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مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان :
۹۰۰ متر از فاز ۳ توسعه بندر شهید رجایی 

آماده بهره برداری است 

 پیشگیری بهتر از وقوع حادثه ای 
جبران ناپذیر است  

شناسایی و پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف 
طالفروشی در هرمزگان

پژوهشکده نفت و انرژی 
در سواحل مکران تاسیس می شود 
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  دولت قبل که ترمز اجرای طرح های مسکن را کشید و هیچ طرحی را اجرا نکرد تا 
قیمت های مسکن و رهن واجاره منفجر شود؛ بیشتر مدیران آن دولت که در این دولت همچنان 
حضور دارند، به همراه مافیای مسکن بنظر می رسد قد علم کرده اند تا طرح انقالبی نهضت 
ملی مسکن را به زمین بزنند تا در اجرا موفق نشود و مردم همچنان با مشکل مسکن مواجه 
شوند وناراضی بمانند؛ وگرنه نهضت ملی مسکن، مردم را به خانه دار شدن امیدوار کرده بود .

  در بندرعباس هم که از ابتدای اجرای طرح، دست های پنهان و آشکاری تالش داشتند این 
طرح در شهر بندرعباس اجرا نشود .

  ضرورت دارد دستگاه های نظارتی و امنیتی نیز در این حوزه ورود کنند تا موانع اجرای طرح 
برطرف شده و عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن در شهر بندرعباس نیز با سرعت به پیش 

برود .

ناظر گمرکات هرمزگان خبر داد 
افزایش ۱۰ درصدی واردات کاالی 

اساسی به گمرک شهیدرجایی 

  گروه خبــر // مدیرکل بیمه ســامت 
هرمزگان گفت: ۵۰ خدمت جدید به افراد 
که  بهزیستی  پوشش  زیر  معلولیت  دارای 
سامت  بیمه  معتبر  پوشــش های  دارای 

هستند ارائه می شود . 
   علی علیزاده اظهار داشت: این اقدام با انعقاد 
تفاهم نامه بین ســازمان های بیمه سالمت و 
بهزســتی انجام می شود که براساس آن ۵۰ کد 
خدمتی به معلوالن زیر پوشش بهزیستی که از 

این بیمه استفاده می کنند افزوده شد.وی ادامه 
داد: خدمات توانبخشی در حوزه ارتوپدی فنی 
یا اعضای مصنوعی، گفتار درمانی، شــنوایی 
سنجی، بینایی سنجی، کار درمانی، فیزیوتراپی و 
دادن خدمات توانبخشی توسط پزشکان برخی 

از این خدمت  ها است.
  وی اضافه کرد: بر این اســاس پوشش تعرفه 
خدمات توانبخشی توسط سازمان بیمه سالمت 
۷۰ درصد تعرفه مصوب بخشــی ارائه دهنده 

خدمات مذکور )اعم از دولتی، عمومی، خیریه 
و خصوصی( را شامل می شود.

  بــه گــزارش ایرنا ؛ مدیرکل بیمه ســالمت 
هرمزگان ابراز داشــت:  این اداره کل برای عقد 
و قرارداد با همه مراکز حوزه توانبخشی شامل 
سنجی،  شــنوایی  درمانی،  گفتار  کاردرمانی، 
بینایی ســنجی، ارتوپدی فنی و مراکز جامع 
توانبخشی برای خرید خدمت و ارائه خدمات 
توانبخشِی موضوع این تفاهمنامه آمادگی دارد .

مدیرکل بیمه سالمت هرمزگان :

۵۰ خدمت جدید به توانبخشان زیر پوشش بیمه سالمت در دسترس است

آیا زور مافیا و دالالن از مجلس و دولت بیشتر است ؟

چه کسانی در مقابل انقالب مسکن 
قد علم کرده اند؟

رفع مشکل مسکن مورد تاکید رهبرمعظم انقالب و سران قواست ، اما برخی نمی خواهند این مشکل برطرف شود

گروه خبر // عطاءاهلل معروفخانی، مدیرعامل 
فوالد هرمزگان، در حاشــیه نمایشگاه ایران 
متافو به تســهیل تأمین مواد اولیه و احتمال 
واگذاری یک ذخیره معدنی به فوالد هرمزگان 
اشاره کرد و گفت: در حوزه مواد اولیه امسال 
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته برای 
تأمین پایدار مواد اولیه، تقریبا تمام برنامه ها 
بدون مشکل انجام پذیرفت. به همین دلیل در 
سال جاری شاهد ثبت چهار رکورد تولید در 
فوالد هرمزگان بودیم. آخرین رکورد تولید ما 
در آبان ماه سال جاری با تولید ۱۵۴ هزار و ۵67 
تن تختال رخ داد و این یک رکورد تاریخی به 

شمار می آید .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی در ادامه گفت: با 
همکاری استاندار و رئیس سازمان صمت استان 
هرمزگان، یک ذخیره معدنی بزرگ سنگ آهن 
به فوالد هرمزگان واگذار خواهد شــد تا مسیر 
تأمین مواد اولیه این شــرکت تسهیل شود.وی 
ادامــه داد: در حوزه انرژی به علت مشــکالتی 
کــه دولت در تأمین برق و گاز داشــته و دارد، 
برای رفع این مشــکالت، در نیروگاه »هنگام« 
ســرمایه گذاری انجام می دهیم که با انجام آن تا 
دو ســال آینده مشکلی برای تأمین برق نداشته 
باشیم. برای تأمین گاز هم فوالد مبارکه برخی 
پروژه های ســرمایه گذاری در حوزه تأمین گاز 
انجام داده اســت تا در ســال های آتی فوالد 
مبارکه و زیرمجموعه های آن گاز را به صورت 
پایدار دریافت کنند. معروفخانی سرمایه انسانی 
را بزرگ ترین سرمایه فوالد هرمزگان دانست و 
ادامه داد: امسال به نخستین شرکت فوالدی تبدیل 
شــدیم که برای کارگران پیمانی و رسمی خود، 
صندوق درمان کارگران را افتتاح کرده است. با 
افتتاح این صندوق در صورت ابتالی کارگران به 
بیماری، تمام هزینه های درمان به آن ها پرداخت 
خواهد شد.مدیرعامل فوالد هرمزگان در پاسخ 

به ســؤالی درباره ســطح ارتباط این شرکت با 
دانشگاه ها عنوان کرد: فوالد هرمزگان در ارتباط 
با دانشــگاه های معتبر کشور پیشتاز است و در 
حوزه دانش بنیان جزو شرکت های پیشرو بوده 
است.در همین راســتا با ۱۴ شرکت دانش بنیان 
ارتباط مستقیم داریم تا بتوانیم برخی از مشکالت 
تولید فــوالد را به صورت علمی و کاماًل داخلی 
برطرف کنیم. بومی ســازی همــواره برای ما 
در اولویت بوده اســت و به دنبال داخلی کردن 
تجهیزات و علوم روز دنیا بوده ایم. اعتقاد ما بر این 
است که با توجه به نخبگان جوان کشور و استفاده 
از دانش روز می توان با تحریم های ظالمانه ای که 
علیه ایران وضع شده است، مقابله کرد. با توجه به 
این دیدگاه بسیار خوب عمل کرده ایم.وی با اشاره 
به آغاز عملیات احداث طرح های توسعه ای در 
فوالد هرمزگان ادامه داد: بعد از سال هایی که از 
تأسیس فوالد هرمزگان می گذرد برای نخستین 
بار، بهمن سال گذشته آغاز عملیات احداث طرح 
بزرگ احیای مستقیم یک میلیون و ۷۲۰ هزارتنی 
سیمین هرمز و طرح ۹۰۰ هزار تنی احیا مستقیم 
فوالد هرمزگان، مخازن ذخیره آهن اســفنجی 
۳۰ هزارتنی و کارخانه تولید اکســیژن را آغاز 
کردیم که امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن به 

بهره برداری برسند.
*  ظرفیت تولید اســلب ۳ میلیون و 200 هزار 

تن خواهد شد
  امسال نیز دو طرح جدید، افزایش ظرفیت از 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ۳ میلیون و ۲۰۰ 
هزار و پروژه تولید نورد در دستورکار قرار دارد 
که به زودی آغاز عملیات احداث آن ها نیز اعالم 
خواهند شــد. این پروژه ها از فناوری های روز 
دنیا برخوردار خواهند بود.معروفخانی در پایان 
به صادرات محور بودن شرکت فوالد هرمزگان 
پرداخت و اظهار کرد: همان گونه که مستحضرید 

فوالد هرمزگان صادرات محور است. این شرکت 
در کنار آب های آزاد بنا شــده است. از محل 
تولید فوالد تا بندرگاه و محل بارگیری، کمتر از 
۵ کیلومتر فاصله وجود دارد. همین مزیت ها ما 
را ملزم می کند تا تولید را افزایش داده و به تبع آن 
صادرات را رونق ببخشیم. امسال با وجود تمام 
مشکالت موجود در حوزه انرژی، توانسته ایم ۷ 
درصد افزایش تولید نســبت به سال گذشته را 
در کارنامه خود ثبت کنیم و امیدواریم تا پایان 
سال روند صعودی را حفظ کنیم.شرکت فوالد 
هرمزگان در سال ۱۳۸۷ در زمینی به مساحت 
۹۵ کیلومترمربع در اســتان هرمزگان و در ۱۳ 
کیلومتری بندرعباس احداث شــده است. این 
کارخانه ظرفیت اســمی ۱.۵ میلیون تن اسلب 
را داراست که با اجرای طرح های توسعه ای به 
۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن خواهد رســید. این 
شرکت دارای یکی از پیشرفته ترین کارخانه های 
تولید فوالد در کشــور اســت و با مزیت های 
خاصی که نسبت به دیگر شرکت های فوالدی 
دارد، می تواند به یکی از کلیدی ترین فوالدسازان 
ایران در سال های آینده تبدیل شود. نزدیکی به 
آب های آزاد برای صادرات بیشتر و آسان تر با 
هزینه هــای حمل ونقلی کمتر یکی از مهم ترین 

مزیت  هاست .

مدیرعامل فوالد هرمزگان :

ذخیره معدنی قابل توجهی به فوالد هرمزگان واگذار خواهد شد

با حضور مسئوالن در بندرخمیر 

 عملیات کاشت ۵۰۰ هزار اصله نهال حرا 
صفحه 4 را بخوانیددر هرمزگان آغاز شد

صفحه 2 را بخوانید

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  

هرمزگان خبر داد 

حمایت قاطع نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس 
از برنامه های پیشنهادی اداره کل میراث فرهنگی 
گروه خبر // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
هرمــزگان گفت: نمایندگان مردم بندرعباس، قشــم، ابوموســی، 
حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسامی از برنامه های پیشنهادی 

این اداره کل استقبال و حمایت قاطع خود را اعام کردند . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ، محمد محســنی با اعالم این خبر گفت: در 
نشست اخیر با محمد آشوری، احمد مرادی و منصور آرامی نمایندگان مردم 
بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسالمی، 
نمایندگان از برنامه های پیشنهادی این اداره کل در راستای توسعه گردشگری 
و صنایع دستی که منجر به تقویت زیرساخت ها، منافع جوامع محلی و پذیرش 
گردشگران می شود، استقبال کردند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نسبت به استقرار و 
فعال نمودن ادارات و نمایندگی های شهرستان ها تأکید داشتند، افزود: ادارات 
و نمایندگی های شهرستانی فعال می شوند تا مراجعین و ذی نفعان به راحتی 
دسترسی  الزم به خدمات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داشته 
باشند. او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نمایندگان مردم بندرعباس 
و ابوموسی در مجلس شورای اسالمی حمایت کامل خود را از برنامه های 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در هرمزگان با توجه به 
مزیت غالب استان در حوزه دریایی اعالم کردند. محسنی تصریح کرد: دو 
موضوع مهم شامل برنامه های آموزشی جامع به منظور افزایش آگاهی جوامع 
هدف و تدوین اطلس گردشــگری برای توسعه پایدار در این نشست ها 
مطرح شد که با استقبال نمایندگان مردم بندرعباس و ابوموسی روبرو شد .

       آگهی مزایده فروش بریکت گرم آهن اسفنجی ) صبا فوالد خلیج فارس (

     شرکت صبا فوالد خلیج فارس در نظر دارد میزان 50 هزار تن بریکت 
 )FOB(گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی
بندر شهید رجایی با مشخصات اعالمی به فروش رساند . لذا در صورت تمایل جهت دریافت اسناد 
   WWW.SABASTEEL.CO مزایده به وب ســایت شرکت صبا فوالد خلیج فارس به آدرس
مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 1401/10/07 مطابق با اسناد مزایده 

ارسال فرمایید .
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 ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
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 :

 کسب رتبه برتر آبفای هرمزگان در جشنواره 
و نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت نیرو

  گــروه خبر // آب و فاضالب هرمزگان به عنوان شــرکت برتر در 
جشنواره و نمایشــگاه پژوهش و فناوری وزارت نیرو انتخاب شد و 
 لوح و تندیس برتر جشــنواره و نمایشگاه هفته پژوهش را با حضور 
احمد سیاحی مدیرکل دفتر تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، فاضلی و محمدزاده ارزیاب های نمایشگاه پژوهش و فناوری 
وزارت نیــرو دریافت کرد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ شــرکت آب و 
فاضالب با حضور در این نمایشگاه آخرین پژوهش ها و فناوری های 
بکار گرفته شــده را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داد.عبدالحمید 
حمزه پور نیز با اشــاره به حضور موثر آبفا در نمایشــگاه پژوهش و 
فناوری وزارت نیرو تصریح کــرد: عرضه فناوری مرتبط با صنعت و 
نیاز استان هرمزگان به عنوان فعالیت های ویژه آبفا در نمایشگاه تهران 
بود که خوشبختانه با ارزیابی های صورت گرفته در سه روز برگزاری 
نمایشگاه آبفا توانست رتبه برتر عرضه فناوری مرتبط با صنعت در غرفه 
 هفته پژوهش به خود اختصاص دهد.وی با بیان اینکه شــرکت های 
 دانش بنیان در تامین نیازهای فناورانه آبفا نقش به سزایی دارند، گفت: یکی از

 فناوری های عرضه شــده در این نمایشگاه که مورد توجه قرار گرفت 
دستگاه تصفیه آب و شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس تولیدی 
شرکت دانش بنیان صنعتی شریف بود.عبدالحمید جابری معاون منابع 
انسانی و تحقیقات شــرکت آب و فاضالب هرمزگان نیز با بیان اینکه 
حضور آبفا در این نمایشــگاه دســتاوردهای خوبی به همراه داشت 
 که عرضه پژوهش ها و فناوری های مرتبط با صنعت مورد اســتقبال 
بازدید کنندگان قرار گرفت.وی افزود: طی سه روز برگزاری این نمایشگاه 
با فناوران و پژوهشگران حوزه صنعت آب و فاضالب نیز جلساتی برگزار 

که زمینه های همکاری طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان :

۹00 متر از فاز ۳ توسعه بندر شهید رجایی
 آماده بهره برداری است 

  گــروه خبر //  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: ۹۰۰ 
 متر از فاز ۳ توســعه بندر شــهید رجایی آماده بهره برداری است.

حسین عباس نژاد درباره آخرین وضعیت اجرای فاز ۳ توسعه بندر 
شهید رجایی اظهار کرد: بخش غربی بندر شهید رجایی به فعالیت های 
کانتینری اختصاص پیدا کرده است.وی افزود: در قسمتی از ترمینال 
یک و دو به صــورت کامل در حال حاضر عملیات کانتینری انجام 
می شود، ترمینال یک شناورهای کوچک و در ترمینال دو شناورهای 
بزرگ و نسل جدید به فعالیت می پردازند.عباس نژاد با بیان اینکه طرح 
جامع فاز ۳ بندر شهید رجایی با طول ۱۴۰۰ متر اسکله که ۹۰۰ متر 
آن آماده بهره برداری اســت، افزود: برنامه ما بر این مبنا قرار دارد که 
این پایانه را به صورت مجهز احداث شود تا شناورهای نسل ۱۴ هزار 
TEU را بتواند پهلودهی و پذیرش کند.وی تصریح کرد: ایده جدید بر 
این اساس طراحی شد که در کنار فاز ۳ یک حوضچه جدید احداث 
شود که اگر این امر تحقق پیدا کند فاز ۴ پایه ریزی و ۹۰۰ متر دیگر به 
اسکله های بندر شهید رجایی افزوده خواهد شد.به گزارش مهر، به گفته 
مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان با احداث این بخش از 
بندر عالوه بر داشتن پایانه مکانیزه می توان فعالیت فله را نیز انجام داد .

گروه خبر // معاون فنی و نگهداری 
دریانــوردی  و  بنــادر  کل  اداره 
هرمزگان گفت: بعد از اتمام تعمیرات 
فروند یدک کش  دو  زیرآبی   اساسی 
در بندر شهید رجایی به آب اندازی 

شد  .
   به گزارش خبرنگار دریا ، »محمدرضا 
پوررجبی« در تشریح آخرین وضعیت 
تعمیرات یدک کش ها در اداره تعمیرات 
و نگهداری تجهیزات دریایی در بندر 
شــهید رجایی افزود: بعــد از اتمام 

تعمیرات اساسی زیرآبی یدک کش های 
بنــدر  در  »احــد«  و   »ثــاراهلل« 
شهید رجایی به آب  اندازی شد. وی 
ادامه داد: یدک  کــش  های »ثاراهلل« 
متعلق به اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان و یدک کش »احد« اعزامی 
دریانــوردی  و  بنــادر  کل  اداره  از 
خوزســتان که جهت انجام تعمیرات 
اساســی زیرآبی و انجام بازدیدهای 
دوره ای کارشناسان موسسه رده بندی 
 بــر روی سرســره تعمیراتــی بندر 

شــهید رجایی مستقر شــده بود به 
آب  اندازی شــد تا بعد از انجام سایر 
تعمیرات روآبی آماده به کار و به چرخه 
عملیاتی بنادر مهم کشور وارد شوند. 
معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان بیان کرد: این 
یدک کش ها که برای  انجام تعمیرات 
اساســی زیرآبی و انجام بازدید های 
دوره ای کارشناسان موسسه رده بندی 
بر روی سرسره تعمیراتی بندر شهید 
رجایی مستقر شــده بود هفته پایانی 

آذرمــاه به آب اندازی شــد تا بعد از 
انجام ســایر تعمیرات روآبی آماده به 
کار و به چرخــه عملیاتی بنادر مهم 
کشور وارد شوند. به گفته پوررجبی، 
از ابتدای امســال تا کنون ۱۸ فروند 

شــناور تعمیرات زیرآبی انجام شده 
چهار فروند متعلق به بنادر بوشــهر و 
امام خمینی)ره( بوده و درحال حاضر 
یک فروند برای تعمیرات زیرآبی در 

دست اقدام است .

تعمیرات زیرآبی 18 فروند شناور در بندر شهید رجایی

گروه خبــر // در مراســمی با حضور 
فرماندار، امام جمعه و جمعی از مدیران 
ابوموسی آزمایشگاه امور آب و فاضاب 

این شهرستان به بهره برداری رسید .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ محسن طبسی مدیر 
امور آب و فاضالب ابوموســی در این مراسم 
گفت: این آزمایشگاه با هدف پایش میکروبی 
میزان کلــر آزاد باقیمانده، کدورت و PH آب 
آشامیدنی ،منابع تولید ، مخازن و شبکه توزیع 
ابوموســی، تنب بزرگ، تنب کوچک با اعتبار 
۱۰ میلیارد ریال با استفاده از دستگاه های روز 

آزمایشگاهی تجهیز شده است.
نمونه های آزمایشگاهی این شهرستان به مرکز    وی بــا بیــان اینکه تا پیــش از این تمامی 

استان و همچنین بندرلنگه ارسال می شد، افزود: 
 با افتتاح این آزمایشــگاه تمامی نمونه ها در 
 خــود شهرســتان بررســی و نتیجــه گیری 

می شوند.
  مدیر آبفای ابوموســی افزود: این آزمایشگاه 
در محیطــی به متراژ ۱۰۰ متــر مربع احداث 
شده است.گفتنی اســت، سیاست شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان توسعه آزمایشگاه ها در 
تمامی شهرستان هاست؛ شــفیعی مدیر مرکز 
پایش و نظــارت بر کیفیــت آب و فاضالب 
هرمزگان نیز در این رابطه تصریح کرد: توسعه 
آزمایشــگاه ها و تجهیز آن به امکانات روز به 
عنوان سیاســت مدیرعامل آبفا در دستور کار 
است که خوشــبختانه در این مرحله توانستیم 
شهرســتان ابوموسی را در پایش کنترل کیفیت 

آب را بی نیاز از دیگر مناطق کنیم .

افتتاح آزمایشگاه کنترل کیفیت آب امور آب و فاضالب ابوموسی

 گروه خبر // رئیس سازمان سیما 
منظر و فضای ســبز شــهرداری 
عملیات  انجــام  از  بندرعبــاس 
وسایل  آمیزی  رنگ  و  بهســازی 
سطح  های  بوســتان  تندرستی 

منطقه دو خبر داد . 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛  شهرام آرمان 
گفت: در این راستا عملیات بهسازی و 
رنگ آمیزی وسایل تندرستی در بوستان 

صفا واقع در حاشــیه بلوار امام خمینی، 
قائم انجام شده است و مابقی معابر سطح 
این منطقه در برنامه کاری قرار دارد.   وی 
با اشاره به اینکه این اقدامات در راستای 
ترغیب و تشویق شــهروندان به انجام 
فعالیت های ورزشــی در اماکن عمومی 
و ارتقای سالمت آنها و همچنین ایجاد 
فضاهای سالم ورزشی و تفریحی صورت 
می گیرد، افزود: در واقع وجود وسایل و 

تجهیزات تندرستی و بازی در پارک ها 
و فضاهای سبز شــهری سبب می شود 
شهروندان عالوه بر اســتفاده از فضای 
ســبز پارک ها، به ورزش و فعالیت های 
جسمی نیز بپردازند. آرمان با بیان اینکه 
 دسترسی به وسایل ورزش همگانی در 
پــارک های ســطح شــهر می تواند با 
و  ورزش، سالمت  فرهنگ  توســعه ی 
نشــاط در جامعه همراه باشد، تصریح 

 کرد: در این راســتا شهرداری به منظور 
تجهیــز و فعــال ســازی پــارک ها 
و بوســتان هــا و ایجــاد فضاهــای 
مناســب قابل دسترســی ورزشــی و 
 همچنیــن توســعه ورزش همگانی به 

رنگ آمیزی و بهسازی  وسایل ورزشی 
در بوستان ها  اقدام  کرده است. شهرام 
آرمان هدف از این اقدامات را ایجاد روحیه 
 نشاط و شادابی در شهروندان و توسعه 

فعالیت های ورزشی عنوان کرد .

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس خبر داد

عملیات بهسازی و رنگ آمیزی 
وسایل تندرستی بوستان های منطقه دو

   
سرمقاله

  دولت قبل که ترمز اجرای طرح های مســکن را کشید و هیچ طرحی را 
اجرا نکرد تا قیمت های مسکن و رهن واجاره منفجر شود؛ بیشتر مدیران آن 
 دولت که در این دولت همچنان حضور دارند، به همراه مافیای مســکن بنظر 
می رسد قد علم کرده اند تا طرح انقالبی نهضت ملی مسکن را به زمین بزنند 
تا در اجرا موفق نشود و مردم همچنان با مشکل مسکن مواجه شوند وناراضی 
بمانند؛ وگرنه نهضت ملی مسکن، مردم را به خانه دار شدن امیدوار کرده بود. 
رفع مشــکل مسکن مورد تاکید رهبرمعظم انقالب و سران قواست، اما برخی 
نمی خواهند این مشکل برطرف شود. رهبرمعظم انقالب چندماه قبل در دیدار 
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در بخشی از بیانات شان در حوزه مسکن 
فرمودند:عرض کردیم که در برنامه های اقتصادی اولویتهایی وجود دارد، بعضی 
را  گفتیم؛ مثاًل بخش مسکن یکی از اولویتها است. مسکن خیلی مسئله ی مهمی 
اســت. اوالً خود حرکت در بخش مسکن، ایجاد اشتغال می کند ؛ خود ورود 
در قضیه ی مسکن، برای یک تعداد زیادی از افرادی که کارشناس این مسائل 
هستند، شــغل ایجاد می کند . ثانیاً در مسئله ی مسکن، ما وابستگی نداریم به 
خارج؛ زمینش مال خودمان اســت، مصالحش مال خودمان اســت، طراحی 
اینها مال خودمان است. بنابراین، به مسئله ی مسکن باید رسید. ما در قضیه ی 
مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می بینید: قیمت خانه و اجاره ی خانه 
سرســام آور است، مردم واقعاً در زحمتند. یکی از اولویتهای قطعی در مسائل 
اقتصادی، بخش مســکن است. ایشان در بخش معدن که با حوزه مسکن نیز 
ـــ که ما در بخش معدن هم  بی ارتباط نیســت، افزودند :« در بخش معدنـ 
ـ این زنجیــره ی ارزش افزوده ی معدن را تکمیل کنید. در یک  خیلی عقبیمـ 
مواردی برای بنده گزارشهای گوناگونی در سالهای مختلف می آمده که من به 
دولت ها ارجاع می کردم ، به مسئولین ارجاع می کردم ، ]منتها[ واقعاً کار درست و 
حسابی در زمینه ی معدن نشده؛ باید کار بشود. ما بهترین معادن را و متنوع ترین 
معادن را داریم؛ معدنها یا دست نخورده باقی مانده یا به شکل خام صادر شده؛ 
دیگران سنگ را از اینجا برداشــتند بردند و روی آن کار کردند، همان سنگ 
را با چند برابر قیمت آورده اند اینجا فروخته اند به ما! ســنگهایی که در بعضی 
ـ مثاًل فرض  ساختمانها استفاده میشود، گاهی همان سنگهایی است که از اینجاـ 
ـ این را برداشتند بردند  کنید از معادن ســنگ کرمان که خب فوق العاده استـ 
ایتالیا، روی آن کار کردند، فراوری کردند، درست کردند، باز همان را ما رفته ایم 
با چندین برابر قیمت خریده ایم آورده ایم در ســاختمانهایمان استفاده کرده ایم. 
مســئله ی معدن هم یکی از اولویتها است«.رئیس مجلس شورای اسالمی نیز 
دوشنبه شب در مصاحبه با صداوسیما در پاسخ به این سؤال که آیا قانون جهش 
تولید مســکن مصوب مجلس، قابلیت اجرایی دارد؟، گفت: دوستان باید متن 
قانون را دقیق بخوانند، در این قانون طرح جامع مسکن بررسی شده و شورای 
عالی تصویب کرده که ما چقدر مســکن نیاز داریم. باید بگوییم که ما در یک 
دهه در ساخت مسکن در دهه ۹۰ آنطور که باید، رشد می کردیم، نکردیم و آن 
میزانی که باید مسکن تولید می شد، نداشتیم و انباشتگی مسکن ایجاد شد.وی 
ادامه داد: برخی بخش ها مثل بانک های خصوصی مسکن ساختند، اما به نوعی 
احتکار کردند، مردم حجم باالیی از درآمد خود را به اجاره مســکن می دهند.

قالیباف با تأکید بر اینکه نباید دولت را درگیر ساخت مسکن کنیم، اظهار کرد: 
طبق قانون، دولت متولی ساخت مسکن است. یکی از دارایی های مهم دولت، 
زمین است. ما گفتیم دولت زمین را واگذار کند. دولت مکلف است این کار را 
انجام دهد، یعنی دولت باید در سامانه امالک و دارایی های دولت ظرف 6 ماه 
همه امالک خود را ثبت کنند، اگر نکنند جرائمی متوجه آن ها می شود.قالیباف 
همچنین درباره مالیات بر خانه های خالی، گفت: این قانون در مجلس تصویب 
و ابالغ شــد، اما در اجرا باید تالش بیشتری شود. قالیباف اضافه کرد: حداقل 
بیش از سه، چهار جلسه در هیأت رئیسه برگزار کردیم و کمیسیون عمران هم 
جلسات متعددی برگزار کرده و قانون جهش تولید مسکن را پیگیری کردیم، 
باید عقب ماندگی ساخت مسکن در ۱۰ سال گذشته جبران شود. وی ادامه داد : 
رئیس جمهور مرتب ساخت ۴ میلیون مسکن را پیگیری می کند، ولی این قانون 
از بُعد کارشناسی و اینکه امکان اجرا دارد، باید بگوییم که قابلیت اجرا دارد، اما 
باید با جدیت بیشتری دنبال شود، در قانون برای متخلفین هم پیش بینی هایی 
شده است.رئیس مجلس تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان این فرصت را پیدا 
کرده اند و مصالح ساختمانی و .... فعال شده اند و در قانون هم اعتباری بالغ بر 
۱۱ هزار میلیارد تومان برای این شرکت ها پیش بینی شده است.رییس جمهور 
نیز بطور مکرر بر ساخت چهار میلیون واحد مسکن تاکید دارند، اما اینکه این 
روند کند است و روزبه روز حباب قیمت مسکن و رهن واجاره در حال افزایش 
است، جا ی سوال است. چرا همچنان واگذاری اراضی دستگاه های دولتی به 
راه وشهرسازی جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن به کندی پیش می رود 
و ضرب االجل ها چندان موثر واقع نشده است؟ واقعا چه کسانی می خواهند 
این طرح به سرانجام نرسد؟ مصالح ساختمانی که به فرمایش رهبر معظم انقالب 
تولید داخلی است، چرا هر روز دستخوش افزایش قیمت است؟ بطور حتم مافیا 
و دالالن مســکن از اجرای موفق طرح نهضت ملی مسکن ضرر می کنند وبه 
همین دلیل نفوذهایی دارند که توانسته اند در اجرای این طرح اختالل ایجاد کنند. 
در شهر بندرعباس بعد از گذشت بیش از یک سال از آغاز این طرح ملی حتی 
یک متر زمین را نتوانسته اند برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به شهر الحاق 
 کنند و با این روند هم بعید بنظر می رسد به این زودی ها به نتیجه برسند. آیا 
نفوذی ها در وزارت راه وشهرســازی هم نفوذ کرده اند تا الحاق ها را ُکند یا 
متوقف کنند؟ چرا فقط وعده و وعید الحاق شــنیده می شود؟ چرا روند الحاق 
اراضی به شهربندرعباس برای اجرای این طرح ملی و قانون مصوب مجلس 
زمان بر شده است؟ بنظر می رسد برخی از بدنه دولت که از مدیران دولت قبل 
هستند که آن دولت اعتقادی به اجرای طرح های مسکن نداشتند ودر هشت سال 
هیچ طرح مسکنی را اجرا نکردند و مسکن مهر را نیز مزخرف خواندند، که همان 
 مدیران هم نمی خواهند این طرح به سرانجام برسد؛ چون اینها بهتر از دیگران 
می دانند اجرای موفق نهضت ملی مسکن، انقالبی را در خانه دار شدن مردم ایجاد 
خواهد کرد و باهر ترفند وشیوه ای تالش می کنند جلوی این انقالب مسکنی 
را بگیرند. قانون اخذ مالیات از خانه های خالی بایســتی از اول سال ۱۳۹۵ 
 اجرا می شــد که دولت قبل اجرا نکرد و در این دولت هم بسیار به کندی اجرا 
 می شــود که اجرایش چندان بر بازار مســکن اثرگذار نبوده ونشان می دهد 
برخی ها جلوی اجرای کامل این قانون را گرفته اند، وگرنه وقتی که چندین میلیون 
خانه خالی در کشور وجود دارد، اگر این قانون بخوبی وبا قاطعیت اجرا می شد، 
بطور حتم بخشی از این واحدهای خالی به بازار عرضه می شد و حباب قیمت 
مسکن کمتر می شد. بخشی از نبض بازار مسکن در اختیار بانک هاست که رئیس 
مجلس هم به آن اشاره کرده است که مجلس و دولت بایستی در این حوزه نیز 
 تصمیم مناسبی بگیرند. با محتکران مسکن هیچ برخوردی نمی شود و روزبه روز 
فربه تر می شــوند. مافیای مسکن و ذی نفعان عدم اجرای موفق نهضت ملی 
 مســکن در حوزه های مختلف نفوذ کرده اند و به همین دلیل آنطور که انتظار 
 می رفت، طرح با سرعت پیش نمی رود. در بندرعباس هم که از ابتدای اجرای طرح، 
دست های پنهان و آشکاری تالش داشتند این طرح در شهر بندرعباس اجرا 
نشــود و بعد از اینکه اعتراضات گسترده مردمی وبرخی شخصیت ها نسبت 
به این تصمیم را بدنبال داشــت، با تاخیر نه ماه ونیمه، ثبت نام از متقاضیان 
بندرعباسی از نیمه تیرماه سال جاری آغاز شد. اما برخی از ثبت نام کنندگان از 
روند پاالیش و عدم پاسخگویی متولیان مربوطه همچنان گالیه مندند. از طرفی 
دیگر اراضی که در چند نقطه از شهر قرار بود برای احداث مسکن در نهضت 
ملی مسکن به شهر الحاق شود که همچنان نشده است واین فرصت سوزی فقط 
به نفع مافیای مسکن و مخالفان اجرای این طرح انقالبی است. وضعیت فعلی 
باعث افزایش نارضایتی شهروندان و بخصوص متقاضیان مسکن شده و فشار 
اقتصادی بر مستاجران و اختالفات خانوادگی و... را افزایش داده که ضرورت 
دارد دستگاه های نظارتی و امنیتی نیز در این حوزه ورود کنند تا موانع اجرای 
طرح برطرف شده و عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن در شهر بندرعباس 

نیز با سرعت به پیش برود .
  علی زارعی

چه کسانی در مقابل انقالب مسکن قد علم کرده اند؟ 

طرح :  محمد  زارعی
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روابط عمومی
    شیالت رهمزگان 

آیا مي دانید گوشت  ماهي و میگو 
حاوي ۱3 نوع ویتامین ضروري بدن است

رئیس سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهری بندرعباس خبر داد

شهر در سایه انبوه درختان بومی 
   گروه خبر // رئیس ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهری بندرعباس از تالش برای افزایش پوشش گیاهی 
و ایجاد سایه در بندرعباس خبر داد.  به گزارش خبرنگار 
دریا، شــهرام آرمان اظهار کرد: در ســازمان سیما منظر، 
مجموعه ای از اقدامات جهت افزایش پوشش گیاهی و ایجاد 
سایه در حال انجام است و در این خصوص اقدام به کاشت 
۱۵۰ اصله چنال دو طرف حاشــیه خیابان قشم شمالی و 
 خیایان شهید اسداهلل رئیسی انجام گرفته است و چاله زنی و 
آماده سازی بستر کاشت حاشیه بلوار جهانگردی هم اکنون 
در دست اقدام است. وی در خصوص چگونگی استفاده از 
گونه های درختی بومی، افزود: با افزایش فعالیت و اقدامات 
در نهالســتان در این راستا به سمت تولید انبوه درختچه و 
درخت بومی رفته ایــم تا گل و گیاه مورد نیاز بندرعباس 
تامین شود. رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز گفت: 
همچنان در حال احداث و آماده ســازی نهالستان جدید 

هستیم . 
شناسایی و پلمب ۱0 واحد

 صنفی متخلف طالفروشی در هرمزگان
   گروه خبر //  جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان 
از شناســایی و پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف طالفروشی 
دراستان خبر داد. سرهنگ مهرداد مشوق در تشریح جزئیات 
این خبر بیان کــرد: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی اســتان در ادامه طرح ارتقا 
امنیت اجتماعی و در اجرای طرح نظارتی و کنترلی صنوف، 
حین گشــت زنی محسوس و غیر محسوس تعداد ۱۰ واحد 
صنفی طالفروشی متخلف به علت عدم رعایت موازین قانونی 
شناســایی و پلمب کردند.وی افزود: در این طرح به تعداد ۵ 
واحد صنفی طالفروشی نیز بدلیل عدم رعایت موازین قانونی 
و رفع مشکالت و معایب موجود و نداشتن حفاظت فیزیکی 
مناسب اخطاریه پلمب صادر شد.به گزارش ایسنا ؛ جانشین 
فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از عموم شهروندان بویژه 
مدیران و متصدیان اصناف خواســت ضمــن توجه جدی 
به توصیه های پلیســی، در صورت مشــاهده و برخورد با 
 هرگونه موارد مشــکوک در اســرع وقت از طریق سامانه 
 فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن 
نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام 

شود .

گروه خبر // مســئول بهبود تغذیه مرکز بهداشت بندرعباس 
گفت: چاقی کودکان در سنین مدرسه با پیامدهای بلند مدت 
ســامت از جمله، افزایش خطرهای بیماری قلبی، عروقی و 

سرطانها در سنین باالتر مرتبط است .
  راضیه جعفری در کمیته پیشــگیری و کنترل اضافه وزن اســتان 
هرمزگان اظهار کرد: امروزه مشــکل اضافه وزن و چاقی در جهان 
به صورت یک معضل جهانی در همه گروه های سنی مطرح میشود 
و رژیمهای غذایی ناسالم و سبک زندگی بی تحرک از علل اصلی 
بروز آن اســت.وی عنوان کرد: چاقی کودکان در ســنین مدرسه با 
پیامدهای بلند مدت ســالمت از جمله، افزایش خطرهای بیماری 
قلبی و عروقی و ســرطانها در سنین باالتر مرتبط است، که همین 
موضوع لزوم ضرورت اجرای دقیق و صحیح برنامه پیشــگیری و 

کنترل اضافــه وزن و چاقی کودکان و نوجوانان )ایران اکو( را حایز 
اهمیت بیشتری می کند.آزادی معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان 
بندرعباس نیز ضمن اشاره به برنامه های ایران اکو گفت: امید است 
ثمره تالشها و خدمات کارشناســان تغذیه در مراکز تحت پوشش 
و تعامل و همکاری هر چه بیشــتر ادارات موجب پرورش نســلی 
سالم، شاد و پویا شود.به گزارش مهر، کمیته برون بخشی پیشگیری و 
کنترل اضافه وزن، چاقی در کودکان و نوجوانان )ایران اکو( به منظور 
اجرای مطلوب برنامه های ایران اکو در گروه هدف و دانش آموزان 
با حضور نمایندگان فرمانداری، اداره آموزش و پرورش ناحیه یک 
و دو و هرمز، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری، اداره بهزیستی، 
کانون پرورش فکری نوجوانان و کــودکان در دفتر مدیریت مرکز 

بهداشت شهرستان بندرعباس انجام شد . 

گروه خبر // از ابتدای سال تاکنون سه 
میلیون و 63۰ هزار تن کاالی اساسی به 
گمرک شهیدرجایی بندرعباس وارد شده 

است .
   ناظر گمرکات هرمزگان گفت: از این 
شمار دو میلیون و 6۷۰ هزار تن کاالی 
اساســی، از این گمرک خارج شــده 
است.حسین سعیدی افزود: ۹6۰ هزار 
تن کاالی اساسی نیز در حال بارگیری 

به سراسر کشور است.وی گفت: در این 
مدت واردات کاال های اساســی به این 
گمرک ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه 

پارسال است.
  مدیــر کل گمــرک شــهیدرجایی 
بندرعباس گفت: کاال های اساســی به 
صورت یکســره از کشــتی به کامیون 
حمل می شــوند.به گزارش خبرگزاری 
صداوســیمای مرکــز خلیــج فارس؛ 

برنج،  بیشتر  این کاال ها  افزود:  سعیدی 
گندم، جــو و نهاده های دامی اســت.

وی گفت: باز هم کشــتی های کاال های 
اساســی در راه پهلوگیری و تخلیه در 
بندر هســتند.گمرک شهیدرجایی  این 
بندرعبــاس بزرگترین گمرک کشــور 
شــهیدرجایی  بندری  اســت.مجتمع 
کاالی  واردات  دوم  رتبــه  بندرعباس 

اساسی را در کشور دارد .

گروه خبر // رئیس دانشــگاه پیام نور هرمزگان گفت: 
دانشــگاه پیام نور استان پژوهشکده نفت و انرژی در 

سواحل مکران تاسیس می کند .
    منصــور فرهــادی افزود: مذاکــرات جدی برای 
راه اندازی پژوهشــکده نفت و انرژی صورت گرفته 
است و دســتورات الزم از وزیر علوم، تحقیقات و 

فناوری اخذ شده است.
فرهادی با اشــاره به اینکه توسعه همه جانبه مکران 
مورد توجه ویژه رهبر معظم انقالب است، گفت: این 
منطقه به عنوان هاب انرژی و پتروشــیمی به زودی 
صنایع بزرگــی را در بر خواهــد گرفت که تربیت 
نیروی انســانی مورد نیاز این صنایع از ضروریات 

استان است.
   بــه گــزارش خبرگزاری صــدا و ســیما  مرکز 
خلیج فارس ؛  وی افزود: در همین راســتا دانشگاه 
پیام نور رسالت تاسیس پژوهشکده نفت و انرژی را 
برای خود انتخاب کرده اســت و در حال اخذ مجوز 

تاسیس و راه اندازی است .

مسئول بهبود تغذیه مرکز بهداشت بندرعباس :

چاقی کودکان در مدرسه پیامدهای بلند مدت دارد

ناظر گمرکات هرمزگان خبر داد 

افزایش ۱۰ درصدی واردات کاالی اساسی به گمرک شهیدرجایی 

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان :

پژوهشکده نفت و انرژی در سواحل مکران تاسیس می شود 

  
آگهی مزایده

  مرحله اول اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان حاجی آباد بموجب پرونده کالســه ۹۸۰۹۹۸۷۶۴۴۱۰۰۰۸۶ صادره از شعبه اول حقوقی شهرستان 
حاجی آباد ، ملک با پالک ثبتی ۲۵۸ فرعی از ۶۱ اصلی قطعه ۲ بخش هفت واقع در چاه صواب جائین با کاربری کشاورزی و باغداری میباشد عرصه آن حدود 
 ۱۵ هکتار و دارای حدود سیصد نفر نخیالت از انواع عموما پیارم ، مضافتی ، خاصویی فحلو و... با سنین متفاوت میباشد. بنا به اظهار احدی از فرزندان مرحوم
  عباس زاده فقط ۵ هکتار آن دارای سند ثبتی میباشد . در حال حاضر در تصرف ورثه مرحوم قاسم عباسزاده میباشد. ) ملک متعلق به محکوم علیه مرحوم
 قاسم عباس زاده می باشد ( : قسمتی از ملک باغات نخیالت و قسمتی زمین خالی میباشد ، با توجه به مسیر خاکی وصعب العبور، همچنین شوری قابل مالحظه 
آب و خاک و همچنین در نظر گرفتن عرف محل ، عرصه از قرار هر هکتار ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ معادل یکصد و چهل میلیون تومان مجموعا ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

و درختان با متوسط قیمت هرنفر ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل پانزده میلیون تومان مجموعا ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است، اعیانی ملک عالوه بر درختان اتاق وانبار کشاورزی 
با مساحت ۳۰ متر مربع و چاه مجهز به الکترو موتور و سایر متعلقات میباشد که مجموعا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل ششصد میلیون تومان ارزیابی میگردد جمع کل ملک اعم از عرصه ،  

اعیانی و متعلقات ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل هفت میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی گردیده است که در آب ، چاه و متعلقات مشاع بالنسبه سهیم می گردند.
، که ملک ذکر شده با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی در اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد با قیمت اخیر الذکر شروع و به فروش میرسد.

۱ حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است .//
۲- کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. ۳- پیشنهاد دهندگان باید قباًل ده درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده 
را ضمیمه پیشنهاد نمایند. ۴- پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و الک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز 

دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود.) ضمناً شرکت کنندگان به صورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند (.
  ۵- با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده برخالف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

۶- اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است . ۷- پیشنهاد در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ قرائت خواهد شد حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بالمانع و برنده 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ۸- در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از 
تجدید مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اجرای 

احکام دادگستری حاجی آباد مراجعه نمایند . 
قدرت اله فراز- اجرای احکام مدنی دادگستری حاجی آباد

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

*  از منظر پاسداری ازحق  سالمت و 
جان مردم

امروز ، حیــن قــدم زدن در خیابان 
دانشگاه به سمت دفتر محل کارم ، تابلو 
تبلیغاتی گردان  ضلع جنوبی  چهارراه 
دانشگاه و بلوار مصطفی خمینی توجه 

ام را به خود جلــب کرد و دقیقا زمان 
بازگشایی مدارس بود حدود ساعت ۱۲ 
ظهر  و تعــدادی دانش آموز در انتظار 
والدینشان زیر سایه آن تابلو نشسته یا 
ایستاده بودند وقتی خوب به سازه زیر 
تابلو نگاه کردم متوجه شدم که بخشی 
از آهن آالت آن اکســیده شده و حتی 
نقطه های اتصال و آهن کشی آن نیز بی 
ایراد نمی باشد الزم دانستم به مسئوالن 
و پیمانــکاری که در این حوزه فعالیت 
می کنند متذکر شوم  که نظارت ویژه ای 
در خصوص این سازه ها داشته باشند 
و خاصه ســازه مذکور مورد ارزیابی 
قرار دهنــد و ایرادات را اصالح نمایند 

 تا قبــل از آنکه حادثــه ای رخ داده 
باشــد ، قابل ذکر آنکه این تابلو گردان 
در ضلع جنوبی چهارراه دانشگاه و دقیقا 
همجوار است با ســه مدرسه ابتدایی، 
 راهنمایی ، دبیرســتان شــجره طیبه
  کــه دانش آمــوزان اغلــب در زیر

 سایه این تابلو در انتظار والدین خود 
هستند . 

  رعایت اصول دقیق فنی در ســازه ها 
و نظارت بــر آن ها  از جمله پل های 
هوایــی ) رو گذر ( محــل عبور افراد 
بسیار حائز اهمیت است، ضرورت دارد 
برای حفاظت از ســالمت و جان مردم 

احترام قائل باشیم . 

* "بترس از خدا و میازار کس 
که ره رستگاری همین است و بس « 
شاهنامه 
سه اصل ۱- محاسبات دقیق  ۲- اجرای 
دقیق ۳ -نظارت دقیق و مستمر بسیار 
حائز اهمیت است که می بایست در تمام 
طرح و پروژه ها مد نظر قرار گیرد، حادثه 
به لحظه ای بند است بنابراین پیشگیری را 

در دستور کار باید قرار داد . 
 انتظار می رود اســتانداری ، فرمانداری، 
شــهرداری ،شورای شــهر بندرعباس،  
ذیربط  مراجــع   دادســتانی و ســایر 
عنایت شایسته نسبت به این مهم داشته 

باشند .

 پیشگیری بهتر از وقوع حادثه ای جبران ناپذیر است  
یادداشت

  قسمت بیستم و یکم
محمدخیابانی:    شــیخ  زندگینامــه   
وی درسال۱۲۵۹شمســی برابــر با 
۱۲۹۷قمری درخامنه نزدیک شبستر 
مذهبی  ای  )آذربایجان(درخانــواده 
به جهان گشود. محمدخیابانی  چشم 
فرزند عبدالحمیدبازرگانی اهل خامنه 
ازتوابع شبستربود. اوپس از تحصیالت 
فقه واصول تانزدیکی مرحله اجتهاد، 
هیئت ونجوم راآموخت، مدتی نیزدر 
علوم حکمــت و طبیعــات وتاریخ 
وادبیات تحصیل کرد.عموی اوتوسط 
قزاق های تزاری کشته)شهید( شدواو 
روحانی مســجد جامــع تبریز بود.

ازپیروزی  محمدخیابانی پس  زندگی 

۱۲۸۵شمسی  درســال  مشــروطه 
ایالتی درتبریز وارد  انجمن  باتاسیس 
مرحلــه تازه ای گردیــد ودرجریان 
محاصره تبریز در دفاع ازشــهر نقش 
مهمی ایفا کرد.در زمان خیابانی اوضاع 
 ایران به خاطردخالت های خارجی از

انگلیس وآلمان آشفته  جمله روسیه، 
بود.پــس ازخلــع محمدعلی شــاه 
سالگی  درسی  خیابانی  ازســلطنت، 
 بــه عنوان نماینده مــردم تبریزراهی 
 دوره دوم مجلــس شــورای ملــی 
گردید.همچنیــن او به عنوان نماینده 
انتخاب گردید،  مجلس چهارم هــم 
ولی بدلیــل مبارزه جــدی او علیه 
اســتعمار و اســتبداد هرگزنتوانست 
اولین  درآن مجلس شــرکت کنــد. 
معــروف خیابانی  حرکت سیاســی 
اولتیماتوم)هشــدار( بــا  مخالفــت 

روســیه درمجلس دوم طی یک نطق 
ازقبول  بود.اوپس  بلند یک ســاعته 
دولت  )هشدار(توســط  اولتیماتــوم 
 وتعطیلی مجلس، درسبزه میدان تهران 
جلسه ای برگزارکرد و بالفاصله برای 
فرار از دستگیری توسط وثوق الدوله 
به خراســان رفت. درشش سال ایام 
بین دودوره  )فاصلــه  فترت مجلس 

فعالیت( خیابانی مشغول تجارت شد 
و باتاجگذاری احمدشــاه به تشکیل 
مجالس ادبی ومذاکره فلسفی مشغول 
شدوطی این جلسات گروه هایی رابه 
اشغال  درماجرای  کرد.  دورخودجمع 
ازمخالفان اشغال  تبریزتوسط عثمانی 
ایران بدســت قوای خارجی بود وبه 
قوای  توسط  مدتی  مناســبت  همین 
عثمانی درارومیه زندانی گردید. شیخ 
الدوله  وثوق  باقرارداد  محمدخیابانی 
بادولت انگلستان )قرارداد۱۹۱۹(نیزبه 
وازآنجاکه حکومت  برخاست  مبارزه 
مرکزی راضعیف ووابســته می دید، 
درسیستم  اساســی  تحول  ایجادیک 
حکومت ایران وبیرون راندن نیروهای 
خارجی می دانســت، ولی برداشتن 
گام اول راازطریق سیاسی امکان پذیر 
ازذلت  خروج  راه  شــمردوتنها  نمی 
وتســلیم دربرابر بیگانــگان زورگو 
دربرابردخالت  ومقاومــت  جنبــش 
نیروهای خارجی می دانست .ازاین رو 
۱۹۱۹م.ازســوی  قرارداد  بعدازقبول 
دولت ایران درتبربز جنبشــی به راه 
 انداخــت وبنابراصطــالح رایج قیام 

کرد . 
ادامه دارد...

بصیرت و اصالت ، هویت ملی وتربیت اسالمی
یادداشت

        نگارنده : ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشد حقوق عمومی

 سعید نصیری - وکیل دادگستری 

طرح :  معصومه زارعی



امام  موسی کاظم )ع( : شخص بخشنده خوش اخالق در پناه خداوند است
) روضه بحار ج 2 ص 324(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی 

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

نمايندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
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سید ابوالحسن جعفری                    09177746020

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی
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سال بیست و دوم شماره 4060

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

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد
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دفتر : بندرعباس - بلوار امام خمینی )ره( -  سه راه دلگشا 
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daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

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

daryanews.official : اینستاگرام

با حضور مسئوالن ســازمان منابع طبیعی 
استانی  و مســئوالن  آبخیزداری کشور  و 
عملیات کاشت ۵۰۰ هزار اصله نهال حرا در 

استان هرمزگان آغاز شد . 
  با حضور نقی شعبانیان معاون جنگل سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور، کامران پور مقدم مدیرکل 
دفتر جنگل های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور، سید حسین میرعماد مدیرکل 
امور استان های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور، سیدمحمدنور موسوی مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری هرمزگان، خواستار فرماندار شهرستان 
بندرخمیر، حســن کشتگر سرپرســت اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری بندرخمیر و جمعی از مسئوالن 
و مردم محلی، عملیات کاشت ۵۰۰ هزار اصله نهال 

حرا در استان هرمزگان آغاز شد. 
 2۵0 میلیــون نهــال در کشــور تولید 

می شود
  مدیرکل جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور در این آیین گفت: در دنیا موضوعات مختلفی 
در عرصــه های طبیعی وجود دارد که از جمله آن 
می توان به فرسایش خاک، افزایش ریزگردها و بالیای 
 طبیعی اشاره کرد که جوامع بشری با آن درگیر است. 
نقی شعبانیان افزود: اگر نگاه دقیقی به این معضالت 
و مشکالت داشته باشیم ریشه همه اینها کم توجهی 
و بی توجهی به منابع طبیعی است که یکی از آثار آن 
کاهش سطح جنگل ها و درختان در دنیا می باشد. 
شعبانیان خاطرنشــان کرد: ایران نیز از این موضوع 
مستثنا نبوده و با توجه به این مشکالت و قرارگیری 
در کمربند خشک و نیمه خشک، باعث شده است که 
از نظر دارا بودن منابع طبیعی در وضعیت مناسب قرار 
نداشته باشد به همین دلیل وظیفه ما دربرابر حفظ و 
احیای منابع طبیعی و کاشــت درختان سنگین تر 
اســت. وی اظهار داشــت: در ابتدای سال ۱۴۰۱ 
از ســوی وزیر جهاد کشاورزی به منظور مقابله با 
این معضالت پیشنهاد کاشت یک میلیارد نهال طی 
چهار الی پنج سال در کشــور داده شد که این امر 
به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور محول 
شد. شــعبانیان ادامه داد: در سازمان منابع طبیعی و 

آبخیزداری این موضوع مطرح و مسائل زیرساختی، 
امکان ســنجی مکان، زمان و اعتبار آن انجام شد و 
اجرای آن به صورت یک طرح تهیه و تصویب شد. 
این مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ قرار شد 
زیر ساخت های اجرای این طرح از جمله تولید نهال 
انجام و در کشور ساالنه ۲۵۰ میلیون نهال در این 
راستا تولید شود. شعبانیان بیان کرد: از جمله اهداف 
این طرح کاهش مشــکالت و معضالت زیســت 
محیطی کشور از جمله ریزگردها و احیای بیابان ها 
می باشد. وی بیان کرد: این طرح در سه بخش شامل 
احیای جنگل های طبیعی و جلوگیری از گسترش 
بیابان ها و کاهش ریزگردها، توسعه فضای سبز در 
اطراف شهرها به ویژه شهرهایی که از نظر پوشش 
جنگلی ضعیف بوده و ســرانه فضای سبز کمتری 
دارند و زراعت چوب برنامه ریزی شــده و فعالیت 
در این ســه زمینه ها انجام خواهد شــد. شعبانیان 
عنوان کرد: در سال جاری زیرساخت ها دیده شده 
و عماًل کار شروع شده است و قرار است از ابتدای 
سال ۱۴۰۲ کاشــت نهال ها شروع شود و امسال 
کارها برای تولید ۲۵۰ میلیون نهال انجام شده است.

  آغاز کاشت نهال ها از هرمزگان 
  این مسئول بیان کرد: آغاز کاشت نهال ها در کشور 
از استان هرمزگان و شهرستان بندرخمیر می باشد 
که در این شهرستان کاشت گونه مانگرو و توسعه 
جنگل های مانگــرو در دســتور کار قرار دارد 
زیرا این گونه ها از بهترین اکوسیستم های طبیعی 
هســتند. وی بیان کرد: در شهرستان بندرخمیر با 
توجه به اینکه منطقه گرمسیری می باشد، نهال هایی 
که تولید شده است اکنون قابل بهره برداری و کاشت 
می باشــد. معاون جنگل سازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور با اشــاره به اینکه امسال ۵۰۰ 
اصله نهال مانگرو در شهرستان های ساحلی استان 
هرمزگان کاشته می شود گفت: با کاشت این نهال ها 
اثرات زیست محیطی و توانمندسازی مردم محلی 
به خوبی انجام خواهد شد. شعبانیان اظهارداشت 
تمام مراحل کار تولید و کاشت نهال های مانگرو 
توسط مردم محلی انجام می شود که کار ارزشمند و 
بسیار خوبی است چرا که مردم محلی این مناطق 
پای کار بوده و کار تولید، کاشت و نگهداری نهال ها 
را به خوبی انجام داده اند. وی با تقدیر از مسئوالن 
استان هرمزگان گفت: خوشبختانه مسئوالن این 
استان از جمله اســتانداری، فرمانداران و مدیران 
اســتانی در زمینه تولید و کشــت نهال مانگرو 
همکاری و مشارکت خوبی داشته اند. وی بیان کرد: 
با اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال در کشور، 
در ســال های آینده اثرات آن را خواهیم دید. این 
مسئول عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده در 
استان هرمزگان ساالنه ۳ میلیون نهال تولید و کاشته 
می شود که این امر باعث توانمندسازی مردم محلی 
خواهد شد و از نظر گردشگری و زیست محیطی 

نیز برای استان هرمزگان بسیار مفید خواهد بود.
  هر هرمزگانی یک نهال حرا

  مدیــرکل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
هرمزگان نیز در این مراسم گفت: امسال با شعار 
هر هرمزگانی یک نهال حرا، کار کاشت نهال حرا 
در استان شروع شده است. سیدمحمدنور موسوی 
افزود: امسال کاشت ۵۰۰ هزار اصله نهال حرا در 
شهرستان های ساحلی اســتان انجام خواهد شد. 
موسوی به این شهرستان ها اشاره و خاطرنشان کرد: 
کاشت این نهال ها در شهرســتان های بندرلنگه، 
بندرخمیر، بندرعباس، قشــم، میناب، سیریک و 
جاسک انجام خواهد شد که شروع کار کشت از 
بندرخمیر می باشــد و تا یک ماه آینده کشت این 
نهال ها به پایان خواهد رسید. وی بیان کرد: طرح 
کلی ما این است که در برنامه هفتم بتوانیم ساالنه 
۳ میلیون نهال در استان تولید و کاشت انجام دهیم. 
  موسوی اظهارداشت: یکی از موضوعات مهمی 
که در ایــن کار وجود دارد این اســت که تولید 
نهال توســط جوامع محلی انجام می شود و همه 
کارهــا را به مردم ســپرده ایم. وی اضافه کرد: در 
این طرح جمع آوری بذر، تولید نهال، کشــت در 
عرصه طبیعی و مراقبت و نگهداری توســط افراد 
هر منطقه انجام خواهد شد تا از این طریق بتوانیم 
باعث سرسبزی کرانه ها و سواحل خلیج فارس و 
دریای عمان باشیم. وی خاطرنشان کرد: بیشترین 
سطح جنگل های حرای کشور در استان هرمزگان 
با ۲۵هزار هکتار قرار دارد. موسوی اظهارداشت: 
در سنوات اخیر ۱۰ میلیون نهال در سواحل استان 
هرمزگان تولید و کاشته شــده که یک میلیون و 
پانصد هزار اصله از این نهال ها در ســال گذشته 
در استان تولید شــده است و نسبت به سال قبل 
از آن ۱۰ برابر رشــد داشته است. وی عنوان کرد: 
در ســال جاری پانصد هزار اصلــه نهال حرا در 
اســتان هرمزگان تولید و کاشــته خواهد شد و 
امیدواریم بتوانید در برنامه هفتم با کاشت ساالنه 
سه میلیون نهال در استان، باعث سرسبزی خورها، 
کرانه ها و سواحل استان هرمزگان باشیم. مدیرکل 
منابــع طبیعی و آبخیزداری هرمــزگان بیان کرد: 
در بندر خمیر امســال ۸۰ هزار اصله نهال توسط 
جوامع محلی تولید و کشت خواهد شد که تولید 
این نهال ها توســط بانوان انجام شده است. وی با 

بیان اینکه تنها در شهرستان بندر خمیر تولید نهال 
توسط بانوان انجام شده اســت خاطرنشان کرد: 
این کار تنها مختص بندرخمیر اســت که بانوان 
توانسته اند جمع آوری، پرکردن گلدان، تولید نهال و 
نگهداری را انجام دهند. وی عنوان کرد: امروز پنج 
هزار اصله نهال کاشته می شود و تا پایان ماه آینده 
تمام نهال های تولید شــده در عرصه های طبیعی 
کاشــته می شــود که با مراقبت و نگهداری از آن 
شاهد منطقه ای سرسبز خواهیم بود. وی با اشاره به 
اینکه در منطقه ای که نهال های حرا کشت می شود، 
مشتا وجود دارد اظهارکرد: وجود جنگل های حرا 
در منطقه باعث باال رفتن ظرفیت دریا و افزایش 
تولید ماهی و میگو خواهد شــد و صیادان محلی 
از این موضوع می توانند به خوبی بهره ببرند. وی 
ادامه داد: با کاشــت این نهال ها در سواحل استان، 
موضوعات اکوسیستمی و توریستی و سرسبزی 
نیز بیشتر می شود و افزایش ظرفیت تولید آبزیان 
برای جوامع محلی را به همراه خواهد داشــت که 
بسیار مهم است. وی خاطرنشان کرد: طبق بند ب 
ماده ۲۹، قراردادها با جوامع و تعاونی های محلی 
بسته می شود تا تولید نهال، کاشت و نگهداری آن 
را انجام دهند که این موضوع باعث اشتغال زایی و 

توانمندسازی مردم محلی خواهد شد.
  هرمزگان، 2۵ هزار هکتار جنگل مانگرو 

دارد 
  معــاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان هرمزگان نیز در این مراسم گفت: بر اساس 
آخرین مطالعات که در ســطح کشور انجام شده 
است، از حیث پراکنش و میزان جنگل های مانگرو 
در سطح کشور که حدود ۳۰ هزار هکتار می باشد، 
۲۵ هزار هکتار آن در استان هرمزگان قرار دارد. 

مصطفی مهران پور افــزود: پراکندگی جنگل های 
مانگرو به گونه ای اســت که در شهرســتان های 
جاســک، میناب، بندرعباس، بندرخمیر، قشم و 
بندرلنگه می توان این جنگل ها را مشــاهده کرد. 
مهران پــور خاطرنشــان کرد: تالش هایی که در 
سال های اخیر انجام شده اســت، باعث افزایش 
مســاحت جنگل های مانگرو در استان هرمزگان 
شده اســت که این زحمات توسط مردم جوامع 
محلی صورت پذیرفته است. وی بیان کرد: مهمترین 
کارکردهایی که جنگل هــای حرا دارد بحث های 
زیســت محیطی، کاهش گازهــای گلخانه ای، 
حفاظت از سواحل در برابر جریانات و طوفان های 
دریایی، غنا بخشــی به ذخایــر دریایی و اثرات 
زیست محیطی آن می باشد. این مسئول عنوان کرد: 
در جنگل هــای مانگرو، پهنه هــای لجنی و گلی 
وجود دارد که دارای ریزمغذی ها و غذای جانداران 
دریایی را تامین می کند که محلی برای نگهداری 

و تکثیر طبیعی ماهی و میگو می باشد. مهران پور 
اضافه کرد: عموما در مناطقی که این جنگل ها وجود 
دارد، هم غنا و هم کیفیت و هم گونه های مختلف 
ماهیان و میگو افزایش دارد. وی گفت: در سواحل 

خلیج فارس و کشورهای همسایه، ایران بیشترین 
جنگل طبیعی مانگرو را دارد که استان هرمزگان 
نیز در ایران بیشترین جنگل را به خود اختصاص 

داده است.
  بازدید از نهالستان باغو بندرعباس 

  باحضور مشاور رئیس ســازمان منابع طبیعی 
و رئیــس جنگل های خارج از شــمال و معاون 
جنگل کشــور و مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان 
از نهالســتان باغو بندرعباس بازدید به عمل آمد. 
ســیدمحمدنور موســوی مدیرکل منبع طبیعی و 
آبخیزداری هرمزگان در این بازدید گفت: ظرفیت 
تولید نهال در نهالستان به صورت پایلوت ساالنه 
بالغ بر یک میلیون نهال می باشــد. وی با اشاره به 
فعالیت های صندوق توسعه منابع طبیعی هرمزگان 
افزود: این صندوق با دارابودن ظرفیت های متعدد 
در حوزه های تولید نهال و راه اندازی تعاونی های 
منابع طبیعی، تاکنون تسهیالت باالی ۳۰ میلیارد 

به بخش خصوصی و دولتی پرداخت نموده است.
موســوی گفت: ۱۲۰ هکتار زمین در مرکز بذر 
استان ظرفیت خوبی برای تولید و ذخیره ژنتیکی 
انواع بــذر را دارد.وی افزود: تولیــد نهال، نیاز 
اســتان هرمزگان است و منابع طبیعی نیز با زمین 

و نهال شناخته می شود، در همین راستا ما با اتخاذ 
شــیوه های مختلف ظرفیت تولید نهال را در سال 

جاری افزایش داده ایم. 
  بازدید از نهالســتان چــاه صحاری 

بندرخمیر
   معاون جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور در بازدید از نهالستان روستای چاه صحاری 
اظهارداشــت: مشــارکت و توانمنــدی یکی از 
پیچیده ترین بحث های مدیریتی در شاخصه توسعه 
کشورها است.شعبانیان گفت: برای ارتقا مشارکت 
مردمی، فرد مشــخصی تعیین شــود و براساس 
شاخص ها حرکت کنند و به صورت علمی پیش 
بروند.وی افزود: توانمندســازی مردم به صورت 
علمی پیش برود تا به درآمدزایی هم برســد چرا 
که توانمند شــدن مردم به نفع همه است.شعبانیان 
بیان کرد: نهالستان ها در قالب جنگلداری اجتماعی 
در می آیــد و در بخش های مختلف و با توجه به 

پتانسیل موجود در منطقه می توان پیشرفت بهتری 
کرد.وی در پایان گفت: در حال حاضر نهالستان 
چاه صحاری اشــتغال برای ۵۰ نفــر ایجاد کرده 
است و امیداریم در آینده اشتغال بیشتری از محل 

نهالستان ها و جنگل کاری ها ایجاد شود . 

با حضور مسئوالن در بندرخمیر 

 عملیات کاشت ۵۰۰ هزار اصله نهال حرا 
در هرمزگان آغاز شد
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