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گروه خبر // مدیرکل راه و شهرسازی 
هرمزگان از افتتــاح 13 پروژه راه و 
ساختمان، 900 واحد مسکن مهر و 33 
پروژه فضای شــهری و معابر بافت 
فرسوده به مناسبت دهه فجر خبر داد 
وگفت: این پروژه ها با هزینه ای بالغ 
بر 6713 میلیارد ریال به بهره برداری 

خواهد رسید  .

به گــزارش  خبرنگار دریــا ؛  عباس 
کمالــی ضمن تبریک ایــام مبارک دهه 
فجــر و اعالم این خبر گفــت: بیش از 
15پروژه شــاخص راه و ساختمان در 
ایام مبارک دهه فجر در راستای افزایش 
کیفیت زندگی شــهروندان به بهره برداری 
می رسد.وی در خصوص اهم پروژه های 
 قابل افتتــاح در ایام دهــه فجر گفت: 
بهره برداری از 17 کیلومتر محور جناح-
مراغ - چارک، احــداث 16 کیلومتر از 
بزرگراه بندرعباس-الر- جهرم، افتتاح پل 
شریفی 3 و )راههای طرفین( و احداث 5 
سالن چند منظوره ورزشی از شاخص ترین 

این پروژه ها هستند.کمالی با اشاره به تعداد 
واحدهای مســکن مهر قابل افتتاح نیز 
 اظهار کرد: تعداد 900 واحد مسکن مهر با 
هزینه ای بالغ بر 1200 میلیارد ریال در 
این ایام به بهره برداری می رسد.وی اجرا 
و مشارکت در احداث 33 پروژه شهری و 
معابر بافت فرسوده را از جمله پروژه های 
بهره برداری شده در این ایام عنوان کرد و 
گفت: بازسازی وآسفالت محالت شهرک 
توحیــد، جهانبار، ســورو بندرعباس و 
همچنین محله سلمان فارسی بندر خمیر  
از دیگــر پروژه ها هســتند.مدیرکل راه 
و شهرســازی هرمزگان تاکید کرد: این 

پروژه ها حاصل زحمات و پیگیری های 
تمامی همکارانم در معاونت های مهندسی 
و ســاخت و مسکن و ســاختمان راه و 

ارائه  شهرســازی هرمزگان در راستای 
خدمات بیشــتر برای شهروندان عزیز و 

قدرشناس است .

مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان خبر داد

افتتاح  15پروژه شاخص  راه وشهرسازی هرمزگان به مناسبت دهه فجر
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گروه خبر // اســتاندار هرمزگان گفت: مردم بندرعباس نگران اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
در این شهر نباشند و به زودی و با الحاق اراضی مورد نیاز، قول می دهم به اجرای طرح سرعت 

داده شود . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهدی دوســتی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار روزنامه 
دریا در خصوص نگرانی مردم از تاخیر در اجرای این طرح در شهر بندرعباس و ناامیدی مردم از 

 اجرای طرح در این شهر و خانه دار شدن شان که مهمترین برنامه دولت سیزدهم بود، افزود: برای
 آزاد سازی اراضی که در اختیار شرکت گاز بود، 70 میلیارد تومان از طریق وزارت راه وشهرسازی 
قرارداد بســته شده است و بزودی آزادسازی شده و برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن استفاده 
می شــود. دوستی اظهار داشت : از ظرفیت الحاق 350 هکتار، 200 هکتار و... برای اجرای این 

طرح استفاده  می شود . 

قول می دهم به اجرای طرح سرعت داده شود

استاندار هرمزگان در پاسخ به» دریا « : 

بندرعباسی ها نگران
 اجرای نهضت ملی مسکن نباشند

ادامه در صفحه 2

  

گروه خبر // مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس در دیدار جمعــی از کارآفرینان، 
تولیدکنندگان و دانش بنیان ها با مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( ضمن حضور در محضر 
رهبر انقالب به بیان دســتاوردهای صنعت 

پاالیش و پخش پرداخت .
   به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ صبح روز 
دوشــنبه دهم بهمن ماه دکتر هاشــم نامور به 
 عنــوان نماینــد ه صنعت پاالیــش و پخش 
فــرآورده هــای نفتی کشــور در محضر مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( حاضر شــد و در 
 دیدار جمعی از کارآفرینــان، تولیدکنندگان و 
 دانــش بنیان هــا با رهبــر انقالب، بــه بیان 
دستاورد ها، افق آینده و موانع پیش روی صنعت 
پاالیش و پخش پرداخت.مدیرعامل شــرکت 
پاالیش نفت بندرعباس در ابتدای سخنان خود 
به ظرفیت های ایجاد شده در صنعت پاالیش و 
پخش کشور اشاره کرد و گفت: صنعت پاالیش و 
پخش کشور با بیش از 30 هزار نفر نیروی انسانی 
شــامل زنجیره تولید، انتقال و توزیع به صورت 

مستمر و شبانه روزی مشتمل بر10 پاالیشگاه 
نفت خام و میعانات گازی با ظرفیت پاالیشــی 
روزانه 2 میلیون و 200 هزار بشکه، بیش از 14 
هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال و 37 منطقه تامین 
و توزیع است و در حال حاضر 100 میلیون لیتر 
بنزین و 112 میلیون لیتر گازوئیل تولید می شود 
 .دکتر هاشم نامور با اشــاره به برخی اقدامات 
موثر و ارزشــمند در این صنعت افزود: یکی از 
اقدامات ارزشــمند اجرا شده هم راستا با تولید 
 در پاالیشگاه ها، اســتقرار سیستم مدیریت و 
بهینه سازی مصرف انرژی و انجام مستمر ممیزی 
انرژی است که در دهه اخیر موجب 460 میلیون 
دالر صرفه جویی در صنعت پاالیش و پخش 
و مشــخصاً در شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
موجــب صرفه جویی به میــزان 170 میلیون 
 دالر در مصرف انرژی شــده اســت، همچنین 
حمایت از ســاخت داخل نیــز جهت تامین 
دســتگاهها، تجهیزات و ادوات مورد نیاز نیز از 
سیاستگذاری های مهم این صنعت است که به 

عنوان نمونه در پاالیشگاه نفت بندرعباس موجب 
ساخت 25 هزار قلم کاال به تعداد کل 25 میلیون 
عدد و صرفه جویی بالغ بر 5 هزار میلیارد ریال 
در چند سال اخیر شده است.وی در ادامه سخنان 
خود در محضر رهبر انقالب اسالمی و کارآفرینان 
و تولیدکنندگان کشور با اشاره به طرح های مهم 
اجرا شــده و در دست اجرا در صنعت پاالیش 
کشور بیان داشت: همانگونه که استحضار دارید 
در ابتدا هدف از تاســیس پاالیشگاه ها صرفًا 
کمیّت تولید بود که در پاالیشگاه نفت بندرعباس 
طی سه مرحله ظرفیت پاالیش را از 232 هزار 
بشکه در روز در ظرفیت طراحی به 350 هزار 
بشــکه در روز یعنی معادل 51 درصد افزایش 
دادیم که 60 هزار بشکه از این افزایش ظرفیت 
بر اساس طرح های مبتکرانه و خالقانه و بدون 
انجام هرینه و سرمایه گذاری انجام شده است.
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت بندرعباس 
 با بیان اینکه در راســتای حفــظ و صیانت از 
محیط زیست نیز اســتانداردهای فنی و کیفی 
جدید وضع شده است و ارتقای کیفیت بنزین و 
گازوئیل در بسیاری از پاالیشگاه ها انجام شده 
و در برخی پاالیشــگاه ها نیز در مراحل نهایی 
قرار دارد گفت: در کشــور و در حوزه صنعت 
پاالیش چند طرح عظیم اقتصادی، ملی، پیشران، 
زیرســاختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری از 
جمله طرح ارتقای کیفیت نفت کوره در دستور 
کار قرار گرفته است.دکتر هاشم نامور افزود: با 

مطالعات و بررســی های انجام شده مشخص 
شد که کشور بشدت به واردات کک اسفنجی 
و ســوزنی و روغنهای گروه 2 و 3 وابســته 
اســت و مصرف کک های اسفنجی و سوزنی 
در صنایع آلومینیوم ، فوالد و الکترودســازی 
است و ســاالنه 300 هزار تن کک اسفنجی 
 و 90 هزار تن کک ســوزنی و 280 هزار تن 
روغن هــای گروه 2 و 3 وارد می شــود که 
عالوه بر وابستگی به خارج از کشور موجب 
خروج ساالنه 950 میلیون دالر ارز از کشور 
می شــود که بر این اساس در پاالیشگاه نفت 
بندرعباس طرح تولید 500 هزار تن در سال 
 روغن هــای گــروه 2 و 3 و همچنین تولید 
کک اســفنجی به میزان 300 هزار تن در سال 
و در پاالیشگاه امام خمینی شازند اراک طرح 
تولید کک سوزنی به میزان 90 هزار تن در سال 
مورد بررسی قرار گرفته است.وی با اشاره به 
اجرای طرح ارتقای کیفیت محصوالت سنگین 
و کاهش تولید نفت کوره با محوریت تولید کک 
اسفنجی در پاالیشگاه نفت بندرعباس تصریح 
 کــرد: همانگونه که اســتحضار دارید یکی از 
اهرم های فشــار اقتصادی بــه ایران، تحریم 
واردات کک اســفنجی بود و از ســوی دیگر 
عدم وجــود دانش فنی و تامیــن منابع مالی 
دو محدودیــت عمده اجرای طــرح ارتقای 
کیفیت نفت کوره بود که در این راستا با انجام 
مطالعات، شبیه سازی کامپیوتری و آزمایشهای 

اولیه در پاالیشــگاه و سه مرحله آزمایش در 
واحد نیمه صنعتی پژوهشــگاه صنعت نفت، 
با طراحی الگوی پاالیشــی و تلفیق دانش و 
تجربه و همکاری پژوهشــگاه صنعت نفت و 
حمایتهای وزارت نفت و شرکت ملی پاالیش 
 و پخــش فــراورده ای نفتی و ســهامداران، 
دانش تولید کک اسفنجی و سوزنی در کشور 
 بومی ســازی شــد و اکنون با افتخار اعالم 
می کنیم که ایران جزء هفت کشــور صاحب 
دانش فنی در این زمینه است.مدیر عامل شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس در ادامه افزود: طرح 
بهبود کیفیت نفت کوره و تولید کک اسفنجی در 
پاالیشگاه نفت بندرعباس که به عنوان یک نمونه 

مرجع با دانش فنی ایرانی قابل ارائه و استفاده 
در جهان می باشــد، با سرمایه گذاری حدود 
2/2 میلیارد یورو و برنامه زمانبندی42 ماهه در 
دستور کار قرار گرفته و بزودی عملیات اجرایی 
 آن آغاز خواهد شد و اجرای این طرح موجب 
بی نیاز شدن کشور از محصوالت استراتژیک 
کک اســفنجی و روغــن های گــروه 2 و 
3 و پیشــگیری از خــروج ارز از کشــور و 
قطع وابســتگی و خنثی ســازی تحریم ها، 
 ایجاد اشتغال، ارتقای ســطح دانش و تجربه 
نیروی انســانی، ایجاد روحیه اعتماد به نفس 
و خودباوری نســبت به توان و تولید داخل و 
 بهبود کیفیت کلیه محصوالت و همچنین افزایش 
بهره وری و بهبود عملکرد اقتصادی می شود.

دکتر هاشم نامور در بخش پایانی سخنان خود 
به لزوم توجه به مدیریت مصرف نیز اشاره کرد 
 و افزود توجه بــه مدیریت مصرف از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت زیــرا که مدیریت 

مصرف آســانتر، در دســترس تر و سریع تر 
از اجرای طــرح های توســعه ای تولید که 
 نیاز به زمان، ســرمایه، تکنولوژی و ساخت 
و ســاز دارد، می باشد و در این راستا نیز لزوم 
سیاست گذاری جهت تغییر الگوی مصرف و 
بهینه ســازی انرژی و اصالح روش پرداخت 
یارانه به ســوخت و انواع حامل های انرژی و 

کنترل رشد میزان مصرف ضروری است .

جايگاه برتر شركت پااليش
 نفت بندرعباس 

در بخش فروش اقتصاد ايران

صفحه 1 را بخوانید

روزنامه منطقه جنوب كشور

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس :
روشنایی معابر مسکن مهر بندرعباس 

تامین می شود

لزوم توجه به توصیه های رهبری 

 مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
در دیدار با مقام معظم رهبری مطرح کرد

 بیان دستاوردها و افق صنعت پاالیش 
1و پخش کشور

2

صفحه 4 را بخوانید

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

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس در دیدار با مقام معظم رهبری مطرح کرد

بیان دستاوردها و افق صنعت پااليش و پخش كشور

  مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد

15 بهمن آخرین مهلت ارسال صورت معامالت فصل پاییز 1401

گروه خبر // مدیر کل امور مالیاتی 
استان هرمزگان گفت: آخرین مهلت 
ارسال فهرست معامالت فصل پاییز 

1401 اشخاص مشــمول، 15 بهمن 
سال جاری است .

  به گــزارش خبرنگار دریــا ، رضا 
آخوندزاده، با اشاره به آئین نامه تبصره 
3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم 
ارسال  مهلت  عنوان داشــت: آخرین 
صورت معامالت فصل پاییز1401، 15 

بهمن سال جاری می باشد.
  وی خاطرنشــان کــرد: به موجب 
مفــاد مــاده 10 آیین نامــه اجرایی 
موضوع تبصره 3 ماده 169 اصالحی 
مصوب1394/4/31، اشخاص مشمول 

ارسال فهرست معامالت فصلی مکلفند 
صورت معامالت خود را در مقاطع سه 
ماهه ) فصلی( تهیه و تا یک ماه و نیم پس 
از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی 
 از طریــق درگاه ملــی مالیــات به

 www.intamedia.ir نشــانی 
برای ســامانه معامالت فصلی ارسال 

نمایند.
  مدیر کل امور مالیاتی استان هرمزگان  
تاکید کرد: عدم ارسال صورت معامالت 
فصلی در مهلت مقرر قانونی، موجب 

تعلق جریمه می شود .
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روابط عمومی اداره کل ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

   گروه خبر // نماینده مردم بندرعباس، قشــم، ابوموسی، حاجی آباد و 
خمیر در مجلس از تامین روشنایی معابر مسکن مهر بندرعباس در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: جهت جلوگیری از قطعی برق جزایر هرمزگان در 
فصل تابستان با مدیرعامل شرکت توانیر مذاکره کرده و مصوباتی در این 
خصوص داشــتیم.   به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد مرادی  با اشاره به 
دیدار با آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر با هدف حل مشکالت تامین 
برق جزیره قشــم، گفت: اگرچه در جریزه قشم حدود 800 مگاوات برق 
تولید می شود اما با مشکل حبس تولید رو به رو هستیم بدین معنا که باید 
انتقال برق تولیدی به سرزمین اصلی از طریق زیر دریا صورت گیرد که کار 
مشکلی است ضمن آنکه باید سوخت نیروگاه ها نیز تامین شود، البته برای 
انتقال این برق چند پست احداث شده و قرار است طبق تفاهم نامه صورت 
گرفته میان منطقه آزاد قشــم و شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان این 
انتقال صورت بگیرد.نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و 
خمیر در مجلس شورای اسالمی درباره فرسودگی شبکه های انتقال برق به 
دلیل شرایط آب و هوای منطقه، گفت: مقرر شد؛ شرکت توانیر اعتباری برای 
کاهش این فرسودگی و نوسازی شبکه های انتقال در نظر بگیرد، ضمن آنکه 
تامین پایدار برق جزایر الرک، هنگام و هرمز نیز مصوب شــود، همچنین 
موضوع مصوب شده دیگر پرداخت بخش عظمی از مطالبات پیمانکاران 
است که انشاءاهلل به زودی انجام می شود.وی افزود: موضوع مهم دیگر مسئله 
تبدیل ســیم مسی برق به کابل است چراکه عالوه بر برق پایدار، خوردگی 
کمتری دارد به همین دلیل مدیرعامل شرکت توانیر قول تامین اعتبار آن را 
با رقمی حدود 500 میلیارد تومان داد، که بخشی از مبلغ با فروش سیم های 
مسی تامین خواهد شد.مرادی به دیگر مصوبات جلسه با کردی اشاره کرد 
و گفت: همچنین مقرر شد؛ برق جزایر هرمزگان از طرف شرکت توانیر مورد 
توجه قرار گیرد به طوری که با اصالح شــبکه های فرسوده و تولید برق به 
میزان کافی از قطعی برق در فصل تابستان جلوگیری شود، همچنین شرکت 
توزیع برق هرمزگان با انجام اصالحات نسبت به تامین روشنایی معابر در 
مسکن مهر بندرعباس که حدود 33 هزار واحد است اقدام کند.این نماینده 
مجلس اظهار کرد: از آنجا که 11 هزار مشترک انشعاب برق در نوبت داریم 
قرار شــد؛ تامین مالی این مهم صورت بگیرد، همچنین مقرر شد؛ شرکت 
توزیع برق با همکاری بنیاد مسکن نسبت به تعویض تیرهای فرسوده برق 
در روستاها اقدام کنند و با توجه به عقب ماندگی استان هرمزگان نسبت به 
استان های دیگر مقرر شد؛ با حمایت و تامین اعتبار توسط شرکت توانیر 
به گونه ای عمل شود که شــاخصه هرمزگان در تبدیل سیم های مسی به 
کابل های خودنگهدار به شــاخص کشوری نزدیک شود.عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اســالمی مطرح کرد: با توجه به فرسودگی باالی 
ماشــین آالت حوزه کمک به برق رسانی مقرر شد؛ دو دستگاه باالبر، یک 
دستگاه جرثقیل و دو دستگاه خودرو عملیاتی از سوی شرکت توانیر در 

اختیار شرکت توزیع برق استان قرار بگیرد .

ادامه از تیتر یک //
   وی گفــت: بــا تســریع در اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس، 
نیاز مردم به مسکن و ثبت نام کنندگان 
در این طرح ملی برطرف می شــود. 
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: در 
نهضت ملی مسکن عملیات آماده سازی 
19شهر را در برنامه داریم. هرمزگان در 
نهضت ملی مسکن در کشور جایگاه 
دوم را دارد . 112 درصــد زمین مورد 
نیاز چهارساله مشخص است. دوستی 
افزود: 39هزار واحد در استان بصورت 
ویالیی اجرا می شود. وی تصریح کرد: 
زیرساخت های مورد نیاز در اجرای 
 طرح های مســکن مورد توجه قرار 
مــی گیرد. اســتاندار هرمــزگان در 
 خصــوص نگرانی ســاکنان محروم 
حاشــیه نشــین وبافت های فرسوده 
از تخریب ســقف و دیوار خانه های 
قدیمی و فرســوده شان که برخی فرو 
ریخته است و توان تعمیر یا بازسازی 
این امالک را ندارند، نیز اظهار داشت: 
توجه ویژه ای به این مناطق شده است 
و عالوه بــر رودان، در بندرعباس نیز 
فرمانداری  از طریــق  هایی  حمایت 
 بــرای تعمیر ایــن خانه هــا انجام 
می شود، گرچه بیشتر این خانه ها بدلیل 
فرســوده بوده ملک، نیاز به بازسازی 
کامل دارند. دوستی گفت: برای اعطای 

تسهیالت برای بازسازی این خانه ها 
هرمزگان  اســتاندار  نداریم.   مشکلی 
 با اشــاره به صدور ســند در مناطق 
حاشــیه ای و بافت فرســوده استان، 
از ســاکنان این مناطق خواست برای 
دریافت ســند تــا پایان ســال اقدام 
کننــد. وی اظهار داشــت: در حریم 
60متری دریا که 1860 پالک وجود 
دارد که ساکنان از ســال 54 تاکنون 
برای اخذ ســند مشــکل داشتند که 
االن این مشــکل برطرف شد که مردم 
می توانند زودتر نســبت به اخذ سند 
 امالک شــان اقدام نمایند. وی گفت: 
شاخص ها و سرانه ها را در استان قیاس 
کنیم در این ســال ها با قبل از انقالب 
که میزان پیشــرفت ها و بهره مندی 
مردم از زیرســاخت ها مشهود است. 
 استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: در
 دهه فجر امســال 1080 پــروژه با 
 بیش از 364 هزار میلیــارد ریال در 
حوزه های مختلف افتتاح یا کلنگ زنی 
می شود. دوستی اظهار داشت : بزرگترین 
 پارک متانول جهان در هرمزگان افتتاح 

می شود. 
  اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: 
بر پروژه های گازرســانی در استان 
تاکید داریم. گازرســانی شهرک های 
صنعتی هم در برنامه داریم. دوســتی 
افزود: بایستی ســهم ایران از ترانزیت 

بین المللی افزایــش دهیم. در بحث 
ترانزیت، 48 ساعت معطلی بار داشتیم 
که االن مسیرها سبز و زرد شده است 
واز 48ســاعت به سه ساعت کاهش 
یافته است. وی تصریح کرد : جایگاه 
ســوختی را در بندر شــهید رجایی 
جانمایی کرده ایم. دوستی اظهار داشت: 
تجهیزات تخلیه و بارگیری جدیدی را 
در بندر شهید رجایی داریم. وی گفت: 
معاون گچ قابل توجهی داریم که بدلیل 
بدلیل مشــکل در اقتصاد حمل، رقبا 
از ما پیشــی گرفته بودند که اقداماتی 
برای تســهیل صادرات انجام داده ایم. 
اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: 
ترمینال مکانیزه غالت هم در این ایام 
به بهره برداری می رسد. دوستی اظهار 
داشت : چندین محموله های ریلی به 
استان منتقل شده است. وی گفت: بسته 
پروژه های فوالدی را داریم. دوســتی 
اظهار داشت : 180 کالس درس جدید 
در این دولت کلنگ زنی شــده است.

البته بیش از هزار کالس به آموزش و 
پرورش تحویل داده شد. 

  وی گفت: هنرســتان های جوار را 
در اســتان دایر کردیم. هنرستان های 
پاالیشــگاه و فوالد با بیش از چهار 
ونیم میلیــارد تومان تجهیز شــدند. 
اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: 
63 هزار خدمت پزشــکی رایگان در 

اســتان انجام دادیم که نیمی از آن در 
حوزه دندانپزشکی بود و در دهه فجر 
5 اردوی جهــادی ویژه پزشــکی در 
اســتان خواهیم داشت. دوستی اظهار 
داشــت : بیمارســتان مادر و کودک 
در همین دولت به همت پاالیشــگاه 
بندرعباس اجرا شد وبه زودی افتتاح 
می شود. برای بیمارستان میناب و531 
تختخوابی نیز منابع مالی خوبی داشتیم. 
بیمارستان 264 تختخوابی پاالیشگاه 
نفت ســتاره نیز 800 میلیارد تومان 
از ســفر رئیس جمهور اعتبار مصوب 
شد که تاکنون 300میلیارد تخصیص 
یافت وامیدوارم تا هفته دولت ســال 
 آینده بیش از هزار تخت بیمارستانی به 

بهره برداری برسد. 
  وی گفــت: فــاز چهــارم طــرح 
ساماندهی فاضالب به ارزش بیش از 
1300میلیارد تومان شروع می شود. 
پیش از این هم بیش از 2700 میلیارد 
تومان به پروژه های فاضالب تزریق 

شد. استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: 
145هزار نفر در این مدت یک ســاله 
از پروژه های آبرسانی بهره مند شدند. 
دوســتی افزود: هرمــزگان در جذب 
اعتبــارات پروژه هــای عمرانی رتبه 
چهارم کشور را بدست آورده است. وی 
تصریح کرد : از ظرفیت های سیاسی 
مختلف در اســتان استفاده می کنیم و 
خط کشی سیاســی را نداریم. دوستی 
اظهار داشــت : از سفر رئیس جمهور 
به استان، تاکنون برای اصالح تردد از 
مناطق آزاد به سرزمین اصلی پیگیریم. 
وی گفت: مرزبندی بین رسانه ها هم 
 نداریم واز تمام ظرفیت ها اســتفاده 
می کنیم. استاندار هرمزگان خاطرنشان 
کرد: از ایفای نقش مســئولیت های 
اجتماعی صنایع در استان راضی نیستم. 
اقداماتی شده اســت، اما راضی کننده 
نیست. صنایع االن زوری وبا چانه زنی 
اقدام می کنند و نقش مسئولیت های 

اجتماعی شان سیستمایتک نیست  .

استاندار هرمزگان در پاسخ به» دریا « : 

بندرعباسی ها نگران  اجرای نهضت ملی مسکن نباشند

گروه خبر // مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری 
هرمزگان گفــت: 26 پــروژه منابع طبیعی و 
آبخیزداری در ایام اهلل دهه فجر با اعتباری بالغ 

بر 461میلیارد ریال افتتاح می شود .
   بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ ســیدمحمدنور 
موسوی گفت: امســال در ایام دهه فجر 26پروژه 
آبخیزداری، مدیریت رواناب ، نهالکاری در سراسر 
 اســتان به بهره برداری می رســد. وی افزود: این 
پروژه ها با حجم عملیاتی بالغ بر 22 هزار مترمکعب 
 و با ایجاد اشــتغال 4130 نفرروز در راســتای 

 امنیت زیســتی و غذایی  و تولیــد پایدار افتتاح 
می شوند.مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان 
با اشاره به اهمیت اقدامات آبخیزداری تاکید کرد: 
اجرای پروژه های آبخیــزداری و آبخوان داری 
موجب کنترل سیل، تثبیت اراضی، کنترل فرسایش، 
جلوگیری از رسوب پشت سدها، حفاظت خاک، 
تقویت سفره آب زیر زمینی، چشمه ها و قنوات، 
تقویت پوشــش گیاهی، تامین آب شرب دام و 
حیات وحش و تأمین آب برخی روســتاها ودر 
مجموع با اجرای پروژهای آبخیزداری ساالنه 10 

 میلیون مترمکعب به ظرفیت سازه های استان اضافه
 می گردد و در بارندگی های اخیر کنترل سیل نقش 
خود را ایفا کرده است.وی همچنین گفت: در حوزه 
بیابان نیز پروژه های بیابان زدایی با تاثیر برافزایش 
پوشــش گیاهی، کاهش اثرات فرسایش بادی و 
جلوگیری از خســارت به زیر بناهای اقتصادی 
می توانند جلوی بسیاری از خسارات را بگیرند.

 موسوی در پایان با اشاره به اهمیت نهال کاری در 
عرصــه های طبیعی گفت: نهالکاری و مراقبت و 
نگهداری  موجب حفظ و توســعه حدود بیست 

و پنج هزار هکتار از جنگلهای مانگرو اســتان، 
کمک به حفظ پوشش گیاهی موجود در مقابله با 
تغییرات اقلیمی، با اجرای عملیات توسعه جنگل 
 به ســطح جنگل ها و فضای ســبز استان اضافه 

می گردد .

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان  خبر داد

افتتاح پروژه های منابع طبیعی با اعتبار461 میلیارد در دهه فجر

خبری

سرمقاله

رهبر معظم انقالب در دیدار چندروز قبل شان با تولیدکنندگان، کارآفرینان و 
فعاالن عرصه های دانش بنیان، توصیه های مهمی را داشتند که بایستی مورد 
توجه فعاالن این بخش و دولتمردان قرار گیرد. رهبر معظم انقالب اسالمی آینده 
روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به 
اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دالیل 
و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند: حل مشکالت محسوس 
معیشتی و دشواری های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را کاماًل ضروری کرده 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و 
فعالیت هــای ملموس فعاالن عرصه تولید و کارآفرینی گفتند: همانگونه که 
بارها گفته شــده، استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، 
موقعیت جغرافیایی و بین المللی و سیاسی و بخصوص نیروی انسانی، بسیار 
باال و در عرصه هایی استثنایی است و به همین علت، آینده ملت و دورنمای 
پیشرفت ایران بسیار روشن تر از پیش بینی های کنونی است.ایشان نامگذاری 
سال جاری به نام سال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« را تا حدودی ناشی 
از دیدار سال گذشته با فعاالن اقتصادی خواندند و افزودند: نمایشگاهی که 
دو روز قبل بازدید شد، نشان می داد کارهای نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال 
انجام شده، ضمن اینکه سخنان فعاالن اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت 
 اقتصادی کشــور، امیدها و نویدهای خوبی می دهد و شاخص های رسمی 
نیمه اول سال 1401 هم عمدتاً نشان دهنده حرکت و رشد است.رهبر انقالب 
به مسئوالن دولتی حاضر در دیدار بخصوص معاون اول رئیس جمهور گفتند: 
برای پیگیری مطالب و حل گالیه ها و توقعات بحق فعاالن اقتصادی در این 
دیدار، کارگروه هایی با حضور فعاالن اقتصادی تشــکیل دهید و با پیگیری 
مستمر، مشــکالت را عالج کنید که در این صورت، رشد اقتصادی کشور 
هم محقق خواهد شد.ایشــان با اشاره به برخی توقعات تولیدگران از ایشان 
افزودند: البته روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست، اما راه را نشان می دهم 
و با اصرار و تأکید، آنها را دنبال می کنم.رهبر انقالب به تبیین حرف اصلی و 
مهم خود یعنی ضرورت رشد اقتصادی سریع و مستمر پرداختند.عقب ماندگی 
کشور در دهه نود و تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی سالهای این دهه و 
در نتیجه شاخص های منفی در بخش های مختلف، واقعیت مهمی بود که ایشان 
در بیان ضرورت رشد سریع و مستمر اقتصادی، روی آن انگشت گذاشتند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای ضعف های مدیریتی ومسائلی نظیر تحریم ها و تمرکز 
کشور بر مسئله هسته ای و در نتیجه شرطی شدن اقتصاد را از جمله علل مهم 
عقب ماندگی اقتصادی در دهه نود برشمردند.ایشان جبران این عقب ماندگی 
را نیازمند تالش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در ده سال دانستند و 
گفتند: به همین علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را البته توأم با 
عدالت در اولویت قرار دادیم چرا که عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت 
حقیقی صورت نگرفته است، ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم هشت درصد 
قرار داده شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در 5 سال آینده رخ خواهد 
داد.رهبر انقالب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی، همه 
مسئوالن دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و فعاالن اقتصادی را به تمرکز و دقت 
در 4 دلیل عمده فراخواندند.دلیل اول، مشکالت محسوس معیشتی مردم و 
دشواری های موجود در رفاه خانوارها بود.ایشان این مشکالت را دلیل بسیار 
مهمی برای درک ضرورت رشد سریع اقتصادی خواندند و گفتند: رفع فقر و 
مشــکالت معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان، بدون رشد اقتصادی 
عالج پذیر نیست و همه مسئوالن و افراد دارای توانایی های مدیریتی، فکری 
و مالی، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند.ضرورت ارتقای جایگاه ایران 
در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیون ها فارغ التحصیل دو دلیل 
دیگری بود که رهبر انقالب در این زمینه بیان کردند.ایشان گفتند: وجود جواِن 
متخصِص تحصیل کرده افتخار است، اما بیکاری او باعث سرافکندگی است، 
جوان کارآمد تحصیلکرده از کشور، شغل و امکان پیشرفت علمی می خواهد 
و بدون ایجاد شغل برای آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می کنند و طبعاً ایجاد 
شغل برای این مجموعه عظیِم متخصص و توانمنِد جوان، رشد سریع و مستمر 
اقتصادی می طلبد.دلیل چهارم رهبر انقالب در تبیین ضرورت رشد اقتصادی، 
وضع مبهم جمعیت کشــور از لحاظ جوانی در آینده ای نه چندان دور بود.

ایشان گفتند: جمعیت جوان کشور بحمداهلل اکنون خوب است، اما با روند فعلی 
فرزندآوری، آینده جمعیتی از این لحاظ مبهم است. بنابراین باید با رشد سریع 
و مستمر، کشور را ثروتمند کنیم زیرا در روزی که جوان به اندازه کافی نداشته 
باشیم، ثروتمند شدن کشور ممکن نیست.بخش بعدی سخنان رهبر انقالب به 
بیان الزامات و لوازم تحقق رشد اقتصادی اختصاص داشت. الزاماتی که بخشی 
از آنها به مســئوالن، برخی به فعاالن اقتصادی و بخشی هم به مردم مربوط 
می شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در این زمینه »افزایش سرمایه گذاری برای 
تولید« و »ارتقاء بهره وری« را دو رکن مهم و الزام اساســی رشد اقتصادی 
خواندند و گفتند: در برخی بخش ها از جمله چگونگی مصرف منابع طبیعی، 
بهره وری واقعاً پایین اســت.»وجود چشم انداز راهبردی و برنامه بلند مدت 
در دستگاههای اجرایی و حکومتی« الزام دیگری بود که رهبر انقالب به آن 
اشاره کردند و گفتند: مسئوالن معموالً می گویند برنامه های دراز مدت دارند، 
اما اگر داریم نباید دچار روزمرگی و تغییر چند روزه حرفها باشیم، چرا که این 
روزمره گی به همه جا و همه چیز ضربه می زند.»حمایت دستگاههای اجرایی 
از بخش خصوصی« ضرورت دیگری بود که ایشــان به مسئوالن حاکمیتی 
گوشزد کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها 
در اوایل انقالب را خطایی مهم خواندند و گفتند: کشور بدون فعالیت بنگاههای 
خصوصی اداره نخواهد شــد و این بنگاهها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد 
میدان نمی شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود.ایشان سیاست های اصل 
44 را، دقیــق و مورد تأیید عناصر عالقه مند به عدالت اجتماعی خواندند و 
گفتند: برخی برادران خوب و خوش نیت،  به این سیاست ها اعتراض دارند که 
این اعتراض درست نیست، البته در چند دولت، متأسفانه به این سیاست ها به 
درســتی عمل نشد که الزم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط 
کاری، سیاست های کلی اصل 44 اجرایی شود.»ارتقاء دانش و فناوری« دیگر 
الزام مهم رشد اقتصادی بود که رهبر انقالب به آن پرداختند و توجه دانشگاهها 
و مراکز علمی- پژوهشی را به آن جلب کردند.ایشان موفقیت های امروز را 
در بسیاری از بخش ها، ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود پانزده سال قبل 
دانستند و افزودند: جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند 
و تحقق این آرزو را زمینه سازی کنند که پنجاه سال بعد اگر کسی خواست 
از تازه های علم با خبر شــود، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد.»افزایش 
بهره وری« در همه بخشها از جمله در فعالیت نیروها و کارمندان دستگاههای 
دولتی و در چگونگی مصرف منابع طبیعی از جمله آب نیز در بحث الزامات 
رشد اقتصادی، مورد تبیین رهبر انقالب قرار گرفت.ایشان »رقابت پذیر کردن 
کاالها و خدمات« بــا افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول نهایی را از 
دیگر لوازم رشــد اقتصادی کشور برشمردند و گفتند: این مسئله در عرصه 
صادرات اهمیت فراوانی دارد.»بهبود محیط کســب و کار« ششــمین الزام 
دســتیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار بود که رهبر انقالب چندمین بار بر 
آن تأکیــد کردند و گفتند: باید کاری کنیم که مردم بتوانند به راحتی، تولید و 
کســب و کار و داد و ستد کنند.ایشان تصمیم های متناقض و تغییرات مکرِر 
قوانین و مقررات را از جمله موانع بهبود محیط کســب و کار برشمردند و 
افزودند: تصمیم گیری های متناقض را عالج کنید. گاهی دو دستگاه که هر دو 
نیز در جلسه هیئت دولت دور یک میز می نشینند، تصمیم های خالف و متضاد 
یکدیگر اعالم می کنند. همچنین گاهی مقرراتی در دولت اعالم می شود اما 
ناگهان با برخاستن صدایی از مجلس، آن کار که مدتی نیز برای آن برنامه ریزی 
شده، لغو می شود که این اشکال که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، 
باید اصالح شــود.»عالج راه دراز و پر پیچ و خم فرآیندهای اداری« نکته 
دیگری بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای به آن اشــاره کردند و افزودند: در 
زمینه پنجره واحد خدمات کارهای خوبی انجام شده است که در سایر بخشها 
نیز باید گسترش یابد البته مقررات زدایی به معنای مراقبت زدایی نیست.ایشان 
مداخالت ســلیقه ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی را از دیگر موانع بهبود 
محیط کســب و کار دانستند و افزودند: مداخله قانونی در موارد خالف باید 
انجام بگیرد اما مداخالت سلیقه ای و بی مورد و دخالت هایی که برخی نهادها 
بدون الزامات قانونی در کار مردم می کنند باید رفع شود.ایشان اهتمام به تأمین 
مالِی فعالیت های بخش خصوصی را نیز مورد تأکید قرار دادند.رفع موانع در 
واگذاری مدیریت ها به مردم، پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی 
و جلوگیری از واردات بی رویه، ســه الزام دیگری بود که رهبر انقالب برای 

تحقق رشد اقتصادی به آنها اشاره کردند .
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قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس :
روشنایی معابر مسکن مهر بندرعباس تامین می شود

گروه خبر // مسئول شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی هرمزگان گفت : 100هزار 
برنامه عمرانی ، فرهنگی و تبیینی در دهه 

فجر برگزار می شود . 
   حجت االسالم محمد ایمانی مسئول شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی هرمزگان  در جلسه 
تشــریح برنامه ایام اهلل دهه فجر در  نشست 
خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت 
ایام اهلل دهه فجر 44چهارمین سالگرد انقالب 
اســالمی،  اظهار داشت :  100 برنامه اصلی 
و 100هــزار ریز برنامــه  ترکیبی عمرانی ، 
فرهنگی و تبیینی   در قالب 30کمیته در استان 
هرمزگان برنامه ریزی شده است.وی افزود: در 
 سال جاری  عالوه بر  13 شهرستان در  تمام 
شهر ها ،  بخش ها روستاها ، دهستان  جشن 

پیروزی انقالب اســالمی برگزار می شود.
اسالمی  تبلیغات  مسئول شورای هماهنگی 
هرمزگان یادآور شــد : 12بهمن همزمان با 
ورود تاریخی حضرت امام )ره ( به کشــور 
در چهار نقطه از شهر بندرعباس از فرودگاه 
بین الملی بندرعباس با ســخنرانی ســردار 
غالمشــاهی فرمانده منطقه یکم ندســا به 
سمت گلزار شهدا مســیر رژه موتورسواران 
را داریم.حجت االســالم ایمانی گفت: زنگ 
انقالب در مدرسه شاهد شهیده فاطمه نیک 
با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار 
هرمزگان نواخته خواهد شــد.وی همچنین 
اظهار کرد: بــه صدای در آوردن صدای بوق 
کشتی ها و شناور ها در اسکله شهید حقانی 
و قطارها را در راه آهن بندرعباس همزمان 

در سراســر کشــور با اجرای آهنگ ها و 
ســرود های ابتدای انقالب برگزار می گردد.  
به گفته مســئول شورای هماهنگی تبلیغات 
اســالمی هرمزگان ،  در دومین روز از دهه 
فجر برنامه سراسری مراسم مهمانی الله ها 
عطر ، عطر افشانی قبور مطهر شهدا ساعت 
15عصر برگزار می شــود.  حجت االسالم 
ایمانی عنوان کرد: مسیر راهپیمایی 22بهمن 
ماه از مســجد علی ابن ابیطالــب )ع( بلوار 
 ساحلی به سمت نیم دایره پشت فرمانداری 
پیش بینی شــده و در طول مســیر موکب، 
غرفه های برای تبیین دســتاوردهای نظام و 
اقدامات و پیشــرفت های دولت ســیزدهم 
 راه اندازی شــده اســت.وی در ادامه افزود: 
جشن های دهه فجر در بیش از 500 مسجد 

و در محالت هر شهر و روستا ها و دهستان ها 
پیش بینی شــده اســت.به گزارش فارس ، 
اسالمی  تبلیغات  مسئول شورای هماهنگی 
خاطرنشان کرد : از جمله برنامه های دیگر 
جشن، مسابقات ، نشست های تبیینی و کرسی 
ها ی آزاد اندیشی در مساجد و دانشگاه ها 
و توزیع بسته های معیشتی و ارائه خدمات 
رایگان به قشــر های کم برخوردار جامعه 

است . 

 گروه خبر // ســیدفخرالدین هاشــمی در خصوص 
پروژه های قابل افتتاح در ایام اهلل دهه مبارک فجر در 
استان اظهار کرد: ۷2پروژه آموزشی درقالب 24۷کالس 
درس با زیر بنای26 هــزار و۹۳4مترمربع در چهل و 
چهارمین بهار پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران 

در هرمزگان به بهره برداری می رسد .
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ وی با اشــاره به اینکه اعتبار 
پروژه های فضای آموزشی از محل اعتبارات ملی، استانی و 
مشارکت خیرین مدرسه ساز تامین شده است، افزود: برای 
احداث این پروژه ها 342میلیارد تومان هزینه شده است.این 

مسئول ابراز داشت: در حال حاضر214 پروژه مدرسه سازی 
در قالب 897 کالس درس در سراســر استان در حال اجرا 
بوده که از این تعداد 164 پروژه در قالب694 کالس درس با 
مشارکت خیرین مدرسه ساز در حال ساخت می باشد.هاشمی 
همچنین اعالم داشت: پیش بینی می شود در سال 1402 تعداد 
700 کالس درس جدید نیز به مجموع فضاهای آموزشــی 
 استان اضافه شود.وی با اشاره به مشارکت خیرین در حوزه 
مدرسه سازی اظهار کرد: طی یکسال اخیر مشارکت خیرین 
مدرسه ساز در استان 352 میلیارد و500 میلیون تومان بوده 

و در 110 فضای آموزشی مشارکت داشتند .

هرمزگان،  میزبان ۱۰۰هزار برنامه فرهنگی و تبیینی در دهه فجر 

مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان  خبر داد 

بهره برداری از ۷۲ پروژه فضای آموزشی در دهه فجر

  
آگهی تغییرات

شركت سهامی خاص صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی استان هرمزگان به شناسه ملی 10862069304 و به شماره ثبت 9834 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ1401/10/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از 
توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی ثبت شده به شماره 81046 و شناسه ملی 10101257100 به نمایندگی خانم مریم محمد زاده ایسینی به شماره ملی 
3391542330 به سمت رئیس هیئت مدیره شركت خدمات صیادی بندر حسینه ثبت شده به شماره 50 و شناسه ملی 10980138470 به نمایندگی آقای 
ابراهیم پورعبداله به شماره ملی 3430020085 به سمت عضو هیئت مدیره شركت تعاونی مرغداران جوان میناب ثبت شده به شماره 1185 و شناسه ملی 
1080004060 به نمایندگی آقای حسین اسمعیل نژاد به شماره ملی 3421077975 به سمت عضو هیئت مدیره شركت دام و طیور سپید بستک ثبت شده 
به شماره 115 و شناسه ملی 10860048166 به نمایندگی آقای احمد نور حاجی نیا به شماره ملی 3489637054 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه 

شركتهای تعاونی روستایی خلیج فارس استان هرمزگان ثبت شده به شماره 11366 و شناسه ملی 10800137596 به نمایندگی آقای سجاد مهدیان فر به شماره ملی 6309974653 به سمت 
عضو هیئت مدیره اتحادیه شركت های تعاونی روستایی بندرعباس ثبت شده به شماره 85 و شناسه ملی 10800006922 به نمایندگی آقای علی طبسی به شماره ملی 3391455187 به 
سمت عضو هیئت مدیره )عضو علی البدل( شركت تعاونی تولیدی روستای دهنگ ثبت شده به شماره 90 و شناسه ملی 10860036267 به نمایندگی آقای محسن نامی به شماره ملی 
3489574605 به سمت عضو هیئت مدیره )عضو علی البدل( آقای رضا سلیمی به شماره ملی 3391722495 سمت مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره( . شناسه آگهی )1449981( 
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  گروه خبر // نماینده مردم شــرق هرمزگان گفت: پیگیری ها 
برای آوردن شمار بیشتری از پرونده های مالیاتی شرکت های فعال 
در هرمزگان به استان در جریان است تا عواید حاصل از آن صرف 
توســعه استان شود .  حسین رییسی نماینده مردم شرق هرمزگان 
در مجلس در گفت و گویی رسانه ای با اشاره به اهمیت و جایگاه 
اســتان هرمزگان در اقتصاد ملی و نیز نگاه کالن کشور به توسعه 
سواحل مکران، اظهار کرد: هرمزگان از معدود استان هایی است که 
همواره مازاد درآمدهای تکلیفی مالیاتی را به خزانه واریز کرده است 
و انتظار این است که حکم قانونی در خصوص بازگشت 50 درصد 
مازاد درآمد مالیاتی به استان ها به درستی اجرایی شود.وی با بیان 
این که استان هرمزگان به لحاظ موقعیت اقتصادی از جایگاه ویژه ای 
در کشور برخوردار است اما متناسب با این نقش و جایگاه نتوانسته 
به توسعه برسد، خاطرنشان کرد: طی تمامی سال های اخیر، استان 
هرمزگان بیش از عدد تکلیفی، مالیات به خزانه واریز کرده است و 
این نشان دهنده موقعیت خاص این استان و جایگاه آن در اقتصاد 
ملی اســت که همواره در رتبه باالیی در زمینه وصول درآمدهای 
مالیاتی کشور برخوردار بوده است.رییسی افزود: پیگیری ها برای 
انتقال شمار بیشــتری از پرونده مالیاتی شرکت هایی که در استان 
هرمزگان فعال هســتند به استان در جریان است و همین دو هفته 
پیش نیز شخصا پیگیر این موضوع از رییس سازمان امور مالیاتی 
کشور بودم که وی قول داد تا بزودی چند پرونده دیگر نیز به استان 
منتقل شود اما در برخی موارد برخی شرکت ها دارای پروژه های  
متعددی در چند استان کشور هستند که در این زمینه نیز قرار شد تا 
عدالت در زمینه توزیع این پرونده ها رعایت شود.به گزارش فارس، 
 این عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس در بخش دیگری از این 
گفت و گو عنوان داشــت: در زمینه توســعه سواحل مکران نظام 
نگاه ویژه ای به ظرفیت های این مناطق برای توسعه کشور دارد و 
 لذا مناطق شرقی استان هرمزگان نیز در این مبحث بخصوص در 
زمینه های شــیالت، گردشگری، کشاورزی و توسعه صنایع نفتی 
مورد برنامه ریزی قرار گرفته اند و بخصوص در زمینه کشاورزی 
به اهتمام بیشتری برای بهره مندی از ظرفیت های انبوه این مناطق 

داریم تا اقتصاد این حوزه بیش از پیش تقویت شود .

گروه خبر //  نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: 
جشن های دهه فجر توســط مردم برگزار شود. 
نهادهای فرهنگی و حاکمیتی تســهیل کننده 

باشند .
   حجت االسالم محمد عبادی زاده در آئین نواختن 
زنگ انقالب که در مدرســه شــهیده فاطمه نیک 
بندرعباس برگزار شــد، ضمن گرامیداشــت دهه 
مبارک فجر، اظهارداشت: انقالب اسالمی ریشه در 
اسالم و ریشــه در مردم دارد و استحکام درخت 
انقالب اسالمی به واســطه متکی بودن به این دو 

مولفه است.
   وی، با ذکر این نکته که بســیاری از انقالب های 
دنیا مدتی پس از پیروزی نابود شدند، عنوان کرد: 

بســیاری از انقالب های دنیا فقــط در کتاب های 
تاریخی اسمی از آن ها باقی مانده است؛ اما انقالب 
اسالمی ایران به واسطه متکی بودن به اسالم و مردم 
پس از گذشت حدود نیم قرن هنوز سرزنده است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان، ماموریت جوانان و 
نوجوانان جمهوری اسالمی ایران را تاریخی دانست 
و خطاب به دانش آموزان، تصریح کرد: پدران شما 
بساط حمکرانی شاهنشاهی را برچیدند و حاضر 
بودند در برابر دشمنان شهید شوند تا تمامیت ارضی 

ایران و انقالب اســالمی حفظ شود و امروزه شما 
دانش آموزان باید ادامه دهنده راه آن ها باشید.

حجت االسالم عبادی زاده، انقالب اسالمی را یک 
جریان تاریخ ســاز دانســت و ابراز کرد: انقالب 
اسالمی امروز به عنوان طلیعه دار و پرچم دار جهان 
اسالم اســت به همین جهت ماموریت جوانان و 
نوجوانان نیز در بعد جهانی تعریف می شود که باید 
همه برای حل چالش ها وارد میدان شــوند.وی، با 
بیان این نکته که حضور پرشــور مردم در صحنه، 

زنده و جاری بودن انقالب اسالمی را نشان می دهد، 
مطرح کرد: امروز نســل جدید انقالب اســالمی 
شعارهایی نظیر، مبارزه با استکبار جهانی و حمایت 

از مستضعفان عالم را دنبال می کند.
  به گزارش مهر، امام جمعه بندرعباس، ضمن تاکید 
بر برپایی جشن های انقالب اسالمی توسط مردم، 
گفت: دشمنان انقالب اسالمی، پیام مردم ایران در 
22 بهمن را دریافت خواهند کرد و برای رسا شدن 
هر چه بیشتر این پیام باید جشن های دهه فجر به 

صورت مردمی و توسط اقشار مختلف مردم برپا 
شود و نهادهای فرهنگی و حاکمیتی تسهیل کننده 

این امر باشند .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

جشن های دهه فجر توسط مردم برگزار شود

گروه خبر // همزمان با لحظه تاریخی ورود بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران به میهن، بوق ناو شهید رودکی 

در آب های تنگه هرمز به صدا در آمد .
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ همزمان با لحظه تاریخی ورود 
حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی 
ایران به میهن اسالمی، بوق ناو شهید رودکی در آب های 
تنگه هرمز به صدا در آمد و بانگ اهلل اکبر طنین انداز شد.

سردار عباس غالمشاهی فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی 
سپاه گفت: افق آینده ما در اقیانوس های دور و آب های 

آزاد با این ناو اقیانوس پیما و دیگر ناو های نیروی دریایی 
سپاه رقم می خورد.ســردار غالمشاهی گفت: ناو شهید 
رودکی اقیانوس پیما است و می تواند در آب های آزاد و 
اقیانوس ها دریانوردی کند و همه مولفه های رزم نیروی 
دریایی ســپاه در این ناو وجود دارد.او گفت: در این روز 
غرورآفرین، جشنواره حضرت علی اکبر )ع( و مراسم روز 
جوان )سرباز( نیز بر روی عرشه ناو شهید رودکی برگزار 
می شود و ویژه برنامه های دهه مبارک فجر را از روی این 

ناو اقیانوس پیما آغاز می کنیم .

به صدا درآمدن بوق ناو شهید رودکی و طنین بانگ اهلل اکبر در تنگه هرمز 

تداوم پیگیری برای انتقال پرونده مالیاتی 
شرکت ها به هرمزگان 
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مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

  

  

)آگهی مزایده نوبت اول(
اجرای احكام حقوقی دادگستری پارسیان به موجب پرونده های اجرایی 0100083 و 0100084 و0100085 و 0100086و 0100087 و 0100088 
و 0100094 محكوم علیه شركت عمران ابنیه هرمز محكوم است به پرداخت جمعا مبلغ 1775668471 ریال به عنوان كل مطالبات كارگری در 
حق محكوم لهم بنامهای 1- عبدالسالم حجوم رسمار 2- عارف نرمان 3- خیراله شیبانی 4- حسن بلو 5- احمد مینائی 6- جابر شجاعی 7- مراد 
دادخواه پورده و پرداخت نیم عشردولتی در حق دولت گردیده است لذا نسبت به مزایده یكدستگاه دیزل ژنراتور فوتون چینی وارد شده توسط 

شركت ایرانی كشتیران ، بدون باطری ، با حداقل 5 سال كاركرد با توان kva 50 و خروجی 3 فاز اقدام می نماید .
موضوع مزایده  به شرح ذیل : یكدستگاه دیزل ژنراتور فوتون چینی با مشخصات فوق مبلغ پایه 770000000 ریال .

 وقت انجام مزایده روز یكشنبه 1401/11/30 ساعت 9 صبح می باشد . 
محل مزایده در دفتر اجرای احكام حقوقی دادگستری پارسیان می باشد .

مال موضوع مزایده فعال توقیف می باشد وبا شرایط ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد .
1- فروش نقدی است و ده درصد مبلغ قیمت بصورت نقدی به حساب 2171295501005سپرده دادگستری پارسیان پرداخت والباقی مبلغ حداكثر ظرف یک ماه می باشد .2

2-  اجرای احكام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
3- مبلغ مزایده از مبلغ پایه شروع می شود و باالترین پیشنهاد برنده خواهد بود در صورتیكه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده 
خودداری نماید مسئول كسر احتمالی قیمت و خساراتی كه از تجدید مزایده حاصل می شود خواهد بود . و متقاضیان شركت در مزایده برای كسب اطالع بیشتر می توانند به 

اجرای احكام حقوقی دادگستری پارسیان مراجعه نمایند .
حمید توکلی- مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پارسیان 

آگهی تغییرات
 شــركت سهامی خاص صندوق حمایت از توسعه بخش كشــاورزی استان هرمزگان به شناسه ملی 10862069304 و به شماره ثبت 9834 به 
 استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1401/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
27 /1398/09 سرمایه شركت از مبلغ 495.475.010.000 ریال به مبلغ 557.828.890.000 ریال منقسم به 55.782.889 سهم 10.000ریالی با نام 
از طریق صدور سهام جدید از محل پرداخت نقدی بموجب گواهی شماره 1/4112/012 - 1401/10/08 بانک كشاورزی شعبه سازمان جهاد 

بندرعباس افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . شناسه آگهی )1449980( 
         اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

 گروه خبر // اولین جشــنواره قصه گویی استانی، 
ســیمرغ قصه های فجر در کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شهرستان بستک برگزار خواهد 

شد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، پروین پشتکوهی مدیرکل 
کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان اســتان 
هرمزگان با اعالم این خبر گفت: این جشنواره با هدف 
ترویج و توسعه فرهنگ قصه گویی و توجه به فرهنگ 
ها، هویت ایرانی، اســالمی و احیای سنت های اصیل 
بومی و محلی با شعار آینده ساختنی است در حال اجرا 
است.پشتکوهی افزود: قصه گویی ابزاری مهم و تاثیرگزار 
در رشــد و پرورش خالقیت، افزایش اعتماد به نفس، 
 تقویت و پرورش قدرت بیان و عواطف کودکان است که 
می توان بسیاری از آموزه های تربیتی، فرهنگی و احیای 
ســنت های اصیل بومی را از طریق قصه به کودکان و 
 نوجوانان آموخت، در همین راســتا اولین جشــنواره

قصه گویی اســتان در شهرســتان بســتک در حال 

برگزاری است و این جشــنواره در سال های آتی نیز 
در شهرســتان های دیگر استان برگزار خواهد شد.وی 
عنوان کرد: مدیر اجرایی ولی بستان فرماندار شهرستان 
بستک و دبیرخانه این جشنواره کانون پرورش فکری 
مرکز بســتک می باشــد.زهرا رحمانی مسئول کانون 
پــرورش فکری مرکز بســتک و مســئول دبیرخانه 
 جشنواره در خصوص شیوه اجرایی این جشنواره گفت: 
قصه گویان و عالقمندان گروه ســنی نوجوان »12 تا 
18 ســال« و بزرگساالن» 18 سال« به باال می توانند 
جهت شرکت و ثبت نام در این جشنواره به مراکز کانون 
پرورش فکری سراســر استان مراجعه کنند، سپس تا 
تاریــخ 10 بهمن بعد از دریافت و جمع آوری قصه ها 
توسط مســئوالن مراکز کانون پرورش فکری سراسر 
اســتان ، آثارداوری خواهد شد و دو قصه گوی برتر 
را به دبیرخانه جشــنواره معرفی خواهند شــد، و تا 
تاریخ 15 بهمن ماه داوران این جشــنواره، قصه های 
رســیده به دبیرخانه را داوری خواهند کرد.وی افزود 

:داوران این جشــنواره ســلیمان بنی هاشمی، طاهره 
مسافری کارشــناس ادبی کانون استان و فاطمه رشید 
مربی فرهنگی کانون بســتک می باشند.رحمانی اعالم 
کرد: پس از رای هیئت داوران از 12 نفر برگزیده این 
جشنواره در تاریخ 19بهمن ماه طی مراسمی به صورت 
حضوری با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی در 

اختتامیه این جشنواره تقدیر می شود.
  گفتنی اســت قصه گویان برگزیــده طی تاریخ 19 
و 20 بهمــن ماه طــی برنامه ای تحت عنوان »ســفر 
ســیمرغ قصه گوها« به مناطق مختلف شهرســتان 
 بســتک ســفر خواهند کــرد و با برگزاری جشــن 
قصه گویی برای کودکان شــهر و روستای شهرستان 
بســتک شــادی و نشــاط را به آن رقــم خواهند 
زد.  الزم به ذکر اســت؛ این جشــنواره با مشارکت و 
همکاری فرمانداری ، اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
و شهرداری های شهرســتان و اداره آموزش وپرورش 

شهرستان بستک برگزار خواهد شد .

از ویژه برنامه های دهه مبارک فجر ؛ 

جشنواره سیمرغ قصه های فجر در بستک برگزار می شود

   

 گروه خبر // ویژه برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان هرمزگان به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی اعالم شد . 
  بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛  ویژه برنامه های گرامیداشــت چهل و 
چهارمین سالگرد شکوهمند انقالب اسالمی ایران با شعار ))ایران استوار، 
44 ســال افتخار(( از 12 بهمن همزمان با زنگ انقالب در مراکز کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان هرمزگان آغاز و تا 22 بهمن 
ادامه دارد.پروین پشــتکوهی مدیرکل کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اســتان هرمزگان ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجرگفت: 
انقالب اسالمی ایران، تجلی شکوه مند حماسه و سرافرازی ملتی است که 
با فریادشان آزادی خواهی و استقالل طلبی را در گوش و جان جهانیان 

طنین  انداز کرد.
  وی افزود: دهه مبارک فجر فرصت مناســبی است که نسل های جوان 
و نوجوان این مرز و بوم با پاسداشــت این ایام اهلل ،یاد و خاطره شهیدان 
راه آزادی و اســتقالل ایران را همواره در جهــان گرامی بدارند.  وی با 
اشــاره به تاکید رهبر انقالب به جهاد تبیین به ویــژه نوجوانان با تولید 
محتوای مناسب گفت: با برگزاری جلسه های هماهنگی و برنامه ریزی 
که بــا اعضای کمیته کودک و نوجوان برگزار شــد، برنامه هایی ویژه و 
محتواهای مناســب برای این ایام در نظر گرفته شده است و برنامه های 
دهه فجر امسال باشــکوه تر برگزار خواهد شد.مدیرکل کانون استان از 
اهتزار پرچم مقدس جمهوری اســالمی ایــران، حضور کاروان کتابخانه 
ســیار هرمزگان و کرمان با اجرای برنامه های شــاد فرهنگی در بیش 
 از 15 روستای کم برخوردار،برپایی نمایشگاه مادرانه،برگزاری جشنواره 
قصه های سیمرغ فجر، فراخوان قهرمان من، امضای تفاهم نامه و افتتاح 
خانه محیط زیســت در مراکز فرهنگی و هنری، برپایی نمایشــگاه آثار 
اعضاء، میزخدمت فرهنگی و نمایشــگاه کتاب در راهپیمایی 22 بهمن و 
بیش از80 برنامه متنوع فرهنگی، هنری و ادبی در مراکز کانون پرورش 

فکری در ایام مبارک دهه فجر خبر داد .

با شعار ایران استوار ، ۴۴ سال افتخار ؛ 

ویژه برنامه های دهه مبارک فجر 
کانون هرمزگان اعالم شد

خبری

 شهرداری تازیان پایین در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 40 مورخ 1401/11/09 
 شورای اســامی شهر تازیان نســبت به فروش 25 قطعه زمین مســکونی واگذاری 
بنیاد مسکن شهرستان بندرعباس واقع در فاز سوم شهرک ولیعصر از طریق مزایده عمومی بر اساس قیمت پایه کارشناسی درج 

شده اقدام نماید . متقاضیان خرید می توانند جهت دریافت فرم مزایده به سامانه ستاد به آدرسsetadiran.ir اقدام نمایند .

آگهی مزایده

روابط عمومی شهرداری تازیان پایین

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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 گروه خبر // استاندار هرمزگان با بیان 
اینکه بهمن، رمز اتحاد یک ملت تاریخی 
است، گفت: ایرانیان در تالطم کهن این 
فالت زیبا، هویت و اســتقالل خود را 
حفظ کــرده و در کوره گداخته تاریخ، 

وجدان جمعی خود را شکل دادند . 
   مهدی دوســتی همزمــان با آغاز دهه 
مبــارک فجر و آیین زنــگ انقالب در 
هرمزگان اظهار کرد: این وجدان زیبا به 
عنوان گرانمایه ترین سرمایه ی هر کدام از 
ساکنین این فالت کهن، مهمترین دارایی 

فرد به فرد ایرانیان است.وی تصریح کرد: 
پهلواناِن شــاهنامه  فردوسی، رند حافظ، 
عارف مولــوی، عالم بیرونــی و وطن 
دوســتی امیران کبیر تاریخمان در وجود 
هر ایرانی زنده و پاینده است.اســتاندار 
هرمزگان بیان کرد: انقالب اسالمی سال 
57 بعد از گذشت 44 سال همچنان یکی 
از مهمترین مقاطع تاریخ پرافتخار ایران 
و لحظه ای سرنوشــت ساز در یک رنگی 
این ملت بزرگ اســت.وی اظهار کرد: 
گرامیداشت یاد انقالب اسالمی که به مدد 

خیل عظیمی از شــهروندان این سرزمین 
از زنان، مــردان، جوانــان و نوجوانان، 
روستائیان و شهرنشــینان، دانشگاهیان، 
صنعتگران، کارگــران و کارمندان محقق 
شد، یادآوری چندباره لحظه ای است که 
ایرانیان با هر گرایش و عقیده ای، قدرت 
جمعی خود را در تعیین سرنوشت مشترک 
بنا نهادند.دوستی گفت: امروز از هر زمان 
دیگری برای موفقیت و اســتقالل ایران 
به وحدت و همدلی نیازمندیم، ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی ایران به عنوان 
یک جشــن ملی، می تواند زمانی برای 
همدلی باشد.وی افزود: اینجانب ایام اهلل 
دهه فجر و گرامیداشت چهل و چهارمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی را به 

مردم شریف و شــهیدپرور هرمزگان که 
روحیه استکبار ستیزی شان زبانزد است، 
تبریک و تهنیت عرض می کنم و به عنوان 
نماینــده دولت و خدمتگــزار مردم در 
استان با همراهی مجموعه مدیران تالش 
 داریم با ســرلوحه قرار دادن فرمایشات 
رهبر معظم انقالب در مسیر عینیت بخشی 
به »پیشرفت عدالت محور« گام برداشته و 
با ارتقای جایگاه هرمزگان به عنوان دروازه 
پیشــرفت ایران، در حوزه های معیشت، 
رفاه و اشــتغال عامه تاثیرگذار باشیم.به 
گزارش ایرنا، همزمان با آغاز دهه فجر، 
زنــگ انقالب در مــدارس هرمزگان به 
 صــدا درآمد و بانگ پیــروزی در پهنه 

خلیج فارس طنین انداز شد .

گروه خبر// اداره کل تامین اجتماعی 
اســتان هرمــزگان رتبــه برتر در 
ادارات  مردمی  ارتباطات  ارزیابی های 
کل سازمان تامین اجتماعی کشور را 

به خود اختصاص داد . 

    بــه گزارش خبرنگار دریا ؛  اداره کل 
تامین اجتماعی استان هرمزگان توانست 
مجدداً رتبه برتــر در ارزیابی صورت 
گرفته از پاسخگویی و پیگیری مطالبات 
و درخواســت هــای مردمــی که در 

بسترهای سامانه ارتباطات مردمی، تلفن 
گویای 1420، مرکز سامد و مراجعات 
مردمی در ســه ماهه سوم سال 1401 
انجام شده اســت را به خود اختصاص 

دهد. 

    قابــل ذکر اســت؛ در ارزیابی دوره 
گذشته نیز استان هرمزگان توانست رتبه 
برتر را در بین ادارات کل تامین اجتماعی 
 سراســر کشــور به خــود اختصاص 
دهد. همچنین اداره کل تامین اجتماعی 
اســتان هرمــزگان بــا برنامه ریزی و 
تمهیدات انجام شده در یک سال گذشته 
توانســته است رتبه برتر کشور را از آن 

خود کند .

استاندار هرمزگان:   

بهمن ، رمز اتحاد یك ملت تاریخی است

گروه خبر// مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
از بهره برداری 15 پروژه آبرسانی همزمان با دهه فجر 

انقالب اسالمی خبر داد .
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور با 
تبریک فرا رســیدن 44 امین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی  با بیان اینکه شــرایط فعلی کشور با پیش از 
انقالب قابل قیاس نیســت، افزود: تــا پیش از انقالب 
اسالمی شــرایط حاکم بر کشــور به گونه ای بود که 
 شــاهد توسعه ای در کشــور نبودیم و مردم امیدی به 
سیاســت های آن نداشتند.وی ادامه داد: قطار توسعه و 
پیشــرفت ایران پس از انقالب فزونی گرفت و علیرغم 
موانعی که دشمن سد راه انقالب گذاشت، قطار توسعه 
انقالب هیچ گاه متوقف نشد و مردم شاهد رشد و توسعه 
در همه جنبه ها شدند.به گفته مدیرعامل آب و فاضالب 
 هرمزگان در حوزه آبرســانی نیز تــا پیش از انقالب 
توسعه ای رخ نداده بود و هر آنچه که االن داریم از برکت 
نظام انقالب اسالمی است بطوریکه رشد و توسعه چه در 
بخش شــهری و چه در بخش روستایی قابل قیاس با 

پیش از انقالب نیست.وی ادامه داد: درصد برخورداری 
مناطق روســتایی از آب پایدار 89 درصد است که این 
توسعه و رشد از برکت انقالب اسالمی است و باید به آن 
ببالیم.حمزه پور در ادامه با بیان اینکه دولت سیزدهم که 
نمونه مثال زدنی یک دولت انقالبی است، گام های مثبتی 
در راستای تحقق شــعار خود و رسیدگی به محرومان 
برداشته است، افزود: این دولت در حوزه آبرسانی نگاه 
مثبتی دارد و تکمیل 15 پروژه نیز با حمایت های ویژه 
اســتاندار هرمزگان محقق شده اســت که مردم استان 
 هرمزگان در ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی از آن 
 بهــره مند مــی شــوند.وی اعتبار هزینه شــده برای 
پروژه های قابل افتتاح دهه فجر را 2 هزار و 336 میلیارد 
ریال عنوان کرد و افزود: از مجموع پروژه های تکمیل 
شده 14 پروژه در بخش آبرسانی و یک پروژه در بخش 
فاضالب به بهره برداری می رســد.به گفته مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان همزمان با دهه فجر 
انقالب اســالمی 5 پروژه در شهرستان بندرعباس، 2 
پروژه در شهرســتان بندرلنگه، 2 پروژه در بندرخمیر 

و در شهرستان های رودان، بشاگرد، سیریک، بستک، 
میناب و حاجی آباد هر کدام یک پروژه به بهره برداری 
می رســد.حمزه پور تصریح کرد: با بهره برداری از این 
پروژه ها وضعیت آب مــورد نیاز جمعیتی بالغ بر 12 
هزار و 500 نفر در هرمزگان بهبود می یابد.وی همچنین 
ابراز امیدواری کرد: بهره برداری از پروژه های آبرسانی 
در دهه فجر بتواند بخشی از خواسته های مردم وفادار 
به انقالب اسالمی را جامه عمل بپوشاند.مدیرعامل آبفا 
در پایان گفت: شرکت آب و فاضالب هرمزگان نیز هم 
راستا با سیاست های انقالب اسالمی هر آنچه در توان 
دارد را برای خدمت به مردم انجام خواهد داد تا شاهد 

توسعه روزافزون در این حوزه باشیم .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:

۱5 پروژه آبرسانی هرمزگان در دهه فجر افتتاح می شود

  گروه خبر // شــرکت پاالیش نفت بندرعباس 
رتبه ســوم شــاخص فروش بیست و پنجمین 
همایش ملی معرفی شرکتهای برتر اقتصاد ایران 

IMI -100 را کسب کرد .
       بــه گــزارش خبرنــگار دریــا  ؛ در ایــن 
رتبه بندی که براســاس گزارش مالی سال 1400 
شرکت ها انجام شــد، 500 شرکت برتر از سوی 

ســازمان مدیریت صنعتی مورد تجزیه و تحلیل 
مالــی و اقتصادی قرار گرفتند که بر این اســاس 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس رتبه سوم فروش 
شرکتهای برتر را کسب کرد.بر اساس این گزارش 
در این مراسم که جمعی از مدیران شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس حضور داشــتند، لوح تقدیر رتبه 
سوم شاخص فروش بیســت و پنجمین همایش 

ملی معرفی شرکتهای برتر اقتصاد ایران به مهندس 
اسحاق جعفری رئیس هیئت مدیره شرکت پاالیش 

نفت بندرعباس اهداء شد.   
   مدیرعامل شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس 
گفت: با تالش های کارکنان این شرکت برای تولید 
مســتمر و بدون وقفه فرآورده های نفتی باکیفیت، 
این شرکت بر اساس صورتهای مالی سال 1400 
موفق شــد در بین 500 شرکت، رتبه سوم فروش 

کشور را کسب کند.
  دکتر هاشم نامور افزود: شــرکتهایی که در بین 
500 شــرکت برتر قرار گرفته انــد، بنگاه های 
بزرگ اقتصادی کشور هستند که تاثیرگذاری آنها 
بر اقتصاد ملی بــا توجه به عوامل اقتصادی مانند 
اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و در نتیجه افزایش 

تولید، باال است.
  بر اســاس این گزارش در این همایش شرکتهای 
برتر اقتصاد ایران بر اســاس 32 شاخص مختلف 
رتبه بندی شده اند که این شاخص ها در هفت گروه 
اندازه و رشد، ســودآوری و عملکرد، بهره وری، 
صادرات، نقدینگی، بدهــی و بازار در نظر گرفته 

شد .

جایگاه برتر شرکت پاالیش نفت بندرعباس در بخش فروش اقتصاد ایران
 لوح تقدیر رتبه سوم شاخص فروش بیست و پنجمین همایش ملی معرفی شرکت های برتر اقتصاد ایران

 به مهندس اسحاق جعفری رئیس هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت بندرعباس اهداء شد

 گروه خبر// بــا حکم معاون فرهنگی، اجتماعی 
و امور استان های سازمان تامین اجتماعی، رئیس 
کمیته اجرایی مســابقات قرآنی سازمان تامین 

اجتماعی کشور منصوب شد .
   به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ عباس اکبری مدیر 
کل تامین اجتماعی استان هرمزگان با حکم دکتر احمد 
اسفندیاری معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان های 
ســازمان تامین اجتماعی به عنوان رئیس کمیته اجرایی 
مسابقات قرآنی کارکنان سازمان تامین اجتماعی سراسر 

کشور انتخاب شــد. در حکم صادره آمده است: جناب 
آقای اکبری، مدیرکل تامین اجتماعی  استان هرمزگان. 
 در اجرای دســتورالعمل مدیرعامل سازمان با موضوع 
» بیست و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 
سازمان تامین اجتماعی«، به موجب این حکم به عنوان 
»رئیس کمیته اجرایی« مرحله نهایی بیست و چهارمین 
دوره مسابقات قرآن کریم تعیین می گردید تا با همفکری 
و همکاری ســایر اعضای کمیته در راســتای برگزاری 
هر چه باشکوه تر مسابقات اقدام نمایید.قابل ذکر است؛ 
بیســت و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 
کارکنان و خانواده ســازمان تامین اجتماعی کشور اول 
 تا چهارم اســفند ماه به میزبانی استان هرمزگان برگزار 
می شود. همچنین این مسابقات با حضور بیش از 400 
نفر از کارکنان و خانواده کارکنان سازمان تامین اجتماعی 
برای نخستین بار در استان هرمزگان برگزار خواهد شد. 
اضافه می شود؛ بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآنی 
سازمان تامین اجتماعی در چهار بخش قرائت تحقیق، 
قرائت ترتیل، مفاهیم و حفظ قرآن شامل حفظ کل، حفظ 
20جزء، حفظ 10 جزء و حفظ پنج جزء در بندرعباس 

برگزار خواهد شد . 

گروه خبر // مدیرکل ورزش و جوانان 
اســتان هرمزگان از برگزاری همایش 
بزرگ پیاده روی خانوادگی شهرستان 
بندرعباس همراه با پخش زنده از شبکه 

سوم سیما خبر داد .
   به گزارش خبرنگار دریا  ، مظفر خادمی 
نسب با اعالم این مطلب گفت: همایش 
بزرگ پیــاده روی خانوادگی با هدف 
توســعه ورزش همگانی و ایجاد نشاط 
در جامعه ســاعت 7 صبح روز جمعه 
)14بهمن ماه( از  محل پشت فرمانداری 
) نیم دایره(تا بوستان غدیر)زیرپرچم( به 
مسافت دوونیم کیلومتر برگزار می شود.

وی با اشاره به پخش مستقیم این برنامه 
از شبکه سوم سیما اظهار کرد: در حدود 
دو ساعت همایش پیاده روی خانوادگی 
شهرســتان بندرعباس به صورت زنده 
از شبکه سوم ســیما پخش می شود و 
پیاده روی بــزرگ خانوادگی عالوه بر 

 ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین هم 
استانی ها، فرصت بسیار مناسبی برای 
شناســاندن ظرفیت های بندرعباس در 
حوزه های مختلف گردشگری، تاریخی، 
تفریحی اســت. متولی ورزش وجوانان 
استان توسعه زیرســاخت ها را یکی از 
اساسی ترین و مؤثرین اقدامات در حوزه 
ورزش و جوانان دانســت وبیان داشت: 
باشکوه تر  برگزاری هرچه  برای  امسال 
جشــن پیروزی انقالب نیــز 51پروژه 
ورزشــی، تجهیز خانه هــای ورزش 

روستایی و بیش از 473 برنامه فرهنگی 
ورزشی از جمله همایشهای پیاده روی 
خانوادگی و برنامه های فرهنگی ورزشی 
متنوعی در سراسر استان برگزار خواهد 
شد.خادمی نسب با اشاره به فرارسیدن 
والدت حضــرت علــی )ع(  روز پدر  
 ابراز کرد: در این همایش 44 دوچرخه 
حرفه ای،44 بسته ورزشی و دیگرجوایز 
ارزنده ای به شــرکت کنندگان در این 
مراســم اهدا خواهد شــد و همایش 
بزرگ پیــاده روی خانوادگــی  نیز به  
همین مناسبت برنامه ریزی شده است.
وی بیان کــرد: عالقمندان به حضور در 
 همایش بزرگ پیاده روی و شرکت در 
قرعه کشی جوایز ارزنده آن می توانند 
نســبت به به دریافت تعرفه رایگان این 
همایــش از مجموعه های ورزشــی 
تختی،حجاب، هفت تیر،خلیج فارس و 
پایگاههای بسیج و مساجد اقدام نمایند .

با حکم معاون فرهنگی ، اجتماعی و امور استان های سازمان تامین اجتماعی

رئیس كمیته اجرايی مسابقات قرآنی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان خبر داد

پخش مستقیم همايش پیاده روی خانوادگی بندرعباس از شبکه سوم سیما

در ارزیابی های ارتباطات مردمی

اداره کل تامین اجتماعی استان هرمزگان برتر شد


