری هستند، از حیث 
مصرف اما به استثنای صنایع جنوب استان 

که خود تولید کننده برق مورد نیازشــان 
هستند، ۷۰ درصد مصرف مربوط به بخش 
خانگی و چهار درصد صنعتی اســت.وی 
با بیان اینکه در یکســال گذشته ۱۷ هزار 
مشترک جدید در استان بوشهر اضافه شده 
است، افزود: در طی این زمان حدود ۲3۰ 
کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف اضافه 
و ۵۰۰ دســتگاه ترانسفورماتور و ترانس 
هوایی در راســتای پاســخگویی به نیاز 
مشترکین به دارایی های استان نصب شده 
است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان بوشهر عبور موفق و بدون خاموشی 
در تابســتان ســال جاری را از مهمترین 
دستاوردهای دولت سیزدهم دانست و بیان 
کرد: این مهم در شرایطی محقق شد که ۱۲ 
تــا ۱۵ هزارمــگاوات در تولید و مصرف 
برق کشــور ناترازی وجود داشت. در این 
مدت حتی یک مورد خاموشی در بخش 
خانگی اســتان بوشهر ثبت نشد و این امر 
از دید بســیاری از کارشناسان غیرممکن 
بود.حشمتی با اشاره به اینکه تابستان هر 
سال حدود 6 درصد مصرف برق نسبت به 
ســال قبل افزایش مصرف داشته ایم، ادامه 
داد: خوشبختانه در تابستان امسال عالوه 

بر اینکه اضافه مصرفی وجود نداشت بلکه 
ســه درصد کاهش نیز نسبت به تابستان 
ســال قبل اتفاق افتاد که این موضوع در 
نتیجه همراهی و همدلی مردم بوده اســت.

این مقام مسئول با بیان اینکه درکنار توسعه 
بخش تولید به بخش مصرف و تقاضا نیز 
پرداخته شده است، اظهار کرد: در این زمینه 
در استان بوشهر نیز اقدامات خوبی را آغاز 
شده است؛ تاکنون ۱۲ هزار مشترک صنعتی، 
کشــاورزی، اداری و تجــاری به کنتور 
هوشمند تجهیز شدند و اکنون ۱۰۰درصد 
مشترکین دیماندی )بزرگ( کنتور هوشمند 
دارند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان بوشــهر با بیان اینکه کاهش زمان 
انرژی توزیع نشده)خاموشــی( از اهداف 
ترسیم شده استراتژیک این شرکت در چشم 
انداز ۱۴۰۵ اســت، گفت:  سال ۱۴۰۰ به 
ازای هر مشترک به طور متوسط در استان 
بوشهر باالی هزار دقیقه خاموشی داده شده 
بود که این عدد در ســال جاری به ۱۷۵ 
دقیقه رسیده اســت؛ در تالش هستیم تا 
سال ۱۴۰۵ خاموشی های استان را به ۸۰ 
دقیقه در سال برسانیم.حشتمی با بیان اینکه 
عمده تعمیرات حوزه برق در شرایط بدون 

خاموشــی انجام می گیرد، یادآور شد: از 
ابتدای اردیبهشت ماه تا مهرماه به طور مداوم 
شست وشــوی تجهیزات در ۹۰۰ کیلومتر 
مرز آبی، هر ۱۵ روز یکبار به صورت خط 
گرم با آب مقطر انجام شــده است که این 
اقدام نقش بسزایی در کاهش خاموشی ها 

داشته است.
   وی بــا بیان اینکه برق رســانی به همه 
روستاهای باالی ۱۰خانوار استان بوشهر 
انجام شده اســت، خاطر نشان کرد: برق 
رسانی به ۲۸ آبادی در این استان به دلیل 
نداشــتن کد انجام نشده است که در تالش 
هستیم موانع قانونی را برطرف و به وسیله 
پنل های خورشیدی برق مورد نیاز را به آنها 
برسانیم و تا سال ۱۰۰ درصد همه روستاها 
صاحب برق شوند.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان بوشهر درخصوص ارائه 
پنل و مولدهای خورشیدی به عشایر این 
استان گفت: پارســال ۴۵۰ دستگاه مولد 
خورشــیدی قابل حمل با هماهنگی امور 
عشایر استان بوشهر بین عشایر این استان 
توزیع شد، امســال نیز در حال تهیه ۴۵۰ 
دستگاه مولد خورشیدی دیگر هستیم و تا 
قبل از دهه فجر این مولدها تهیه و بین این 

قشر به صورت رایگان توزیع خواهد شد.
حشــتمی در خصوص برق رســانی به 
آب شــیرین کن های اســتان بوشهر اظهار 
کــرد: با توجه به ضــرورت تامین آب از 
منابع داخلی اســتان و کاهش وابستگی، 
در ۲ سال گذشته اقدامات موثری صورت 
گرفته که مهمتریــن آب تامین برق مورد 
نیاز آب شیرین کن 3۵هزار متر مکعبی مپنا 
بوده است.وی با بیان اینکه فروش برق هر 
کیلو وات در بخــش خانگی 3۹ تومان و 
سایر بخش ها ۵۵ تومان است، عنوان کرد: 
قیمت تمام شده هر کیلو وات برق ۱۰۰۰ تا 
۱۲۰۰ تومان است و شرکت توزیع نیروی 
برق استان بوشهر معادل یک سال فروش 
برق از دســتگاه های اجرایی طلب دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر با اشاره به طلب 3۰۰ میلیارد تومانی 
این شــرکت از مشترکین گفت: از این رقم 
بیشترین بدهی مربوط به بخش های نظامی، 
انتظامی، آموزش و پرورش و علوم پزشکی 
است؛ در حالی که شرکت برق استان بوشهر 
جز پنج استان برتر نرخ خاموشی است اما 
حوزه طلب از مشــترکین برق در مصرف 
جز ۵ اســتان آخر است.به گفته حشمتی، 
مشــترکین غیر مجاز افرادی هستند که در 
مناطق حاشیه شــهرها و در جاهایی که 
امکان دادن مجوز کنتور برق حضور دارند، 
این افراد حدود 6 میلیارد تومان برق غیر 

مجاز در سال مصرف می کنند .

مدیرعامل شرکت برق بوشهر  اعالم کرد 

کاهش خاموشی های بوشهر به ۱۷۵ دقیقه در سال

روابط عمومی
آيا مي دانید گوشت ماهي و میگو حاوي 13 نوع ويتامين ضروري بدن است    شیالت رهمزگان 

استاندار خوزستان خبر داد
اختصاص 1۲۶ میلیارد 

به توسعه کوت عبداهلل و روستاهای کارون
  حســن سیالوی سرویس استان ها // اســتاندار خوزستان از 
اختصاص ۱۲6 میلیــارد تومان از محل عــوارض آالیندگی در 
راستای توسعه شهری به زیرساخت های کوت عبداهلل و روستاهای 
شهرستان کارون خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ صادق خلیلیان 
در نشست پیگیری مسائل و مشکالت شهرستان کارون  با تأکید بر 
ضرورت تســریع در تصویب طرح جامع کوت عبداهلل اظهار کرد: 
اداره کل راه و شهرسازی در چند ماه آینده این طرح را آماده کند تا 
توسعه شهری بر مبنای ضابطه مشخصی انجام شود.وی با اشاره به 
وضعیت شبکه جمع آوری فاضالب در شهرستان کارون افزود: شبکه 
 جمع آوری فاضالب در شهرســتان کارون تسریع می شود و تأمین 
آب آشامیدنی باکیفیت و پایدار از دو منبع صورت می پذیرد.وی افزود: 
تسریع در انجام کمربندی شهرستان کارون، تعریض جاده های مرتبط 
با این شهرســتان و راه میان شهرستان کارون و شیرین شهر در این 
جلسه بررسی شد.استاندار خوزستان با اشاره به مسائل و مشکالت 
بیمارســتان ســینا کارون ادامه داد: تجهیزات الزم برای اورژانس 
بیمارستان سینا آماده می شود تا مورد بهره برداری مردم شریف این 
شهرستان قرار گیرد؛ همچنین تکمیل بخش زنان و زایمان با سرعت 
انجام شود تا مردم در این زمینه نیز مورد حمایت درمانی و بهداشتی 
قرار گیرند.خلیلیان با تأکید بر ضرورت تسریع در احداث خانه های 
بهداشت تصریح کرد: دستگاه ها متولی شدند تا کار احداث خانه های 
بهداشت سرعت بیشتری پیدا کند.وی در رابطه با توسعه ادارات در 
شهرستان کارون گفت: برخی از دستگاه ها در این شهرستان مستقر 
نشــدند در این جلسه مصوب شد تا این دستگاه ها هر چه سریعتر 
به صورت کامل در این شهرستان مستقر شوند.استاندار خوزستان 
پیرامون بهبود وضعیت حمل و نقل درون شهری در شهرستان کارون 
گفت: در جهت بهبود وضعیت حمل و نقل درون شهری اتوبوس های 
جدید خریداری شده است و به تدریج به شهرستان داده خواهد شد 
در مرحله نخست هزینه شش دستگاه اتوبوس واریز شده است و به 
زودی ارائه خدمات خود را به شهرستان آغاز خواهند کرد؛ شهرداری 
این توان را دارد که از ون های اختصاص یافته به اســتان خریداری 
کند تا ترکیب مناسبی از اتوبوس، ون و تاکسی را جهت حمل و نقل 
داشــته باشیم تا رفاه مردم عزیز شهرستان کارون را افرایش دهد و 
سبب تعدیل در نرخ کرایه حمل و نقل مسافر شود.خلیلیان در پایان 
گفت: ۱۲6 میلیارد تومان از محل عوارض آالیندگی در راســتای 
توسعه شهری به زیرساخت های کوت عبداهلل و روستاهای شهرستان 
کارون تخصیص یافت؛ همچنین اعتباراتی از محل مصوبات ســفر 
هیئت دولت جهت تکمیل شبکه فاضالب، تأمین آب شرب و تکمیل 

و تجهیز بیمارستان سینا اختصاص پیدا کرد .

  

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // مدیر 
عامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی با 
بی سابقه و نامتعارف خواندن مصرف کنونی بنزین 
در کشور، اظهار کرد: استفاده تمام ظرفیت خط 
انتقال سوخت کشــور به بنزین، فرصت انتقال 
مطلوب نفتگاز را ســلب کرده و ادامه این روند 

باعث اختالل در فعالیت نیروگاه ها خواهد شد . 
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ علی اکبر نژادعلی 
در مراســم افتتــاح تاسیســات تخلیــه ریلی 
 مخزنداران حامل فراورده های نفتی در انبار نفت 
شهید صدوقی یزد با تاکید بر لزوم استفاده از توان 
داخلــی در اجرای طرح هــای این بخش، گفت: 
متاسفانه طرح های باز متعددی در شرکت پخش 
فرارده های نفتی داریم که می توان با اعتماد به توان 
داخلی شــرکت، آنها را به سرانجام رساند.وی با 
اشاره به ۱6 سال توقف در اجرای طرح تاسیسات 
تخلیه ریلی انبار یزد، گفت: ایجاد این تاسیسات 
دارای مصوبه هیات مدیره در سال ۱3۸۵ بوده ولی 
در حالی که می توانست در سالهای گذشته با هزینه 
۲۸ میلیارد ریال اجرایی شود اکنون در قالب یک 
طرح جهادی با بــراورد هزینه حدود ۸۰ میلیارد 
ریالی انجام شده است.این مسئول خسارت ساالنه 
تاخیر در اجرای این طرح را حدود 6۰۰ میلیارد 
تومان ذکر کرد و گفــت: مخزنداران ریلی در هر 
۱۰۰ کیلومتر ۸.۵ لیتر ســوخت و ناوگان حمل و 

نقل جاده ای ســوخت بین ۴۵ تا ۷۰ لیتر در این 
مســافت مصرف می کند به عبارتی طی این سالها 
۱6 برابر سوخت بیشتر در کشور مصرف شده که 
تبعات دیگری مانند آلودگیهای زیست محیطی و 
حوادث ترافیکی را نیز به همراه داشــته است.وی 
با بیان این که طرح مذکور حاصل اعتماد به توان 
داخلی شــرکت است، گفت: در هفته جاری طرح 
مشابهی را نیز در نکا بهره برداری خواهیم کرد که 
این طرح نیز پس از ۲۵ سال توقف تنها طی پنج 
روز آماده افتتاح شده و ۸۰ نفتکش حمل سوخت 
از ســاری به نکا را آزاد خواهد کرد.نژادعلی در 
ادامه شــرایط خاص کشور را یادآور شد و گفت: 
متوسط مصرف روزانه بنزین در سال گذشته معادل 
۵۸ میلیون بوده لذا مصرف کنونی ۱۰3 میلیون لیتر 
در روز برای کشورمان بی سابقه و نامتعارف است 
که می تواند ناشــی از بی اثر شدن قیمت بنزین یا 
اختالف قیمت آن با بیرون کشور باشد.وی با اشاره 
به تراز منفی تولید و مصرف فعلی بنزین در کشور، 
گفت: چاره ای جز مدیریت مصرف در این بخش 
نداریم ولی در عین حال با توجه به در پیش بودن 
تعطیالت عید نوروز، باید از همین حاال تدابیر الزم 
در استانها برای ذخیره ســازی بنزین در مناطق 
کشور اندیشیده شود.وی گفت: از طرفی با توجه 
به مصــرف کنونی بنزین، تمام ظرفیت خط انتقال 

ســوخت از پاالیشگاه های جنوب کشور به مرکز 
و شــمال کشور به سوخت بنزین اختصاص یافته 
و فرصتی بــرای انتقال و توزیع مطلوب نفت گاز 
مورد نیاز کشور را سلب کرده و این در حالیست 
که خوشبختانه با تدابیر و تالشهای صورت گرفته 
هم اکنون در ســوخت نفــت گاز)گازوئیل( تراز 
مثبت ۴ را در تولیــد داریم.وی با بیان این که در 
مصرف انرژی همه  ی بخشــهای کشور نمره منفی 
دارند، تعامل دستگاه های بین استانی جهت ارتقای 
بهره وری و رفع بحران فعلی ســوخت در کشور 
را خواستار شــد و گفت: متاسفانه در اردیبهشت 
ماه امســال به دلیل شــرایطی که پیش آمد، ۱.۲ 
میلیارد لیتر نفت گاز را در نیروگاه های تامین برق 
ســوزاندیم به طوری که تراز در این بخش منفی 
شد ولی اکنون که تراز مثبتی را نیز رقم زده ایم به 
دلیل مصرف بی رویــه بنزین، امکان انتقال آن به 
نقاط مختلف کشور را نداریم.مدیر عامل شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی در پایان با اشاره به 
مصرف ۸۱ میلیون لیتر از ۱۰۷ میلیون لیتر مصرف 
روزانه نفت گاز کشور در بخشهای غیر نیروگاهی، 
یادآور شــد: با توجه به افزایش مصرف نفت گاز 
در نیروگاه ها، در صورت تعلل در انتقال مطلوب 
ســوخت به آنها طی روزهای آتی با مشکل در 

ذخائر نیروگاهی مواجه خواهیم شد .

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی :

مصرف کنونی بنزین در کشور نامتعارف است
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حسن سیالوی سرویس اســتان ها // رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره 
به درخواست برگزاری نشست کارگروه اضطرار آلودگی هوا، گفت: باید از دیگر 
متولیان سوال شود چرا این نشست تشکیل نشد یا تشکیل شده و ما خبر نداریم .

    به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر پژمان بختیاری نیا با اشاره به وضعیت آلودگی 
هوا و لزوم برگزاری نشست کارگروه اضطرار آلودگی هوا اظهار کرد: در آیین نامه 
اجرایی قانون هوای پاک، شرایط اضطرار و وظایف هر کدام از دستگاه های اجرایی 
مشخص شده اســت.وی افزود: نخستین دستگاه اجرایی که باید شرایط آلودگی 
هوا را گزارش کند، سازمان هواشناســی است؛ سازمان هواشناسی باید حداقل 
۹6 ســاعت قبل از وقوع شرایط پایدار جوی را اعالم کند و حداکثر ۱۲ ساعت 
پس از اعالم هواشناسی، وزارت بهداشت یا معاونت های بهداشت دانشگاه ها نظر 

خود را اعالم کنند و در صورت لزوم، برگزاری نشست اضطراری آلودگی هوا را 
درخواست کنند. متولی تشکیل نشست کارگروه اضطرار آلودگی هوا نیز سازمان 
حفاظت از محیط زیست است.رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: مرکز بهداشت 
خوزستان قبل از صدور هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی خوزستان، خواستار 
برگزاری نشست کارگروه اضطرار آلودگی هوا شد اما باید از دیگر متولیان سوال 
شود چرا این نشست تشکیل نشد یا تشکیل شده و ما خبر نداریم. ما درخواست 

برگزاری نشست را داده ایم اما پس از درخواست چه اتفاقی افتاد؟
بختیاری نیا بیان کرد: مرکز بهداشــت خوزستان در زمینه هشدار و اطالع رسانی   
درمورد آلودگی هوا اقدام کرده است. ما وظیفه ای بیشتر از این موارد نداریم و فراتر 

از آیین نامه و قانون نیز کار کرده ایم .

تعیین تکلیف اضطرار آلودگی هوای خوزستان ، سرگردان بین تصمیم متولیان

   آرزو توکلی سرویس اســتان ها // رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
با تاکید بر لزوم تغییــر رویکرد در مدیریت 
شرکت های وابســته به صندوق فوالد گفت: 
ادامه وضعیت مدیریتی در شرکت های وابسته 

به فوالد در کرمان امکان پذیر نیست . 
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ دکترمحمدرضا 
پورابراهیمی در نشســت مشترک با مدیرعامل 
صندوق فــوالد از حضور وی در کمیســیون 
اقتصادی تشکر کرد و افزود: همانند گذشته آماده 
حمایت و پشــتیبانی از این صندوق به منظور 
کمک به مجموعه بازنشســتگان صندوق فوالد 
هســتیم.وی افزود: امیدواریم در دولت جدید 
با تغییرات مدیریتی ظرفیت همکاری بیشــتری 
در زمینه افزایش حقوق بازنشســتگان فوالد و 
خدمات بیمه این قشر فراهم شود.   پورابراهیمی 
با بیان وضعیت شرکت های وابسته به صندوق 
 فــوالد در کرمان اظهــار کــرد: وضعیت این 
شرکت ها در کرمان مطلوب نیست به طوری که 

وضعیت برخی از آنها مانند زغالســنگ نگرانی 
ایجاد کرده و ادامه این مســیر به صالح استان 
و صندوق نیســت. نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلــس تصریح کرد: ضعف مدیریت و عدم 
تصمیم صحیح و کارشناسی برای حل مشکالت 
در حوزه تولید و ســودآوری بــا توجه به نیاز 
 منطقه و نیازهای داخلی کشور و همچنین امکان 
ظرفیت های صادراتی یکی از چالش های اساسی 
مطرح شــده در مورد شرکت زغالسنگ است.  
وی تاکید کرد: مشــکالت شرکت زغالسنگ به 
حدی رسیده که نه تنها نمی تواند تعهدات خود را 
نسبت به بخش خصوصی ایفا کند بلکه مجدد در 
پرداخت تعهداتش نسبت به کارگران زحمتکش 
این شــرکت نیز دچار مشکل شده که باید برای 
آن چاره ای جدی و ســریع اندیشــیده شود.

پورابراهیمی گفت: در زمینه شرکت زغالسنگ 
همزمان با اقداماتی که باید در مجموعه شرکت 
و صندوق اتفاق بیفتــد موضوع افزایش تولید، 
فروش و سودآوری شرکت و اقداماتی است که 
در وزارت صمت باید صورت بگیرد که به زودی 
نشست مشترک با وزیر صمت در کرمان را برای 
این موضوع پیگیــری خواهیم کرد.وی تصریح 
کرد: موضوع واردات زغال به کشــور به شدت 
تاثیر منفی بر شرکت های زغالسنگ داخل ایران 
 دارد و ســالی حدود ۹۰۰ میلیون دالر برآورد 
می شود که خیانت بزرگ شرکت های واردکننده 
به تولیدکنندگان داخلی است که وزارت صمت 
باید ســریع جلوی این مهم را بــا وضع تعرفه 
وارداتــی بگیرد.وی گفت: موضــوع اصلی ما 
در کنار وضع جلوگیــری از واردات به منظور 

رونق تولید شــرکت های داخلی موضوع امکان 
صادرات اســت که وزارت صمت باید سیاست 

های خود را در این زمینه لحاظ کند.
  رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی افزود: مکانیزه شدن معادن زغالسنگ بر 
اساس منابع در اختیار دولت از طریق تسهیالت 
بلندمدت با نرخ پایین نیاز اصلی واحدها برای 
افزایــش تولید و بــه ویژه تامیــن ایمنی جان 
کارگران مظلومی اســت که در اعماق زمین کار 
می کنند.وی خواستار برگزاری نشست مشترک 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزیر صمت 
شــد و گفت: اما به دلیل ضرورت درخواســت 
ما این اســت گروهی از تهران بــه کرمان اعزام 
شوند، موضوع شــرکت زغالسنگ به صورت 
ویژه پیگیری شــود و مشکل شرکت های دیگر 

مانند اســفندقه با نمایندگان مربوطه در دستور 
کار قــرار گیرد و راهکاری اجرایی برای خروج 
از وضعیت فعلی اتخاذ شــود.بنابراین گزارش، 
 در این نشســت موضوعات مربــوط به لزوم 
برنامه ریزی صحیح صندوق فوالد در راســتای 
کمک به ذی نفعان این صندوق در زمینه پرداخت 
حقوق بر اساس بودجه ساالنه صندوق به بیش 
از ۹۰ هزار نفر از بازنشســتگان این صندوق در 
 کشــور و همچنین مســائل مربوط به خدمات 

بیمه ای بازنشستگان مورد بررسی قرار گرفت .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد

لزوم تغییر رویکرد در مدیریت شرکت  های وابسته به صندوق فوالد کشور
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گروه خبر // روابط و نگاه توسعه محور تهران 
و پکن بــه همکاری های بلندمدت عمیق تر و 
فایده محورتر از آن است که تحت تأثیر برخی 
خطاهای ناشی از منفعت گرایی های اقتصادی و 
البته معمول در واقعیت روابط بین الملل قرار 

گیرد . 
    ســفر معاون نخست وزیر چین در رأس یک 
هیئت بلندپایه ۷۰ نفره به تهران برای شــرکت 
در نشست مشترک بررســی و پیشبرد »برنامه 
همکاری های جامع ایــران و چین« به فاصله 
چند روز از حواشــی سفر جنجالی »شی  جین 
پینگ« به عربستان و امضای او پای بیانیه هایی 
که افکار عمومی مردم و البته مقامات جمهوری 
اســالمی ایران را آزرده خاطر کرد، نشــان داد 
روابط و نگاه توســعه محور تهــران و پکن به 

همکاری های بلندمدت عمیق تر و فایده محورتر 
از آن است که تحت تأثیر برخی خطاهای ناشی 
از منفعت گرایی های اقتصادی و البته معمول در 
واقعیت روابط بین الملل قرار گیرد. در روزهای 
گذشته حمایت چین از بیانیه ضدایرانی عربستان 
در خصوص برنامه هسته ای کشورمان و ادعای 
مداخله تهران در امور داخلی اعراب و پس ازآن 
امضای بیانیه مشــترک با شــورای همکاری 
خلیج فارس و تکرار ادعاهای بی اساس آن ها در 
مورد جزایر سه گانه که خشم و واکنش تهران را 
برانگیخت و موجب احضار سفیر پکن شد، این 
سؤال در فضای رسانه ای به دفعات مطرح شد که 
با توجه به رشــد ۵۰ برابری روابط و تجارت و 
سرمایه گذاری مشترک عربستان با چین، در سایه 

رقابت های سیاسی و اقتصادی چین و عربستان 
با آمریکا، آیا سیاست چین نسبت به ایران تغییر 
کرده و اعراب همســایه و ثروت کالن آن ها را 
بر توســعه روابط با ایران ترجیح داده و از ایران 
فاصله می گیرد؟ و مهم تر از آن این اتفاق سبب 
ضربه به توافق نامه همکاری ۲۵ ســاله میان دو 

کشور خواهد شد؟
  ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشــورمان در واکنش به این پرسش تأکید کرد 
برنامه جامع همکاری های بلندمدت ایران و چین 
به عنوان یک نقشــه راه همکاری های خوب و 
سازنده دو کشور در مسیر اجرا قرار دارد و مورد 
اهتمام جدی دو کشــور است و منافع مشترک 
اقتضا می کند همکاری های ســازنده دو کشور 

مبتنی بر احترام متقابل ادامه یابد.
*  تمرکز بر سند همکاری بلندمدت

   حال سفر سه روزه هیئت بلندپایه چینی به تهران 
که به گفته یک مقام آگاه مشتمل بر سه کارگروه 
و هیئت اقتصادی و یک هیئت سیاسی است و 
تمرکز مذاکرات و رایزنی هــای آن بر پیگیری 
پیشبرد ســند همکاری های بلندمدت دو کشور 
است پاسخ همه این شبهات را روشن کرد. چین 

مصمم و متعهد به اجرا و تکمیل این سند است.
  »هو چون هوآ« معاون نخســت وزیر چین و 
هیئت عالی همــراه وی در چارچوب اجالس 
برنامه همکاری های جامع دو کشــور به دیدار 
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور کشورمان 
رفتنــد. مخبر در این دیدار با اشــاره به دیدار 
رؤسای جمهور دو کشــور در سمرقند، آن را 
نقطه عطفی در روابط تهران و پکن عنوان کرد 
و با اشاره به حمایت چین از عضویت ایران در 
سازمان شانگهای و بریکس، از موضع واحد دو 
کشور در برابر یک جانبه گرایی خبر داد.مخبر با 
اشــاره به ظرفیت های ایران در حوزه انرژی و 
نفت و گاز، همچنین ترانزیت کاال، آمادگی دو 
کشور برای توسعه همکاری ها و سرمایه گذاری 
در ایــن بخش ها و همــکاری در مناطق ویژه 
اقتصادی قشم، چابهار و اروند را پس از دیدار 
با معاون نخست وزیر چین اعالم کرد.معاون اول 
رئیس جمهور به دلخوری اخیر جمهوری اسالمی 
ایران از وقایع رخ داده در عربســتان و سفر شی 
 جین پینگ هم اشــاره کرد و حفظ و احترام به 
تمامیت ارضی ایران را موضوعی حساس و مهم 
برای مسئوالن و آحاد ملت برشمرد و رعایت 

این اصل متقابل و خدشه ناپذیر را از سوی همه 
کشورها ضروری دانست.

*  تأکید نماینده پکن بر تمامیت ارضی و عزت 
ملی ایران

  معاون نخست وزیر چین نیز در این اجالس با 
اشاره به سوابق تاریخی روابط دو کشور، اظهار 
کرد: اراده چین برای توســعه روابط راهبردی 
جامع با ایران هیچ گاه تغییــر نمی کند. چین از 
حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عزت ملی ایران 

و مبارزه با دخالت خارجی حمایت می کند. 
   دو طرف در ایــن زمینه باید به صورت قاطع 
از همدیگر پشــتیبانی کــرده و درزمینه مبارزه 
با تروریســم نیز همکاری ها و هماهنگی های 
خود را تقویت کنند.»هو چون هوآ« با اشــاره 
بــه برنامه ۲۵ ســاله همکاری مشــترک دو 
 کشــور و دســتاوردهای حاصــل از توافقات 
فی مابیــن گفت: این دســتاوردها بــرای دو 
 طرف مهم و مثبت اســت و پکن مایل اســت 
همکاری و هماهنگی خود را با تهران تقویت کند.
 *  1۶ گام در مســیر اجــرای ســند همکاری 

۲۵ ساله
  احســان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی 

اقتصادی دولت هم در حاشیه اجالس برنامه 
همکاری های جامع ایران و چین بابیان اینکه 
اجالس مذکور متکی بر چهار کمیته بود که بین 
دســتگاه های اقتصادی و تخصصی دو کشور 
برگزار و به ۱6 نقطه تفاهم برای پیاده ســازی 
تفاهم ۲۵ ســاله بین دو کشــور منجر شد، 
گفت: قرار شــد اقدامات اجرایی و جزئیات 
این تفاهمات در حوزه انرژی، سرمایه گذاری 
مشترک در بخش نفت و گاز، تعامالت مالی، 
ارزی و بانکــی بین دو کشــورو طرح های 
راهبــردی حوزه ترانزیت و زیرســاختی در 
دستور کار قرار گیرد تا در دیدار بعدی رئیسان 

جمهور دو کشور به تصویب برسد.
*  رشد ۲۰ درصدی تجارت ایران و چین

    به گــزارش قدس آنالیــن، وزیر اقتصاد 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اراده سیاســی 
 و اقتصادی دو کشــور باوجود فشــارهای 
تحریمــی و بین المللی، زمینه بــرای ارتقای 
 ظرفیت هــای همــکاری کمــاکان وجــود 
دارد، به طوری کــه وضعیت تجــاری پکن و 
 تهران در ۹ ماه اخیر ۲۰ درصد افزایش داشته

 است .

امضای 1۶ توافق برای تسریع در اجرای تفاهم نامه 25ساله ؛

پکن مایل است همکاری و هماهنگی خود را با تهران تقویت کند

گروه خبر // منوچهردانشمند مدیرکل ستاد اجرایی 
فرمان حضــرت امام)ره(هرمــزگان گفت: درجهت 
تقویــت هوش دانش آموزان مناطق کمتر توســعه 
یافته پایه اول ابتدایی تاششم باحمایت بنیاد احسان 
وابسته به ســتاد تعداد9۰۰ بسته درس بازی احسان 

تهیه شده که باهمکاری آموزش و پرورش هرمزگان 
وهمکاری گروه های جهادی همکارستادازاواخرآذرماه 

توزیع می شود .
    بــه گزارش خبرنگار دریا ؛  دانشــمند افزود: ضمنا 
تمرین مربوط به کتاب های ریاضی،فارســی وعلوم با 
میانگیــن تقریبا ۷ دقیقه زمــان وهردانش آموزروزانه 
۲یا3درس بازی را انجام می دهد وموثردرحافظه،کالم 
 وزبان،پــردازش صــوت وتصویر ، تفکر واســتدالل 
دانش آموزی باشد.دانشمند مدیرکل ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امــام)ره( هرمزگان افــزود: درجهت حمایت 
ازخانوارهای مناطق کمتر توسعه یافته استان هرمزگان، 
بنیاد احســان وابســته به ســتاد درقالب پویش سفره 
احسان بالغ بر۱6۰تن مواد پروتئینی )مرغ( بااعتبارهفت 
میلیاردودویست میلیون تومان تهیه نموده که باهمکاری 

گروه های جهادی همکار ستاد توزیع خواهد شد .

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( هرمزگان خبر داد

توزیع 9۰۰ بسته درس » بازی احسان « در مناطق محروم

ســاحل دریا در بندرعباس که مهمترین مکان 
گردشگری شهر محســوب می شود، اما از یک 
طرف فاضالب به دریا وارد می شــود وساحل 
 و دریــا را آلوده می کنــد واز طرفی دیگر هم 
قلیان فروشــان، ســاحل را دودآلود کرده اند. 
در تمــام دنیا شــهرهای بنــدری، زیباترین و 
گردشــگرپذیرترین شــهرها هســتند، اما در 
بندرعباس از این ظرفیت بخوبی اســتفاده نشده 
اســت. ســاحل دریا را به عنوان محل تخلیه 
فاضالب استفاده می کنیم و عرضه کنندگان قلیان 
هم که با خاطری آسوده، صدها قلیان را در طول 
نوار ساحلی گذاشته اند و عرضه می کنند و هیچ 
مسئولی هم گویا این وضعیت را نمی بینند و حتی 
تابلوهای هشــداری مبنی بر ممنوعیت عرضه 
قلیان در ساحل نصب نشده است و تابلوهایی هم 
که قرار بود مناطقی ساحلی آلوده را نشان دهد 
تا مردم شنا نکنند، هم نصب نشد. درصورتیکه 

 اگر قرار به اشتغالزایی وکارآفرینی هم که باشد، 
 می توان عرضــه کنندگان قلیان را نســبت به 
آلودگی ها و آســیب های قلیان بر ســالمتی 
شهروندان هشدار داد و از آنها خواست تا شغل 
دیگری را در ســاحل برپاکنند که به ســالمتی 
خانواده ها و جوانان آســیبی نزند وبرای ایجاد 
مشاغل ســالم در ســاحل از آنها حمایت کرد 
ومشــوق هایی را نیز درنظر گرفت. متاســفانه 
درحــال حاضر شــرایط بگونه ای اســت که 
خانواده ها با فرزندان کوچک شــان نمی توانند 
وارد ساحل بندرعباس در بیشتر نقاطش شوند 
و محــدوده زیادی از نوار ســاحلی بندرعباس 
در تصرف عرضه کنندگان قلیان اســت و عالوه 
بر آلودگی، خطر الگوگیری نوجوانان و جوانان 
هم وجــود دارد. در حال حاضر هم که دختران 
و پسران زیادی و برخی بدون حجاب در ساحل 
 در کنــار همدیگر اقدام به اســتعمال قلیان و... 

می کننــد. موضــوع دیگر اینکه در ســاحل 
بندرعبــاس تفریحــات ســاحلی بصــورت 
ســازماندهی شــده وجود نــدارد وحتی برای 
تفریح بر روی دریا اقدامی صورت نگرفته است 
 و برخی از قایق ها اقدام به ســوارکردن مسافر 
می کنند که خطرناک است و  نظارتی هم وجود 
ندارد وبایســتی این قایق ها ســاماندهی شوند 
 ومســافران را با رعایت موارد ایمنی نسبت به 
ســوار کردن و گشــت دریایی اقــدام نمایند. 
درصورتیکه به حوزه گردشــگری ســالم در 
ســاحل و دریا در بندرعباس توجه و سرمایه 
گذاری شــود، بطور حتم می توان اشــتغالزایی 
خوبــی نیز داشــت و مردم با توجــه به کمبود 
امکانات تفریحی و گردشــگری در بندرعباس، 
بیشــتر می توانند از تفریحات دریایی وساحل 
اســتفاده کنند و گردشــگران زیادی نیز جذب 
می شــوند. حتی می تــوان ماهیگیری با قالب 
بــر روی قایق را بــه عنوان تفریــح و جذب 
گردشــگر انجــام داد واز ظرفیت های مختلف 
 گردشگری و اشتغالزایی اســتفاده نمود. انتظار 
می رود به حوزه اقتصاد دریا محور که رهبر معظم 
انقالب هم برآن تاکید دارند، توجه بیشتری شود 
واز این ظرفیت خدادادی در حوزه های گوناگون 
بیشتر استفاده شود. استفاده بهینه از ظرفیت دریا 
 باعث افزایش اشــتغالزایی و خروج هرمزگان 
از رتبه نخســت بیکاری و فقر وفالکت در بین 

استان های کشور می شود .

لزوم سالم سازی ساحل دریا برای گردشگری
یادداشت

علی زارعی/دريا 
daryaz           @gmail.com1359

 گروه خبر // عباس شــرفی گفت: 
استان هرمزگان به واسطه قرارگیری 
در حاشــیه خلیج فــارس و دریای 
عمــان و وجود بنادر مهــم در این 
استان خصوصاً بندر شهید رجایی و 
از قطب های  باهنر یکی  بندر شهید 

حمل ونقل کشور است . 
    بــه گزارش  خبرنــگار دریا ؛ وی 
افزود: اکثــر محورهای این اســتان 
به عنوان محور ترانزیتی و پل ارتباطی 
بنادر اســتان به ســایر نقاط کشور 
می باشند ازاین رو تردد وسایل سنگین 
و محموله های ترافیکی در این محورها 
بسیار زیاد اســت و به علت استفاده 
هم زمان وسایل نقلیه سبک و سنگین 
از این محورها منجر به احتمال تصادف 

و شدت آن شده، لذا اهمیت ایمن سازی 
و به روزرسانی عالئم با ضوابط جدید 
نمایان اســت.مدیرکل  بیش ازپیــش 
استان  و حمل ونقل جاده ای  راهداری 
هرمزگان با اشــاره به اهمیت اقدامات 
اداره ایمنــی راه و حریــم برای نبض 
اقتصاد کشور گفت: این اداره طبق روال 
اقدام به خرید، تعمیر و نگهداری تابلو و 

عالئم ایمنی راه ها می کند. 
  عباس شرفی اظهار داشت: اقدامات 
مؤثری تا پایان آبان ماه برای بخشنده 
مواصالتی  محورهای  ایمنی  و  نمودن 
اســتان انجام گرفته کــه از مهم ترین 
آن ها می توان نصــب نزدیک به بیش 
از ۸۰۰۰متــر طول قطعــه گارد ریل 

وبیش از۱۸۰۰۰مترطول پاک ســازی 
خطــوط گمراه کننده، تهیــه و نصب 
تهیه و نصب  63۰۰عددچشم گربه ای، 
۵۴6۲ عدد تابلــو اخطاری، انتظامی، 
مســیر نما و رنگ آمیــزی ۲۵۸ پایه 

عالئم نام برد.
   وی افــزود: برنامه اداره ایمنی راه و 
حریم این است که تا پایان سال جاری 
تهیه و نصب تابلو اخطاری به ۱۱۱۲۰ 
عدد، تابلو اطالعاتی به ۱۵3۰ مترمربع، 
تهیه و اجــرای نیوجرســی مفصلی 
۵۸۰۰، تهیه و اجــرای گاردیل تا به 
ایمن سازی  طول،  از۱۴۰۰۰متر  بیش 
 ســر گاردیل بــه 6۴ نقطــه، تهیه و
 نصب چشم گربه ای ۷۷۰۰ عدد برسد. 

    مدیــرکل راهــداری و حمل ونقل 
جاده ای هرمزگان از چالش های پیش 
روی اداره ایمنی راه و حریم ها، کمبود 
نیروی  کمبود  تخصیصــی،  اعتبارات 
متخصــص، تخریب و ســرقت انواع 
عالئم ایمنی و گارد ریل ها و برخورد 
وسایل نقلیه سنگین و سبک به عالئم 
و تجهیــزات ایمنی بــه دلیل ترافیک 
محورهای اســتان خصوصــًا محور 
بندرعباس – ســیرجان و بندرعباس 

بندر خمیر عنوان کرد .

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای  هرمزگان : 

راه ها و حریم جاده های استان  تعمیر و نوسازی مستمر می شوند 

بانک قرض الحسنه مهر ایران ، پیشرو در ایفای مسئولیت اجتماعی
مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان هرمزگان

  گروه خبر //مهندس مهدی دوستی استاندار 
 هرمزگان در آیین آغــاز عملیات تکمیل
 فاز نخســت بندر نخل ناخدا اظهار داشت: 
بحث دریا و استفاده از ظرفیت های مختلف 
دریا یکی از مسائلی بوده که آنگونه که باید 
به آن توجه نشده و پروژه بندرگاه نخل ناخدا 

می تواند جبران این مسئله باشد. 
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ وی افزود: در 
حوزه بنادر و سازه های دریایی شاهد اتفاقات 
مبارکی هســتیم، در بخش های نــرم افزاری 
کارهای خوبی در حال انجام است بویژه در پهنه 
مهم دریایی از بندرعباس تا چابهار که شاهد 
رواج رویــه های خرد بودیم با تغییرات انجام 
شــده جهت ارتقاء بنادر به خصوص در بندر 
سیریک، رویه ترانزیت و صادرات و واردات 
 نیز اضافه می شود. استاندار هرمزگان گفت:برای 

 بندرگاه هــای بندرخمیر، لنگــه و تیاب نیز 
طرح های جدید مطالعاتی در نظر گرفته شده که 
مطابق آن قرار است یک پایانه ترانزیت خودرو 
به کشورهای شمال شــرقی ایجاد شود.وی 
تصریح کرد: گردشگری دریایی مغفول مانده و 
برای حل این مسئله مطابق تفاهم نامه سه جانبه 
امضا شده بین استانداری، بنادر و گردشگری 
انتظار می رود با پای کار آمدن قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء مفاد مورد تفاهم عملیاتی شود تا 
جایگاه هرمزگان به عنوان قطب گردشــگری 
دریایی حفظ و تثبیت شــود. مهندس دوستی 
گفت: این اســکله و احداث موج شکن یک 
تک پروژه نیست و با تخصیص اعتبار ۲ هزار 
میلیاردی به دنبال ایجاد یک اکوسیستم دریایی 
هستیم و در طراحی این مجموعه نیز جزئیات 

دقیق در نظر گرفته شــده و امکانات تفریحی 
بسیار خوبی برای این پروژه مهم امکان سنجی 
شده است.وی ادامه داد: در حال حاضر نیازمند 
پروژه های توسعه شهری هستیم این پروژه ها 
کمک خواهند کرد جوانان بتوانند از امکانات 
روز دنیا استفاده کنند و طرح اکوسیستم دریایی 
نیز با ارتقاء سازه های گردشگری در راستای 
افزایش رضایتمندی، طرحــی فوق العاده در 
همین راستا است.استاندار هرمزگان با اشاره به 
وقفه پیش آمده در اجرای طرح در سال های 

گذشــته گفت: این وقفه ناشی از کمبود منابع 
مالی و تکمیل نبودن طرح بوده که سعی کردیم 
این مســائل در طرح جدید به طور کامل حل 
شود و بدون وقفه، مطابق زمان بندی صورت 
گرفته پروژه به پایان برســد.گفتنی است در 
قالب اجرای فاز اول بندر نخل ناخدا قرار است 
حوضچه این بندر شامل بازوی اصلی به طول 
3۵۰ متــر و بازوی فرعی به طول ۱۵۰ متر با 
تخصیص اعتبار ۱3۴ میلیارد تومانی توسط 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء تکمیل شود .

با حضور استاندار هرمزگان : 

 عملیات تکمیل فاز نخست
 بندر نخل ناخدا آغاز شد

 


