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استاندار هرمزگان 
در نشست شورای اطالع رسانی هرمزگان : 

 نباید اجازه دهیم روایت اول 
در رویدادها به دست دشمن برسد 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان :
پنج روستای بشاگرد 

به خط انتقال سد جگین متصل می شود

دعا کنیم باران ببارد یا نبارد؟ 

هوشمندی کارآگاهان پلیس هرمزگان 
در دستگیری قاتل کودک 7 ساله 
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 گروه خبر// با تالش همه جانبه پلیس آگاهی استان باند فروشندگان غیر قانونی اراضی ملی و 
دولتی شناسایی و دستگیر شدند . 

    بــه گزارش خبرنگار دريا؛ فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان بیان داشــت : مامورين پلیس 

 آگاهی اســتان پس از كسب اطالع واصله مبني براينكه افرادی با استفاده از اسناد جعلی اقدام به
 فروش زمین هايي متعلق به اداره كل راه و شهرســازي استان كرده اند موضوع را در دستور كار 

قرار دادند .

مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان :
پایداری گاز در گرو همکاری 

و تعامل همه جانبه است

گروه خبر//  نشستی با حضور محمد محسنی 
و  گردشــگری  میراث  فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دســتی هرمزگان و نرگس غالم پور 
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری 
با محوریت توسعه صنایع دستی و گردشگری 

در مناطق روستایی برگزار شد .
  بــه گــزارش خبرنگار روزنامــه دريا، 
محمد محســنی در اين نشست با اشاره به 

ظرفیت های بی نظیر روستاها در حوزه های 
گردشــگری و صنايع دســتی گفت: كمک 
به توسعه روســتاها و ماندگاری جمعیت 
در روســتاها با بهره مندی از ظرفیت های 

صنايع دستی و گردشگری محقق می شود.
گردشــگری  میراث فرهنگی،  مديــركل   
و صنايع دســتی هرمزگان افــزود: در اين 
راســتا برنامه هايی از ســوی اين اداره كل 

بــر پايه اشــتغال و اقتصاد روســتايی و 
باهدف توانمندســازی جامعــه محلی و 
روســتايی در دســتور كار قرار دارد.   او 
با اشاره به اينكه ثبت روستاهای شاخص 
در حوزه صنايع دســتی از برنامه های اين 
اداره كل اســت، افزود: ظرفیت  روستاهای 
بررسی می شود  به دقت  اســتان هرمزگان 
و روســتاهايی كه قابلیت صنايع دستی و 
گردشگری دارند، معرفی می شوند. محسنی 
افزود: ثبت روستاهای ملی در پايدارسازی 
روستايی  اشتغال زايی  و  روستاها  جمعیت 

كمک مؤثری می كند.
 مدير كل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنايع دســتی هرمزگان تأكیــد كرد: اين 
انعقاد  برای  اداره كل آمادگی كامل خــود 
تفاهم نامه همكاری مشترک به منظور تحقق 
شعار سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال زا« 
در حــوزه صنايع دســتی و گردشــگری 
با اداره كل امور روســتايی و شــوراهای 

استانداری دارد . 

 توسعه روستاهای هرمزگان با بهره مندی 
از ظرفیت های صنایع دستی و گردشگری محقق می شود

 متهمان در بازجویی های فنی بعمل آمده ضمن اعتراف به بزه انتسابي معترف شدند
 که با برگ واگذاري جعل شده زمين را به شخصي به هویت معلوم به مبلغ 36 ميليارد ریال فروخته و بين یكدیگر تقسيم کرده اند 

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد 

دستگیری باند فروشندگان 
غیر قانونی اراضی دولتی در هرمزگان

ادامه از تیتر یک //
   وی افزود : كارآگاهان اداره مبارزه با جعل 
و كالهبرداري پلیس آگاهی بالفاصله با اخذ 
مجوز قضايي با هدايت عملیاتي رئیس پلیس 
آگاهي استان با هدف جلوگیري از متواري 
شــدن متهمان ضمن مســدود نمودن كلیه 
حساب آنان ،در يک اقدام ضربتي متهمان را 

دستگیر و در بازرسی از منازل و مخفیگاه آنان 
تعدادی اوراق واسناد جعل شده شامل برگ 
واگذاري اداره كل راه و شهرسازي كشف و 
ضبط كردند. سردار غالمرضا جعفری اظهار 
داشت : متهمان در بازجويی های فنی بعمل 
آمده ضمن اعتراف به بزه انتســابي معترف 
شــدند كه با برگ واگذاري جعل شده زمین 

را به شــخصي به هويت معلوم به مبلغ 36 
میلیارد ريال فروخته و بین يكديگر تقسیم 
كرده اند . فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان 
خاطر نشــان كرد : متهمان دستگیر شده با 
 تشكیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 
مراجع قضايي معرفی وبا صدور قرار روانه 
و دســتگیری ديگر متهمان اين پرونده ادامه زندان شــدند و تالش پلیس برای شناسايی 

دارد . 

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد 

دستگيری باند فروشندگان غير قانونی اراضی دولتی در هرمزگان

گروه خبر//  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
هرمزگان گفت: به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز مادر 

بازدید از موزه مردم شناسی خلیج فارس برای بانوان رایگان است .
   بــه گزارش خبرنگار روزنامه دريا، محمد محســنی بابیان اين 
مطلب گفت: بانوان و مادران هم استانی می توانند روز جمعه ۲3 
دی ماه، از ساعت 9 تا ۱۷ به صورت رايگان از موزه مردم شناسی 

خلیج فارس بازديد كنند.

   مــوزه مردم شناســی خلیج فــارس در 3 طبقه بــا زيربنای 
۲۵۰۰مترمربع ساخته شده كه طبقه همكف دارای فضای عمومی، 
خدماتی، كتابخانه تخصصی و نمايشگاه  است. طبقه دوم به بخش 
مردم شناسی تعلق دارد كه شــامل بخش بازار سنتی، آزادسازی 
قلعه هرمز، صید و صیادی است. طبقه سوم نیز شامل بخش های 
باستان شناسی است كه به غنای فرهنگی، تاريخی استان هرمزگان 

پرداخته شده است .

گروه خبــر//  معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای 
اســتانداری هرمزگان گفت: حمایت از بنگاه های اقتصادی به منظور 
جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند تولید با هدف حفظ اشتغال موجود، 

از اولویت های اقتصادی استان می باشد .
    به گزارش خبرنگار دريا ؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 

منطقه ای استانداری هرمزگان، تصريح كرد: بايد از هرگونه اقدام توقیف 
و ضبط ماشین آالت و مواد اولیه، كه منتج به تعطیلی واحدهای تولیدی 
شود خودداری كرد. لذا كلیه دستگاه های اجرايی مرتبط موظفند به منظور 
حمايت از تولید و اشتغال استان و در راستای رفع مشكالت واحدهای 

تولیدی از تمامی ظرفیت های قانونی موجود استفاده كنند .

گروه خبر// دکتر ماشاهلل مریدی معاون اجرایی معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان با اشاره به برنامه ایمنی آب 
آشــامیدنی گفت : برنامه ایمنی آب با هدف تدوین برنامه ها و 
راهکارهای الزم جهت شناسایی ،حذف یا تقلیل عوامل تهدید 
کننده ، مانندعوامل بیولوژیکی ، سالمت بهداشت آب شرب از 

حوضه آبریز تا نقطه مصرف می باشد که اجرا می گردد .
   به گزارش خبرنگار دريا، وی اهداف برنامه را پیشگیری ازآلودگی 
منابع آب آشامیدنی و تصفیه آب برای كاهش يا حذف آلودگی برای 
رسیدن به اســتانداردها و پیشگیری از آلودگی مجدد آب درمدت 
ذخیره ســازی و توزيع و مصرف بیان كرد.دكترمريدی با اشاره به 

برنامه ايمنی آب اســتان هرمزگان گفت: شهرستان بندرعباس و 
شهرستان بندرخمیر و روستای های نوبند و جانشینی واقع درمیناب 
بعد ازشناســايی و ارزيابی عوامل خطر ســامانه های آب و رفع 
نواقص موفق ،به صدور گواهی نامه ايمنی آب گرديده اســت .وی 
در تعريف آب آشامیدنی سالم گفت: آب گوارايی است كه عوامل 
فیزيكی ، شیمیايی ،بیولوژيكی آن در واحد استانداردهای مصوب 
باشــد و مصرف آن عارضه سويی در كوتاه مدت يا دراز مدت در 
انسان ايجاد نكند .دكترمريدی با اشاره به كنترل آب آشامیدنی استان 
هرمزگان گفت: در 9ماهه اول سال تعداديک هزارو ۱۲۵ نمونه از 
آب جهت آزمايشات شیمیايی توسط بازرسین بهداشت محیط استان 

هرمزگان صورت گرفته اســت كه از اين تعداد نمونه ها  ،۱6 هزار 
و 8۷۵ آزمون شــیمیايی انجام شده است كه اين آزمون ها شامل 
سختی آب ،كلسیم ،كلرايد وغیره می باشد.معاون اجرايی معاونت 
بهداشــتی اعالم كرد: يک صد و دوازده هزار 4۱۱ مورد كدورت 
سنجی از آب آشامیدنی از ساير دســتاوردهای نظارت بهداشتی 
بازرسین بهداشت محیط استان می باشد .وی با  اشاره به زلزله های 
سال جاری اعالم كرد: اقدامات الزم جهت كنترل آب آشامیدنی كه 
شامل كلرسنجی، كلرزنی، انجام آزمايشات میكروبی و شیمايی آب 
و بازرسی از سامانه های آب رسانی  است همگی توسط بازرسین 

بهداشت محیط صورت گرفته است .

گروه خبر// با موافقت اســتاندار و به منظور مدیریت مصرف انرژی، دستگاه های دولتی استان 
هرمزگان پنجشنبه ها تعطیل شدند .

   محسن خاكی نهاد معاون توسعه مديريت و منابع استانداری هرمزگان از تعطیلی پنجشنبه ها تا   
پايان سال با هدف مديريت مصرف انرژی خبر داد.وی با اعالم اين خبر گفت: كلیه دستگاه های 

اجرايی، مجموعه ستادی بانكها، بیمه ها، شهرداری ها و موسسات عمومی از امروز  پنجشنبه )۲۲ 
دی ماه( تا پايان سال جاری، تعطیل خواهند بود.

  به گزارش فارس، خاكی نهاد درباره تغییر ساعت كاری ادارات در روزهای شنبه تا چهارشنبه 
گفت: ساعت كار ادارات از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۵ تعیین شده است .

بازدید رایگان از موزه مردم شناسی خلیج فارس 
بندرعباس برای بانوان

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری هرمزگان :

حمایت از بنگاه های اقتصادی
از اولویت های کارگروه رفع موانع می باشد

اخذ صدور گواهی ایمنی آب در دوشهرستان و دو روستای هرمزگان 

دستگاه های دولتی هرمزگان پنج شنبه ها تعطيل شد 

فاز دوم پروژه پیاده رو سازی محله چاهستانی ها به پایان رسید
صفحه 2 را بخوانید

ادامه در همین صفحه

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده  به میدان شهدا 
نبش خیابان دانش ساختمان  بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

آگهی مزایده

شرکت سیمان قشم ) سهامی خاص( در نظر دارد اقالم ضایعات فلزی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
متقاضیان میتوانند جهت دریافت فرم شرکت در مزایده و بازدید از اقالم ضایعاتی ، از روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21 

لغایت سه شنبه مورخ 1401/10/27 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند :
جزیره قشم - کیلومتر 7 جاده درگهان به رمکان کارخانه سیمان قشم ، واحد بازرگانی

شرکت سیمان قشم ) سهامی خاص( - هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد .

آگهی فروش امالک
 هب صورت مزایده سازمان اموال و امالک ستاد

صفحه 4 را بخوانید

ریا
: د

س 
عک



خبری

پنجشنبه 22 دی 1401

19 جمادی الثانی  1444

سال بیست و دوم شماره 4077 

 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 :

مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان:
پایداری گاز در گرو همکاری و تعامل همه جانبه است

   گروه خبر // مدير عامل شــركت گاز استان هرمزگان در 
ديدار با مديــران صنايع غرب بندرعباس به همكاری و تعامل 
ســازنده بمنظور پايداری گاز در اســتان خبر داد . به گزارش 
خبرنگار دريا، علی ذاكری، مدير عامل شــركت گاز اســتان 
هرمزگان، در ديدار چند جانبه با مديران صنايع غرب بندرعباس 
از جمله فوالد كاوه، فوالد هرمزگان و صبافوالد كه به میزبانی 
شركت گاز برگزار شد به موضوع پايداری گاز در استان اشاره 
و تصريح كرد: گاز محور توســعه است و اين سوخت پاک و 
دوســتدار محیط زيست با تالش جهادگران عرصه تولید يعنی 
شــركت های پااليــش گاز، تولید، توســط مناطق عملیاتی، 
منتقل و به واسطه همكاران ما در شركت گاز استان هرمزگان، 
 توزيع می شــود تا به سرمنزل مقصود برســد. وی بیان كرد: 
 بــرای تولید، انتقــال و توزيع گاز، چه زحمــات، جان ها و 
مجاهدت هايی كه كشیده نمی شود تا مشتركین ما چه در بحث 
خانگی و صنايع، با آرامش خاطــر از اين نعمت خدادادی در 
راستای رفاه اجتماعی بهتر، ايمنی بیش تر و هم چنین اشتغال 
پايدار، استفاده كنند. ذاكری تصريح كرد: استفاده از اين سوخت 
ارزان نیز، نیاز به مديريت مصرف بهنیه دارد تا همه مردم ايران و 
حتی نسل های آينده بتوانند از اين مسافر زيرزمینی در لوله های 
گاز استفاده كنند. مدير عامل شركت گاز استان هرمرمزگان ابراز 
كرد: باتوجه به شرايط پیش آمده در كشور و زمستان سال جاری 
كه بیش تر هم وطنان ما با هوای سرد دست و پنجه نرم می كنند، 
نیاز به همكاری و تعامل بیش تر در زمینه مديريت مصرف بهینه 
 از ســمت صنايع و مشتركین عمده گاز می باشد تا گرمابخش 
خانه های هم وطنان خويش در ســاير مناطق سردسیر كشور 
باشیم. گفتنی است در ادامه اين جلسات نیز هريک از مديران 
صنايع به  دغدغه ها و نحوه همكاری مجموعه خويش در زمینه 

مديريت مصرف بهینه گاز پرداختند .
فاز دوم پروژه پیاده رو سازی

 محله چاهستانی ها به پایان رسید
  گروه خبر// مدير منطقه دو شــهرداری بندرعباس از اتمام 
فاز دوم پروژه پیاده رو ســازی محله چاهستانی ها خبر داد. به 
گــزارش خبرنگار دريا، فاز دوم پروژه پیاده رو ســازی محله 
 چاهستانی ها كه در اواخر آبان ماه آغاز شده بود، به پايان رسید. 
مهدی احمدی گفت: پروژه پیاده رو سازی محله چاهستانی ها با 
دو فاز اجرايی، با هدف ارتقاء كیفیت و مناسب سازی پیاده روهای 
سطح شهر به منظور تسهیل در عبور و مرور انجام گرديده و فاز 
دوم آن به تازگی به پايان رسیده است. احمدی بیان داشت: فاز 
اول پروژه در بلوار شــهید تختی نــژاد و فاز دوم آن در خیابان 
۱6 متری منتهی به مسجد حمزه بوده و در اين پروژه اقداماتی 
 از قبیل خاكبــرداری، جدول گذاری و اجرای كفپوش های بتنی
) اينترالک( انجام شده است. مدير منطقه دو عالوه بر خبر اتمام 
فاز دوم پروژه پیاده رو ســازی محله چاهستانی ها در پايان از 

همراهی شهروندان تشكر و قدردانی نمود .

گروه خبر// اســتاندار هرمزگان با تاکید 
بر لزوم تدوین مخــازن آماری از عملکرد 
دستاوردهای  گفت:  اجرایی،  دستگاه های 
نظام باید از ۲۲ بهمن ۵۷ تا به امروز تبیین 

شود . 
   به گزارش خبرنگار دريا، مهندس مهدی دوستی 

استاندار هرمزگان، در نشست شورای اطالع رسانی 
استان هرمزگان اظهار داشت: امر رهبر معظم انقالب 
برای ما، مهم تر و باالتر از همه دســتورالعمل ها 
اســت و بايد  اين اصل را بعنوان فصل الخطاب 
مورد توجه خود قرار دهیم . وی با بیان اينكه امر 
واضح واليت، تالش در راستای جهاد تبیین است، 
افزود: جهاد تبیین نبايد منحصر به اقدامات دولت 
در استان هرمزگان شود، بلكه بايد دستاوردهای 
تمام اركان نظام كه دولت نیز بخشــی از آن است 
بازگو و تبیین شود. استاندار هرمزگان تاكید كرد: 
الزم است وضعیت اســتان را پیش از انقالب را 
در مسائل مختلف و امروز را كه در چه جايگاهی 
هستیم بســنجیم چرا كه جرياناتی تالش می كنند 
همه دستاوردها را تضعیف كنند. نماينده عالی دولت 
در هرمزگان تصريح كرد: در تبیین دســتاوردهای 

نظام  بايد مردم  بدانند كــه پیش از انقالب بندر 
شهیدرجايی و بسیاری از صنايع وجود هم نداشته اند 
و بدانند برخی از پروژه هــای نفتی هرمزگان در 
دولت ســیزدهم از تمام پروژه های اين بخش در 
4۰ سال گذشته بیشتر بوده است. مهندس دوستی 
عنوان كرد: بیان نقاط مثبت و خدمت به مردم در هر 
حوزه ای امری ضروری است  بنابراين اگر دستگاه 
قضايی اقدام مثبتی را انجام می دهد يا اگر نمايندگان 
مردم در  مجلس تالش كردند قانون خوبی تصويب 
شــد بايد با مردم در میان گذاشــته شود. وی با 
 اشاره به مصوبه هیات دولت درخصوص شورای 
اطالع رســانی بیان داشــت: مصوبات شورای 
اطالع رســانی برای تمام دســتگاه های اجرايی 
و روابط عمومی ها الزم االجراســت. اســتاندار 
هرمزگان خاطرنشــان كرد: در بیان دستاوردهای 

نظام نبايد خساســت به خرج داد و هر دولتی از 
دولــت موقت تا به امروز كار مثبتی در خدمت به 
مردم انجام داده اســت بايد به اطالع رسانی شود 
و برای اين مهم الزم اســت  اكوسیستم تبیین در 
استان شكل بگیرد و مخازن آماری و اطالعاتی از 
۲۲ بهمن ۵۷ تا به امروز جمع آوری شود. مهندس 
دوستی اظهارداشــت: اگر مخازن آماری تدوين 
شــود، اصحاب رسانه  با هنر و تخصصی كه دارند 
می توانند آن را به درستی در قالب های مختلف بیان 
و مورد استفاده قرار دهند.وی با تاكید بر لزوم حفظ 
روايت اول در رويدادها و اتفاقات استان و كشور، 
افزود: در جنگ رســانه ای بايد از حالت تدافعی 
خارج شويم چرا كه ما در بسیاری از مسائل مدعی 
هستیم و نبايد اجازه دهیم تا روايت اول به دست 

دشمن بیفتد . 

استاندار هرمزگان در نشست شورای اطالع رسانی هرمزگان : 

 نباید اجازه دهیم روایت اول در رویدادها به دست دشمن برسد 

گروه خبر// معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان گفت: ۲۵ هزار و ۸۱۱ فقره سند دریانوردی از ابتدای 
سال جاری تا پایان آذرماه امسال در این استان صادر شده که 
در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش 

داشته است . 
   به گزارش خبرنگار دريا ؛ اسماعیل مكی زاده در تشريح آخرين 
آمار صدور سند و گواهینامه های دريانوردی، افزود: در مجموع 

۲۵ هزار و 8۱۱ ســند دريانوردی در اين استان صادر شده كه 
در همسنجی با ســاير مراكز صدوركشور بیش ترين تعداد سند 
صادر شــده مربوط به مركز صدور بندرعباس اســت.وی ادامه 
داد: طی اين مــدت ۱9 هزار و ۱۷3 فقره گواهینامه دريانوردی 
صادر شده كه 9 هزار و 9۵ فقره گواهینامه اصلی)گواهینامه تعیین 
سمت در شناور( و ۱۰هزار و ۷8 فقره مربوط به گواهینامه های 
جانبی)آموزش های ايمنی( بوده است.معاون امور دريايی اداره كل 

بنادر و دريانوردی هرمزگان با بیان اينكه بر اســاس كنوانسیون 
سازمان جهانی كار تمامی دريانوردان بايد برای فعالیت حرفه ای 
خود شناســنامه دريانوردی داشته باشــند، اظهار كرد: بر همین 
اســاس در اين مدت،6 هزار و 638 فقره شناسنامه دريانوردی 
در اســتان هرمزگان صادر شده اســت.مكی زاده، تعدادشركت 
كنندگان در آزمون های دريانــوردی طی اين مدت را ۲ هزار و 
9۱9 نفر اعالم كرد و افزود: آزمون های مختلف شايستگی اعم از 
فرماندهی، افسری عرشه و مهندسی و كاربری شناورهای چوبی 
و فلزی به صورت ماهانه با نظارت اداره امور دريانوردان در سطح 

استان برگزار می شود .

صدور ۲۵ هزار سند دریانوردی در هرمزگان

   
سرمقاله

  اســتان هرمزگان كه دو دهه با خشكسالی دست و پنجه 
نرم می كند و سفره های زيرزمینی اش بسیار پايین رفته و در 
برخی نقاط اين ذخاير آبی خشک شده است و بطور معمول 
انتظار مــی رود همگان دعا كنند تا بــاران بیايد، اما بداليل 
مختلف از برخی از شــهروندان می شنويم كه می گويند دعا 
می كنیم باران نبارد واز بارش باران نگران می شــويم. زمانی 
كه برای تهیه گزارش به محالت حاشــیه ای و بافت فرسوده 
و سكونتگاه های غیررســمی بندرعباس می رفتیم، مشاهده 
می كرديم كه بیشــتر ساكنان اين مناطق نگران باران هستند و 
 مــی گويند در زمان بارندگی از يک طرف از ســقف و ديوار  
خانه های قديمی و فرسوده مان آب وارد خانه مان می شود و 
گاهی سقف و ديوار خانه هايی هم در اين مناطق فرو می ريزند 
كه بارها گزارش هايی در اين حوزه در رســانه ها منتشر شده 
است كه متاسفانه اقدام مناسبی در يک دهه اخیر در اين حوزه 
صورت نگرفته است و روز به روز بر میزان اين امالک فرسوده 
خطرآفرين افزوده می شود.البته اين وضعیت در مناطق مختلف 
استان وجود دارد و بدلیل افزايش هزينه ها، بیشتر خانواده ها 
توان تعمیر ســقف و ديوار خانه های شان را ندارند و در زمان 
بارندگی ها، برخی ساكنان مجبورند در خارج از اين خانه های 
فرسوده بمانند و سختی زيادی را نیز در اين حوزه متحمل شوند 
و نیاز است دستگاه های متولی و نهادهای حمايتی و انقالبی 
و صنايع در راســتای انجام مسئولیت های اجتماعی شان، از 
خانواده های محرومی كه قادر به تعمیر خانه های فرســوده 
 شان نیســتند، حمايت كنند تا از مدفون شــدن در زير آوار 
 خانه های شان در بارندگی و... درامان بمانند.  از طرفی ديگر بیشتر 
كوچه های محالت، مسیر مناسبی برای عبور آب باران ندارد و تا 
مدت ها كوچه ها پر از آب و ِگل می شود و رفت و آمد ساكنان و 
بخصوص دانش آموزان به سختی صورت گرفته و دانش آموزان 
با لباس های پراز ِگل و الی به مدرسه می روند و گاهی هم در 
اين آب و گل و الی می افتند. همچنین گاهی در اين محالت 
چنان آبگرفتگی ها عمیق می شود كه عبورو مرور غیرممكن 
 شده و آب وارد خانه ها شده و وسايل زندگی اهالی به زيرآب 
می رود و رفت و آمد و امدادرسانی بايستی با قايق و... صورت 
گیــرد.  موضوع ديگر اينكه خیابان ها و معابر شــهر پس از 
بارندگی دچار آبگرفتگی می شــود و رفت و آمد خودروها 
را مختل نموده و به خودروها نیز خســارت وارد می شود و 
بدلیل عدم ديد كافی، گاهی خودروها، موتورسواران و عابران 
پیاده به داخل كانال هــا و منهول فاقد درب و يا چاله ها و... 
سقوط می كنند. متاسفانه اين وضعیت سال ها ادامه دارد و نعمت 
باران برای شــهروندان به نقمت تبديل می شود و تاكنون اقدام 
مناسبی در اين حوزه صورت نگرفته است و اقدامات بسیار كند 
والک پشتی انجام می شود. از طرفی ديگر بارندگی شديد يا 
 مداوم در چند روز در مناطق روستايی نیز عالوه بر خسارت به 
خانه های فرســوده، هر ســاله ســیالب باعث خسارت به 
روســتايیان می شــود و مشــكالت زيادی را برای آنها به 
همــراه دارد. اليروبی رودخانه ها و خورها از گذشــته كمتر 
مورد توجــه قرار گرفته و در ســال جاری اعالم شــد كه 
اليروبی زودتر انجام می شــود واين موضوع نیز آغاز شــد، 
 اما بايســتی بگونه ای برنامه ريزی شود تا اليروبی ها قبل از 
بارندگی ها به اتمام برســد ومسیر عبور آب باز شده و میزان 
خسارت ها كاهش يابد. برخی از خورهای داخل شهر هم عالوه 
بر اليروبی نیاز به ســنگ بست و رفع شكستگی ديواره های 
 خورها و... دارند كه بايستی به اين بخش نیز توجه شود. برخی از 
پروژه ها مانند ساماندهی خور شیالت كه با هزينه بااليی صورت 
گرفت تا اين خور به مكان گردشــگری تبديل شود كه بدلیل 
 عدم كارشناســی الزم در اجرای اين طرح ، فقط به هدررفت 
 بیت المال و ايجاد مشــكل ورود ســیالب به داخل خیابان و 
خانه های اطراف خور منجر شــد وخســارات زيادی را به 
 ساكنان وارد نمود كه پس اعتراضات گسترده ساكنان، بخشی از 
سازه های خور تخريب شد و متاسفانه در اجرای غیركارشناسانه 
 اين پــروژه در دهه 9۰ و صــرف میلیاردهــا تومان، هیچ 
 مقام مســئولی مواخذه نشــد كــه اين روند باعــث اجرای 
پروژه های غیركارشناسانه در حوزه های مختلف می شود كه 
فقط هدررفت بیت المال و بروز خسارت برای مردم را به همراه 

دارد .
  علی زارعی

دعا کنیم باران ببارد یا نبارد؟ 

گروه خبــر // مدیرعامل اتحادیه تعاونی 
روستایی خلیج فارس هرمزگان گفت: به 
منظور تنظیم بازار و عرضه مستقیم تولید 
به مصرف با تالش شبکه تعاون روستایی 
این استان تاکنون۱00 تن پیاز از کشاورزان 
این استان خریداری و به میادین تره بار 

برخی استان ها ارسال شد .
   بــه گزارش خبرنگار دريا ، ســجاد مهديانفر 
اظهار كرد: برای اجرای سیاســت های سازمان 

مركزی تعاون روســتايی، تنظیم بازار همچنین 
حمايت از كشــاورزان پیــازكار، خريد توافقی 
پیاز از كشــاورزان مناطق هشــتبندی و جغین 
توسط شــبكه تعاون روستايی استان آغاز شده 
است.وی افزود: با توجه به قیمت باالی اين اين 
 محصول اتحاديه شركت های تعاونی  روستايی 
خلیج فارس با نظارت مديريت تعاون روستايی 
 استان هرمزگان از هفته گذشته اقدام به خريد توافقی 
محصول پیاز به صورت مســتقیم از كشاورزان 

شهرســتان های میناب و رودان كرده اســت.
مهديانفر اعالم كرد: خريد توافقی پیاز و فروش 
ايــن محصول در هرمزگان بــه منظور حمايت 
از مصرف كننده و تولید كننده اجرا می شــود.

مديرعامل اتحاديه تعاونی روستايی خلیج فارس 
هرمزگان در پايان خاطرنشــان كرد: اين میزان 
خريد در قالب ۱۰ محموله به مقاصد تعیین شده 
ارسال و خريد از كشاورزان همچنان ادامه دارد .

 خرید توافقی 100 تن پیاز
 از کشاورزان هرمزگانی

گروه خبر // معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی هرمزگان گفت: برداشت نارنگی از ۶ هزار هکتار 

باغ های منطقه سیاهو آغاز و روانه بازار فروش شد .
   مســعود گرگیج در حاشــیه بازديد از باغ های نارنگی سیاهو با 
اشاره به اينكه برداشت محصول نارنگی در هرمزگان تا پايان اسفند 
ادامه دارد، پیش بینی كرد: امســال بیــش از ۷۰ هزار تن محصول 
نارنگی برداشت شود كه در مقايسه با پارسال تفاوتی ندارد.وی بیان 
كرد: محصول برداشت شده به استان های تهران، اصفهان و خراسان 
رضوی فرستاده می شود.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
كشاورزی هرمزگان محصول دهستان سیاهوی شهرستان بندرعباس 
را مرغوب ترين نارنگی كشور عنوان كرد و گفت: نارنگی سیاهو به 
علت آب و هوای كوهســتانی و وجود آب و خاک مناسب منطقه، 
به خوش طعمی شهرت دارد و از مرغوبیت بااليی برخوردار است.

به گزارش ايرنا، گرگیج اصالح و نوســازی باغ های نارنگی را در 
دستوركار دانست و ادامه داد: شهرستان های حاجی آباد و رودان از 

مناطق تولید نارنگی در هرمزگان هستند . 

نارنگی سیاهوی هرمزگان روانه بازار شد

خبری
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  علیرضا حائری زاده سرويس استان ها //مديركل بهزيستی 
يزد گفت: 3۰ هزار معلول شــامل ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر جسمی 
حركتی، ۵ هزار و ۵۰۰ نفر شنوايی، چهار هزار و ۷۰۰ نفر بینايی، 
پنج هزار نفر ذهنی، ســه هزار و ۷۰۰ نفــر روانی مزمن و بقیه 
ضايعه نخاعی از خدمات اين اداره كل استفاده می كنند. به گزارش 
خبرنگاردريا، رضا ابهت در آيین تجلیل از مادران دارای فرزند 
معلول در شهرســتان مهريز با بیان اينكه ۱۰درصد جمعیت هر 
منطقه دارای معلولیت هســتند افزود: هم اكنون ۷۵ مركز روزانه 
و ۱8 مركز شــبانه روزی معلوالن در استان به 8۰۰ نفر جامعه 
هدف خدمات ارائه می دهند. وی از تالش صادقانه مادران معلول 
كه به رغم تمامی سختی ها نســبت به خدمت به فرزندان خود 
فعالیت دارنــد قدردانی كرد و ادامه داد: همكاری مردم و خیران 
در كنار همراهی مســئوالن برای رسیدگی به نیازهای معلوالن 
جزو مسائل مهمی است كه بايد پیگیری شود.همچنین فرماندار 
مهريز گفت: اداره بهزيســتی ساالنه در بخش های مختلف منشا 
خدمات فراوان به جامعه زيرپوشش و هدف است و قطعا برای 
اينكه به نحو شايســه ماموريت خود دقیق و كامل انجام دهد به 
همكاری سازمان ها و مردم نیاز مبرم دارد.محمد دهقان بنادكی 
از مادران معلول شهرســتان كه ساالنه به فرزندان خود خدمت 
می كنند قدردانی كرد و با تبريک میالد حضرت فاطمه زهرا )س( 
به اهمیت شناخت و پیروی از ائمه اطهار )ع( در جامعه اسالمی 
و انقالبی به خصوص دختران و زنان تاكید كرد . همچنین مرضیه 
ابويی سرپرست اداره بهزيستی مهريز با تبريک ايام سالروز میالد 
پرخیر و بركت بانــوی دو عالم حضرت زهرا )س( و روز مادر 
از همكاری مســئوالن و مردم با ايــن اداره در تحقق اهداف و 
برنامه ها قدردانی و پیگیری آن را خواســتار شد.در اين آيین از 
۱۰۵ مادر فداكار دارای فرزندان معلول با اهدا شاخه گل ،هديه 
و لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.حدود دو هزار و ۵۰۰ مددجو 
زيرپوشــش برنامه ها و خدمات اداره بهزيستی مهريز هستند كه 
نیمی از آنها را معلوالن تشكیل می دهد.مركز اين شهرستان ۵۵ 

هزار نفری در 3۰ كیلومتری جنوب شهر يزد قرار دارد .

آرزو توکلی سرویس استان ها // رئیس 
اورژانس کشور درباره تعداد پایگاه های 
اورژانس کشور و کمبودها در این زمینه 
گفت: هر کشوری براساس نیازهایش 

شاخص های خود را تعریف می کند و 
اورژانس  پایگاه  در حال حاضر ۳۲00 
پیش بیمارستانی در کشور وجود دارد 
و براساس پیش بینی ها، به حدود ۱۴00 

پایگاه دیگر در بخش شهری و جاده ای 
در کل کشور نیاز است. 

  بــه گزارش خبرنگار دريا ؛ جعفر میعادفر 
در حاشیه افتتاح اورژانس پیش بیمارستانی 
شهید شــفیعی در كرمان درباره راه اندازی 
اورژانس بانوان گفت: تقريبا از دو سال پیش 
دانشجو در رشــته فوريت های پزشكی كه 
جذب می كنیم، بخشی به بانوان اختصاص 
داده شده و آموزش می بینند و به نظر می رسد 
تا سال آينده اولین گروه فارغ التحصیالن را 

در اين رشته داشته باشیم.او ادامه داد: اكنون 
در كالنشهرها پايگاه شهری بانوان راه اندازی 
شده و در حال حاضر در تهران چهار پايگاه 
بانوان وجود دارد.رئیس اورژانس كشــور، 
افزود: فضای فیزيكی مشــكل ماست. زيرا 
برای راه اندازی پايگاه بانوان حتما بايد تیم سه 
نفری باشد و يک مرد به عنوان راننده و انجام 
كارهای سخت فیزيكی به اين تیم كمک كند. 
لذا بايد فضای ساختمان دارای فضای مجزا 
برای آقايان و بانوان باشــد.او از راه اندازی 

يک پايگاه بانوان در شــهر كرمان خبر داد 
و بیان كرد: اگر فضــای فیزيكی آن تامین 
شود، اين پايگاه در كرمان راه اندازی خواهد 
شــد. گفتنی است كه ساعات كار بانوان در 
پايگاه های اورژانس بانوان، هشت صبح تا 

هشت شب است.
  میعادفــر از افزايش تعــداد تماس ها با 
اورژانس ۱۱۵ سخن به میان آورد و اظهار 
كرد: سال گذشــته در كل كشور حدود ۱9 
میلیــون تماس با ۱۱۵ گرفته شــده كه ۵ 

میلیون مورد آن منجر به ماموريت و ۵ میلیون  
مورد آن مشاوره پزشكی پرستاری بوده و 
حدود 4۵ تا ۵۰ درصد به اشــتباه شماره 
گرفته شده و سريع قطع می شود و تعدادی 
هم مزاحم هســتند و باتوجه به مجهز بودن 
به آيدی كالر، لذا مزاحمان به مراكز قضايی 
معرفی می شــوند. رئیس اورژانس كشور 
درباره تعداد پايگاه های اورژانس كشــور و 
كمبودها در اين زمینه نیز گفت: هر كشوری 
براساس نیازهايش شــاخص های خود را 
تعريــف می كند و در حــال حاضر 3۲۰۰ 
پايگاه اورژانس پیش بیمارستانی در كشور 
وجود دارد و براســاس پیش بینی هايی به 
حدود ۱4۰۰ پايگاه ديگر در بخش شهری و 

جاده ای در كل كشور نیاز است .

رئیس اورژانس کشور اعالم کرد

کمبود ۱۴۰۰ پایگاه اورژانس در کشور

خبری

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // 
استاندار کرمان نسبت به آفت سوسک 
ســرخرطومی حنایی خرما در جنوب 
و شرق اســتان به عنوان یک تهدید 
مصیبت بار برای زندگی مردم هشدار 

داد . 
  بــه گــزارش خبرنگار دريــا ؛ دكتر 
محمدمهدی فداكار در شــورای پدافند 
غیرعامل جنوب كرمــان در جیرفت به 
كاهش جمعیت جوان كشور اشاره كرد و 
گفت: اين مهم بايد جدی گرفته شود و اگر 
غفلت كنیم اين تهديد جدی برای كشور 
است كه دشمنان به دنبال آن هستند.وی 
با اشاره به زمینه های بهداشتی در كنترل 
جمعیت گفت: كاهش جمعیت برای كشور 
ما يک تهديد است و در گذشته به شكلی 
مديريت كردند و با همین شیوه غلط زمینه 
كاهش جمعیت و پیری كشور رقم خورد.

فــداكار در ادامه بحث آفــات خرما و 
مركبــات را تهديد جدی در شــرق و 
جنوب كرمان دانست و افزود: اگر جلوی 
تهديدات گرفته نشــود به يک مصیبت 
تبديل خواهد شد كه به  زندگی و معیشت 
مردم آسیب جدی و جبران ناپذير وارد 
می شود.اســتاندار كرمان نسبت به مهار 
ابراز  آفت ســرخرطومی حنايی خرما 
امیدواری كرد و گفــت: در مرحله اول 
قطع درختان آلوده در دســتور كار بود و 
در حال حاضر تیمــارداری را در پیش 
گرفتند و از مســئوالن بخش كشاورزی 
در شرق اســتان نیز می خواهم در اين 
راستا از تجريبات تیمارداری  نخل های 
آلوده در جنوب كرمان به صورت مستقیم 
استفاده كنند زيرا اينجا بحث معیشت و 
زندگی مردم است.وی از تخصیص اعتبار 
الزم برای مهار آفت سرخرطومی تحت 

عنوان يک قرارگاه در زيرمجموعه پدافند 
غیرعامل خبرداد و گفت: تباهی زندگی 
 مردم تعارف نــدارد و اعتبارات را طی

 راه انــدازی يــک قــرارگاه تخصیص 
می دهیم كه ذيل قرارگاه پدافند غیر عامل 
باشــد و اعتبارات بايد با برنامه هزينه  
 شــوند و در زمینه های پايش، رديابی 

و ... بايد با برنامه عمل كنیم.
  اســتاندار كرمان بــر  راه اندازی هر 
چه ســريعتر  مراكز قرنطینه تاكید كرد 
و افــزود: راه انــدازی مراكــز قرنطینه 
 كمک به پژوهش اســت كه حتما بايد از 
محتوا های تولید شــده و  اثرگذار و در 
كنار آنها از  شــركت های دانش بنیان 
استفاده شود.فداكار  بر لزوم اطالع رسانی 
و آگاهی سازی افكار عمومی از آفات و 
تهديدات زيستی توسط رسانه ها تاكید 
كرد و گفت: بايــد از بعد تبلیغاتی برای 
آگاه سازی مردم استفاده شود و راه های 
مقابله، مبــارزه و جلوگیری از ورود به 
ديگر مناطق را  به اطالع عموم برسانیم 
زيرا وقتی جامعه از خسارات و تهديدات 
مطلع شــوند به كمک مسئوالن خواهند 
آمد.استاندار كرمان هم افزايی استان های 
همجوار را خواستار شد و اظهار كرد: بايد 
 بتوانیم آفت ســرخرطومی را مهار كنیم 
 تا بیشــتر گســترش پیدا نكند و طبق 
بررسی های انجام شده در مبارزه موفق 
شديم و بايد با استان های همجوار با هم 

افزايی وارد عمل شويم .

رئیس پلیس فتای کرمان اعالم کرد

کرمان جزء ۱۰ استان 
پر وقوع جرائم سایبرِی کشور

آرزو توکلی سرویس استان ها // رئیس 
اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس 
فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: 
کرمان جزء ۱0 اســتان پروقوع جرائم 
سایبری کشــور به شمار می رود و در 
حوزه کشف این جرائم نیز متناسب با 
گروه مربوطه، رتبه سوم کشوری را به 

خود اختصاص داده است . 
   بــه گــزارش خبرنگار دريا ؛ ســرهنگ 
محمدرضا رضايی ضمن بیان اين مطلب كه 
با افزايش روزافزون تعداد كاربران در حوزه 
فضای مجازی، جرايم اين حوزه نیز افزايش 
می يابد، تاكیــد كرد: در 9 ماه امســال در 
مقايسه با سال گذشته افزايش 3۰ درصدی 
جرايم ســايبری و كشــف 9۲ درصدی اين 
جرايم محقق شده است. رضايی در نشست 
خبری اظهار كرد: بیشترين جرائم در فضای 
مجازی مربوط به مســائل مالی است.وی با 
اشــاره به اينكه ارزش پرونده های رسیدگی 
شــده در پلیس فتا ۵۲ میلیــارد ريال بوده، 
افزود: كالهبرداری های سايبری با 46 درصد، 

برداشت های غیرمجاز از حساب های افراد 
بــا 3۱ درصد و مزاحمت هــای اينترنتی با 
هشت درصد بیشترين جرائم فضای مجازی 
را در استان كرمان به خود اختصاص داده اند.

رضايی با اشــاره به اينكه اعتماد به مجرمان 
توسط كاربران، بیشترين عامل كالهبرداری ها 
است، گفت: عدم آگاهی و دانش پايین كاربران 
نیز از داليل اصلی برداشــت های غیرمجاز 
از حســاب افراد اســت.رئیس پلیس فتای 
 اســتان كرمان بیان كرد: پیامک های حاوی 
لینک هــای دارای بدافزار يكی از مهمترين 
روش های برداشــت غیرمجاز از حســاب 
افراد اســت كه اطالع رسانی های الزم برای 
عدم كلیک بــر روی لینک ها و آی پی های 
موجود در اين پیامک ها به مردم داده شــده 
است.وی در بخش ديگری از سخنانش بیان 
كرد: در ســال جاری به منظور جلوگیری از 
برداشــت غیرمجاز از حســاب های بانكی 
 افرادی كه بر روی لینک های موجود در اين 
پیامک ها كلیک كرده و مورد كالهبرداری واقع 
شــده بودند، 964 حساب بانكی تعلیق شده 

است. رضايی با اشاره به اين مطلب كه مركز 
فوريت های سايبری با شماره تلقن ۰9638۰ 
به صورت شبانه روزی فعال شده است، تاكید 
كرد: عملكرد اين مركز مشابه پلیس ۱۱۰ در 
رابطه با جرائم سايبری است و كارشناسان اين 
حوزه در زمینه ارائه مشــاوره های موردنیاز 
نیز اقدام می كننــد.وی در ادامه افزود: در 9 
ماهه امسال بالغ بر ۱۵ هزار و ۷6۱ تماس با 
مركز فوريت های سايبری برقرار شده كه ۷۰ 
درصد اين تماس ها جهت دريافت راهنمايی 
بوده است.رئیس پلیس فتای استان كرمان با 
اشاره به اينكه بالغ بر 8۰ درصد جرائم سايبری 
توسط افراد با سن كمتر از 38 سال رخ داده ، 
گفت: بسیاری از پرونده های تشكیل شده در 
پلیس فتا خارج از حیطه جغرافیايی مربوطه 
است كه با صدور حكم نیابت به محل حضور 
متهم ارســال می شــوند و اين امر داللت بر 
فرامكانی و فرازمانی بودن جرائم سايبری و 
نیز سوءاستفاده مجرمان غیربومی از كاربران 
كرمانی دارد.وی اظهار كرد: استان كرمان جزء 
۱۰ اســتان پروقوع جرائم سايبری كشور به 
شمار می رود و در حوزه كشف اين جرائم نیز 
متناسب با گروه مربوطه، رتبه سوم كشوری را 
به خود اختصاص داده است.رضايی با اشاره 
به اينكه پلیس فتای اســتان كرمان در حوزه 
اشــراف بر فضای مجازی رتبه دوم كشور را 

خود اختصاص داده است، ياداور شد: میانگین 
زمان كشف جرائم در پلیس فتای استان كرمان 
39 روز است.رئیس پلیس فتا استان كرمان 
از مجرمــان فضای مجازی به عنوان افرادی 
باهوش ياد كرد و ادامه داد: هر روزه شــاهد 
هســتیم كه اين افراد از ابزار و شــگردهای 
مختلف و نرم افزارهای به روز برای رســیدن 
به اهداف خود اســتفاده می كنند و پلیس فتا 
در حوزه شناســايی و برخورد بــا اين افراد 
اقدام می كند و به يقین توســعه آگاهی های 
افراد در باره فضای مجازی موجب جلوگیری 
 از بــروز جرايم ســايبری خواهدشــد.وی 
تصريح كرد: يكــی از اين بدافزارها در قالب 
فیلترشــكن ها بر روی گوشی های كاربران 
نصب می شود كه الزم است افراد در اين رابطه 
 آگاهی های الزم را داشته باشند و از نصب اين 
برنامه های حاوی بدافــزار خودداری كنند.
رضايی در بخش ديگری از ســخنانش بیان 
كرد: پويش كــودكان ســايبری همزمان با 
سراسر كشور در اســتان كرمان آغاز شده و 
 تا ۲9 دی ماه ادامــه دارد .وی تصريح كرد: 
اطالع رســانی و حساس سازی جامعه برای 
اســتفاده از ظرفیت های فضــای مجازی، 
آموزش شیوه صحیح استفاده از فضای مجازی 
و كاهش شكاف ديجیتال بین والدين و فرزندان 

از اهداف اين پويش به شمار می رود .

استاندار کرمان هشدار داد 

تهدید  آفت سوسک سرخرطومی خرما در کرمان 
حسن سیالوی سرویس استان ها //  
رئیس مرکز امور قرآن سازمان اوقاف 
و امور خیریه کشور گفت: خوزستان 
به زودی با مصوبه شــورای توسعه 
فرهنگ قرآنی بــه عنوان پایتخت 

نغمات دینی کشور ثبت می شود . 
   بــه گــزارش خبرنگار دريــا، حمید 
مجیدی مهردر نشســت خبری برگزاری 
چهل وپنجمین دوره مســابقات كشوری 
قرآن كريم به میزبانی خوستان، در گفت 
و گو با خبرنگاران در اهواز، خوزســتان 
را استانی قرآنی و ممتاز در كشور دانست 
و افزود: خوزســتان همواره در مسابقات 
قرآنی به ويژه در بخش نغمات دينی جزو 
اســتان های برتر كشــور بوده است.وی 
ادامه داد: احداث دهكده قرآنی در كشور 
به عنوان يک ايده دنبال می شود چرا كه 
ايجاد چنین دهكــده هايی نقش موثری 
در ترويــج مفاهیم و برگــزاری باكیفیت 

مسابقات قرآنی دارد.
  رئیس مركز امور قرآن ســازمان اوقاف 
 و امــور خیريه گفــت: توانمنــد كردن 
اســتان ها برای برگزاری مســابقات و 
 رويدادهــای قرآنی به عنــوان يكی از 
اولويت ها در دستور كار مركز امور قرآنی 
كشور اســت.مجیدی مهر افزود: اگر چه 
متولی برگزاری مسابقات سراسری قرآن 
سازمان اوقاف و امور خیريه كشور است 

ولی اين مسابقات، مسابقات نظام جمهوری 
اسالمی است كه تمام دستگاه های كشور 
در برگزاری آن بايد مشاركت داشته باشند.
*  مطالبه برگزاری افتتاحیه مســابقات 
سراسری قرآن در بقعه علی ابن مهزیار 

بر حق ولی غیرممکن است
  وی در پاسخ به مطالبه برگزاری افتتاحیه 
مســابقات قرآنی در بقعه متبركه علی ابن 
مهزيار اهواز گفت: اين موضوع مطالبه ای 
به حقی است كه پیگیری تكمیل زيرساخت 
اين بقعه برای برگزاری چنین مسابقاتی در 
دستور كار مسووالن استان بايد باشد ولی 
هم اكنون به دلیل نداشتن زيرساخت الزم، 
امكان برگزاری اين مسابقات در اين بقعه 
وجود ندارد.مجیدی مهر افزود: 9۱ درصد 
كل فعالیت های قرآنی سازمان اوقاف و 
امور خیريه در بقاع و امامزادگان برگزار 
شــده اســت ولی برگزاری فعالیت های 
شــاخص قرآنی مانند مســابقات ملی و 
بین المللی قرآن نیاز به زيرساختی است 
كه برگزاری آن در بقعه ای مثل علی ابن 
مهزيار ممكن نیســت.وی با بیان اينكه 
خوزستان در بخش های مختلف مسابقات 
قرآنی جزو استان های برتر كشور است 
گفت: استان های تهران، خراسان رضوی 
 و خوزستان دارای بیشترين مسابقه دهنده 
در اين دوره از مســابقات سراسری قرآن 

است.

*  نسبت به اشــتغال جامعه قرآنی در 
دستگاه های دولتی غفلت شده است

 مجیدی مهــر در ادامه با انتقــاد از "بی 
توجهی به اشتغال فعاالن قرآنی در كشور" 
افزود: اشتغال فعاالن قرآنی با وجود داشتن 
مدارک تحصیلی باال مــورد غفلت قرار 
گرفته است كه برای رفع اين نقص طرحی 
پیرامون استخدام فعاالن قرآنی در كشور در 
حال تدوين است.ريیس مركز امور قرآن 
سازمان اوقاف و امور خیريه ادامه داد: در 
يک دهه اخیر طرح هايی برای اســتخدام 
فعاالن قرآنی انجام شــده است ولی اين 
موضوع بايد توسعه يابد.وی گفت: هزينه 
تحصیل حافظان و قاريان قرآن بر اساس 
رتبه های كشوری و استانی توسط اداره كل 
اوقاف و امور خیريه برگزار می شود كه از 
ابتدای امسال تاكنون 4۰ میلیارد ريال برای 
اين موضوع هزينه شده است.چهل وپنجمین 
دوره مســابقات كشــوری قرآن كريم به 
میزبانی خوزســتان در دو بخش برادران 
و خواهــران در رشــته های حفظ كل و 
 ۲۰جزء و نیز قرائت، تحقیق و ترتیل برگزار 
می شــود. آيین آغازين اين مراســم در 
ســاعت ۱۵ روز ۲۲ دی  و آيین پايانی آن 
در صبــح ۲8  دی  جاری در اهواز برگزار 
می شود. در اين دوره از مسابقات كشوری 
قرآن كريم 98 از آقايان و 83 نفر از بانوان 

به رقابت می پردازند .

رئیس مرکز امور قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد 

خوزستان به عنوان پایتخت ملی نغمات دینی ثبت می شود

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // فرمانده 
انتظامی استان بوشهر گفت: اعضای باند شعارنویسی 
در دو شهرستان بوشــهر و دشتی این استان که 
اقدامات مجرمانه خود را به شبکه های معاند ارسال 

می کردند، دستگیر شدند . 
   به گزارش خبرنگار دريا ، سردار حیدر سوسنی اظهار كرد: 

به دنبال دريافت گزارش های مردمی مبنی بر شعارنويسی 
عده ای بر علیه نظام و توهین به ارزش های انقالب در دو 
شهرستان بوشــهر و دشتی، تیمی از مأموران پلیس استان، 
شناسايی عاملین را در دستور كار قرار داد.وی افزود: پلیس 
استان موفق شد در يک عملیات منسجم و هماهنگ پس از 
رصد اطالعاتی و میدانی و اقدامات سايبری يک باند چهار 

نفره شــعارنويس كه از اقدامات هنجارشكنانه خود تصوير 
و كلیپ تهیه و به شــبكه های معاند خارج از كشور ارسال 
می كردند، دستگیر كند.فرمانده انتظامی استان بوشهر تصريح 
كرد: بستر فعالیت اين افراد از طريق اينستاگرام بوده و پس 
از شعارنويسی با تهیه كلیپ به فردی خارج نشین ارسال می 
كردند كه نقشی مهم در صدور فراخوان های سه ماه گذشته 
بر علیه نظام داشته است.سوسنی ادامه داد: اين باند مجرمانه 
شامل ۲ نفر زن و ۲ نفر مرد در حین تهیه تصوير از محتواهای 

مجرمانه شان دستگیر و تحويل مقامات قضايی دادند .

اعضای باند شعارنویسی در بوشهر دستگير شدند

۳۰ هزار معلول استان یزد
 از خدمات بهزیستی استفاده می کنند
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آگهی فروش امالک  هب صورت مزایده سازمان اموال و امالک ستاد
برگزاری مزایده کتبی مرحله 11٦ امالک و مســتغالت ســازمان اموال 
و امالک ستاد با شرایط و تســهیالت جدید به شرح جداول ذیل اعالم 
میگردد، لذا متقاضیان محترم می توانند از یکشنبه مورخ 1401/10/18 
تا پایان روز سه شنبه مورخ 1401/10/27 همه روزه از ساعت 8 الی 17 
به دفاتر فروش به شرح ذیل و در روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 از 
ساعت 8 الی 10:4٥ صبح صرفاً در محل بازگشایی پاکتها ، جهت اطالع 

از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده مراجعه نمایند .

بندرعباس : بلوار جمهوری اسالمی ، نرسیده به سه راه جهانبار ، انتهای 
بلوار بازرگانی ، پالک 20 ، شماره تلفنهای تماس 4-٣٣4٦8820 - نمابر 
٣٣4٦882٦ - 07٦ )محل دریافت فرم ، استقرار صندوق و بازگشایی 

پاکتها (
مالحظه :  ۱- اخذ درخواســتهای پیشنهادی به همراه فرم شرکت در 
 مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه ســتاد اجرایی فرمان 
 امام )ره( به شناســه ملــی 1400٣127٦10 به میــزان ٥% قیمت 

پایه ملک در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد . 
۲- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید 

از ملک مورد درخواست الزامی است . 
۳ - پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار 
می باشد . محل بازگشایی پاکات : ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 
 1401/10/28 در بندرعباس : بلوار جمهوری اســالمی ، نرسیده به سه 

راه جهانبار ، انتهای بلوار بازرگانی ، پالک 20 خواهد بود . 

مهلت شرکت در مزایده از روز یکشنبه مورخ 1401/10/18 تا ساعت 10:4٥ صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 می باشد .

نوبت اول

ردیف
روزنامه

1

2

3

4

5

6

7

8
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پرونده فروش
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1953
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ساختمان ومغازه 

زمین

زمین

مغازه مخروبه 

مغازه مخروبه 

مغازه مخروبه 

مغازه مخروبه 

مغازه مخروبه

کاربری

تجاری - خدماتی

 مسکونی

مسکونی

تجاری

تجاری

تجاری

تجاری

تجاری

عرصه

255

423.50

418.80

36.55

35.60

35.65

35.70

35.80

مبلغ پایه مزایده) به ریال(اعیان

15.750.000.000

14.822.500.000

14.658.000.000

676.175.000

658.600.000

659.525.000

660.450.000

662.300.000

شرایط واگذاری

د

د

د

د

د

د

د

د

توضیحات

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

525

36.55

35.60

35.65

35.70

35.80
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اجرایی شــبکه  گروه خبر// عملیات 
انتقــال فاضالب  جمــع آوری و خط 
استاندار  حضور  با  چاهستانی ها  محله 

هرمزگان آغاز شد .
   بــه گــزارش خبرنــگار روزنامه دريا، 
طی مراســمی با حضــور مهندس مهدی 
استاندار هرمزگان، حجت االسالم  دوستی، 
نماينده  عبــادی زاده  محمد   والمســلمین 
ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه 
بندرعباس، آيین اجرای شبكه جمع آوری و 
خط انتقال فاضالب محله چاهستانی ها و 
بلوار جمهوری اسالمی برگزار شد.مهندس 

دوستی اســتاندار هرمزگان در اين آيین، 
اظهارداشــت: اين طرح به صورت جامع 
طراحی شــده و بر اساس اعتبارات تعیین 
شــده در چند بخش اجرايی می شــود. 
اســتاندار هرمزگان اين طرح  را در كنار 
طرح بزرگ ساماندهی فاضالب بندرعباس 
برشــمرد و افزود: تكمیل شبكه فاضالب 

بندرعبــاس در فازهــای مختلفی انجام 
محله  طرفین  و  شــمالی  می شود،محالت 
چاهستانی ها نیز به ســرعت به اين طرح 

الحاق خواهند شد.
   نماينــده عالی دولت در اســتان، اتصال 
مناطق باالدست به اين خط را مهم دانست 
و خاطرنشان كرد: اگر ما قطر لوله ها را بر 

اســاس نیاز اين محله در نظر می گرفتیم 
هزينه ها به نصف كاهش می يافت اما ابعاد 
لوله های اين طرح به شــكلی جامع ديده 
شده تا اتصال مناطق باالدست به اين خط 
والمسلمین  باشد.حجت االسالم  ممكن   نیز 
محمد عبــادی زاده نماينــده ولی فقیه در 
استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس نیز 

در حاشیه اين آيین ضمن ابراز خرسندی از 
آغاز اين طرح اظهارداشــت: در جلسه ای 
كه حــدود دو مــاه پیش خدمــت مردم 
شريف محله چاهستانی ها رسیديم يكی از 
مطالبات اصلی مردم حل مشكل فاضالب 
بود كه خوشــبختانه امروز با سرعت عمل 
مسئوالن آبفا و دستور استاندار هرمزگان 

عملیــات اجرايــی آن آغاز شــد. وی 
عنوان كرد: اين طرح بسیاری از مشكالتی 
كه در اثر بارندگی و ســرگردانی آب  در 
كوچه ها و محالت وجود داشــت را مرتفع 
خواهد كرد و مردم از بركات آن اســتفاده 
خواهند كرد.امام جمعه بندرعباس بااشاره 
به پیگیری استاندار درخصوص بازگشايی 
معابر محالت ابراز امیــدواری كرد كه در 
آينده نزديک بن بســت ها و مشكالتی كه 
در حوزه محالت كم برخوردار وجود دارد 

مرتفع شوند .

استاندار هرمزگان :  

محالت مجاوِر محله چاهستانی ها به شبکه فاضالب متصل خواهند شد

 گروه خبر// فرمانده انتظامی اســتان 
از شناسایی و دستگیری قاتل کودک 
پیچیده  اقدام  معصوم ۷ ساله در یک 
و بــا بهره گیری از تجــارب ارزنده و 
هوشمندانه کارآگاهان پلیس خبر داد . 
   به گزارش خبرنگار دريا، سردار غالمرضا 
جعفری در تشريح اين خبر بیان داشت : در 
پی دريافت خبر واصله از مركز فوريت های 
پلیسی مبنی بر وقوع فوت مشكوک پسر بچه 
ای هفت ساله در يكی از محالت بندرعباس، 
بالفاصله ماموران كالنتری ۱۱ به محل حادثه 
اعــزام كه در ابتدا، بنا بــه اظهارات نامادری 
كودک و برخی همسايه ها، پسر بچه به علت 
گیر كردن در البه الی آسانسور و هنگام باال 
رفتن با ديوار دور آسانسور برخورد نموده كه 
فوری توســط پدرش به بیمارستان منتقل، و 
پس از مدت كوتاهی در آنجا فوت می نمايد. 
وی افزود : با توجه به حساســیت موضوع، 
دو تیم از كارآگاهــان مجرب پلیس آگاهی 
به همراه عوامل اكیپ بررسی صحنه جرم در 
محل حاضر و پــس از اثر برداری و بازديد 
از صحنه و معاينه اولیه جسد، احتمال وقوع 
قتل متصور گرديد. اين مقام انتظامی اســتان 
اظهار داشــت :برابر اطالعات به دست آمده 
پســر بچه به همراه نامادری و پدر خود در 
طبقه پنجم ساختمان زندگی می كرده كه در 
ســاعت ۰۷:3۰ صبح به مدرسه عزيمت و 
در ساعت ۱۲:4۰ دقیقه ظهر پس از تعطیلی 
مدرسه توسط سرويس تا ورود به ساختمان 
توسط راننده سرويس همراهی شده است و 

در ســاعت ۱۲:۵۰ دقیقه جسد بی جان وی 
توسط احدی از همسايگان در آسانسور طبقه 

همكف روئیت شده است.  
   فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان خاطر 
نشــان كرد : به جهت اثبــات فرضیه قتل يا 
وقوع حادثه، تیم های مختلفی از كارشناسان 
اداره آتش نشانی، كارشناس فنی آسانسور و 
مسئول پزشک قانونی در محل حادثه حاضر 
و از نظرات كارشناسی آنان بهره برداری شد 
كه اولین فرضیه مبنی بر خرابی آسانسور از 
نظر كارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنايی 

منتفی گرديد. 
  سردار جعفری با اشاره به ترديد اين حادثه 
برای ماموران، بیان داشــت : چندين مرتبه 
بازديد از صحنه آسانســور و منزل شــاكی 
توســط كارآگاهان اداره مبــارزه با جرائم 
 جنايی و كارشــناس بیولوژی جنايی و اخذ 
نمونه های بیولوژی انجام و در صحنه وجود 
لكه های خون در كابین آسانســور و مقدار 
بســیار جزئی در اطراف درب ورودی منزل 
طبقه پنجم يافت شــد كه پس از تشكیل كار 
گروه تخصصی در پلیــس آگاهی و بازديد 
مجدد از منزل شــاكی توسط اكیپ بررسی 
صحنه جرم لكه بســیار كوچكی از ماده ای 
قرمز رنگ در آشــپزخانه يافت شد كه از آن 
نمونه برداری و به آزمايشگاه بیولوژی ارسال 
و نمونه هــای اخذ شــده از صحنه )داخل 
آسانســور – درب ورودی و نمونه موجود 
در آشــپزخانه و نمونه خون مقتول ( توسط 

كارشناس آزمايشــگاه جنايی مورد بررسی 
فنی قرار گرفت و ظن كارآگاهان نســبت به 
نامادری پسر بچه بیشتر شد. اين مقام انتظامی 
تصريــح كرد : در بازجويــی اولیه و تحقیق 
صورت گرفته از نامادری پسر بچه و با توجه 
به تناقض گويی های وی و مواجه شــدن با 
داليل قوی و مستندات موجود به ناچار لب به 
اعتراف گشود و معترف شد پس از ازدواج با 
شوهرم و حضور فرزند وی در منزل و توجه 
بیشتر همســرم به اين پسر، كم كم باعث شد 
كه شوهرم نسبت به من بی توجه شود و اين 
مسئله روی من تاثیر منفی گذاشته و انگیزه 
برای قتل پسر شوهرم در وجودم تقويت شد. 
ســردارجعفری افزود : نامــادری در ادامه 
اعترافات جنايت هولناک خود اقرار كرد در 
روز حادثه يک میله T شــكل كه در جعبه 
ابزار شــوهرش بود را برداشته و پس از آن 
كه كودک با آسانســور به طبقه پنجم آمد و 
زمانی كه آسانســور ايستاد وی را با میله ای 
كه در دســت داشته هفت الی هشت ضربه به 
سر وی وارد كرده سپس از آسانسور خارج 
و دكمه )G( را زده و آسانســور را به طبقه 
همكف هدايت كرده اســت. فرمانده انتظامی 
اســتان هرمزگان اظهار داشت : پس از اقرار 
صريح و روشن قاتل ، با حضور كارشناسان 
پلیس آگاهی و همچنین دادستان شهرستان 
بندرعباس صحنه وقوع قتل بازسازی گرديد 
و متهم با دستور مقام قضايی و با صدور قرار 

بازداشت موقت روانه زندان شد .

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد 

هوشمندی کارآگاهان پليس هرمزگان در دستگيری قاتل کودک 7 ساله 
گروه خبر // مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان در بازدید دو روزه، 
روند آبرسانی به شهرستان بشاگرد و 
پروژه های در حال اجرا را بررسی کرد .

   به گزارش خبرنــگار دريا ؛ عبدالحمید 
 حمــزه پــور در ايــن بازديد بــا بیان 
اينكــه شــرايط جغرافیايــی بشــاگرد، 
 كوهستانی بودن، پراكندگی جمعیتی و نبود 
 منابع آبی پايدار ضمن زمان بر كردن اجرای 
پروژه های نیازمند اعتبار با رقم باال برای 
تكمیل پروژه های آبرســانی اســت.وی 
افزود: نیاز آبی بشاگرد در حال حاضر از 
 طريق منابع ســطحی و زيرسطحی تامین 
 می شود كه به دلیل ناپايداری منابع چاه ها و 
چشمه ها تنها منبع پايدار آبی اين شهرستان 
دو سد جگین و ســهران است كه قابلیت 
تامیــن جمعیتی زيــادی از بشــاگرد را 
داراســت.به گفته مديرعامل شركت آب و 
فاضالب هرمزگان، روســتاهای مسیر اين 
دو خط انتقال كه تا سردشــت و گوهران 
 ادامه دارد از سدهای جگین و سهران تامین 
می شود كه در حال حاضر ۲۲ روستا و دو 
 شــهر از اين دو منبع تامین آب می شوند.

حمزه پور ادامه داد: عملیات آبرسانی از اين 
 دو خط نیز در حال اجراست كه پیش بینی 
می شــود تا پايان امسال ۵ روستای ديگر 
به آب پايدار دست پیدا كنند.وی با اشاره 
به طرح آبرسانی به مجتمع دركاه اشاره كرد 
و گفت: با تكمیل عملیات اين پروژه پنج 

روستای دركاه، حجت آباد، چج، اسالم آباد 
و دركوه از آب پايدار بهره مند می شــوند.

مديرعامل شركت آب و فاضالب هرمزگان 
در تشريح جزئیات اين پروژه گفت: برای 
تامین آب جمعیت يكهزار نفری اين روستاها 
يک حلقه چاه با مشــاركت آب منطقه در 
پايین دست سد دركاه حفر و از طريق ۱۱ 
كیلومتر خط انتقال به روستاهای ياد شده 
آبرســانی می شــود.حمزه پور ادامه داد: 
خط انتقال اين پروژه اجرا شده و عملیات 
احداث ۵ باب مخزن و شبكه توزيع نیز در 
دستور كار و احداث است كه با پايان آن، 
بهره برداری از اين پروژه آغاز می شود.وی 
همچنین در بازديد از احمدآباد، حاجی آباد، 
حســین آباد و علی آباد بشاگرد به اجرای 
عملیات آبرسانی به اين روستاها اشاره كرد 
و گفت: ۲۰۰ خانوار در اين روستاها ساكن 
هستند كه عملیات آبرسانی به اين روستاها 

با اجرای خط انتقال، اجرای شبكه توزيع، 
 حفر چاهک و خط انتقــال انجام خواهد 
شــد. مديرعامل شــركت آب و فاضالب 
هرمزگان پیش بینی كرد: عملیات آبرسانی 
به روســتای حســین آباد با اجرای سه 
كیلومتر شــبكه توزيع و عملیات آبرسانی 
به حاجی آباد با اجرای يک كیلومتر خط 
 انتقال، ۱۵۰۰ متر شــبكه توزيع، احداث

 بند حفاظتی و حفر چاهک انجام و مشكل 
 تامین آب شــرب اين دو روســتا مرتفع 
می شــود.حمزه پور همچنین از دســتور 
كار قرار گرفتن اجرای دو كیلومتر شــبكه 
توزيع، حفر چاهک و احداث بند حفاظتی 
احمدآبــاد و اجرای دو كیلومتر شــبكه 
 توزيع، يــک كیلومتر خط انتقال و احداث 
بنــد حفاظتی علی آباد خبر داد و گفت: با 
 تامین اعتبار الزم، اجرای اين پروژه ها آغاز 

می شود .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان :

پنج روستای بشاگرد به خط انتقال سد جگین متصل می شود
 


