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با تولید نهال به توسعه فضای سبز استان 
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گروه خبر // در حاشیه سومین نمایشگاه تخصصی محصوالت دانش بنیان، فناور و اکوسیستم 
نوآوری استان هرمزگان، خلیل قاسمی گفت: سومین نمایشگاه بومی سازی استان هرمزگان 
با حضور شــرکت های تولیدی صنعتی بزرگ اســتان و برخی از واحدهای بزرگ کشور و 
واحدهای پژوهشی در قالب پارک علم و فناوری پژوهشگران برگزار شده است و مشارکت 
خوبی مشاهده می شود. امیدوار هستیم هم صاحبان فناوری و شرکت های دانش بنیان و هم 
تولیدکنندگان برای بومی سازی قطعات و مهندسی معکوس یا ارتقای فناوری خطوط تولیدی 

نقش آفرینی داشته باشند .
     به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی با اشاره به نقش صنعت فوالد در استان هرمزگان، خاطرنشان 
کرد: یکی از پتانســیل های استان هرمزگان صنعت فوالد به شــمار می رود و استان هرمزگان 
یکی از قطب های بزرگ صنعت فوالد در کشــور محســوب می شــود. در یکی دو سال اخیر 

این اســتان خود را به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ فوالد کشور مطرح کرده است. در اسناد 
 باالدســتی کشور برای استان هرمزگان توســعه زنجیره فوالد تا ۱۰ میلیون تن پیش بینی شده

  اســت. خوشبختانه اخیرا در زمینه ســنگ آهن که یکی از مواد اولیه صنعت فوالد است، یک 
 ذخیره با بیش از ۸۰۰ میلیون تن ســنگ آهن هماتیتی شناســایی شده که این ذخیره می تواند 
در تامین مواد اولیه و هم برای تکمیل زنجیره فوالد در اســتان هرمزگان تا محصول نهایی موثر 

باشد.
   رئیس ســازمان صمت اســتان هرمزگان با بیان اینکه فوالد هرمزگان در نقش آفرینی خود 
برای اســتان همواره پیش قدم بوده است، تصریح کرد: این شرکت یکی از بزرگ ترین بنگاه های 

اقتصادی استان هرمزگان محسوب می شود . 

استاندار هرمزگان خبرداد 
 آغاز طرح کاالبرگ الکترونیک 
بر بستر شبکه ملی اعتبار)شما(

شرکتفوالدهرمزگانیکیازبزرگترینبنگاههایاقتصادیاستانمحسوبمیشود

   رئیس سازمان صمت هرمزگان :

فوالد هرمزگان برند استان است

گروه خبر // در مجمع عمومی عادی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، ترکیب 
این میز دچار تغییراتی شد . 

   مجمع عمومی عادی اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عمان با دستور کار سومین 
دوره انتخابــات هیات مدیره این اتاق، در اتاق ایران برگزار شــد و جمال رازقی 
 جهرمی )رئیس اتاق بازرگانی اســتان فــارس( با اکثریت آرا بــه عنوان رئیس 
هیات مدیره میز مشترک بازرگانی ایران و عمان برگزیده شد.در این انتخابات محمد 

امین صباغی زاده )نایب رئیس اول(، شهال عموری، سید محمد ابراهیم علوی، احمد 
شــیرزادیان یزد، حمیدرضا صالحی و حمیدرضا متقاعدی به عنوان اعضای جدید 
هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان انتخاب شدند.اعضای هیات مدیره 
اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عمان برای مدت سه ســال از سوی اعضای این 
اتاق انتخاب شــدند .به گزارش فارس ، صباعی زاده رئیس پیشین اتاق بازرگانی 

بندرعباس بوده است .

ترکیبمیزایرانوعماندراتاقبازرگانیتغییرکرد

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی صورت گرفت 

بازسازی ۵۰۰ منزل مسکونی 
محرومین رودان توسط

 فوالد کاوه جنوب کیش
صفحه 4 را بخوانید

ادامه در همین صفحه

 

گروه خبــر //  مدیرعامل شــرکت فوالد 
هرمزگان گفت: با تمانی ســختی ها مانند 
قطعی برق و کاهش گاز، پنج رکورد افزایش 

تولید را در سالجاری ثبت کردیم  . 
  عطااهلل معروفخانی در آئین آغاز به کار نخستین 
دوره مسابقات آمادگی جســمانی آقایان ایمیدرو 
و شــرکت های تابعه، افزود: مفتخریم میزبان این 
مسابقات هســتیم و امیدواریم شــاهد برگزاری 
مســابقاتی نزدیک و با رعایــت اخالق پهلوانی 

باشــیم.وی با بیان این اینکــه در مدت حضورم 
در هرمزگان تنها خونگرمــی و مهمان نوازی از 
مردم دیار آفتاب مشاهده کردم، اظهار کرد: فوالد 
هرمــزگان با تالش مدیران، کارکنان، مهندســین 
و کارگــران زحمتکش، در تمامــی حوزه ها می 
درخشــد و با تمانی ســختی ها مانند قطعی برق 
و کاهــش گاز، پنج رکورد افزایــش تولید را در 
سالجاری ثبت کردیم.معروفخانی خاطرنشان کرد: 
در حوزه ورزش چنان خوب درخشیدیم که پس 
 از پیروزی انقالب توانســتیم برای نخستین بار در 
مســابقات کارگری فوتبال ســاحلی جهان مقام 
نخست را کسب کنیم و سبب اهتزاز پرچم مقدس 
کشورمان در میادین بین المللی باشیم.وی ادامه داد: 
در مسابقات قهرمانی کشوری و استانی بارها نام 

فوالد هرمزگان به اهتزاز در آمده که نشان دهنده 
پتانسیل باالی جوانان هرمزگانی است و باید در 
این زمینه از حمایت هــای فوالد مبارکه اصفهان 
تقدیر کنیم که شرایط را برای این پشتیبانی ها فراهم 
 کرده اســت. به گزارش ایسنا ؛ مدیرعامل شرکت 
با  امیــدوارم   فوالد هرمــزگان عنــوان کــرد: 
برنامه ریزی هایی که در حوزه ورزش وجود دارد 
بتوانیم در آینده درخشش بیشتری داشته باشیم و 
از اداره کل ورزش و جوانان درخواســت داریم، 
 ورزشــگاه خلیج فارس را به فــوالد هرمزگان 
واگذار کند تا شاهد تحولی مناسب در امر توسعه 
زیرساخت های ورزشی هرمزگان باشیم و نشان 
دهیم جوانان هرمزگان از چه پتانسیلی برخوردارند 

و شایسته بهترین ها هستند .

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان :

بهدنبالثبترکورددرتولیدفوالدهستیم
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ادامه از تیتر یک //
   فوالد هرمزگان توانسته است همواره از ابتدای 
صنعتی شدن استان هرمزگان نقش موثر خود را 
با نام هرمزگان به خوبی در گستره کشور با تولید 
محصوالت منحصر به فرد و دارای ارزش افزوده 
باال در کنار صادرات، و مسئولیت های اجتماعی 
 ایفا کند. امیدوار هســتیم این شرکت در اجرای 
طرح های توســعه ای خود نیز بتواند کوشا باشد 
و برند هرمزگان  و درخشــندگی خود را بیش از 

پیش متبلور کند.  قاسمی با اشاره به چالش های 
صنعت فوالد به ویژه فوالد هرمزگان، عنوان کرد: 
فوالد هرمزگان مانند دیگر صنایع فوالدی کشور 
دچار کمبود انرژی به ویژه گاز در فصل زمستان 

شده است.
   بــا این حال تمام تالش خــود را بر رفع این 
مشــکل صنایع فوالدی گذاشــته ایم. در استان 
هرمزگان یک پتانســیل بسیار خوبی وجود دارد 
که برای بهره بــرداری از آن در حال برنامه ریزی 
هســتیم؛ به طوری که از ظرفیــت گازی که از 
خطوط اصلی کشــور تغذیه نمی شــود، بتوانیم 
استفاده استان هرمزگان  تولیدی   برای واحدهای 

 کنیم.
    قــرار بــود این موضوع تا نیمه نخســت دی 
ماه از سوی شــرکت های گاز عملیاتی شود اما 

این اتفاق نیفتاد. با این حال خوشــبین هســتیم 
بتوانیم طرح یاد شــده را تا پایان دی ماه امسال 
 عملیاتی کنیم.وی در پایان تاکید کرد: ســازمان 
صنعت معدن و تجارت اســتان هرمزگان همواره 
در کنار تولیدکنندگان به ویژه فوالدسازان حضور 

دارد.
   امیدوار هســتیم با کمک فوالدسازان بتوانیم به 
هدف بزرگ تولید ۱۰ میلیون تن فوالد دســت 
پیدا کنیم. یکی از بنگاه هایی که در ســال گذشته 
پروژه های بســیار خوبی را برای رسیدن به این 
هدف و تکمیل زنجیره فوالد در استان آغاز کرده 
است، فوالد هرمزگان بوده و طرح های توسعه ای 
این شــرکت در مســیر اجرا قرار دارند. بنابراین 
از این توســعه ها به صورت جدی در تمام ابعاد 

حمایت می کنیم .

   رئیس سازمان صمت هرمزگان :

فوالد هرمزگان برند استان است
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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 :

  گــروه خبــر // همایــش بهداشــت، ایمنــی و 
محیط زیســت )HSE( بنادر ویژه مدیران شرکت های 
مستقر در بندر شــهید رجایی و اعضای شورای اداری 
برگــزار شــد .به گــزارش خبرنگار دریــا ، همایش 
بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت)HSE( بنادر ویژه 
مدیران شــرکت های مستقر در بندر شــهیدرجایی با 
هدف اســتقرار سیستم مدیریت HSE در تمامی بنادر 
و دســتیبای به بنادر ایمن در سالن کنفرانس این اداره 
کل برگزار شد. »محمود صابری«، معاون برنامه ریزی، 
توســعه مدیریت و منابع اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان در این همایش با اشــاره به اهمیت آموزش 
 در ســازمان ها به ضرورت مســائل ایمنی، بهداشت و 
محیط زیســت مربوط به فرآیندهــای پیچیده جاری 
در بنــادر به عنوان یک آمــوزش پایه و عمومی برای 
تمامی مشاغل دریایی و بندری تاکید کرد. هاشم ستاره، 
 )HSE( کارشناس بهداشــت، ایمنی و محیط زیست
و مدرس این همایش ضمن تشــریح الزامات سیســتم 
مدیریت HSE بــا رویکرد تخصصی در بنادر به تعهد 
مدیریت به عنوان اولین و بنیادی ترین اصل در استقرار 
سیستم مدیریت HSE اشاره کرد که همگام با ارتقای 
فرهنگ HSE می توان زمینه بهبود ایمنی، بهداشــت و 
محیط زیست در محوطه های عملیاتی در بنادر را فراهم 
 آورد. گفتنی اســت؛ اولین همایش بهداشــت، ایمنی و 
محیط زیست )HSE(  ویژه مدیران شرکت های مستقر 
در بندر شــهید رجایی به عنوان یک الزام در راستای 
ارتقای وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و با هدف 
استقرار سیستم مدیریت HSE در تمامی بنادر کشور و 
 HSE تمامی شرکت های فعال بندر از سوی اداره کل
ســازمان بنادر و دریانوردی برنامه ریزی و اجرا شــد. 
دستیابی به بنادر ایمن، صیانت از نیروی انسانی شاغل 
در بنادر و حفاظت از محیط زیســت دریایی و بندری 
 از دیگر اهداف واحد بهداشــت، ایمنی و محیط زیست
) HSE( سازمان بنادر و دریانوردی این همایش بود. 
این همایش قرار است به صورت یکپارچه به ترتیب در 

بنادر لنگه و بنادر مالی و جنوبی کشور برگزار شود .

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان از آغاز طرح 
کاالبرگ الکترونیک بر بســتر شــبکه ملی 

اعتبار)شما( خبر داد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس مهدی دوســتی 
استاندار هرمزگان؛ درخصوص اهمیت طرح کاالبرگ 
الکترونیک گفت:  به منظور حمایت از ســبد غذایی 
خانوار و  تقویت ســالمت غذایی ایــن امکان  برای  
مردم ایجاد شده که با اعتبار یارانه، بتوانند یکماه زودتر 
اقالم ضروری خانوار خود  را خریداری کنند. استاندار 
هرمزگان ویژگی بارز این طرح را حفظ قدرت خرید 
مردم در طول دوره برشمرد و افزود: برای حفظ قدرت 
خرید مــردم در این طرح ؛ قیمت کاال در شــهریور 
۱4۰۰ مبنا و مالک عمل قــرار گرفته و دولت طبق 

ســبد کاالی مشخص شده ما به تفاوت قیمت کاال را 
در طول دوره پرداخت می کند. وی احترام به سالیق 
مختلف را دیگر مزیت دیده شــده در طرح کاالبرگ 
اعالم کرد و ادامــه داد: مردم برای خرید اقالم کاالیی 
این طرح می توانند آزادانه و به ســلیقه خود هر نشان 
تجاری را انتخاب و خریداری کنند و امکان پرداخت 
ما به تفاوت  قیمت کاالی انتخابی با کاالی مرجع نیز 
میسر شده است. نماینده عالی دولت در استان هرمزگان 
عنوان داشــت: در طرح کاالبرگ الکترونیک بر بستر 
شبکه ملی اعتبار امکان دیگری هم فراهم شده که مردم 
براساس نیاز خانوار، مقدار کمتر یا بیشتری از کاالهای 

 اساسی مرجع را به انتخاب خود و تا سقف میزان اعتبار 
یارانه شان خریداری کنند. مهندس دوستی در رابطه با 
افراد مشمول  این طرح گفت: تمام کسانی که حساب 
یارانه آنها در استان هرمزگان می باشد از امشب می توانند 
جهت مشاهده ی میزان اعتبار و اقالم کاالیی مصوب 
این طرح از دو طریق اقدام کنند، مسیر اول اینکه  با تلفن 
 همراه سرپرست خانوار  کد دستوری #2۸*7۸۸* را 
شماره گیری کنند؛ مسیر دوم نیز نصب برنامه کاربردی 
شــما ) شبکه ملی اعتبار( با اســتفاده از  برنامه های 
اندرویدی  بازار و  مایکت یا مراجعه به درگاه اینترنتی 

SHoma.Sfara.ir  می باشد .

استاندار هرمزگان خبرداد 

آغاز طرح کاالبرگ الکترونیک بر بستر شبکه ملی اعتبار)شما(

گروه خبر // مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: 
دو قاچاقچی یکی سوخت و دیگری صاحب 20 ایزوتانک 
ال پی جی در هرمزگان 35 میلیارد ریال جریمه تعزیراتی 

شدند . 

   مرتضی ممیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: شعبه 
ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز شهرستان بندرلنگه با 
دریافت گزارشی پیرامون قاچاق 4۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق 
از پایگاه دریابانی ابوموسی، پس از بررسی و احراز تخلف، متهم را 

عالوه بر ضبط سوخت به پرداخت 24 میلیارد و 2۳۸ میلیون ریال 
جزای نقدی محکوم کرد.به گزارش فارس ؛ وی افزود: شعبه سوم 
ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز شهرستان بندرعباس با 
دریافت گزارش گمرک شهید رجائی بندرعباس پیرامون کشف 2۰ 
دســتگاه ایزو تانک گاز LPG، مدیرعامل شرکت را به پرداخت 
۱۱ میلیــارد و ۱۹۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و حکم به 

ممنوعیت یک ساله شرکت از فعالیت صادر کرد .

گروه خبر //  مدیر عامل شــرکت سهامی آب منطقه ای 
هرمزگان گفت: طی بارندگی هــای اخیر، ورودی آبهای 
پشت سد جگین به اندازه ای رسیده است که هم اکنون 

این سد به مرحله سرریز رسیده است .

  به گزارش خبرنگار دریا ؛ جمشید عیدانی ادامه داد: در پی ورود 
سامانه های بارشــی که هفته گذشته استان هرمزگان و بخصوص 
شرق را در برگرفته بود سد جگین بطور کامل پر شده و به مرحله 
سر ریز رسیده اســت.وی توضیح داد:سد جگین در فاصله ۱۰7 

کیلومتري شمال شــرقي بندر جاسک و در مرز بین دو شهرستان 
 بشــاگرد و جاســک قرار دارد و از آب این سد به منظور آبیاری

زمین های کشــاورزی، تامین آب شــرب شهرستان جاسک و 
روســتاهای بشاگرد و همچنین کنترل ســیالب استفاده می شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان در پایان گفت: با توجه 
به بارندگی های اخیر امید وار هســتیم سال زراعی خوبی را برای 

کشاورزان در پی داشته باشد .

جریمهتعزیراتی۳۵میلیاردیقاچاقچیاندرهرمزگان

طی بارندگی های اخیر، سد جگین سرریز شد

پشت پرده سیاست 

  
تازه های مطبوعات

فرهیختــگان - ظاهــرا آقای حجــت عبدالملکی در جایــگاه رئیس مناطق 
آزاد، فرزنــد امام جمعه کیش را به عنوان مشــاور انتخاب کرده اند، ایشــان را 
نمی شناســیم اما آقای عبدالملکــی را خوب می شناســیم. جناب عبدالملکی 
 شــما یک بار با ایــده  توهمی ایجاد شــغل با یک میلیــون تومان، تخصص 
جوانان انقالبی را به اســتهزا کشــیدید، یــک بار با عملکــرد ضعیف تان در 
 وزارتخانــه، ابرتــورم پدید آوردیــد و نارضایتی تولید کردیــد و حاال با این 
جنس انتصاب ها تبعیض را تئوریزه می کنید و آتش به جان اعتماد مردم می اندازید.

 جوان - در حالی که نوک پیکان انتقادات به معضل آلودگی هوا و همچنین 
تصادفــات رانندگی، این روز هــا بیش از هر زمان دیگــر کیفیت و ایمنی 
خودرو های داخلی را نشــانه گرفته، با این حال سیاست گذاران این حوزه 
با بایگانی پرونــده کیفیت و ایمنی خودرو خیال خود را از این بابت راحت 
کرده و هر از چندگاهی تنها به بیان گزارش های کلی در این زمینه با عناوینی 
همچون این که گام اول یا دوم طرح جهش کیفیت برداشته شد، بسنده می کنند 
و این سوال در ذهن عموم شکل می گیرد که چرا افزایش کیفیتی که می گویید 

بیش از یک سال است که برای مردم گزارش نمی شود؟!
 ایران - ســوءمدیریت و کــم کاری وزارت نفت در دولــت قبل در زمینه 
ســرمایه گذاری و توســعه صنعت نفت، نفس گاز کشور را برای لحظاتی به 
شــماره انداخت، هرچند که در میانه برودت کم سابقه هوا در روزهای اخیر 
و اکنون، این وزارت نفت بوده که با تالش های شبانه روزی، مانع از استمرار 

افت فشار گاز در برخی نقاط کشور شد.
 اعتمــاد - تورم تبدیل به معیاری برای ســنجش و راستی آزمایی توانایی و 
وعده های دولتمردان شده اســت. در میان همه وعده هایی که آقای رئیسی 
دادند، نصف کردن و ســپس تک رقمی کردن تورم برجسته ترین وعده بود....

وعده های کلی و غیر دقیق درباره هیچ موضوعی به ویژه تورم نباید داد. مردم 
را عصبانی می کند، به ویژه در سال آینده که قرار است دستمزدها خیلی کمتر 

از میزان تورم افزایش پیدا کند، یعنی مردم فقیرتر می شوند.
کیهان - شریعتمداری با اشاره به بازداشت و زندانی کردن »نوری« در سوئد 
نوشت: کاری که دولت سوئد در حال انجام آن است در حقیقت انتقام گیری 
اعدام رهبر گروه االهوازیه توســط ایران است... سوئدی ها باید بدانند همان 
گونه که افرادی همچون رهبر گروه تروریســتی االهوازیه را به ایران منتقل 
کرده و مجازات کردیم، همین کار را می توانیم با مأموران امنیتی شما انجام 
دهیم....مگر سفیران یا کارمندان کشــور سوئد مأموران دولت نیستند؟ باید 
دستگیرشــان کرد به این دلیل که دولت سوئد در عملیات تروریستی دست 

داشته است؟

خیز الریجانی به سمت پاستور ۱۴۰۴؟
گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که الریجانی نه تنها به ســمت پاســتور خیز برداشته بلکه 
نیم نگاهی هم به ائتالف ســازی برای انتخابات مجلس دارد.علی الریجانی نه تنها به واسطه 
ورود  خبرساز خود به انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ بلکه با سیاست ورزی اش در پسا 
انتخابات باعث شد همچنان به عنوان جدی ترین گزینه در  انتخابات   آینده مجلس و ریاست 
جمهوری شناخته شــود. او پس از رد صالحیتش  در یک جدال جدی با شورای نگهبان و 
البته فرسایشــی، موضوع رد صالحیت خود را پی گرفت و از ســوی دیگر نه به شکل یک 
کاندیدای انتخاباتی بلکه در قامت یک رجل سیاسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
کوچک ترین حرکت ها، فعالیت ها و مصاحبه های خود را  با رسانه ها به اشتراک می گذارد. 
 همین اقدامات اوست که باعث شده رسانه ها و فعاالن سیاسی بیش از هرچهره دیگری؛ او را 
مهم ترین چهره سیاســی کشور در قبال گزینه اردوگاه اصولگرایی در انتخابات آینده بدانند. 
درهمین باره و در راستای همین گمانه زنی ها اقتصادنیوز در گزارشی با تیتر »خیز الریجانی به 
سمت پاستور ۱4۰4« نوشته است: »الریجانی طی هفته های اخیر و با شدت گرفتن اعتراضات 
در ایران چند اظهارنظر داشته و تلویحی نقدهایی را به سیستم دولت داری مطرح کرده است.  
وی انتقاداتی را درباره شیوه مدیریت کشور در برنامه  شبکه یک به مناسبت شهادت حاج قاسم 
سلیمانی مطرح کرد که شائبه ها را درباره بازگشت او به عرصه رقابت های انتخاباتی داغ کرد. 
خاصه آن که برخی اعتدالیون و اصولگرایان میانه رو به تازگی از الریجانی به عنوان یک گزینه 
مناسب برای ریاست جمهوری آینده نام می برند.آیا شورای نگهبان در صورت کاندیداتوری 
الریجانی بازهم ریسک ردصالحیت او را به جان می خرد یا این بار خود را در معرض نقد 
رهبری قرار نخواهد داد؟« از ســوی دیگر اما فارغ از قوت گرفتن خیز الریجانی به سمت 
پاستور؛ برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که او نیم نگاهی نیز به انتخابات ۱4۰2 مجلس 
داشته و قرار است در تقسیم کار تیم سیاسی راست میانه  نقش پررنگی داشته باشد و همراه  
با چهره هایی چون آذری جهرمی، سورنا ستاری و عبدالناصر همتی فهرست تهران را تشکیل 
دهند. گمانه ای که بعید به نظر نمی رسد و چند ماه قبل نیز صادق عرب یکی از اعضای حزب 
موتلفه  در گفت وگویی درباره ائتالف های احتمالی الریجانی در انتخابات آینده مجلس، اظهار 
کرده بود: »آقای آذری جهرمی از زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ به علی الریجانی 
نزدیک شده و در آن انتخابات بنا بود که کارهای مشترکی انجام دهند ولی به هر دلیلی بعد از 
آن نیز ارتباط این دو حفظ شده است. به عنوان یک احتمال امکان حضور آقای جهانگیری نیز 
در کنار آقای الریجانی وجود دارد زیرا تعامالت سیاسی آقای الریجانی در چارچوب تعامل 
فراگروهی تعریف می شود.« وی همچنین اظهار کرده بود که در کنار شخصیت هایی همچون 
جهرمــی و جهانگیری؛ بخش هایی از اصالح طلبان رابطه خوبی با الریجانی دارند و رئیس 
چند دوره مجلس شورای اسالمی ظرفیت زیادی برای ائتالف با برخی گروه های اصالح طلبی 
دارد.وی با اشــاره به این که آقای آذری جهرمی شخصا رابطه خوبی با آقای الریجانی دارد، 
گفت: »آقای الریجانی اصوالً اهل تعامل سیاسی است و می توان گفت فراجناحی عمل می کند 
و صرفا بر مبنای نظریات جناحی و گروهی به تصمیمات سیاسی خود نمی پردازد، بر همین مبنا 

می توانند با طیف هایی از اصالح طلبان نیز ائتالف داشته باشند.« 

انعکاس
انتخاب نوشــت: وزیر اطالعات گفت: وزارت اطالعات مبارزه با عناصر نفوذی را 
در دســتور کار دارد که هماهنگی بین دستگاه های مختلف از جمله وزارت دفاع و 
دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستگاه قضایی منجر به دستگیری و مجازات فردی از 
جاسوسان شد و کشور های غربی هم به حمایت از این جاسوس پرداختند.  خطیب 
افزود: هجمه اخیر صورت گرفته به آقای دکتر شــمخانی غیرمنصفانه بود و وی در 

حوزه امنیت ملی تالش های ویژه ای داشته است.
 اعتماد آنالین نوشــت:  رئیس ســازمان محیط زیســت در دولت روحانی گفت: 
بزرگ ترین مشکل نه برجام است نه حجاب؛ مسئله اصلی آب است. عیسی کالنتری 
افزود:تفکر آبی کاوه مدنی هم مثل من بود. وزیر اطالعات ســه بار رسما در دولت 
گزارش داد که مدنی جاسوس نیست ولی مجبور شد از کشور خارج شود. روحانی 
هم نتوانســت کاری کند. وزیر اطالعات دنبال کارش بود، ولی نتوانستند. مثل همین 
محیط زیستی هایی که در زندان هستند؛ اول اعدام داده بودند که با لطف رئیس وقت 

قوه قضاییه که آقای رئیسی بود تبدیل شد به ۸ سال زندان.
 جام جم آنالین مدعی شد:  یک تبعه آلمانی حین عکس برداری از تاسیسات نفتی 
امیدیه بازداشــت شد. امیدیه در استان خوزستان واقع است و میدان نفتی آغاجاری 
در محدوده این شهر قرار دارد. پیش از این نیز برخی اتباع بیگانه از جمله آلمان در 

اغتشاشات اخیر بازداشت شده بودند.
rouhanihassan. الف خبرداد : وبسایت رسمی حســن روحانی به نشانی 

com به طور آزمایشــی آغاز به کار کرد. این پایگاه اطالع رسانی، عالوه بر انتشار 
اخبار و مواضع رسمی  حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران، کارنامه دولت وی 

را نیز مرور می کند.
دیدار و گفت و گوی امیرعبداللهیان با همتای ترکیه ای خود و اردوغان در آنکارا

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان که به آنکارا سفر کرده است، با 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفت و گو کرد. امیرعبداللهیان پیش 
از این نیز بــا مولود چاووش اوغلو، همتای ترکیه ای خود دیدار و رایزنی کرده بود. 
وی در بدو ورود به آنکارا در خصوص اهداف سفرش به ترکیه در جمع خبرنگاران 
گفت: »پیگیری موضوعات مهم دوجانبه  با توجه به سطح ممتاز روابط تهران و آنکارا 
و موضوعات متنوعی که در دستور کار است.«  رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: 
»خوشبختانه روابط دو کشور در مسیر درست خودش قرار دارد. ما می توانیم از ترکیه 
به عنوان یکی از همسایگانی که بهترین مناسبات را با جمهوری اسالمی ایران دارد، یاد 
کنیم.«  گفتنی است پیش بینی می شود یکی از محورهای اصلی رایزنی مقامات تهران 
و آنکارا در این سفر فراهم کردن مقدمات سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به 
ترکیه و همچنین بررسی  آخرین تحوالت غرب آسیا، قفقاز جنوبی و گفت وگوهای 

اخیر انجام شده  بین ترکیه و سوریه باشد./  تسنیم

 گروه خبر // شــورای فرهنگی اداره کل 
منابع طبیعی با حضور اعضاو دســتور کار 
بررسی پیشنهادات و برنامه های ستاد دهه 

فجر  برگزار شد .
   به گزارش خبرنگار دریا  ؛ مدیرکل منابع طبیعی 
وآبخیزداری هرمزگان با اشــاره به اجرای نهضت 

مردمی تولید یک میلیارد نهال گفت :با تولید نهال 
به توسعه فضای ســبز کمک کنیم.وی با اشاره به 
اهمیت و جایگاه برگــزاری برنامه های فرهنگی 
گفت: اقدامات فر هنگی انجام شده در منابع طبیعی 
در جایگاه خوبی می باشد .سید محمد نور موسوی 
افزود: جهاد تبیین  در حوزه فرهنگی باید به خوبی 
نشان داده شــود،کارهای فرهنگی در حوزه های 
مختلف باید مکمل هم بــوده تا کارهای بزرگ و 
ماندگار انجام شود .موسوی گفت: توجه بیشتری 
باید به اجرای برنامه های فرهنگی در منابع طبیعی 

داشته باشــیم با توجه به ســفر دور دوم  رئیس 
جمهور بتوانیم کارهای شاخص و بزرگ را نشان 
دهیم چرا که رویکرد اقدامات ما اســتمرار تولید 
واشتغالزایی هســت .وی گفت: در حوزه حقوق 
 شــهروندی بایستی جلسات بیشتری برگزار شود 
 و نماز خانــه های ادارات شهرســتانی تجهیز و 
مناسب سازی شود.موسوی در پایان با اشاره به ایام 
مبارک دهه فجر ومناسبت های پیش رو بر اجرای 
برنامه های فرهنگی و مذهبی باحضورباشــکوه 

کارکنان در تمامی برنامه ها تاکید کرد .

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان : 

با تولید نهال به توسعه فضای سبز استان کمک کنیم

خبری

سرمقاله

برخی ها عادت کرده اند حتی ضعف عملکردی و یا نقصان خودشــان 
 را بــه موضوع تحریــم ها ارتباط دهنــد و گاهــی موضوعاتی را به 
تحریم ها ارتباط می دهند که هر شخص عاقلی می داند که این موضوعات 
هیچ ارتباطی به تحریم ندارد . در بحث اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
نیــز که یکی از برنامه های اصلی دولت ســیزدهم برای خانه دار کردن 
 مردم و رفع مشــکل مسکن در کشــور بود، اولین موضوعی که حتی 
 رئیس جمهــور محترم برای اجرای این طرح مطــرح کردند، واگذاری 
 زمین های مازاد ادارات ونهادهای دولتی به راه وشهرسازی جهت اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن بود که حتی چندین مرتبه ضرب االجل هم برای 
این موضوع تعیین شــد و برخی از مدیران در سطوح مختلف به جنگ 
با این طرح رفتــه و از واگذاری اراضی مازاد شــان تاکنون خودداری 
کردند و حال که بیش از یک ســال از آغاز ثبت نام از متقاضیان مسکن 
در 2۸مهرماه سال گذشــته می گذرد، همچنان بسیاری از اراضی مازاد 
 واگذار نشــده است. آیا این واگذاری اراضی مازاد ادارات هم ارتباطی به 
تحریم های خارجی دارد یا تحریم های خودساخته داخلی؟ البته یکی از 
دالیل این تحریم های داخلی هم ادامه سیاست های مدیران دولت سابق 
است؛ زیرا بسیاری از مدیران همچنان همان مدیران دولت قبلی هستند که 
با سیاست خودتحریمی دولت سابق مدیریت می کنند و بانی وضع موجود 
هستند و همچنان تغییر نکرده اند؛ همان های که هیچ طرح مسکنی را در 
هشت سال دولت شان اجرا نکردند و بانی وضعیت فعلی در مسکن و... 
شده اند. طرح نهضت ملی مسکن اگر که در همان ابتدا بخوبی اجرا می شد 
و واگذاری زمین های مازاد ادارات فوری صورت می گرفت واز طرفی 
دیگر بانک ها هم به وظایف قانونی شــان در این حوزه عمل می کردند، 
بطور حتم وضعیت آشفته بازار مسکن سامان می گرفت و حباب ها در 
قیمت مسکن و رهن واجاره از بین می رفت که اینگونه نشد واز آن طرف 
 هم بازار مصالح ساختمانی هم متالطم شد و بدلیل ضعف نظارت ها و... 
شــاهد افزایش قیمت ها هستیم. البته مقام معظم رهبری نیز در یکی از 
ســخنرانی های شان در سال جاری به موضوع مسکن اشاره داشتند که 
زمین و مصالح و... در داخل کشور داریم که نباید وضعیت مسکن اینگونه 
باشد. این موضوع نشان می دهد که موضوع مسکن هیچ ارتباطی با تحریم 
ندارد. در استان هرمزگان و شهر بندرعباس البته وضعیت بحرانی تر است. 
در این شهر مهاجرپذیر که بخش زیادی از واحدهای مسکونی در اختیار 
صنایع و کارگران شان است و این امالک را خریده اند ویا اجاره کرده اند 
و افزایش تقاضا باعث حباب قیمتی شده است واز آن طرف هم نبض بازار 
مسکن بندرعباس در اختیار دالالن و سوداگرانی است که هیچ نظارتی 
 بر آنها نیســت و این بازار را متالطم کرده اند. چند ســال قبل  پویش 
»نه به گرانی مسکن« توسط اتحادیه امالک بندرعباس کلید خورد که بسیار 
اثرگذار بود و امالک گران در بیشتر مشاوران امالک خرید وفروش نمی شد 
 واجاره و رهن هم داده نمی شد وقراردادی در دفاتر مشاور امالک منعقد 
نمی شد که بسیار اثرگذار بود  و اما این پویش حمایت مسئوالن را به همراه 
 نداشت و پویش توسط مشاوران امالک تداوم نیافت. از آن طرف بارها در 
گزارش ها ومقاالت مان به لزوم قیمت گذاری امالک توسط کارشناسان 
رســمی دادگستری با مشــارکت خبرگان حوزه مسکن تاکید کردیم و 
حتــی اتحادیه امالک نیز با اجرای آن موافق بود و خودشــان هم گویا 
 اجرای آنرا پیشــنهاد داده بودند که متاسفانه عملیاتی نشد که اجرای آن 
 می توانست بر بازار مسکن بسیار اثرگذار باشد. گویا برخی ها در بندرعباس 
نمی خواهند هیچ نظارتی بر بازار مسکن وجود داشته باشد و نفوذ خوبی 
هم در بین متولیان مسکن و حتی حوزه رسانه دارند تا هیچ طرحی برای 
کنترل بازار مسکن اجرا نشود و ســوداگران مسکن یکه تاز این میدان 
باشند. اما در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس هم 
متولیان مربوطه در گام نخست ثبت نام تالش کردند این طرح را در شهر 
بندرعباس اجرا نکنند وبه همین دلیل اعالم کردند که متقاضیان مسکن فقط 
می توانند در شهرک علوی در ۵۰کیلومتری غرب بندرعباس ثبت نام کنند 
وبعد از اعتراضات گسترده نسبت به جانمایی این طرح، از متقاضیان بعد 
از گذشت نه ماه ونیم ودر اواسط تیرماه سال جاری ثبت نام آغاز شد و از 
آن طرف همچنان زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح اختصاص نیافته 
است و مسئوالن مربوطه می گویند پیگیر الحاق اراضی مورد نیاز جهت 
اجرای طرح هســتند که متاسفانه همچنان محقق نشده است و مشخص 
نیســت آیا بدلیل کارشکنی ها و یا نفوذ سوداگران مسکن، روند اجرای 
طرح بسیار به کندی پیش می رود و الحاق اراضی صورت نمی گیرد و یا 
دلیل دیگری دارد. در بندرعباس نیز زمین های مازاد ادارات واگذار نشد. 
در این بخش هم که تحریم های خارجی در واگذاری اراضی بطور حتم 
اثرگذار نیست و نیازی به واردات زمین از خارج کشور نداریم تا مسئوالن 
بگویند بدلیل تحریم ها نمی توانیم اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح را 
تامین کنیم و این خودتحریمی را در داخل کشور واستان داریم  که باعث 
شده است بعد از گذشت ۱۸ ماه از آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
در کشور، اماهمچنان در بندرعباس که اراضی زیادی را در شرق و شمال 
این شهر داریم و اراضی مازاد ادارات هم که وجود دارد واگذار نشده اند 
و نتیجه اش این شده که مردم را نسبت به اجرا موفق طرح ناامید کرده اند 
و دالالن و سوداگران مسکن در بازار حبابی مسکن می تازند وبیشترین 
خریداران مســکن نیز درحال حاضر دالالن هستند که با یکدیگر برای 
کسب سودهای بادآورده رقابت می کنند و مسکن را به کاالی سرمایه ای 
و نه مصرفی تبدیل کرده اند. با این شرایط مشخص نیست که آیا اراضی 
مورد نیاز اجرای این طرح ملی کی و چه زمانی و آیا حتی اختصاص یابد 
و واگذار شود ویا اینکه این فرصت سوزی ها تداوم یابد تا عمر این دولت 
هم تمام شــود ومردم خانه دار نشوند؟ برخی مخالفان اجرای این طرح 
 در داخل شــهر بندرعباس بطور حتم از تمام ظرفیت های شان استفاده 
می کنند تا اجرای این طرح در بندرعباس شکست بخورد که تاکنون نیز 
موفق بوده اند و اراضی واگذار یا الحاق نشده و دود این شکست ها فقط به 
چشم مردم و افراد بی خانمان و مستاجران می رود وسکوت دستگاه های 
نظارتی در این حوزه نیز جای تامل دارد. آیا واقعا ترک فعلی در این حوزه 
صورت نگرفته است؟ آیا هیچ مسئولی در این حوزه قصور ندارد؟ آیا نباید 
برخوردی صورت گیرد؟ آیا این وضعیت منجر به افزایش اعتراضات و 
نارضایتی ها نمی شود؟ چه کسانی واقعا بدنبال ناراضی تراشی هستند؟ 
سوداگران مسکن از چه حمایت های برخوردارند که روزبه روز فربه تر 
می شوند وخون مردم را در شیشه کرده اند؟ آیا تحریم ها اجازه برخورد 
با دالالن و ســوداگران مسکن را نمی دهد یا سود و منفعت برخی ها در 
 عدم برخورد با آنهاست؟ به راستی چه کسانی از این بحران مسکن سود 
می برند؟  چه کســانی از عدم اجرای موفق نهضت ملی مسکن منفعت 

دارند؟
  علی زارعی

خودتحریمی در واگذاری زمین 
برای طرح نهضت ملی مسکن

برگزاری همایش HSE بنادر ویژه مدیران شرکتها 
در بندر شهید رجایی



3جنوب کشور
پنجشنبه 29 دی 1401

26 جمادی الثانی  1444

سال بیست و دوم شماره 4083 

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

  علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // رئیس انجمن ملی 
خرما گفت: اکنون صادرات خرمای کشور ساالنه 4۰۰ میلیون دالر 
است که در صورت تحقق بهره وری قابلیت افزایش ۱.۵ برابری و 
رسیدن به میزان یک میلیارد دالر دارد . به گزارش خبرنگار دریا 
 ؛ محسن رشــید فرخی اظهار کرد: در حوزه خرما باید سعی کرد 
بهره وری در واحد سطح افزایش یابد چرا که برای افزایش در هکتار 
به دلیل مسائل آبی کشور حق ورود به این سطح را نخواهیم داشت.
وی بیان کرد: ظرفیت صنعت خرمای کشــور یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار تن است که چنانچه برای هر کیلو یک دالر و 2۰ سنت لحاظ 
شود این صنعت، یک و نیم میلیارد دالر برای کشور می تواند تولید 
ثروت کند.رشیدفرخی ادامه داد: صنعت خرما با پشت سرگذاشتن 
صنعت پسته می تواند به عنوان نخستین صنعت باغی کشور عرض 
اندام کند.رئیس انجمن ملی خرما افزود: از چهار ســال پیش که 
انجمن ملی خرما ساماندهی نمایشگاه های این محصول را آغاز کرد 
هیچگاه تصور نمی شد که نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته 
با این شکوه و منزلت در بوشهر برگزار شود ولی با درایت و همت 
بوشهری ها این مهم اکنون رنگ واقعیت گرفته است.وی یادآور شد: 
اقتصاد کشور بیمار است ولی با این وجود در نمایشگاه بین المللی 
خرما در بوشهر غرفه های متعددی برپا شده که باید آنها را غرفه های 
غیرت دانست.رشــیدفرخی ادامه داد: با وجود همه نامالیماتی که 
در اقتصاد کشور و حتی گاه نامالیماتی در مدیریت اقتصاد کشور 
وجود دارد فعاالن خرما حضوری شایسته و ارزشمند در راستای 
اعتالی اقتصاد وطن و زادگاه خود دارند.وی عنوان کرد: با حضور 
و همت فعاالن حوزه خرما بدون تردید می توان مسائل و مشکالت 
اقتصادی کشــور نیز برطرف کرد.رشیدفرخی افزود: در این راستا 
از اتاق بازرگانی بندر بوشهر و سایر دست اندرکاران برای برپایی 
باشکوه نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته کمال قدردانی را 
داریم.وی گفت: بدون شک در سایه چنین عملکردی بوده است که 
انجمن ملی خرما در سال گذشته انجمن خرمای استان را به عنوان 

واحد برتر کشور معرفی کرد .

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // 
استاندار بوشهر از تمدید مجوز سفر اول 

استان  لنج های  و صدور مجوز سفر دوم 
بوشهر خبر داد . 

به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی 
زاده در پایان نشســت ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال که به ریاست سردار مویدی، 
رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و با حضور استانداران ذینفع برگزار شد، 
اظهار کرد: با تاکید وزیر کشور و معاون 
اقتصادی رئیس جمهور و دستور رئیس 

دفتــر رئیس جمهور و بــا پیگیری های 
مکــرری که بــا همراهی اســتانداران 
هرمزگان و سیســتان و بلوچســتان و 
نشست  امروز  دادیم،  انجام  خوزســتان 
ســتاد برگزار و تصمیمات ارزشمندی به 

نفع ملوانان اتخاذ شد.
   وی افزود: با توجه به مشکالتی که در 

انجام سفرهای اول و دوم بوجود آمده بود 
و در راستای تسهیل شرایط لنجداران و 
ملوانان و بهبود وضعیت معیشتی این قشر، 
با تمدید مجوز سفر اول و صدور مجوز 

سفر دوم لنج ها موافقت شد.
  اســتاندار بوشــهر در تشریح جزئیات 
تصمیمات ســتاد مقابله با قاچاق کاال و 

 ارز خاطر نشــان کرد: مجوز ســفر اول 
لنج  ها در ســال ۱4۰۱ تا پایان امسال 

تمدید شد.
  محمــدی زاده تصریح کــرد: همچنین 
مجوز ســفر دوم لنج ها نیز صادر شد که 
لنج هــا می تواننــد از اول بهمن تا پایان 
خرداد ۱4۰2 ســفر کننــد. وی اضافه 
 کرد: امیدوارم ملوانان و لنجداران شریف

 استان در راستای تامین معاش خانوارها 
 و ایجاد اشــتغال پایدار بــرای جوانان 
بومی استان، نهایت تالش خود را انجام 

دهند .

استاندار بوشهر خبر داد 

صدور مجوز سفر دوم به لنج  های بوشهر

خبری

حسن سیالوی ســرویس استان ها // 
خوزستان  ســالمت  بیمه  مدیرکل 
با اســتناد به آمار و ارقام رســمی 
می توان  جــرات  به  گفت:هم اکنون 
ادعا کرد که هیچ شهروند خوزستانی 
نیســت که زیرپوشش بیمه درمانی 

نباشد .  
   به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ دکتر 
محمدرضــا رضایی  در نشســت خبری 
با اصحاب رســانه در محل اداره کل بیمه 
ماه  افزود:ازاردیبهشت  خوزستان  سالمت 
امسال طرح تکمیل پوشش بیمه همگانی 
در خوزستان اجرایی شد که در این طرح 
نفر صاحــب دفترچه مکانیزه  4۰۰هزار 
بیمه سالمت شــدند که ۳۰۰هزار نفر از 
آنان به صورت رایــگان و ۱۰۰هزار نفر 
دیگر ازدهک های مختلف با حمایت هایی 
که دولت به عمل آورد زیرپوشــش بیمه 

سالمت قرار گرفتند.
   وی گفــت: با اجرای این طرح می توان 
ادعــا کرد هیج خوزســتانی وجود ندارد 
 که زیرپوشــش هیچ بیمه ای اعم از بیمه 

تامیــن اجتماعــی ، ســالمت ، صندوق 
بازنشستگی کشــوری و نیروهای مسلح 
نباشد مگر تعدادی کمی که وضعیت مالی 
بسیار باالیی برخوردار هستند که احساس 
می کنند به بیمه های حمایتی نیازی ندارند.
مدیرکل بیمه سالمت خوزستان از کسانی 
که به هردلیلی تاکنون نتوانسته اند زیرپوشش 
بیمه سالمت قرار گیرند خواست با مراجعه 
به دفاتر پیشخوان صاحب دفترچه مکانیزه 

بیمه سالمت شوند.
*  پرداختــی درمانی از جیــب مردم ۴۳ 

درصد است
   مدیــرکل بیمه ســالمت خوزســتان 
آمــار موجــود حدود  گفت:براســاس 
4۳درصــد پرداختی بــرای امور درمانی 
از جیب مردم اســت.رضایی با بیان اینکه 
مجلس شورای اسالمی و دولت به دنبال 
راهکارهای قانونی بودند تا از این طریق 
بتواننــد پرداختی از جیب مردم را کاهش 
استخراج  قانونی  افزود:مســتندات  دهند 
شــد و بر اساس سیاســت های ابالغی 
نظام کلی ســالمت بند ۸ و ۹ و ماده 7۸ 

قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های 
 کلی نظام ســالمت توجه کمــی و کیفی 
 بیمه های درمانی بر اساس بندهای قانونی به 
گونــه ای که منابع مالــی پایداری وجود 
داشــته باشــد طراحی و اجرایی شد.وی 
گفــت: ماده 7۸ برنامه ششــم توســعه 
 اشــاره می کند به این موضوع خاص که 
 حتمــا" ازبیماران خــاص و گروه های 
آسیب پذیر حمایت الزم صورت بگیرد.

مدیرکل بیمه ســالمت خوزستان درادامه 
 افــزود: در بُعــد کیفی ســازی درمان به 
گونه ای که در بخش های مختلف اعم از 
درمان ناباروری مادران ، طرح دارویار و 
صندوق بیماران سخت درمان زیر پوشش 

قرار گیرد مورد توجه نیز قرار گرفت.
*  اختصاص ۵۰هزار میلیــارد ریال برای  
بیماران خاص و سخت درمان در سال جاری 
   مدیرکل بیمه ســالمت خوزستان گفت: 
امسال با تصویب مجلس شورای اسالمی 
۵۰ هزار میلیارد ریال از اول مهرماه سال 
جاری برای بیماران خاص و سخت درمان 
در کل کشــور اختصاص یافته که ســهم 

خوزســتان ۳هزار تا ۳هزارو ۵۰۰میلیارد 
ریال است.رضایی افزود: شرط برخورداری 
از صندوق بیمه بیماران خاص داشتن بیمه 
پایه اعم از تامین اجتماعی ، بیمه سالمت 
و نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی 
اســت.وی گفت:44 نوع بیماری خاص 
زیرپوشش صندوق بیماران خاص هستند 
که 27نوع آن به صورت خودکار خدمات 
می گیرند و هزینه بقیه بیماری های در یک 
کمیته خاص مورد بررســی قرار گرفته و 
پس از تایید قابلیت پرداخت دارد.مدیرکل 
بیمه سالمت خوزســتان از عموم بیماران 
خاص و سخت درمان خواست با مراجعه 
به سامانه شهروندی بیمه سالمت یا مراجعه 
مستقیم به دفاتر شهرستانی بیمه سالمت و 
در مرکز اســتان زیر پوشش این صندوق 

قرار گیرند.
   وی گفت: تاکنون ۶ هزارو ۵۰۰ نفر بیمار 
خاص و ســخت درمان ثبت نام کرده اند 
و حدود ۱۰میلیارد ریــال هزینه درمانی 
آنان پرداخت شده است.رضایی از عموم 
خانواده ها که بیماران خاص )سرطان ها ، 
اوتیسیم ، تاالسمی ، هموفیلی و ... دارند 
خواست برای برخورداری از حمایت های 
قانونی این صندوق ، با ثبت "نشــانک " 
که گویای داشــتن بیماری خاص است از 

تسهیالت قانونی آن استفاده کنند .

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // فرمانده 
سپاه ثاراهلل اســتان کرمان گفت: در حوادث 
اخیر افرادی در خیابــان های کرمان اقدامات 
داعش وار و وحشیانه انجام می دادند و حضور 
پیشکســوتان دفاع مقدس بــرای حفاظت 
از برخــی مکان ها و در مدیریــت اوضاع در 
اغتشاشات قوت قلب ما بود و خیال ما راحت 
شد و با طرح ریزی های انجام شده و تقسیم کار 
با نیروی انتظامی و کمک پیشکسوتان توانستیم 

کار را جمع کنیم . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســردارمحمدعلی 
نظری در مراسم تجلیل از فرماندهان پیشکسوت 
)مردان بی ادعای صحنه نبرد( تیپ سردار شهید 
حاج یونس زنگی آبادی و لشــکر پیشکسوتان 
سپهبد شــهید حاج قاسم ســلیمانی در کرمان 
اظهار کرد: شــما در زمان دفاع مقدس و برخی 
در پیــروزی انقالب حضور داشــته و در زمان 
دفاع مقدس، با میدان شناسی وارد صحنه دفاع 
از میهن شدید و هشت سال جانانه دفاع کرده و 
یک سانتیمتر از خاک کشور را به دشمن ندادید.

وی افزود: در واقع در دفاع مقدس ما وارد جنگ 
با کل دنیا شدیم اما دشمنان نتوانستند ذره ای از 
خاک ما را اشــغال کرده یا در تصرف خود نگه 

دارند.
    نظــری بیان کــرد: بعد از جنگ نیز شــما با 
میدان شناسی در امنیت جنوبشرق، بعد از آن در 
بازسازی، خدمت رسانی به مردم حضور داشتید 
و در حوادث اخیر کشور قوت قلب خوبی برای 
ما بودیــد و به دعای خیر شــما و تجربیات و 

اعتماد به نفســی که شما در بحران های مختلف 
 به دســت آورده اید، نیازمند هســتیم.فرمانده
 سپاه ثاراهلل استان کرمان بیان کرد: لشکر پیشکسوتان 
 شــهید حاج قاســم ســلیمانی را تشــکیل و 
زیرســاخت های جزئی فراهم شده و کار دارد 
پیش مــی رود و نخســتین نمود ایــن کار که 
ســردار معروفی به توصیه حاج قاســم انجام 
داد)تشکیل لشکر پیشکســوتان(، زمانی بود که 
دشمن به دنبال انشــقاق مردم و کمرنگ کردن 
حضــور در انتخابات بود.وی ادامه داد: نمود کار 
لشــکر را در همه نقاط اســتان دیدیم و با کار 
تبیینی که پیشکســوتان انجام دادند، مشارکت 
 بیــش از ۶۰ درصــدی مــردم را در انتخابات 
 داشــتیم. نظری با اشــاره به کمک پیشکسوتان 
دفاع مقدس در زمان سیل سال گذشته در استان 
کرمان در ادامه گفت: در مسائل امنیتی اخیر کشور 
به دلیل نفوذ محبوبیت حاج قاسم در دل آزادگان 
جهان، می دانســتیم اگر در کرمان حاج قاسم را 
بزننــد، می توانند در همه نقــاط دنیا در فضای 
مجازی از این مسئله بهره برداری کنند لذا نسبت 
به این مسئله حساسیت وجود داشت.فرمانده سپاه 
ثاراهلل اســتان کرمان بیان کرد: در حوادث اخیر 
افرادی در خیابان هــای کرمان اقدامات داعش 
وار و وحشــیانه انجام می دادند و حضور شما 
پیشکسوتان برای حفاظت از برخی مکان ها و 
در مدیریت اوضاع در اغتشاشات قوت قلب ما 
بود و خیال ما راحت شــد و با طرح ریزی های 
انجام شده و تقسیم کار با نیروی انتظامی و کمک 

پیشکسوتان توانستیم کار را جمع کنیم .

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان :

مسائل امنیتی اخیر در کرمان
 با کمک پیشکسوتان دفاع مقدس جمع شد

رئیس انجمن ملی خرما :
ارزش صادرات خرمای کشور

 قابلیت یک میلیارد دالری شدن دارد

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار کرمان 
گفت: روحیه سرمایه گذاری و فرهنگ کمک به 
سرمایه گذار در دستگاه های اجرایی باید ارتقا 

یابد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، محمدمهدی فداکار در 
آیین تکریم و معارفه سرپرست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی و دفتر فناوری اطالعات استانداری 
افــزود: اقتصاد یک حوزه ضروری با بیشــترین 

تاثیرگذاری در زندگی مردم اســت که به تالش 
مضاعف نیاز دارد. وی بیــان کرد: ظرفیت های 
متنوعی در حوزه اقتصادی اســتان کرمان وجود 
دارد کــه باید بالفعــل شوند.اســتاندار کرمان، 
الزام  گره گشایی از ســرمایه گذاری را مهمترین 
در حوزه اقتصادی دانست و هم راستا کردن همه 
ظرفیت ها و ایجاد هم افزایی قابل قبول و بهره گیری 
از منابع موجود را مورد تاکید قرار داد. وی تصریح 

کرد: در اقتصاد، اصل بر تولید است و تولید نیز به 
سرمایه گذاری نیاز دارد. دولت نیز موظف است تا 
زمینه سرمایه گذاری را برای افراد تسهیل و فراهم 

آورد. 
  اســتاندار کرمان بــه اهمیت حــوزه فناوری 
اطالعــات در مجموعه وزارت کشــور به ویژه 
برگزاری انتخابات نیز اشــاره داشت و بر تقویت 

زیرساخت های فناوری تاکید کرد .

استاندار کرمان : 

فرهنگ سرمایه گذاری در دستگاه های اجرایی باید ارتقا یابد

 حسن سیالوی ســرویس استان ها // 
معــاون مشــارکت های اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خوزســتان گفت: 32 مدرسه در 
قالــب ۶0 کالس درس جایگزین 
مدارس ســنگی و خشکه چین و 
و  امسال ساخته  پایان  تا  چادری، 

بهره برداری می شود . 
   بــه گــزارش خبرنــگار دریا ؛ 
محمدجواد خلیلی اظهار کرد: اولویت 
ما تکمیــل پروژه هــای نیمه تمام 
یک کالســه تا ۱2 کالسه در استان 
مهم ترین  گفت:  است.وی  خوزستان 
موضوعی که دنبال می شــود اجرای 
طــرح برچیدن مدارس ســنگی و 
چادری است و عمده این پروژه ها در 
مناطق عشایری و روستایی در حال 
انجام اســت. تالش می کنیم خیران 
مدرسه ســاز را به این سمت هدایت 

کنیم تا مدارس سنگی و چادری در 
این مناطق برچیده شود.خلیلی ادامه 
داد: طرح برچیدن مدارس سنگی از 
سال ۹۹ در اســتان خوزستان آغاز 
شــده و تا پایان ســال ۱4۰2 ادامه 
اداره کل  مشــارکت های  دارد.معاون 
نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
خوزستان افزود: در قالب این طرح، 
74 مدرسه در قالب ۹۵ کالس درس 

آبان ماه امسال به آموزش و پرورش 
خوزســتان تحویل داده شــد و ۳2 
مدرسه با ۶۰ کالس درس دیگر نیز 
تا پایان ســال ۱4۰۱ به بهره برداری 
خواهد رسید.وی افزود: طرح شهید 
پناهی با هدف ســاماندهی مدارس 
سنگی و کانکسی با جمعیت بیش از 
۱۰ دانش آموز در استان خوزستان در 
حال اجرا است که در قالب این طرح 

۳۳ کالس درس تا پایان مهرماه سال 
آینده جایگزین این مدارس می شوند.
خلیلی با قدردانی از همکاری خیرین 
در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی 
ادامه داد: تفاهم نامه های مدرسه سازی 
خوبی منعقد شــده اســت که کمک 
زیــادی به افزایش میانگین ســرانه 
فضای آموزشی در استان خوزستان 
اینکه تالش  بیــان  بــا  می کند.وی 
می شود از ظرفیت خیران در مناطق 
مختلف استان خوزستان برای ساخت 
مدرسه استفاده شود، گفت: در برنامه 
داریم که خیران را از مناطق مختلف 
اســتان خوزستان و کشور و یا حتی 
خارج از کشور برای ساخت مدرسه 
از خیران درخواســت  جذب کنیم. 
داریم کــه در تکمیل پروژه های نیمه 
تمــام و برچیدن مدارس ســنگی و 

چادری به این اداره کل کمک کنند .

معاون مشارکت های نوسازی مدارس  خوزستان خبر داد 

ساخت۶۰کالسدرسجایگزینمدارسسنگیتاپایانامسال

مدیرکل بیمه سالمت خوزستان خبر داد

بهرهمندیهمهشهروندانخوزستانیازبیمهدرمانی

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // مدیرکل 
میراث فرهنگی ، گردشــگری و صنایع دستی یزد 
گفت: پیوست فرهنگی در مراکز تاریخی و فرهنگی 

موضوع مهمی است که باید در استان تقویت شود . 
    بــه گزارش خبرنگار دریا ، احمد آخوندی در جمع 
فعاالن فرهنگی مهریز افزود: وجود مراکز گردشگری 
فرصتی برای انجام فعالیت های مختلف فرهنگی است 
که باید شایسته از آن اســتفاده کرد.وی با قدردانی از 
تمامــی تالش هایی کــه تاکنون در اســتان در حوزه 

فرهنگی صورت گرفته ادامه داد: داشــتن پیوســت 
فرهنگی و اطالع رسانی در معرفی جاذبه های تاریخی 
به جد در دستور کار قرار گیرد.این مسئول به سابقه و 
ظرفیت های تاریخی و گردشگری یزد و مناطق مختلف 
استان اشاره کرد و گفت: باید مردم کشور را در جریان 
شــرایط تاریخی و فرهنگی یزد قرار دارد.آخوندی از 
فعالیت فعاالن گردشگری مهریز قدردانی کرد که همواره 
مناسب وظایف خود را انجام می دهند و گفت: باید از 
تشکل های مردمی فرهنگی و تاریخی در استان بیشتر 

استفاده کرد.همچنین فرماندار مهریز گفت: وجود آثار 
و بناهای تاریخی و فرهنگی در شهرستان یک فرصت 
اســت و باید برای معرفی و جذب گردشگران بیش از 
گذشــته در منطقه استفاده شود.محمد دهقان بنادکی با 
بیان اینکه ظرفیت های خوب گردشــگری فراوانی در 
بخش های مختلف در شهرســتان وجود دارد اشــاره 
و گفت: یکی از محورهای مهم ســند توسعه مهریز بر 
اساس گردشگری است.وی اظهار کرد: داشتن پبوست 
فرهنگــی در بخش های مختلف ضروری اســت به 
خصوص در کنار موضوع گردشــگری و باید در این 
خصوص بیش از گذشــته در شهرستان اقدام شود.در 
این نشست برخی از فعاالن تاریخی و فرهنگی مهریز به 
طرح دیدگاه ها و مشکالت خود پرداختند و مقرر شد 

توسط مسئوالن پیگیری و اقدام شود . 

مدیرکل میراث یزد : 

پیوست فرهنگی در مراکز گردشگری تقویت شود 

  
ن سندمالکیت آگهي فقدا

نظربه اینکه آقای احمد مقدم فرزند محمد به شماره شناسنامه 3 صادره از پارسیان به استناد دوفقره استشهاد محلی اعالم داشته است که 
سندمالکیت ششدانگ یکباب خانه دارای پالک 11878 اصلی واقع در احشام بخش 21 پارسیان به مساحت 303/10 متر مربع که به 
شماره شناسنه ذیل دفتر 44 صفحه 316 و به شماره ثبت 5907 به نام نامبرده صادروتسلیم گردیده وبه علت جابجایی مفقود شده است. 
لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد وامالک مصوب 1380/11/18 مراتب به استناد بند یک ماده مذکور 
در یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند ویا سند انتقال رسمی ، تسلیم ورسید دریافت نماید .چنانچه ظرف مدت مقررمورد واخواهی قرار 
نگیرد ویا در صورت اعتراض، سند مالکیت ارائه نشود، اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پارسیان، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات 

صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد .  1708/318م/الف - تاریخ انتشار: 1401/10/29
عبدالحسین فروتن - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان



امام رضا )ع( : سکوت و کم حرفی یکی از راههای دریافت علم و دانش است
) روضه بحار ج 2 ص 335(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

پنجشنبه 29 دی 1401
26 جمادی الثانی  1444
سال بیست و دوم شماره 4083 

روزنامه منطقه جنوب کشور

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         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد       علیرضا حائری زاده             09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر      مهران سلطانی نژاد           09211487009

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

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

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

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

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

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

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 45 و رتبه ششم

 در میان روزنامه های منطقه ای کشور

daryanews.official : اینستاگرام

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371058

سورو قدیم باالتر از پمپ بنزین 
ناصر نبش کوچه آوران 8

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371139

چهارراه مرادی به سمت فلکه برق 
جنب آموزش و پرورش ناحیه 2

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371192

شهرک پیامبر اعظم روبروی 
آتش نشانی 

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371216

اسالم آباد 
 نبش کوچه اسالم آباد

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371062
شهرک توحید

 نبش کوچه نبوت یک

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371056

بلوار امام خمینی روبروی فروشگاه 
اتکا ) پارک صفا(

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371055

خیابان دانشگاه 
 کوچه دانشگاه 5

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371054

کمربندی درخت سبز
 جنب بانک صادرات

دفتر پیشخوان دولت کد : 72371149
بلوار جمهوری اسالمی روبروی ستاد خبری نرسیده به بیمارستان شهید محمدی 

آگهی فراخوان عمومی نوبت اولآگهی فراخوان عمومی نوبت اول

آگهی فراخوان عمومی نوبت اول

مؤسسه عمران صنعت در نظر دارد عملیات ساخت سقف کامل ۲ عدد کیسون بصورت پیش ساخته در 
پروژه طرح جامع شبکه ارتباطی خلیج فارس را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واحد شرایط 

واگذار نماید .
 - تامین کلیه مصالح و ماشین آالت سنگین و قالب و متعلقات قالب بعهده کارفرما می باشد .

-  تولید سقف کامل )۲ عدد )کیسون ( بصورت پیش ساخته در ابعاد مختلف )1/4۲ *6/17    1/73 
* 6/17    1/38* 5/35 و ... غیره ( به تعداد ۲66 عدد

- مدت اجرای کار 3 ماه می باشد . - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  500.000.000 ریال می باشد .
لذا از کلیه پیمانکاران واحد شرایط که تمایل به حضور در فراخوان را دارند دعوت می شود حداکثر 5 روز از تاریخ چاپ 
آگهی از ساعت 8 الی 16 با در دست داشتن معرفی نامه و رزومه مرتبط جهت دریافت اسناد  مناقصه به آدرس های زیر 

مراجعه نمایند . 
 الــف( تهران - خیابان شــهید کالهدوز )دولت( - جنب بلــوار کاوه - روبروی کارگزاری بــورس - کوچه طالکوب - 

موسسه عمران صنعت شماره تماس : 0۲1۲۲76۲00۹-0۲1۲۲780387
ب (  استان هرمزگان - قشم بعد از رستوران نعیم - اسکله بهمن شماره تماس : 0۹1774۲7015

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

مؤسسه عمران صنعت در نظر دارد عملیات ساخت 143 عدد تیر پیش ساخته پیش تنیده و پس کشیده در پروژه طرح 
جامع شبکه ارتباطی خلیج فارس را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

- تامین کلیه مصالح و ماشین آالت سنگین و قالب و متعلقات قالب بعهده کارفرما می باشد .
- عملیات قالب بندی به مقدار تقریبی ۲0.000 متر مربع

- عملیات بتن ریزی به مقدار تقریبی 3.300 متر مکعب
- عملیات آرماتوربندی به مقدار تقریبی 600.000 کیلوگرم

- مدت اجرای کار 3 ماه می باشد .
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه3.000.000.000 می باشد .

لذا از کلیه پیمانکاران واحد شرایط که تمایل به حضور در فراخوان را دارند دعوت می شود حداکثر 5 روز از تاریخ چاپ آگهی از ساعت 8 
الی 16 با در دست داشتن معرفی نامه و رزومه مرتبط جهت دریافت اسناد  مناقصه به آدرس های زیر مراجعه نمایند . 

الف( تهران - خیابان شــهید کالهدوز )دولت( - جنب بلوار کاوه - روبروی کارگزاری بورس - کوچه طالکوب - موسسه عمران صنعت 
شماره تماس : 0۲1۲۲76۲00۹-0۲1۲۲780387

ب (  استان هرمزگان - قشم بعد از رستوران نعیم - اسکله بهمن شماره تماس : 0۹1774۲7015
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

مؤسسه عمران صنعت در نظر دارد عملیات ساخت آبروهای کیلومتر ۹00+00 الی 00+04 در پروژه 
بزرگراه جاده ساحل جنوبی قشم را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

- تامین مصالح و ماشین آالت و قالب و متعلقات قالب بعهده کارفرما می باشد .
- عملیات قالب بندی به مقدار 3600 متر مربع

- عملیات بتن ریزی به مقدار 1800 متر مکعب
- مدت اجرای کار 3 ماه می باشد . 

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500.000.000  ریال می باشد .
لذا از کلیه پیمانکاران واحد شرایط که تمایل به حضور در فراخوان را دارند دعوت می شود حداکثر 5 روز از تاریخ چاپ 
آگهی از ساعت 8 الی 16 با در دست داشتن معرفی نامه و رزومه مرتبط جهت دریافت اسناد  مناقصه به آدرس های زیر 

مراجعه نمایند . 
الف( تهران - خیابان شهید کالهدوز )دولت( - جنب بلوار کاوه - روبروی کارگزاری بورس - کوچه طالکوب - موسسه 

عمران صنعت شماره تماس : 0۲1۲۲76۲00۹-0۲1۲۲780387
ب (  استان هرمزگان - قشم بعد از رستوران نعیم - اسکله بهمن شماره تماس : 0۹1774۲7015

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

،
،

گروه گزارش // مدیر عامل شرکت فوالد 
کاوه جنوب کیش، گفت: این شرکت در 
راستای مســئولیت  های اجتماعی ۱۸ 

هزار متر مربع ایزوگام رایگان را جهت 
ترمیم منازل محرومین در چهار منطقه 
جغین، بیکاه، بخش مرکزی و زیارتعلی 

در شهرستان رودان اهدا کرد .
   سید عباس حسینی مدیرعامل شرکت 
فوالد کاوه جنوب کیش در مراسم ترمیم 

و بازســازی منازل محرومین شهرستان 
رودان ، گفت: مسئولیت های اجتماعی در 
دنیا از 7۰ سال پیش باب شده و این کار 
در بنگاه های اقتصادی جهان انجام می شود 
اما ما باید این واژه ها را کنار بگذاریم و به 

فرهنگ و زبان خودمان )دینی- اسالمی( 
رجوع کنیــم.وی در ادامه افزود: فرهنگ 
دینی ۱4۰۰ ساله ما  می گوید که باید به 
محرومین و نیازمندان رسیدگی کنیم و در 
قرآن کریــم و روایات های مختلف ائمه 
اطهار )ع( بر یاری رساندن به محرومین 
تاکید بسیاری شده است و نگاه ما هم بر 

همین اصل است. 
  مدیر عامل فــوالد کاوه، بیان کرد: این 
شــرکت عمل به مسئولیت های اجتماعی 
را بــه عنوان یک وظیفــه قلمداد می کند 
و وظیفــه داریم ایــن کار را انجام دهیم 
و بــرای این کار نه منتی اســت و نه کار 
عجیب و غریبی اســت و به انجام دادن 
آن هم افتخار می کنیم.وی ابراز داشــت: 
 شــرکت فوالد کاوه جنــوب کیش یکی
بنیــاد  زیرمجموعــه  از شــرکت های    
مســتضعفان انقالب اسالمی است و یکی 
از خوشــبختی های ما کار کردن در این 
مجموعه است که تمام سودش به روش های 
مختلف صــرف محرومیــن و نیازمندان 

می شود.حســینی خاطر نشان کرد: تاکید 
رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی بر 
این است که عالوه بر بودجه های که بنیاد 
علوی برای محرومیت زدایی در اســتان 
هزینــه می کند خود شــرکت فوالد کاوه 
 هم جهت مهرورزی و رسیدگی بیشتر به 
محرومین از بودجه و اعتبارات خود هم  
صرف ایــن کار در محیط پیرامونی خود 

داشته باشد.
   مدیــر عامل شــرکت فــوالد کاوه با 
 بیان اینکه این شــرکت همیشه و همواره 
 بــه منطقــه پیرامونــی خــود در قالب 
مسئولیت های اجتماعی عمل کرد و می 
کند: افزود:  پیرو جلسه ای که با استاندار 
هرمزگان و نماینده ولی فقیه در اســتان 
داشتیم تاکید این دو عزیز نسبت به تعمیر 
و مرمت  منازل مسکونی آسیب دیده در 

شهرستان رودان بود.
   وی در همین رابطه اضافه کرد: امروز این 
توفیق نصیب ما شد در شهرستان رودان 
حضور یابیم و تعداد ۵۰۰ واحد مسکونی 

که در ســیل  دچار آسیب شده بودند را 
شناســایی کنیم و تعهــد کردیم در قالب 
ایفای مسئولیت های اجتماعی ایزوگام این 
منازل را عهده دار شویم .حسینی در پایان 
گفت: این ۵۰۰ واحد مسکونی در چهار 
منطقه شامل جغین، بیکاه، بخش مرکزی 
و زیارتعلی است که بالغ بر ۱۸ هزار متر 
مربــع  ایزوگام خریداری شــده و آماده 
نصب بر روی پشت بام منازل محرومین 
اســت.الزم به ذکر اســت: این مراسم با 
حضور حجت االسالم والمسلمین محمد 
عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
و امــام جمعه بندرعباس، ســید عباس 
حســینی مدیر عامل شرکت فوالد کاوه، 
فرماندار شهرستان رودان، حجت االسالم 
والمســلمین دری امام جمعه رودان و... 

برگزار شد .

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی صورت گرفت

بازسازی ۵۰۰ منزل مسکونی محرومین رودان توسط فوالد کاوه جنوب کیش

گروه خبر // منتظری با بیان اینکه کشف حجاب 
به موجب قانون جرم است، گفت: البته بنا نیست 
با مساله حجاب صرفاً برخورد قضائی صورت گیرد 
و باید مساله بنیادین حجاب را از لحاظ فرهنگی و 

اخالقی مورد توجه قرار داد .
   حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری، در نشست 
»تبیین نقش زن در جامعه اسالمی« که در سالن اجتماعات 
دادستانی کل کشور برگزار شد، بیان کرد: هر سال در یک 

جمع دوستانه از عزیزانی که به افتخار بازنشستگی نائل 
می شوند، یاد کرده و تقدیر می کنیم که امسال، این مراسم با 
 ایام میالد حضرت فاطمه )س( همراه شد.دادستان کل کشور

 در ادامه به نقش و جایگاه حضرت زهرا )س( در تحکیم 
مبانی اسالم اشاره کرده و با بیان اینکه حضرت زهرا )س( 
در عمر کوتاه خود سرمشــقی برای زنان جهان گردیده 
است، عنوان کرد: این حضرت الگوی کاملی برای زنان در 
تربیت فرزند، خانه داری، همسرداری و مسائل اجتماعی 
و والیتمداری می باشــد.وی افزود: فاطمه زهرا )س( در 
طول ایام پس از رحلت حضرت محمد )ص( توانســت 
نمونه کامل یک انســان والیتمدار و پیرو والیت را نشان 
دهد.حجت االسالم والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه 
حضرت زهرا )س( الگوی زنی اســت که خود را در پرده 

حجاب و عفاف مستور می دارد، گفت: غرب امروز دنبال 
غلبه دادن فرهنگ منحوس خود به جهان اسالم است و 
البته این اقدام را از دوران اتاتورک در ترکیه و رضاخان در 
ایران شروع کردند و دنبال این بودند که حجاب و عفاف 
زنان را بگیرند.دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در دنیای 
غرب زنان به جایگاه واقعی خود نرسیده اند، تصریح کرد: 
غرب نمی تواند جایگاه واالی زن در کشور اسالمی مان را 
ببیند و بنابراین به دنبال منحرف کردن شأن و شخصیت 
واالی زنان ایران زمین است.وی گفت: با مقایسه ارقام و 
آمار دقیق تعداد زنان شاغل در عرصه های مختلف قبل و 
بعد از انقالب شاهد هستیم که بانوان ما در ارتقا و توسعه 
نظام جمهوری اسالمی و بالندگی آن نقش مؤثری دارند و 
غرب دنبال ســیاه نمایی از وضعیت زنان ما تحت عنوان 

آزادی است.دادســتان کل کشور با تاکید بر اینکه کشف 
حجاب به موجب قانون در کشــور جرم است، توضیح 
داد: البته بنا نیست با مساله حجاب صرفاً برخورد قضائی 
صورت گیرد و اعتقادمان بر این اســت که مساله بنیادین 
حجاب را از لحاظ فرهنگی و اخالقی باید مورد توجه قرار 
داد.وی با اشاره به اینکه مساله حجاب به خانواده و تربیت 
نسل های آنان برمی گردد، افزود: غربی ها از بی حجابی و 
روابط آزاد زن و مرد چه نتیجه ای، جز از بین رفتن کانون 

خانواده و از بین رفتن جایگاه انسانی گرفته اند؟
   اخــالق انســانی اقتضا می کنــد بــرای روابط بین 
زن و مــرد یکســری قواعــد و چارچوب هایی تبیین 
شــود؛ اگر اصالت خانواده را بخواهیــم باید این حریم 
را حفــظ کنیم.حجت االســالم والمســلمین منتظری 

خاطرنشــان کرد: باید برای دختران جــوان و خانمها 
این مسائل تبیین شود که اگر پیشرفتهای مختلف علمی 
 و همــه جانبــه، بقای نســل، حفظ هویت و شــأن و 
کرامت انسانی و اصالت خانوادگی می خواهیم، باید یک 
خانواده در یک چارچوب درست، تشکیل شود.به گزارش 
مهر ؛ دادســتان کل کشور اضافه کرد: اعتقاد داریم قبل از 
برخورد قضائی با خانمی که کشف حجاب می کند، الزم 
است مسائل برای او تبیین شود. قطعاً تبادل نظر و اطالع 
 رسانی درســت در مقوله حجاب الزم و کارساز خواهد 

بود.
   وی خاطرنشــان کــرد: امــروز بانــوان بزرگوار و 
فرهیخته بســیاری داریم که با پوشش و حجاب مناسب 
 توانسته اند مدارج باالی علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی

و … کسب نمایند.حجت االسالم والمسلمین منتظری با 
اشاره به اینکه سرمایه ارزشمند نیروی انسانی کارآمد را 
خانواده سالم می تواند به جامعه تحویل دهد، گفت: اسالم 
بخاطر تربیــت فرزند و مدیریت خانواده، جایگاه واالیی 

برای مادران قائل شده است .

دادستان کل کشور :

بنا نیست با مساله حجاب صرفًا برخورد قضائی شود

          یعقوب رستمی/دریا
yaghob.rostami      @gmail.com22


