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زمینه اتصال همه کاربران هرمزگانی به شبکه ملی
 اطالعات فراهم شد

اجتماعي فرهنگي،  سياسي،  روزانهم 

پرداخت بیمه بیکاری به ۱۰ رسته شغلی 

آسیب دیده از کرونا

مدیرکل تعاون, کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: بر اســاس 
شیوه نامه اجرایی دســتورالعمل مشترک معاونت روابط کار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان تامین اجتماعی به ۱۰ رسته 
شغلی که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده اند، بیمه بیکاری 

پرداخت می شود.
هادی ابراهیمی در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: طبق شیوه 
نامه صرفا بیکاران غیرارادی مشمول قانون کار که بیمه شده تامین 
اجتماعی و مشــمول قانون بیمه بیکاری هســتند از مزایای بیمه 

بیکاری می توانند بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه بیکاران مشــمول قانون بیمه بیکاری ناشی از 
حوادث غیر مترقبه ثبت نام شــده در سامانه بیمه بیکاری براساس 
رســته های شغلی ۱۰گانه مصوبات ســتاد ملی مبارزه با کرونا می 
توانند تا ســه ماه یعنی اســفند۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ بیمه 
بیــکاری دریافت کننــد، تصریح کرد: چنانچه بیــکاری این گونه 
متقاضیان بیش از زمان یاد شــده به طول بیانجامد، باید در کمیته 
های دو نفره و اســتانی بیمه بیکاری اســتانها مورد بررسی مجدد 
قرار گیرد.  وی افزود: درصورت تایید غیرارادی بودن بیکاری آنان 
با ادامه بیمه بیکاری آنان موافقت خواهد شــد و ســایر متقاضیان 
مشــمول قانون کار که به عللی خارج از بیکاری ناشــی از شیوع 
ویروس کرونا مانند اتمام قرارداد، اتمام پروژه ، اخراج در حین پروژه 
و یا اتمام بخشی از کار ، عدم نیاز و سایر علت ها بیکار شده اند با 
تصویب ســتاد مقابله با بیماری کرونا  مبنی برعادی شدن وضعیت 
اضطراری ناشی از شیوع کرونا،طبق قوانین و مقررات موضوعه در 

کمیته های مربوط طرح و رسیدگی خواهند شد.
ابراهیمی ادامه داد: ثبت نام این افراد در سامانه یادشده به منزله 
دریافت قطعــی بیمه بیکاری نبوده و در صورت دارا بودن شــرط 
شمولیت قانون کار جمهوری اسالمی ایران، پرونده آنان بررسی و 
جهت دریافت مقرری معرفی خواهند شد و هیچ گونه تعهدی صرف 
ثبت نام متقاضیان در سامانه ثبت نام بیمه بیکاری برای ادارات کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، شیوه نامه اجرایی دستورالعمل مشترک معاونت 
روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان تامین 
اجتماعی به شماره ۲۴۸۴۷۳ در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۸ ابالغ شده است.

دیدبان 

 تالش برای کاهش شکاف دیجیتالی بین شهر و روستا از مهمترین اهداف حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات هرمزگان در 
سال ۹۸ بود که در همین راستا زمینه اتصال همه کاربران نهایی در این استان به شبکه ملی اطالعات فراهم شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات هرمزگان روز دوشنبه اظهار داشت: به همین منظور زیرساخت های ارتباطی، ایجاد بستر 
ارتباطی مناسب، افزایش ظرفیت انتقال و دادن پهن باند ثابت و سیار توسعه یافت.

شــبکه  ملی اطالعات، شــبکه ای پهن باند، با پوشش کشوری و امن اســت که امکان اتصال و دسترسی به انواع خدمات پر 
ســرعت را با تعرفه رقابتی برای کاربران ایرانی فراهم می کند به نحوی که همه محتوای میزبانی شــده در مراکز داده داخل 

کشور از داخل مسیریابی می شود.

اعالم جزئیات حمایت مالی دولت  برای مدیریت 
بحران کرونا
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 سید حسین آل عبایی
 در باب اظهارات اخیر ریاســت محترم جمهوری در مورد وضعیت 
ســفید کرونا در بعضی اســتانها از جمله هرمزگان و اینکه بازگشایی 
مدارس هیچ مشکلی ندارد باید گفت که فضای آموزشی در هرمزگان 
بــدون کرونا نیز وضعیت ســفیدی ندارد، کمبود فضای آموزشــی و 
مدارس تخریبی و فرســوده در اســتان بیداد می کنــد و در کنار آن 
با معلمین و کادر آموزشــی هرمزگان با همت مضاعف خود هســتند 
که ســعی در کاهش ضرر رسیدن به فرزندان ما در آموزش و پرورش 

هستند.
در هرمزگان بهداشــت و درمان بدون کرونا نیز وضعیت ســفید 
و خوبــی ندارد، کمبود امکانات بهداشــتی و درمانــی، کمبود تخت 
بیمارستانی، نامناسب بودن خدمات دهی به بیماران خاص و...وضعیت 
غیر ســفیدی را در شــرایط عادی اســتان رقم زده است و این کادر 
بهداشــتی و درمانی استان هســتند که با همت واالی خود سعی در 

حداکثر خدمات دهی به مردم هستند.
اگر آمار کرونا به نســبت بعضی اســتانها کمتر است بخاطر همت 
مضاعف بیشــتر مردم و مســولین هرمزگان در اجــرای موارد الزم 
بهداشــتی و درمانی است، حال اگر شــرایط هرمزگان را عادی و به 
قول شــما سفید اعالم کنیم چه عاملی، مانع شیوع بیشتر و در پی آن 

خسارات جانی و مالی مضاعف در استان خواهد شد؟
به نظر این حقیر هرمزگان با وجــود همه کمبودهایش و در کنار 
آن همت واالی خدمتگزارانش،اگر با ســهل انگاری و اعالم وضعیت 
ســفید، باعث شیوع بیشتر کرونا شــویم،اوضاع هرمزگان بسی بسیار 

سختتر از بعضی استانها شود.

جشنواره مجازی بهاره 
آماده ارائه خدمات به مردم 

هرمزگان است
معاون امــور بازرگانی وتوســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن 
وتجارت هرمزگان گفت: فروشــگاه های اینترنتی آماده ارائه خدمات 

به مردم هستند.
محمد عباسی با اعالم این خبر افزود: برخی از واحد های صنفی در 
جشنواره فروش بهاره ۹۹ ثبت نام کرده اند و از این طریق شهروندان 

می توانند برای خرید اقدام نمایند.
معاون امــور بازرگانی وتوســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن 
وتجارت هرمزگان با اشــاره به برگزاری »جشــنواره بهاره مجازی« 
که از پایان اســفندماه ســال گذشته آغاز شــد، اظهار کرد: در حال 
حاضر تعدادی از واحد های صنفی با همکاری فروشگاه های اینترنتی 

کاال های خود را از طریق فضای مجازی عرضه می کنند.
عباســی بیان کرد: مردم می توانند با مراجعه به وب سایت جشنواره 
مجازی بهاره به آدرسir.bahar۹۹  فروشــگاه های اینترنتی مورد 
نظر خود، کاال هایی که توســط صنوف عرضه می شــود را خریداری 

کنند.

اینجا قلب مردمانش سفيد است 
نه وضعيت کرونا
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تقویم ممنوعیت صید در 

آبهاي هرمزگان در سال 99 

اعالم شد
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رییــس جمهــوری از پرداخت اعتبــار یک میلیون 
تومانی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر خبر داد و گفت: 
این رقم به تدریج و البته از ماه های بعد، از یارانه ماهانه 

آنها در طول ۲۴ ماه کسر می شود.
حجت االســالم والمســلمین حســن روحانی روز 
دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار 
داشت: ســه میلیون خانوار محروم تحت فشار هستند 
که برای آنها در چهار نوبت بسته حمایتی از ۲۰۰ هزار 
تا ۶۰۰ هزار تومان مدنظر قــرار دادیم که مرحله اول 
پرداخت شــده اســت و مرحله دوم تا پایان فروردین 
پرداخت خواهد شد و دوماه بعد هم به همان شکل در 
ماه های بعد در اردیبهشت و خرداد پرداخت خواهد شد.

رییس جمهوری ادامه داد: عالوه بر این رقمی را به 
عنــوان وام یک میلیون تا ۲ میلیــون برای ۴ میلیون 
تومان خانواده هاییکه جزو اقشار کم درآمد هستند قرار 
دادیم که نرخ آن ۴ درصد است و به زودی شرایط آن 

اعالم می شود.
روحانی اضافه کرد: امروز همچنین ۷۵ هزار میلیارد 
تومان وام و تســهیالتی که برای این ایام مدنظر قرار 
دادیم، مورد بررســی قرار گرفت. ۱۰ رسته در این ایام 
تحت فشار شدید قرار گرفتند. بعضی ها کسب و کارشان 
متوقف بوده و بعضی ها درآمدشان پایین بوده است. این 
رسته های مختلف کارگاه های کوچک و متوسط هستند 
و بعضی ها بنگاه کار یک نفره،   چندنفره و بعضی ها ۵۰ 

نفر به باال هستند.
رییس جمهوری گفت: تقریبا اشــتغال ســه میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر وابســته به این گونه موارد اســت که 
زندگی آنها تحت فشــار قرار گرفته است و ما در اینجا 
تصویب کردیم که برای همــه این ها رقمی را مدنظر 
قرار دهیم و برای هر بنگاهی مشــخص شده است و 
اعالم خواهد شد که چه مقدار به آنها پرداخت می شود.

وی خاطرنشــان کرد: این پول برای کســانی است 
که اشــتغال آنهــا فعال نبوده و کارگــران خود را نگه 
 داشــتند تا بتواننــد بنگاه های خود را بــه تدریج فعال

 کنند.
 البته این بنگاه ها همه یکســان نیستند. بنا شد دو 
دسته شــود، آن بنگاه هایی که به دســتور ستاد کرونا 
رسما تعطیل شده و آنها گفته شده که فعالیت نکنند و 
هنوز هم تعطیل هســتند و حتی در پایان ماه فروردین 
که کســب و کارها فعال می شــود چون آنها پرریسک 
خواهند بود بازهم تا اطالع ثانوی فعال نخواهند شــد. 
برای ما هم روشــن نیست در ستاد کرونا در گروه های 
کارشناســی بحث می شــود که چه زمانی می توانند 

فعالیت خود را آغاز کنند.
رییس جمهوری گفت: این موضوع را  در ستاد ملی 
کرونا هم توضیح دادم که این بازگشایی پلکانی است و 
مردم توجه کنند. به دلیل شرایطی که داریم بازگشایی 
یکمرتبه امکان پذیر نیست. به همان اندازه که شرایط 

بهداشتی ما مهیاتر می شود و وزارت بهداشت و درمان 
به ما می گوید که شــرایط بهتر شــده است به همان 

نسبت می توانیم گشایش بیشتری ایجاد کنیم.
روحانی افزود: در عین حــال مردم باید توجه کنند 
که هرکجا گشایشــی حاصل می شــود این به آن معنا 
نیست که اصولی که بهداشت و درمان به عنوان فاصله 
گذاری هوشمند مدنظر قرار داده است آن اصول به آن 

توجه نشود.
وی تاکید کرد: همه کســب و کارها و همه کسانی 
کــه فعالیت می کنند اعم از تولیدی، توزیعی و خدماتی 
باید اصولی که به عنوان پروتکل های بهداشتی اعالم 
شــده و اعالم می شــود و با آنها توافق می شود را باید 

مراعات کنند.
رییس دولــت دوازدهم با تاکید بــر اینکه در خانه 
ماندن به عنوان یک اصل همچنان باید مدنظر باشــد، 
گفت: البته در این شــرایطی که هســتیم نمی توانیم 
بگوییم کســب و کارها برای بلندمــدت اصال فعالیت 
نکننــد. در این مدت هم کســب و کارها تعطیل بوده 
است و در تهران باز کسب و کارها جز مواردی که مواد 
غذایی و بهداشــتی را در اختیار مردم قرار می دهند، تا 

پایان فروردین تعطیل خواهد بود
رییس جمهور ادامه داد: در اســتان ها هم که از ۲۳ 
فروردین فعالیت ها شــروع می شود همه اینها باید آن 
اصــول را مدنظر قرار دهند. چون شــرایط به گونه ای 
نیســت که اعالم کنیم که فاصله گذاری کنار گذاشته 
شــود، بلکه باید فاصله گذاری ها به شکل هوشمند و 

همان طور که ابالغ شده مورد توجه همه قرار بگیرد.
وی با اشــاره بــه ابراز نگرانی برخــی متخصصان 
اظهــار داشــت: اگر اصول بهداشــتی رعایت نشــود 
ممکن اســت دوباره در شرایطی ســخت قرار بگیریم، 
با توجه به امکانات و تجهیزات بیمارســتانی، پزشکان 
و پرســتاران ما نباید نگران باشــند؛ تا امــروز آنها با 
فــداکاری اقــدام کرده اند و ما هم تامیــن امکانات و 
تجهیرات بــه اندازه کافی انجام دادیــم و از امروز به 
 بعد هم بیشــتر تامین و در اختیــار مراکز درمانی قرار

 می دهیم.  
روحانی با اشــاره بــه بازدید روز گذشــته خود از 
برخی دستاوردهای و بخش های تولیدی دانشگاه ها و 
شــرکت های دانش بنیان  در حوزه بهداشتی و درمانی 
گفت: در برخی موارد اقدامات خوب و ارزشــمندی  در 
تشخیص سی تی اسکن و تولید ونتیالتور و تامین سایر 

نیازمندی ها انجام گرفته است.
رییس جمهوری بیان کرد: در بخش تولید ونتیالتور 
تقریبا نیازمندی  های وزارت بهداشت تامین خواهد شد 
در بخش تولید سی تی اسکن امکان توسعه آن را دارند 

و ما هم اعتبار مورد نیاز را تامین می کنیم.
 بازپرداخت تســهیالت اعطایی به کســب و 

کارها از مهر ۹۹

روحانی با اشــاره بــه تصمیمات ســتاد هماهنگی 
اقتصادی درباره کسب و کارهایی که از شیوع بیماری 
کرونا تحت فشار قرار گرفتند، گفت: برای همه کسب و 
کارهایی که  در این دوران یا تعطیل شده و یا  فعالیت 
آنها کساد شــده است،  تسهیالت با نرخ ۱۲ درصد در 
نظر گرفته ایم که مدت زمان بازپرداخت آن ۲۴ ماه )دو 
سال( اســت و چند ماه هم تنفس داده می شود و آنها 

بازپرداخت را از مهر ماه ۹۹ شروع خواهند کرد.  
رییس جمهوری اظهار داشــت: تسهیالت اعطایی 
هم زمان دار اســت و هم تنفس دارد که یک کمکی 
به کسب و کارها اســت. البته این تسهیالت مشروط 
بــه عدم تعدیــل و اخراج کارگــران در این واحدهای 
اقتصادی و تولیدی است؛ این تسهیالت هم کمک به 
بنگاه ها است و هم کمک به اشتغال و کارگران است.

۲۳ میلیــون خانوار یارانه بگیــر، اعتبار یک میلیون 
تومانی دریافت می کنند

روحانی با اشــاره به مصوبه دربــاره اعتباری که به 
خانوارها تعلق می گیرد، تصریح کرد: حدود ۲۳ میلیون 
خانــوار یارانه ماهانه دریافت می کنند،  یک اعتبار یک 
میلیون تومانی دریافت می کنند که به تدریج و البته از 
ماه های بعد از یارانه ماهانه آنها در طول ۲۴ ماه کســر 

می شود.
رییس جمهــوری تصریح کرد: اگر هماهنگی ایجاد 
شــود اعتبار یــک میلیون تومانی کمک بــه خانوارها 
در فروردین مــاه، در غیر این صورت از اردیبهشــت 
ســامان دهی و به خانوارها پرداخت می شود که تقریبا 
۲۵هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته 

شده است که در جلسه امروز مصوب شد.
 ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری 

اختصاص یافت
رییس جمهــوری در بخش دیگری از ســخنانش 
با اشــاره به تصویب ۵ هــزار میلیارد تومان از صندوق 
بیمــه بیــکاری و پرداخــت آن به افــرادی که دچار 
بیکاری می شــوند، گفت: تقریبا حدود ۱۳ هزار میلیارد 
تومــان برای بحث کرونا امروز مصوب شــده اســت 
ایــن بخش به تولیداتی پرداخت می شــود که وزارت 
بهداشــت اعالم و نیاز آن را تامین می کند. بخشــی 
از ایــن مبلغ به شــرکت های دانش بنیــان پرداخت 
و بخــش اعظــم آن بــرای دانشــگاه هایی که برای 
 رفع نیــاز های وزارت بهداشــت وام گرفتند، پرداخت 

می شود.  
روحانی تصمیم دیگر نشســت امــروز را هماهنگی 
و برگزاری جلسه شــورای عالی رفاه عنوان و تصریح 
کرد: کمک هایی از نهادهای دیگر هم اعالم می شود؛ 
از جمله نهادهای عمومی مانند ســتاد اجرایی، ســپاه 
پاســداران، خیرین و دولت کمک می کنند و هماهنگی 
برای این کار الزم اســت چون ممکن است کمک ها 
در یک جا متمرکز شــود و به یک جا هم اصال کمکی 

پرداخت نشود.
وی این هماهنگی را ضروری دانست و افزود: معاون 
اول ظــرف این هفته و هفته آینده جلســه می گذارد و 
جلســه شورای عالی رفاه هم با دعوت از خیرین و این 

نهادها تشکیل می شود.  
رییس جمهــوری گفت: مردم ایــران می دانند همه 
مردم دنیا در یک شرایط ویژه هستند حتی کشورهایی 
که در وضع اقتصادی بســیار خوب هستند،   امروز از 
لحاظ بهداشــت و درمان، هم اقتصــادی و هم تامین 
زندگی مردم مشکل دارند؛ ما هم دچار مشکل هستیم 
البته شــرایط ما در شرایط سختی مضاعف است چون 

هم در تحریم و هم در کرونا قرار داریم.
روحانی با بیان اینکه دولت تصمیمات خوبی در حد 
توان خود اتخاذ کرده اســت، به دســتور خود به وزیر 
کشــور اشــاره کرد و گفت: به وزیر کشور دستور دادم 
امروز جلسه ای تشکیل دهد که تشکیل شد و خواستم 
افرادی که برای هماهنگی الزم در زمینه حمل و نقل 
و در زمینه کســب و کار موثر هستند همراه با اجرای 
دقیق پروتکل های بهداشتی، دعوت شوند. حمل و نقل 
باید چارچوب ها را مراعات کنند. کســب و  کارها قرار 
است شروع شود و همه اینها در چارچوب پروتکل هایی 

است که باید مراعات شود.
 برخی امور مانند آمــوزش را به آینده موکول 
کردیم/ وزارت آمــوزش و پرورش زمان را اعالم 

می کند
رییــس جمهوری از مردم خواســت همانطور که تا 
امــروز کنار دولــت، نظام و وزارت بهداشــت بودند و 
کمک کردند تا بتوانیم در شــرایط نســبتا قابل قبول 
قرار بگیریم، باز هم به کمک خود ادامه دهند و اصول 

بهداشتی را رعایت کنند.
وی یادآورشد: ممکن است برخی امور مانند آموزش 
با تاخیر انجام شــود و این موضوع را به آینده موکول 
کردیم و وزارت آموزش و پــرورش بعدها زمان آن را 
اعــالم می کند. حمل و نقل بین شــهری را هم هنوز 
اعــالم نکردیم بنابراین با تحمل ســختی و همکاری 
مضاعــف باید ایــن کار را پیش ببریــم و خدا هم ما 
را یــاری می کند و در آســتانه ماه رمضــان و در این 
اعیــاد شــعبانیه و والدت امام زمان )عــج( از عنایات 
 حق برخوردار خواهیم شــد و از این مشــکالت عبور

 خواهیم کرد.

اعالم جزئيات حمایت مالی دولت  برای مدیریت بحران کرونا
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نقش راهبردی صنایع فوالد هرمزگان در تحقق 
جهش تولید
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زمینه اتصال همه کاربران هرمزگانی 

به شبکه ملی اطالعات فراهم شد

ادامه از صفحه یک
ارتباطات داخلــی، کاهش  کاهش هزینــه  
هزینــه ترافیک محتوا و خدمــات داخلی برای 

کاربران نهایی از مزایای این شبکه است.
احد قویدل با اشاره له پروژه های اپراتورهای 
تلفن همراه ادامه داد: توســعه ظرفیت شــبکه 
انتقــال به میزان ۱۴۲ گیگابیت بر ثانیه )بخش 
DWDM پــروژه توانــا( شــرکت ارتباطــات 

زیرســاخت به منظور توسعه شــبکه فیبرنوری 
و سیســتم های انتقال و دیتا، توســعه خدمات 
عمومی اجباری روستایی )USO( در قالب ارائه 
خدمات الکترونیک در ۱۶۰روستا و اجرای ۴۱۸ 
کیلومتر فیبرنوری روســتایی با سرمایه گذاری 
افزون بر  ۴۸۶ میلیارد ریال از مهم ترین پروژه 
های اجرا شــده و در دست اجرای در هرمزگان 
است که زیرساخت های دسترسی به ارتباطات 
در بیش از ۹۳ درصد روستاهای استان را فراهم 

کرده است.
وی ادامه داد: توســعه و ارتقا پوشش تلفن 
همراه در ســطح هرمزگان با اجرای پروژه های 
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در ۱۱۶ نقطه 
و همراه اول در ۷۸ نقطه شــهری و روستایی؛ 
افزون بر ۹۵ درصد پوشش جمعیتی، ۸۶ درصد 
پوشــش جاده ای و ۴۹ درصد پوشش ریلی این 
استان زیر پوشش آنتن تلفن همراه قرار گرفته 

است.
وی خاطر نشان کرد: با توسعه زیرساخت ها 
۱۰درصد بــر ضریب نفوذ دسترســی اینترنت 
پرسرعت ثابت در استان افزوده شده که در این 
بین افزون بر ۲۰۲ هزار مشــترک بر مشترکان 
شهری افزوده شــده و ۶۷۴ روستا از دسترسی 

به اینترنت پرسرعت بهره مند شدند.
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
هرمزگان افزود: همچنین در زمینه دسترســی 
اینترنت پرسرعت همراه به افزون بر یک میلیون 

و ۲۳۹ هزار مشترک فراهم شده است.
قویدل یادآور شد: در حال حاضر با افزون بر 
۵۶۷ هزار مشترک تلفن ثابت در شهر و روستا 
ضریــب نفوذ این نوع ارتباط در اســتان به ۱۹ 
و هفت دهم درصد رســیده است که عالوه بر 
این ۸۴ هزار مشــترک تلفن ثابت را شــرکت 
 های خصوصی فعال در این بخش پشــتیبانی

 می کنند.

۷۰میلیون مترمکعب آب 
در سازه های آبخیزداری هرمزگان 

ذخیره شد

بارندگــی های فروردین مــاه جاری موجب 
ذخیــره ســازی ۷۰میلیــون مترمکعــب آب 

درسازه های آبخیزداری استان هرمزگان شد.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
هرمزگان گفت: جمع شدن این میزان آبگیری 
در سازه های شهرســتان های رودان، سیریک 
و بشــاگرد بر اثر بارش هــا، معادل صد در صد 

سدهای هرمزگان را فرا گرفته است.
امید ذاکری با اشــاره به نقش مهم ســازه 
ها درکنترل ســیل و کاهش خسارات سیالب 
اظهار داشــت: افزون بر ۸ هزار و ۵۰۰ ســازه 
آبخیزداری در اســتان احداث شده که یکی از 
راهکارهای مناســب برای کنترل سیل، تغذیه 
 ســفره های زیرزمینی و مدیریــت روان آب ها 

است.
وی افزود: سال ۹۷ از محل اعتبارات صندوق 
توســعه ملی افزون بر ۷۰۰ سازه آبخیزداری با 
مشــارکت های مردمی در اتان ساخته شد که 

نقش مهمی در حفظ آب و خاک داشته است.
مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان با بیان اینکه 
سال گذشته سدهای کوچک مشارکتی در غرب 
استان و شهرستان های حاجی آباد، بندرعباس 
و بشاگرد ساخته شــد خاطرنشان کرد: تا پایان 
تیرماه امســال با اســتفاده از اعتبارات صندوق 
توسعه ملی و همکاری اهالی منطقه، سازه های 
آبخیزداری بیشتری در استان احداث می شود.

یشترین و کمترین بارش های فروردین ماه 
۹۹ در ایستگاه هواشناسی مربوط به شهرهای 
سردشت بشــاگرد، ســیریک، رودان، بستک، 
سیریک،  جاســک،  ابوموسی،  قشــم،  میناب، 
کیش، الوان، بندرعباس، حاجی آباد، بندرلنگه، 

پارسیان و بندرخمیر بوده است.
هواشناســی  کل  اداره  اعــالم  براســاس 
هرمزگان، در بارش های اخیر شهرستان حاجی 
آباد با ۳۶.۶ میلی متر بیشترین میزان بارندگی 
را به خــود اختصــاص داده و در این مدت در 
بســتک ۱۱.۳ میلی متر، رودان ۸.۵ میلی متر، 
پارســیان ۶.۵ میلی متر، خمیر ۶.۵ میلی متر، 
بندرعباس ۵.۲ میلی متر، قشم ۳.۹ میلی متر و 

میناب ۲.۸ میلی متر باران باریده است.
از مساحت هفت میلیون و۲۰۰ هزار هکتاری 
اســتان هرمزگان، شــش میلیون و ۹۰۰ هزار 
هکتار جزو عرصه های منابع طبیعی اســت که 
یک میلیون و ۸۰ هزار هکتار آن جنگل، چهار 
میلیون و ۹۳ هزار هکتار مرتع و یک میلیون و 

۵۶۵ هزار هکتار آن را بیابان تشکیل می دهد.

خبر خبر

برنامه ریزی »پسا کرونا« در دستور کار 
منطقه آزاد کیش قرار گرفت

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، از برنامه 
ریزی جامع این سازمان برای گذر از بحران فعلی 

و مدیریت پسا کرونا خبرداد.
بــه گــزارش ایرنــا؛ غالمحســین مظفری 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در مراسم 
معارفه معاونان این سازمان؛ »آثار و تبعات شیوع 
ویروس کرونا در فعالیــت حوزه های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی را طوالنی مدت برشــمرد و  
بر لزوم بازنگری مجموعه  برنامه های  سال ۹۹ 
در حوزه های منابــع، اجتماعی و فرهنگی تاکید 

کرد. 
وی با اشــاره به اقدامات و تالشهای صورت 
گرفته برای پیشــگیری و جلوگیری از شــیوع 
ویــروس کرونــا در ســطح جزیره کیــش؛ از 
تالش های شبانه روزی شورای سالمت کیش و 
تجلیل  مختلف  درحوزه های  مربوطه  کمیته های 

کرد.
در ایــن مراســم ناصر آخوندی کــه قبال در 
سمت معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقــه آزاد فعالیت می کرد، بــه  عنوان معاون 
توسعه مدیریت، ســعید پورعلی معاون فرهنگی 
و اجتماعی با حفظ ســمت به عنوان سرپرســت 
معاونت گردشــگری، علی مقدس زاده سرپرست 
شــرکت عمران، آب و خدمات به عنوان  معاون 
اقتصادی و سرمایه گذاری و  ملک بهمن شیردل 
به عنــوان سرپرســت مدیریت امــور اجتماعی، 
بهداشت و درمان منطقه آزاد کیش معرفی شدند.

در ادامــه این مراســم  مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد کیش در خصــوص نقش و اهمیت  
بخشها و معاونتهای این ســازمان گفت:  حوزه 
معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش  
فعالیت های امور مجامع، تامین منابع ســازمان، 
تهاتر و پشــتیبانی از تمام حوزه های ســازمان 

منطقه آزاد کیش را بر عهده دارد.
وی با اشــاره به اهمیت اقدامــات و فعالیت 
شــرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش  
افــزود: نمود و آثــار فعالیت های این شــرکت 
نشــان دهنده تحوالت بزرگی در راستای مبارزه 
با شــیوع ویروس کرونا در کیش بود و کارهای 

بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است.
بنیادی  فعالیت هــای  مظفری  غالمحســین 
و اساســی در حوزه هــای علمــی، فرهنگی و 
نشست های تخصصی را از اقدامات مهم معاونت 
گردشگری ســازمان منطقه آزاد کیش بر شمرد 
و گفــت: با تجارب و دانــش مجید مالنوروزی 
معاون ســابق گردشگری ســازمان منطقه آزاد 
با  تعامل  کیــش، فعالیت هایــی در خصــوص 
بخش خصوصی و مراکز گردشــگری و تفریحی 
به ســرعت صورت گرفت و اکنون شاهد اتفاقات 

خوبی در حوزه گردشگری هستیم.
وی افزود: باتوجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت 
ســازمان منطقه آزاد کیش، گردشــگری است، 
حضور مجید مالنوروزی فرصت بســیار مغتنمی 
بــرای جزیره کیش بود و گام های مناســبی در 
این مسیر برداشته شده است که از ایشان تقدیر 

و قدرانی می شود.
رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
ضمن آرزوی توفیق و سالمتی، از حضور موثر و 
جدی سعید پورعلی معان فرهنگی و اجتماعی و 
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش در ســتاد مبارزه با کرونا و شورای سالمت 
کیش تشــکر و قدردانی کرد و اظهار داشــت: 
سازماندهی و ســاماندهی مبارزه با کرونا در این 
حوزه خوب انجام شده است و با صالبت و قدرت 
تمــام پیش خواهیم رفت تا بتوانیم از این مرحله 
با موفقیت عبور کرده و مرحله جدید را با انرژی 

و جدیت تمام آغاز کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
ســخنان خود ضمن تشــکر و آرزوی سالمت و 
توفیق برای محمــود مرتضایی فرد به تخصص 
و دانش ملک بهمن شــیردل اشاره کرد و گفت: 
باتوجــه به تجــارب و دانش ایشــان در حوزه 
مدیریــت امــور اجتماعی، بهداشــت و درمان، 
می تواننــد عضو موثــر و کارآمــد در مجموعه 
 ســازمان در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی 

باشند.
گردشگری  معاون  پورعلی سرپرســت  سعید 
سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره  به حمایت ها 
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد کیش از حوزه 
شــورای ســالمت برای مبارزه با ویروس کرونا 
در کیش بر ضرورت بازنگری برنامه های ســال 
۹۹ بر اســاس ظرفیت هــا و قابلیت های موجود 
در ایــن حوزه تاکیــد کرد و  گفــت: باتوجه به 
نقش محوری و جایگاهی که گردشــگری دارد 
باید تصمیم ســازی و تصمیم گیری در حوزه های 
اقتصاد گردشگری در جزیره کیش تقویت شود و 
از ظرفیت های بخش خصوصی نیز برای توسعه 
 گردشــگری و فرایندهای تصمیم گیری بهره مند

 شویم.

تبعات هرگونه تصمیم گیری نادرست جبران ناپذیر خواهد بود
عضو هیات رئیســه مجلس شورای اسالمی 
به اظهارنظر رئیس جمهور در جلســه ستاد ملی 
مقابله با کرونا مبنی بر اعالم وضعیت ســفید در 

استان های جنوبی کشور واکنش نشان داد.
محمد آشــوری تازیانی گفــت: جناب آقای 
دانشگاه ها  بازگشــایی مدارس و  رئیس جمهور؛ 
و اعالم وضعیت ســفید و برقراری روال عادی 
در اســتانهای جنوبــی تا زمان ایجــاد تعادل و 
پایداری شــرایط و رفع زنجیره شیوع کرونا در 
کشور، امنیت سالمت مردم را به مخاطره خواهد 

انداخت.
نماینده مــردم بندرعباس عنــوان کرد: در 
حالــی که هرمزگان و مناطق جنوبی کشــور از 
مهاجرپذیرترین اســتان های کشــور بوده و از 
ابتدای شــیوع کرونا در کشــور با این بیماری 
دســت و پنجه نرم کرده اســت و تاکنون هم 
درگذشت تعدادی از مبتالیان به این بیماری در 
اســتان مان موجب تاثر و تالم شد، بازگشت به 

وضعیت سفید نه تنها به مصلحت نیست بلکه بر 
اساس قاعده ظروف مرتبطه و سیاست قرنطینه 
یکپارچه کشــور، امنیت سالمت مردم را با خطر 

جدی مواجه می کند.
آشــوری بیان کرد: مردم عزیز هرمزگان که 

از ابتدای بروز این بیماری با اقدامات پیشگیرانه 
و رعایت قرنطینه خانگی و مســائل بهداشتی تا 
حد زیادی توانسته اند از سرایت اجتماعی فراگیر 
و ســیر صعودی شــیوع کرونا جلوگیری کنند، 
با توجه به اســتمرار شــرایط انتقال ویروس در 

بســتر جامعه و پایداری وضعیت همه گیری این 
بیماری، نگران گســیل کردن فرزندان خود به 
مدارس و دانشگاه ها هستند و این در حالی است 
که بسیاری از مساجد، اماکن و بقاع متبرکه هم 
بمنظور قطع زنجیره انتقال انســانی بیماری به 

حالت تعطیل درآمده اند.
وی یادآور شد: تبعات هرگونه تصمیم گیری 
نادرســت در شــرایط فعلی جبران ناپذیر بوده و 
افکار عمومــی در وضعیت کنونی انتظار دغدغه 
مندی نمایندگان را در رابطه با سالمت موکلین 
خود دارند. عضو هیات رئیســه مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: ضمن توجه دادن مسئوالن 
محتــرم به »اهمیت عواقب غیــر قابل اجتناب 
تصمیم گیری های غیر منطقی و مغایر خواسته 
های اجتماعی«، انتظــار می رود این مطالبه به 
حق عمومــی را مورد توجه خاص و اتخاذ تدبیر 
مناسب قرار دهند تا به یاری خدا از این گذرگاه 

تاریخی سخت به سالمت عبور کنیم.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی گفت: وقتی 
اظهارات رئیس جمهور در خصوص ســفید بودن وضعیت اســتان 
هرمزگان را شــنیدم دو فرضیه در ذهنم متبادر شــد؛ یا به ایشــان 
اطالعات غلط داده شده و یا اینکه رئیس جمهور از روی بی توجهی 

این موضوع را مطرح کرده اند.
 احمــد مرادی گفت: بنده گمان می کنــم گزینه دوم به واقعیت 
بیشتر نزدیک است و گر نه چطور ممکن است رئیس جمهور کشور 
استان ها را تقسیم  بندی کند و یک جا را خاکستری و یک جا سفید 
و جای دیگر را قرمز بداند. وقتی ویروس جهانی شده یعنی همه جا 

قرمز است و کشورهای مختلف برای مهار آن برنامه ریزی می کنند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شــورای اسالمی گفت: حال 
اگر استانی از نظر تعداد ابتال و جان باختگان نسبت به سایر استان ها 
آمار کمتری داشــته باشد به منزله سفید بودن وضعیت نیست، شاید 
در این اســتان مردم بیشتر همراهی کردند و کادر درمانی نیز بیشتر 

تالش کردند تا این ویروس را کنترل کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در شرایط کنترل ویروس کرونا 
هســتیم و حرف، تصمیم و اســتدالل رئیس جمهــور صد در صد 
تصمیم غلطی است و قطعا برای همه مدارس، دانشگاه ها و ادارات 

ما مثل سایر نقاط کشور باید تصمیم  گیری و برنامه  ریزی شود.
مـــرادی با تاکید بر اینکه در مســئله کرونا بایستی برای تمام 
کشــور یک تصمیم واحد گرفته شــود، ابراز کرد: در بحث شــدت 
برخورد باید به استانداران تفویض اختیار شود تا استاندار بتواند برخی 
نقاط را قرنطینه و یا محدودیت تردد اعمال کند اما در موضوع اعالم 
وضعیت سفید به صراحت می گوییم خیر وضعیت ۱۰۰ درصد قرمز 
اســت و وزارت بهداشت و درمان نیز رسما اعالم کرده که هیچ جا 

وضعیت سفید نداریم.
وی تاکیــد کرد: وقتــی از نظر یک مرجــع تخصصی وضعیت 
قرمز اســت پس چه افرادی به جناب رئیس جمهور مشــورت غلط 
داده اند؟ ما به عنوان نماینده مردم با این موضوع مخالف هســتیم . 

ما نمی خواهیم مردم هرمزگان دچار استرس و نگرانی شوند.

نمی خواهیم مردم دچار استرس و نگرانی شوند

فرماندار شهرستان جاسک گفت: باتوجه به شیوع بیماری 
کرونا و اهمیت سالمت روحی و جسمی کارکنان برای ارائه 
خدمات مطلوب به شهروندان مراجعه کننده به ادارات، امکان 
گرفتن تســت این بیماری برای کارکنان جاسک فراهم شده 

است.
محمد رادمهر در گفت و گو با ایســنا، افــزود: روزانه در 

جلســه با مدیر شــبکه بهداشــت و درمان جاسک آخرین 
وضعیت اقدامات پیشگیرانه در مقابل بیماری کرونا در سطح 

شهرستان مورد بررسی قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: باتوجه به شــیوع بیماری کرونا و اهمیت 
سالمت  روحی و جسمی کارکنان برای ارائه خدمات مطلوب 
به  شــهروندان مراجعه کننده به ادارات، امکان گرفتن تست 

این بیماری برای  کارکنان جاسک فراهم شده است.
فرماندار شهرســتان جاســک خاطرنشــان کــرد: پیش 
از ایــن درصــورت داشــتن عالئــم مشــکوک و مراجعه 
افــراد بــه مراکــز درمانــی بویــژه بیمارســتان، پس از 
 تشــخیص پزشــک از مراجعه کنندگان این تســت گرفته 

می شد.

فرماندار شهرستان جاسک:

از کارکنان ادارات شهرستان جاسک تست بیماری کرونا گرفته می شود

منتخــب مــردم غــرب هرمــزگان در مجلــس یازدهم 
گفت: ســفید خواندن اســتان هرمزگان با شــمار باالی ابتال 
بــه کرونــا و ۱۷ فوتی طــی یکمــاه اخیر منطقی نیســت و 
 اتخاذ هــر تصمیمــی باید با رعایــت مالحظــات منطقه ای 

باشد.
احمــد جبــاری در گفت وگو با فــارس اظهار کرد: اســتان 
هرمزگان یکی از اســتان های مهاجرپذیر کشــور است که طی 
چنــد هفته اخیر با همــت بلند کادر درمان و مــردم و رعایت 
اصول بهداشتی توانســته میزان شیوع کمتری به لحاظ آماری 
در مقایسه با دیگر استان های کشور داشته باشد اما شمار باالی 
مبتالیان به بیماری حاد تنفسی و ابتالی دست کم ۲۳۴ نفر به 
بیماری کرونا و فوت ۱۷ نفر بر اثر آن نشان می دهد که اطالق 
عنوان سفید برای استان های جنوبی و هرمزگان، منطقی نیست.

وی افزود: رعایت جدی طرح فاصله گذاری اجتماعی توســط 
مردم و تالش گروه های مردمی و بسیج در ضدعفونی شهرها و 

معابر و کنترل رفت وآمدها موجب شــده تا شیوع کرونا در سطح 
اســتان کاهش یابد ولی مطمئنا اخذ تصمیمات عجوالنه برآمده 
از تحلیل استان سفید نادرست بوده و سبب وقوع بحران ابتال به 
کرونا در هرمزگان خواهد شــد که مهار آن بسیار سخت خواهد 
بود و هزینه های بســیار بیشــتری از قرنطینه مردم را به کشور 

تحمیل می کند.
منتخب مردم غرب هرمزگان در مجلس یازدهم بیان داشت: 
مســئوالن وزارت بهداشت تاکید دارند که هنوز وارد فاز کنترل 
این بیماری نشــده اند و همه تالش ها تاکنــون در جهت مهار 
شــیوع این ویروس منحوس و مهلک بوده اســت و لذا در این 
شرایط، باید اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی را تشدید و حتی 
با مجموعه تصمیمات و اقداماتی مردم را به رعایت اصول هرچه 

بیشار اجتماعی دعوت کنیم.
جباری عنوان داشت: اقتصاد کشور و به جریان انداختن آن در 
ابتدای سال، موضوعی بسیار مهم و ضرورتی اساسی بخصوص 

برای کشــور ما که در معرض تحریم های شدید قرار دارد، است 
اما روی دیگر موضوع آن اســت که اخذ تصمیم درست در مورد 
تعطیلی برخی مراکز تجمع و کانون های جمعیتی می تواند جلوی 
آســیب های اقتصادی شدید آتی را بگیرد و مدیریت شرایط این 

بیماری طی یک ماه آینده اهمیت زیادی دارد.
وی همچنین تاکید کرد: هــر تصمیمی بعد از ۳۰ فروردین 
نیز برای مدارس و دانشــگاه ها و کانون های دیگر تجمع باید با 
درنظرگرفتن شــرایط کشور و وضعیت شیوع این بیماری اتخاذ 

شود.

هر تصمیم نابجایی به قیمت جان مردم تمام می شود

جایزه دوم کارگردانی و لوح تقدیر جشنواره 
 Kalaburagi International(کالبوراگــی
Short-Film Festival( هنــد به فیلم"انکاس" 

ساخته "محمود شاکری" تعلق گرفت.
فیلم کوتاه داستانی انکاس روایت زن مردی 
است که برای ســفر به جزیره ای  کوچک و 
دور افتاده که مکان مشخصی ندارد می آ یند و 
در آنجا با خانواده ای آشنا می شوند که باعث 
رخ دادن  اتفاقات جدیدی می شود. انکاس در 
واقع فیلمی است در مورد تقبیح سقط جنین به 
هر دلیل و معتقد است که مرگ و ادامه حیات 
فقط در اراده ی خداوند است. مقایسه انسان و 

انکاس است در مواجهه با روند تولد یک نوزاد 
کــه چگونه یکی جان می گیــرد و دیگری با 

اهدای جان خود زندگی می دهد.
عوامــل فیلم انکاس عبارتند از نویســنده 
و کار گــردان :محمــود شــاکری، /مدیر نور 
تصویربردار:مهدی  میرزایی/،  :مسعود  وتصویر 
/دســتیار  اردانی  :امین  محمودی/صدابــردار 
عســکری/بازیگران:فاطمه  تصویر:محتشــم 
ســاحلی زادگان، ســمیرا ســتاری، اصغــر 
میرزایی،  الماسی/تدوین:مسعود  امید  بشارتی، 

حامدبردبار/مدیرتولید:ابراهیم اسفندی.
پیش از این فیلم کوتاه "انکاس" به بخش 

رقابتی جشــنواره بین المللی فیلــم رپیدلیون 
یافــت. راه  آفریقــای جنوبــی   RapidLion

آفریقای   RapidLion فیلم  جشــنواره جهانی 
جنوبی اردیبهشت سال آینده ششم تا پانزدهم 
مارس در شــهر ژوهانسبورگ برگزار می شود. 
حــدود چهار هزار و ۸۰۰ اثر از کل دنیا به این 

جشنواره ارسال شده است.
این تهیه کننده صداوســیمای مرکز خلیج 
فارس، راه یابی مستند چله به جشنواره مالزی

ABU ۲ ، مقــام دوم کارگردانی دوم مســتند 

داســتانی چله از ســینما حقیقــت،  مقام اول 
کارگردانی در فیلم داستانی مهجر در جشنواره 

شرق کشور – چابهار مقام اول نویسندگی فیلم 
داستانی موسیقی باد در جشنواره فیلم و عکس 

اردیبهشت در کارنامه خود دارد.
مجموعه فعالیت های شاکری را می توان 
کارگردانی سریال از همین خاک )۱۳ قسمت(، 
کارگردان و نویسنده و تهیه کننده سریال بفرما 
شیرینی )۱۳ قسمت( ، کارگردان – نویسنده و 
تهیه کننده مجموعه مســتند صنایع دســتی 
اســتان هرمزگان )۱۳ قسمت ۳۰ دقیقه ای(، 
کارگردان – نویســنده و تهیه کننده مجموعه 
مستند جزایر اســتان هرمزگان ) ۵ قسمت (، 

کارگردانی مستند زاپیگو و...نام برد.

فیلمساز هرمزگانی رتبه دوم کارگردانی جشنواره کالبوراگی هند را کسب کرد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشــوری گفت: ابتدا قرار 
بود، ۳ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان کشــوری تخصیص یابد که با پیگیری  صندوق 

بازنشســتگی کشوری، این رقم حدود دو برابر شد و به ۶ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

اکبــر افتخــاری افزود: امســال میانگیــن افزایش حقوق 
بازنشســتگان کشــوری ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و حداقل 
حقوق بازنشســتگان این صندوق با سنوات کامل ۲ میلیون و 

۸۰۰ هزار تومان است.
وی با اشاره به پیگیری بازنشستگان از جلسات و مذاکرات 
مربوط به همسان ســازی حقوق ها در سازمان برنامه و بودجه، 
در توضیحاتــی افــزود: رقمی که اکنون به عنــوان میانگین 
افزایش حقوق بازنشستگان اعالم شده است، شامل دو بخش 
افزایش حقوق و همسان سازی اســت،  به این معنی که ابتدا 
حقوق کلیه بازنشستگان از گروه یک تا گروه بیست، ۱۵ درصد 
افزایش پیدا می کند و ســپس، مبالغی نیز برای همسان سازی 

به آن افزوده می شود.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری با اعالم اینکه 
همسان سازی به شکل پلکانی نزولی انجام می شود، ادامه داد: 
این به این معناست که کســانی که حقوق کمتری می گیرند، 
مبلغ بیشــتری را برای همسان ســازی دریافــت می کنند و 
بالعکس، کسانی که حقوق بیشــتری می گیرند، مبلغ کمتری 

را برای همسان سازی دریافت می کنند.
وی با اشــاره به اینکه همسان سازی در گروه های پایین تر 
به شکلی اســت که حداقل حقوق، برای افراد با سنوات کامل 
)۳۰سال( ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود، افزود: همان 
طور که قبال اعالم شــده، مجموع دو رقم »۱۵درصد افزایش 
حقوق« و »همسان سازی«، به طور میانگین حدود ۸۰۰ هزار 

تومان است که از فروردین ماه جاری اعمال خواهد شد.

افزایش دو برابری همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری



مدیریت تامین کاالهای اساسی درحذف 
قیمت های کاذب موثر است

 معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرماندار خمیر گفت: اگر تامین و 
توزیع کاالی اساســی به خوبی مدیریت شود موجب کاهشرقیمت 

این کاالها در بازار آزاد و حذف قیمت  های کاذب موثر است.
محمد زرنگاری یکشــنبه شــب درنخســتین نشست تنظیم 
بازار شهرســتان افزود: شناســایی، تهیه وتوزیع کاالهای اساسی 
وهمچنیــن نظارت بازار باتوجــه به در پیش بــودن ماه مبارک 
رمضــان، یکی از موضوعاتی بوده که باید توجه بیشــتری به آن 

شود.
وی بیان داشــت: افرادی که در مجموعه تنظیم بازار فعالیت می کنند، بســته های تامین کاالهای 

اساسی و مورد نیاز مردم را با جدیت دنبال کنند تا رضایت عمومی جلب شود.
معاون فرماندار خمیر اظهارداشــت: اولویت نخست  شناســایی اقالم مورد نیاز شامل روغن، برنج، 

شکر، آرد و نان است.
زرنگاری ادامه داد: باید مراکز پخش وتوزیع بیشــتری در ســطح شهرستان خمیر پای کار بیایند و 
در روســتاها نیز با مشــارکت چند دهیاری و یا تعاونی های روســتایی کاالهای اساسی را برای مردم 

تامین کنند.
 تشکیل ۵۸پرونده تخلف درخمیر دریکماه گذشته

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت خمیر نیز گفت:در یکماه اخیر ۵۸ پرونده تخلف صنفی تشکیل 
و به تعزیرات حکومتی ارسال شده که در این راستا متخلفان حدود ۲۸  میلیارد ریال جریمه شدند.

شهریار محسنی افزود:از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۵ تن شکر ، ۲۵ تن برنج و ۱۰ تن سیب و پرتقال 
در شهرستان خمیر توزیع شد. 

وی ادامه داد: یکی از مشــکالت حال حاضر، نبود عامالن جهت توزیع کاالی اساسی در شهرستان 
است لذا بهتر است که تعاونی ها اعم از مرزنشینان، فرهنگیان و لنجداران برای عاملیت پای کار بیایند.

وی یاد آور شــد: از اداره ها و شــوراهای شهر و روســتا انتظار داریم در قالب بازرسان افتخاری با 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان خمیر همکاری کنند.

این مسوول اظهارداشت: در زمینه تامین کاالی اساسی در بازار مشکلی وجود ندارد وخمیر نسبت به 
دیگر شهرستان ها در برخی کاالها از جمله برنج ،کاالی باکیفیت تری عرضه کرده است.

 توزیع کاالها به صورت مجازی توسط اصناف با توجه به شیوع ویروس کرونا، توزیع عادالنه کاالها 
برای تمامی مردم شهرستان و توزیع کاالهای اساسی باتوجه به شرایط هر منطقه از جمله موضوعاتی 

بود که در این نشست مورد بررسی قرارگرفت.
شهرستان خمیر در ۷۰ کیلومتری غرب هرمزگان واقع شده است.

امکان تخلیه مستقیم کشتی های حامل 
غالت به واگن قطار فراهم شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: با همکاری شرکت راه آهن و سازمان بنادر؛ امکان تخلیه 
مستقیم کشتی های حامل غالت به واگن قطار فراهم و به شهر مقصد ارسال شد.

اله مراد عفیفی پور شــب گذشته)۱۷ فروردین ماه( در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه توسعه حمل و 
نقل چندوجهی )افزایش سهم ریل در بنادر کشور( به عنوان یک راهبرد درسال جهش تولید، در دستور 

کار قرارگرفته است، افزود: ما به دنبال توسعه فعالیت های ریلی در بندر شهیدرجایی هستیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: براســاس هدف گذاری انجام گرفته  تمام تالش 
خود را  به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم ســهم قابل توجهی از بار را از طریق ریل به بندر وارد و یا از 

بندر خارج کنیم.
وی اضافه کرد: استفاده از حمل و نقل ریلی در بندر شهید رجایی نیازمند مشارکت همه دستگاه ها، 

صاحبان کاال و انجام اقدامات مطالعاتی است.
عفیفی پور به زیرســاخت های ریلی ایجاد شده در بندر شــهیدرجایی اشاره کرد و گفت: تعمیرات 
اساسی خطوط ریلی، اصالحات ترافیکی معابر مشترک جاده با ریل و همچنین ایجاد سیستم زهکشی 
درخطوط ریلی با هدف جلوگیری از خوردگی و پوســیدگی ریل در خطوط جدید از مهمترین اقدامات 

در این حوزه است.
وی با اشــاره به انجام بی وقفه تخلیه کاالهای اساسی در بندر شهید رجایی، افزود: فعالیت تخلیه و 

بارگیری به شکل مستمر و البته با نرم مناسب در حال انجام است.
عفیفی پور تصریح کرد: در حال تخلیه یک فروند کشــتی حامــل گندم به میزان بیش از ۶۹ هزار 
تن هســتیم که براساس برنامه ریزی صورت گرفته با راه آهن جمهوری اسالمی ایران، عمده بار این 
کشتی به طور مستقیم با قطار بارگیری)پس از ارزیابی های گمرکی( و به مقصد نهایی ارسال می شود.

وی خاطر نشــان کرد: تا پایان فروردین ماه ۵ کشتی گندم در بندر شهیدرجایی پهلو خواهد گرفت، 
از اینرو مقرر شده بخش عمده محموله ها از طریق حمل و نقل ریلی  وارد کشور شود.

به گزارش ایســنا، تفاهم نامه همکاری بین سازمان بنادر و دریانوردی و راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران اواخر اسفند ماه سال گذشته امضاء شده است.

مدیر کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد قشم خبر داد:

ایجاد شش هزار و 55 فرصت شغلی
 در سال 98

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ســازمان منطقه آزاد قشــم گفت: بر اســاس سیاســت ها و 
پیگیری های رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم در سال ۹۸ افزون بر ۶ 

هزار و ۵۵ فرصت شغلی در قشم ایجاد شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، ســلیمان رنجبری بیان کرد: افزون بر دو هزار و ۲3۷ نفر معادل 
3۷ درصد کل این فرصت ها، برای نخستین بار توانستند از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار 

شوند.
وی ادامه داد: این فرصت ها که در حوزه های صنعت، اصناف، عمران، شیالت و کشاورزی و 
خدمات ایجاد شده، وضعیت اشتغال را در جزیره قشم بطور قابل مالحظه ای بهبود بخشیده است.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم از پرداخت بیمه بیکاری به ۱۸۹ نفر از 
کارگرانی که به دالیل مختلف شغل شان را در سال ۹۸ از دست دادند، خبر داد و گفت: همچنین 
در این ســال به بیش از ۵3۲ فقره شــکایت کارگران از کارفرمایان رسیدگی شد که ۶۴ مورد آن 

مربوط به حوادث ناشی از کار بود.
به گفته وی، از مجموع این شــکایات ۲۰۹مورد به هیات حل اختالف ارجاع  و  3۲3 مورد نیز 

منجر به سازش دوطرف و رفع اختالف ها شد.
رنجبری درباره خدمات مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ســازمان منطقه آزاد قشم به اتباع 
خارجی در جزیره قشــم در سال گذشــته،عنوان کرد: در این سال افزون بر یک هزار و ۶۲۰ تبعه 

خارجی در قشم ساماندهی شدند.
 مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ســازمان منطقه آزاد قشــم همچنین تعداد کل مکاتبات این 
مدیریت در سال گذشته را افزون بر پنج هزار و ۸۷۷ مورد اعالم کرد و گفت: پرسنل شاغل در این 
مدیریت در ســال ۹۸ با همت، تالش  و جدیت زیاد به امور مرتبط با اشــتغال، که یکی از دغدغه 
های اصلی جوامع امروز بشــمار می رود، رســیدگی کردند و امید است که در سال ۹۹ هم که از 
سوی رهبر انقالب به نام جهش تولید نامگذاری شده ، با همکاری و هم افزایی همه دستگاه های 

ذیربط، گام های بلندی برای افزایش اشتغال در قشم برداشته شود.
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خبر

3 هرمزگان

صنعت فوالد در کشور ما به عنوان صنعت مادر 
نقشی بســیار مهم در جهت ارتقاء ضریب شاخص 
هــای تولید، پویایی اقتصاد و توســعه محصوالت 
پایین دستی وابسته به خود دارد که نقش راهبردی 

هرمزگان دراین بخش برجسته است.
دیرزمانــی اســت که ســال نو در کشــور با 
نامگذاری که از ســوی رهبر معظــم انقالب و به 
واسطه دوراندیشی و اشراف ایشان بر مسایل حوزه 
های مختلف ، آغاز می شــود و امسال نیز از سوی 
رهبری به نام ســال جهش تولید نام گذاری شده 

است.
رهبــر معظم انقالب اســالمی در پیام نوروزی 
امســال با تأکید بر اینکه باید بــا کار ۱۰ برابری، 
تولید به جایی برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد، 
افزودند: مســائل اقتصادی کشــور متعدد است از 
جملــه »اصالحات بانکی، گمرکــی و مالیاتی« و 
»بهبود فضای کسب وکار« اما نقش تولید بی همتا 
است و با راه افتادن تولید و استفاده از بازار فروش 
۸۰ میلیونــی در داخل و ضمنــًا ارتباط با فروش و 
بازارهای خارجی، مشــکالت اقتصادی قطعًا پایان 

می یابد و تحریم ها به نفع کشور تمام خواهد شد.
ایشــان با تاکید بر نیاز قطعی کشــور به تولید، 
ســال ۹۹ را سال »جهش تولید« نامگذاری کردند 
و خطاب به دســت اندرکاران تأکید کردند: جوری 
عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در 

زندگی مردم به وجود آید.
 فوالد و جهش تولید

به مــدد صنعتگران و تولیــد کنندگان صنعت 
فوالد ایران بخصوص در هرمزگان براساس آمارها 
در طی دهه های اخیر همواره در مســیر رشد بوده 
و تاثیرگــذاری ویژه ای در جهــت تحقق اهداف 

اقتصادی داشته است.
ایران در زمینه فوالد ســازی اکنون رتبه دهم 
جهان را کســب کرده و انتظار مــی رود در قالب 
سند چشم انداز ) ۱۴۰۴( و دستیابی به ظرفیت ۵۵ 
میلیــون تنی به رتبه هفتم دنیــا ارتقا یابد که این 
مهم با همسوسازی زنجیره فوالد، در مسیر تحقق 

سند چشم انداز است.
آمارهای مورد بررســی گویای آن است که در 
سالهای ۹۲ تا ۹۸ افزون بر ۸۶ میلیون تن زنجیره 

فوالد اجرا و بهره برداری رسیده است.
بدین ترتیب رشــد ظرفیت سازی زنجیره فوالد 
که در دولت یازدهم کلیــد خورد، اکنون در دولت 
دوازدهــم هم تداوم یافته و انتظار می رود با آهنگ 

مناسب پیش رود.
 هرمزگان قطب سوم فوالد کشور

اســتان هرمزگان در جنوب ایران به واســطه 
داشــتن صنایع بزرگ از جمله صنایع فوالدی، از 
مهمترین قطب های اقتصادی کشور محسوب می 
شود و هم اکنون از آن به عنوان قطب سوم تولید 

فوالد کشور یاد می شود.
نزدیکی به دریا و دسترسی به آبهای بین المللی 
و همســایگی با سه کشــور حوزه خلیج فارس، از 
مزیت های راهبردی این منطقه اســتراتژیک برای 

اجرای طرح های توسعه تولید فوالد است.
هــم اکنون چهار شــرکت بــزرگ تولیدکننده 
فوالد شامل شــرکت فوالد جنوب، مجتمع فوالد 
هرمــزگان، مجتمــع فوالد کاوه جنــوب کیش و 
شــرکت صبا فوالد خلیج فارس با ظرفیت هشت 
میلیون تن در منطقــه ویژه اقتصادی خلیج فارس 

فعالیت دارند .
گرچه در ســالهای اخیر تحریــم های ظالمانه 
اســکتبار بدنه اقتصاد کشــور را هدف قرار داده و 
تولید و توســعه با چالش های مختلفی مواجه شده 
اند؛ اما با حمایت دولت و اتخاذ تصمیمات اقتصادی 
صحیح مسیر رشد صنعت فوالد هرمزگان همگام 
با دیگر قطب های این صنعت، مســیری سبز و رو 

به جلو بوده است.
صنعت فوالد هرمــزگان درحال حاضر با تولید 
۱۰ درصد فوالد، قطب ســوم فوالد کشــور را در 
اختیار دارد و به طور یقین با برنامه های در دســت 
انجام این جایگاه ، صعودی رو به باال خواهد داشت 

و رونق و جهش تولید در آن محقق خواهد شد.
 رونق تولید فوالد هرمزگان در سال ۹۸

یکی از مهمترین گام هایی که در سال گذشته 
به منظور توســعه صنعت فوالد هرمزگان برداشته 
شــد، عقد تفاهم نامه توســعه و افزایش ظرفیت 
تولید فوالد با بخش خصوصی تا سقف ساالنه ۱۰ 
میلیون تن در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 

و فلزی خلیج فارس این استان بود .
بــا امضــای تفاهمنامــه همــکاری و ایجاد 
کنسرسیوم توسعه بین ایمیدرو، شرکت ملی فوالد 

ایران با گل گهر و شرکت های فوالدی مستقر در 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج 
فارس زمینه الزم برای توسعه و افزایش ساالنه ۱۰ 

میلیون تن فوالد در این منطقه فراهم شد.
بهره منــدی از اســکله اختصاصــی تخلیه و 
بارگیــری مواد فلــه معدنی با ظرفیــت النه ۱۲ 
میلیون تن، دسترســی آسان به بندر شهید رجایی 
دروازه طالیی اقتصاد ایران، نزدیکی و همجواری 
با صنایع همگون و مولد انرژی و امکان استفاده از 
حمــل و نقل ریلی در کنار معافیت های گمرکی از 
جمله مزایای منطقه ویــژه اقتصادی خلیج فارس 

است.
 نگاهی بــه ظرفیت های طبیعی هرمزگان 

برای تولید فوالد
هرمــزگان از نظر زمیــن شــناختی در حوزه 
برخــورداری از معادن و کانی ها بــه طور طبیعی 
اســتانی پرظرفیت و مستعد به شــمار می رود که 
تاکنون آنگونه که باید و شاید بخش های مربوطه 
نتوانسته اند با شکوفایی و بهره برداری بهینه از این 

ظرفیت، ثروت آفرینی کنند.
کرومیت، آهن و منگنز کانی های فلزی و سنگ 
گچ، ســنگ آهن، سنگ نمک، ســنگهای تزیینی 
و مصالح ســاختمانی به عنوان کانیهای غیرفلزی 
از مهمترین مواد معدنی شناســایی شده در استان 

هرمزگان هستند.
 هرمزگان بهره مند از گنج سنگ آهن

یکی از مهمترین الزامــات برای تحقق اهداف 
پیش بینی شده در صنعت فوالد، تامین سنگ آهن 
مورد نیاز اســت که از این حیث هرمزگان استانی 
بهره مند اســت و گنجی از سنگ آهن را در قلب 

خود جای داده است.
سنگ آهن نوعی سنگ معدنی حاوی رگه های 
آهن اســت که با فرآیند ذوب و احیا، آهن آن جدا 
می شود،ســنگ آهن یکی از فراوان ترین عناصر 
فلزی موجود در زمین است که اکسید آن حدود ۵ 

درصد از پوسته ی زمین را شامل می شود.
کانی هــای معدنی رایج ســنگ آهن شــامل 
هماتیت با  ۷۰ درصد آهن و مگنتیت با ۷۲ درصد 
آهن می باشد و میانگین عیار آن در یک کانی آهن 

حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد است.
در داغ ترین روزهای ســال گذشــته بزرگترین 
معدن ســنگ آهــن هرمزگان با نام ســنگ آهن 
رضوان در ۷۰  کیلومتری شمال بندرعباس به بهره 
برداری رســید تا این خطه نیلگون خلیج فارس از 

این حیث خودکفا شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
به خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: بهره برداری از این 
معدن برای 3۹ نفر به طور مســتقیم اشــتغالزایی 
داشته اســت.خلیل قاســمی افزود: با عملیات پی 
جویی میزان ذخیره معدن ســنگ آهن رضوان از 
۲.۵میلیون تن به ۲۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده 
و موجب شــده تا به عنوان بزرگترین معدن سنگ 

آهن در استان هرمزگان شناخته شود.
در سند چشم انداز ۱۴۰۴، ظرفیت فوالد کشور 
۵۵ میلیون تن پیش بینی شــده که مهمترین نکته 
آن تامین سالیانه ۱۶۴ میلیون تن سنگ آهن است 
اما اکنون در این بخش رقمی در حدود ۵۰ میلیون 

تن ظرفیت وجود دارد.
نباید این نکته را از نظر دور داشــت که چنانچه 
در آینده معادن ســنگ آهن جدیدی کشف نشود، 
بعد از افق ۱۴۰۴ یعنی در ۱۰ تا ۱۵ ســال آینده با 
کمبود منابع ســنگ آهن روبرو می شویم و ناگزیر 

از واردات خواهیم شد.
 آغاز عملیات بزرگترین کارخانه کنسانتره 

هماتیتی کشور
از دیگــر اقدامات مهمی که در جهت توســعه 
صنعت فوالد در تابســتان سال گذشته انجام شد، 
آغاز عملیات بزرگترین کارخانه کنسانتره هماتیتی 

کشــور در هرمزگان بود زیرا که کنسانتره آهن نیز 
در کنار ســنگ آهن از منابع اصلــی تولید فوالد 
محسوب می شود و با بهره برداری از این کارخانه 
دغدغه فعاالن این حوزه برای تامین این مواد اولیه 

تا حدودی برطرف می شود.
فــرآوری و تولید یــک میلیون تن کنســانتره 
آهن بــا عیــار ۶۲ و ۶۵ درصد، تامیــن خوراک 
کارخانه های گندله ســازی مادکوش هرمزگان و 
تولید محصوالت صادرات محور از شــاخص های 
مهم کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی معدن 

رضوان است.
استاندار هرمزگان در آیین آغاز به کار این طرح 
بزرگ گفت: ۸ میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و 
هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه ریالی برای احداث 

این کارخانه بزرگ اختصاص یافته است.
فریــدون همتی بیــان داشــت: کارخانه تولید 
کنسانتره سنگ آهن هماتیتی شرکت پدیده کاوش 
ایرانیان رضــوان بندرعباس دارای ظرفیت ورودی 
۲ میلیون تن ســنگ آهن خام و خروجی محصول 
یک میلیون تن با عیار آهن ۶۲ و ۶۵ درصد است

وی خاطرنشان کرد: بهره برداری کامل از این 
کارخانه زمینه اشــتغال مســتقیم ۴3۰ نفر فراهم 
می شــود و طول دوره احداث کارخانه کنســانتره 
هماتیتــی به همراه باطله برداری و آماده ســازی 

معدن سنگ آهن رضوان ۱۸ ماه طول می کشد.
 بهــره برداری ازمرحلــه دوم فوالد کاوه 

کیش در سال جهش تولید
صنعــت فوالد در هرمزگان روی مدار توســعه 
است و در آینده ای نزدیک شــاهد بهره برداری از 
طرح هــای مهمی در این بخــش از جمله فاز دوم 

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش خواهیم بود.
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش یکی از 
بزرگترین ســرمایه گذاری های بنیاد مستضعفان 
انقالب اســالمی در حوزه صنایع مادر است که از 
ســال ۱3۹۱ در زمینی به مساحت ۱۷۰ هکتار در 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج 

فارس )بندرعباس( وارد فاز اجرایی شده است.
مهرماه ســال ۹۵ با حضور معــاون اول رئیس 
جمهوری بهره برداری رســمی از مرحله نخســت 
پروژه فوالدســازی شــرکت کاوه جنوب کیش با 
ظرفیت تولید ســاالنه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن 

فوالد در بندرعباس آغاز شد.
این شــرکت در منطقه ویــژه اقتصادی خلیج 
فــارس با هــدف تولید ۵/۵ میلیون تــن فوالد با 
رویکرد تکمیل زنجیــره کامل تولید فوالد تعریف 
شــده که از نظر موقعیت مکانی نیز دارای مزیت 

های متعددی برای رقابت در بازار است.
بنیاد مســتضعفان در سال ۱3۹۱ شرکت فوالد 
کاوه جنوب کیش را به منظور ایجاد رقابت در جمع 
ســه تولیدکننده برتر فوالد کشور با بکارگیری فن 
آوری روز دنیــا و با انگیزه تولید مســتمر و پایدار 
ایجــاد کرد. تکمیل زنجیره تولید فوالد از معدن تا 
ایجــاد واحدهای جانبی،  مقاطع مختلف مصرف، 
پایین دستی و باالدستی در دستور کار این شرکت 

فوالدسازی در جنوب کشور است.
رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص زمان دقیق 
بهره بــرداری از این طرح گفت: مرحله دوم فوالد 
کاوه کیش در نیمه اول ســال ۹۹ به بهره برداری 
می رســد و حدود ۱۰ درصد نیاز کشور به فوالد در 

این کارخانه تامین می شود.
 ســید پرویز فتاح در جریــان بازدید از کارخانه 
فوالد کاوه جنوب کیش اظهار داشــت: در کارخانه 
فوالد کاوه اثری از تحریم، محدودیت و ناتوانی را 
نمی بینیم و ایــن مجموعه نماد اقتصاد مقاومتی و 

کار و تالش جوانان ایرانی است.
 وی با اشــاره به اشتغالزایی این طرح در استان 
هرمزگان افزود: با تکمیل این کارخانه برای حدود 
۲ هزار و پانصد نفر از اهالی بومی بصورت مستقیم 

و ۲۰ هزار نفر بصورت غیرمســتقیم اشــتغالزایی 
می شود.

 صادارت فوالد کاوه و ارز آوری برای کشور
رئیس بنیاد مستضعفان در ادامه موقعیت فوالد 
کاوه در بحث صــادرات را بی نظیر توصیف کرد و 
افزود: فوالد کاوه با توجه به موقعیت بی نظیر خود 
مازاد نیاز کشــور به فوالد را بــه بازارهای جهانی 
صــادر می کند که می تواند نقش مهمی در افزایش 

ارزآوری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰ 
درصد تولیدات فوالد کاوه صادر می شود که نقش 

بسزایی در ارزآوری دارد.
ظرفیت فاز دوم این شــرکت یــک میلیون و 
۲۰۰ هزار تن است و محصوالت آن به کشورهای 
آسیای جنوب شرقی و همچنین کشورهای حاشیه 

خلیج فارس صادر می شود.
 نگاهی به شرکت فوالد هرمزگان

شــرکت فوالد هرمزگان دومین کارخانه بزرگ 
تولید فوالد بعد از انقالب در زمینی به مساحت ۹۵ 
هکتار در ۱3 کیلومتری غرب شهر بندرعباس و در 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج 

فارس واقع شده است.
 واحد احیاء مســتقیم )کارخانه آهن ســازی( با 
ظرفیت ســاالنه ۱۶۵۰ هزار تن آهن اسفنجی در 

اسفند ماه ۱3۸۷ راه اندازی شد.
سال ۱3۸۹ واحد فوالد سازی نیز وارد فاز تست 
گرم و در ۲۶ فروردین ماه سال ۱3۹۰ اولین تختال 

آزمایشی شرکت فوالد هرمزگان تولید شد.
شــرکت فوالد هرمزگان دارای ظرفیت اسمی 
۱.۵ میلیون تن تختال)اســلب( به ضخامت ۲۰۰ و 
۲۵۰ میلی متر، عــرض ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی متر و 

طول ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ میلی متر می باشد.
 همچنین این شرکت قادر به تولید محصوالت 
میانــی از قبیل یک میلیــون و ۶۵۰ هزار تن آهن 
اســفنجی در ســال، ۹۰ هزار تن آهک در سال، 
۷۵۰۰ نرمــال متر مکعب اکســیژن بر ســاعت، 
۱۸۰۰۰ نرمــال متر مکعب بر ســاعت نیتروژن و 

۱۲۰ نرمال متر مکعب بر ساعت آرگون است.
این واحد صنعتــی بــرای ۱۵۰۰ نفر بصورت 
مســتقیم و ۶ هزار نفر بصورت غیرمستقیم فرصت 
شــغلی فراهم کرده که با اجرای طرح توسعه، این 
میزان به تعداد 3 هزار نفر بصورت مســتقیم و ۱۲ 

هزار نفر غیرمستقیم افزایش می یابد.
فوالدهای تولیدی در شــرکت فوالد هرمزگان 
بیشتر از نوع فوالدهای کربنی برای کاربرد رول و 

ورق به صورت نورد گرم و سرد است.
تختال های تولیدی این شــرکت در خط نََورد 
گرم، بیشــتر برای پروفیل ســازی، لوله های آب، 
نفــت و مخازن تحت فشــار و قطعات ســنگین 
فوالدی مورد اســتفاده قرار می گیرد و ورق های 
تولیدی در نََورد ســرد جهت ورق بدنه خودرو، بدنه 
لوازم خانگی از جمله یخچال، بخاری و ورق های 

قلع اندود و گالوانیزه کاربرد دارد.
 سرعت بخشی به حرکت قطار تولید فوالد 

هرمزگان با رفع چالش ها
براساس آنچه در این گزارش عنوان شد، صنعت 
فوالد هرمزگان مسیر رو به رشدی را در پیش دارد 
اما به طور یقین این مسیر، مسیری هموار و بدون 
فراز و نشیب نیســت و از همین رو باید مسووالن 
امــر با رفع این فراز و نشــیب ها که به طور یقین 
مختص فوالد هرمزگان نیز نمی باشــد، به سرعت 

بخشی قطار توسعه این صنعت کمک کنند.
کارشناســان اقتصــادی و متخصصــان حوزه 
صنعــت همواره بــر این موضوع تاکیــد دارند که 
تولیدات فوالدی کشور هزینه تمام شده بسیاری از 
محصوالت صنعتی را کاهش داده و به نوعی زمینه 
خودکفایی کشور را در این بخش فراهم کرده  و از 
همین رو باید نــگاه ویژه ای به این صنعت و رفع 

چالش های آن داشت.
شــماری از کارشناسان ، نداشــتن مناسبات با 
دنیا، به نتیجه نرســیدن طرح جامع فوالد، تامین 
سنگ آهن، حمایت کم، تصمیمات غیرکارشناسی 
و نداشتن افق روشن را از جمله مشکالت فراروی 
صنعــت فوالد می دانند که بــه طور یقین صنعت 

فوالد هرمزگان نیز از آن مستثنی نمی باشد.
مسیر توســعه صنعت فوالد حکایت از آن دارد 
کــه نقش فــوالد در تحقق جهش تولید، نقشــی 
مهم و قابل تامل اســت و مسووالن حوزه صنعت 
و معــدن باید نگاه ویژه ای به این بخش داشــته 
باشــند و در نظر بگیرند که رشــد و توسعه هر چه 
 بیشتر صنعت فوالد می تواند تسهیلگر جهش تولید

 باشد. /منبع: ایرنا

نقش راهبردی صنایع فوالد هرمزگان در تحقق جهش تولید

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر گفت: سومین مرحله غربالگری 
علیه  کرونا از ۱۶ فروردین جاری در هشــت ایســتگاه سالمت  بنادر 

استان درحال اجراست.
حمید رضا محمدحسینی در بازدید از ایستگاه های سالمت افزود: 
۵ ایســتگاه سالمت در نقاط مختلف بندر شهید باهنر و 3 ایستگاه  نیز 

در بنادر تابعه) شهید حقانی، هرمز و جاسک( مستقر هستند.
وی بیان داشت : عالوه بر همکاران سازمانی، تمامی کارکنان اداره 
های مســتقر در بنادر، پیمانکاران، کارگران خنکار و خدمه شــناورها 

سالمت سنجی می شوند.
مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر اظهارداشــت: مرحله ســوم 
غربالگــری نه تنها معطوف به کارکنان اداری و عملیاتی اســت بلکه 

تمامی مراجعان به بنادر مرکز و شرق استان را شامل می شود.

محمدحسینی ادامه داد: این اقدام براساس تدوین برنامه مستمر در 
ادامه مراحل قبلی و با تاکید بر اقدام های کنترلی و مراقبتی همزمان 
با شــروع فعالیت های اقتصادی و مراجعه به بنادر با دقت وحساسیت 
درحال انجام است. وی همچنین به اتصال بندر شهید حقانی به سامانه 
کیا منطقه آزاد قشمhttp://qea.qeshm.ir  با هدف احراز برخط 
ضرورت ســفر و ممانعت جدی از سفر های غیر ضرور به جزیره قشم 

خبر داد.
این مســوول یادآورشــد: انجام تمامی مراحل تهیه بلیط به شکل 
هوشمند و بدون رد و بدل شدن اسکناس در بندر شهید حقانی و هرمز 
و همچنین توزیع ماســک بین تمامی کارکنان بنادر مسافری، خدمه 
شناورها و کارگران خدمات حمل بار با استفاده از ظرفیت NGO ها 
وتعاونــی ها از دیگر اقدام های مهم درحال انجام در بنادر مســافری 

هرمزگان اســت . وی انجام فعالیت های پیشگیرانه نظیر تب سنجی، 
تامین وتوزیع اقالم بهداشــتی بین کارکنان و گند زدایی بنادر، پایانه 
ها، شناورها، ساختمان های اداری و شهرک مسکونی بر اساس برنامه 
زمانبندی و به شــکل مداوم را از دیگــر  برنامه های  صورت گرفته 
برشمرد . محمد حسینی ارتقای فناوری ارتباطی به منظور ایجاد بستر 
مناسب جهت اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی و بهره مندی ارباب 
رجوع از خدمات بندر به شــکل اینترنتی و از راه  دور در برنامه های 

کاری بندر شهید باهنر اعالم کرد.
محمدحسینی گفت: طبق دستورالعمل های ابالغی از سوی وزارت 
بهداشــت وهماهنگی با سازمان بنادر با تقویت و ارتقای فناوری های 
ارتباطی همواره سعی کردیم همسو با پویش درخانه بمانیم، از هرگونه 

خروج ومراجعه  غیرضروری به بنادر خودداری کنیم.

هشت ایستگاه سالمت در بنادرهرمزگان راه اندازی شد



نگاه آخر rrr

P باور داریم، » قلم « مقدس است؛ عهـــــد می بندیم همواره آن را پاس داشته و 
پاک نگاه داریم.

P باور داریم، » حرمت و حیثیت« همگان، محترم و خدشــه ناپذیر است؛ رعایت حریم 
اشخاص و پاسداشت کرامت انسانی افراد را اصلی ضروری و الزم می دانیم.

P بــاور داریــم، » آگاهی داشــتن« حقی اساســی اســت و از ایــن روی، 
 خــود را متعهد مــی دانیم تــا در روایــت رویدادهــا، امانتداری صــادق بوده

 و با دقت و سرعت، انجام وظیفه نمائیم.
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ندای هرمزگان

معاون عملیات سازمان آتش نشــانی بندرعباس گفت: یک واحد آپارتمانی در 
شــهرک پیامبر اعظم)ص(، هنگامی که ســاکنین آن حضور نداشتند دچار آتش 

سوزی شد.
ســر آتشیار حسن امینی زاده معاون عملیات ســازمان آتش نشانی بندرعباس 
اعالم کرد: ســاعت 12 و 25 دقیقه، روز یکشنبه 17 فروردین طی تماس یکی از 

شهروندان با مرکز 125 این آتش سوزی اعالم شد.
وی افزود: با توجه به حوزه اســتحفاظی ایســتگاه ها تیم عملیاتی از ایستگاه 

شماره 10 به محل اعزام شد.
امینی زاده با اشــاره به اینکه بدلیل گسترش آتش، تیم های عملیاتی دیگر از 
ایســتگاه های 1 و 4 هم برای مهار آتش  به محل اعزام شدند، ادامه داد: پس از 

یک ساعت تالش بی وقفه آتش نشانان، حریق مهار و خاموش شد.
وی با بیان اینکه حادثه هیچگونه خســارت جانی در پی نداشــت، افزود: علت 

آتش سوزی توسط کارشناسان علل حریق آتش نشانی، در دست بررسی است.

معاون سازمان آتش نشانی شهرداری بندرعباس:

آتش سوزی واحد مسکونی در شهرک 
پیامبر اعظم خسارت جانی نداشت

ضدعفونی معابر و محالت شهر هشتبندی/عکس : هرمز

یک متخصص عفونی:
مراجعه دیر هنگام افراد پر خطر، سالمت جامعه 

را به خطر می اندازد

متخصص عفونی مجتمع آموزشــی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم)ص( 
بندرعبــاس گفت: مراجعه به موقع، شــروع درمان هــای حمایتی موثر، 
قرنطینــه اصولی عــالوه بر کمک به درمان این بیمــاران به جهت حفظ 

سالمت جامعه بسیار حائز اهمیت است.
دکتر مهدی حســنی آزاد در گفت و گو با ایسنا، افزود: علی رغم اینکه 
توصیه های معمول، بر مانــدن در خانه و درمان خانگی در صورت وجود 
عالئم خفیف بیماری به عموم افراد دچار عالئم خفیف، است اما گروه های 
پر خطر در صورت داشتن عالئم اعالم شده در خصوص ویروس کرونا باید 

هرچه سریعتر به مراکز درمانی مراجعه کنند.
وی اظهار کــرد: افراد پرخطر یعنی افراد باالی پنجاه ســال و افرادی 
که دارای ســابقه بیماری هــای قلبی و عروقی، ریــوی، کلیوی و دیابت 
و نقص سیســتم ایمنی بدن هســتند، در صورت داشــتن تب، ســرفه و 
عالئــم ســرماخوردگی با رعایت نکات بهداشــتی بــه نزدیکترین مرکز 
 بهداشــتی مراجعه کنند تا در صورت نیاز به بســتری  به بیمارستان ارجاع

 داده شوند.
حســنی آزاد با تاکید بر اینکــه مراجعه زود هنگام بــرای این افراد و 
همچنین افرادی که عالئم بیماری را بصورت شدیدتری دارند، توصیه می 
شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه در پاره ای از مواقع مشاهده شده که افراد 
به جهت ترس از مثبت شــدن نتیجه تســت، نگرانی از رفتار غیر متعارف 
افراد و وابســتگان علی رغم داشتن عالئم واضح بیماری به مراکز درمانی 
مراجعه نکرده و زمانی که عالئم به شدت پیشرفت کرده و احتمال درمان 

بسیار ناچیز است مراجعه می کنند.
وی در پایان عنوان کرد:  مراجعه به موقع، شــروع درمان های حمایتی 
موثر، قرنطینه اصولی عالوه بر کمک به درمان این بیماران به جهت حفظ 

سالمت جامعه بسیار حائز اهمیت است.

خبر

رئیس گروه امور صید شیالت هرمزگان با 
اشــاره به برنامه ممنوعیت صید برخي آبزیان 
در آبهاي اســتان تقویــم ممنوعیت صید در 

آبهاي هرمزگان در سال 99 را اعالم کرد.
 بهاره هرمزی گفت:صید هامور ماهیان از 
اول فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه سال 

99 در آبهاي این استان ممنوع است.
وی اظهار داشت: براساس این تقویم صید 
ماهي حلوا سیاه و شوریده نیز از اول اردیبهشت 
ماه تا پایان خرداد ماه 99 در صیدگاههاي این 
اســتان واقع در آبهاي نیلگون خلیج فارس و 

دریاي عمان ممنوع اعالم شده است .
هرمزی با اشــاره به تغییر زمان ممنوعیت 
صیــد ماهي حلوا ســفید در ســالهاي اخیر، 
خاطرنشــان کرد: با توجه بــه تغییرات آب و 
هوایي و اقلیمي و همچنین اظهار نظر جامعه 
صیــادي زمــان ممنوعیت صیــد این ماهي 

در چند ســال اخیر به 15فروردیــن تا پایان 
اردیبهشت ماه تغییر یافته است .

رئیس گروه امور صید شــیالت هرمزگان 
زمان ممنوعیت صید میش ماهیان را نیز از15 
مردادماه تا پایان شهریورماه سال آینده اعالم 

کرد .
 بهــاره هرمزی  با بیــان اینکه ممنوعیت 
صید در روش مشتا نیز از 16 فرودین تا پایان 
اردیبهشت ماه سال جاری است تصریح کرد: 

صید میگو نیز در اســتان هرمــزگان در تمام 
طول  ســال به جز فصل صیــد میگو)حدود 

اوایل مهر تا پایان آبانماه( ممنوع است.
وی بــا تاکید بــر رعایت تقویــم فصول 
ممنوعیت صید اظهار کرد : شیالت هرمزگان 
همه ساله با توجه به فصل تخم ریزي آبزیان 
به ویــژه گونه هاي ارزشــمند در فصل بهار، 
نســبت به اعالم زمان ممنوعیت صید اقدام و 

اطالع رساني مي کند.
در هرمزگان 32 هزار صیاد با اســتفاده از 
چهــار هزار و 500 فروند شــناور صیادي و با 
پشتیباني 22 بندر صیادي در بیش از دو هزار 
و 100 کیلومتر نوار ســاحلي اســتان مشغول 
به فعالیت هســتند که این مهم بیانگر نقش 
مهم شیالت در معیشــت مردم استان جداي 
از اشتغال ایجاد شــده در حوزه آبزي پروري 

و صنایع است .

دکتر غالمعباس مومنی 
متخصص بیماری های داخلی 

تیروئید، دیابت، فشار خون ،کبد چرب 
گوارش و ریه

بندرعباس، بلوار سيد جمال الدين اسدآبادی،پشت بانک سينا ، 

ساختمان سبز طبقه 4 - تلفن: 07632245695- 09220848716

    تراشکاری و سیلندر تراشی 
مـــــدرن بــــندر 

تراش سيلندر، سنگ ميل لنگ، تراش شاتون، تراش ميل لنگ
 انواع موتور های ديزلی و بنزينی

آدرس: بنــدرعباس ، كمـربندي ، نرسيده به  پل خواجو  
     تلفن : 32242740 ـ 32227810

دکتر محمد امین امامی
برای اولين بار در هرمزگان

دستگاه ABI برای تشخيص درد پاها و اختالالت
عروق پاها بخصوص در بيماران ديابتی و سيگاری

راه اندازی شد
بلوار سيد جمال الدين اسدآبادی- چهار راه فاطميه – روبروی شيرينکده- 

ساختمان پزشک- طبقه دوم – واحد 204
تلفن: 32252476 همراه : 09170698916

دکتر ناصر ریاضی
جراح و متخصص كليه مجاری ادرار

مثانه پروستات و نازايی آقايان
 جراحی اندوسکوپيک سنگ كليه و مثانه

 و جراحی اندوسکوپيک پروستات و مثانه و ارولوژی  اطفال
چهار راه فاطميه، روبروی شيرينکده، ساختمان پزشک، طبقه سوم، 

واحد 308
تلفن : 32252468-9     09019896466

آزمایشـگاه دی
دکترمحسن دهقانی

 ) استادیار دانشکده پزشکی(
دقت و صحت در آزمایشات همراه با کادری مجرب

تشخیص طبی-پاتولوژی-  سیتولوژی -مغز استخوان
آدرس: خ سید جمال ابتدای خیابان شهید کازرونی ساختمان پزشکان میالد

تلفن: 32231883 -  32224577 فکس: 32229288

 مرکز حجامت خلیج فارس
 درمان وپيشگيری بيماريها  از قبيل سر دردهای ميگرن كمر درد  
بيماری های پوستی  ترک اعتياد وغيره ، از طريق حجامت زالو 

 درمان طب سنتی ، زير نظر دكتر فتح الهی با كادر مجرب

 آدرس؛ چهارراه مرادی به سمت چهارراه قدس 

 کوچه رضوان 1_ ساختمان ایلیا طبقه دوم_ 

تلفن0763220205

کلینیک سونوگرافی 

دکتر حسین کرم پور  
با استفاده از پیرشفته ترین دستگاهها

انجام سونوگرافی های روتین ترانس واژینال ترانس رکتال

سونوگرافی های نوزادان و کودکان  سونوگرافی رنگی )کالر داپلر( بارداری غربالگری 

جنین فیرب و اسکن کبد /  االستوگرافی  تیروئید و توده های پستان

نشانی : خیابان سید جامل الدین اسد آبادی-  کوچه اسفدیاری پشت آزمایشگاه 

موسوی- ساختامن پزشکان حکیم طبقه اول

 32253975 الی 6

ساعت فعالیت صبح و عرص

آزمایشگاه دکتر سبحانی 
تشخیص طبی، پاتولوژی، سیتولوژی  و 

مغز و استخوان 
بندرعباس چهار راه فاطمیه، خیابان اسدآبادی ) مرادی(، 

کوچه شفیع -  تلفن : 32222563- 32227575  

دکتر محمد رضا طوافی 
جراح  و متخصص ارتوپدی

) استخوان و مفاصل و ستون فقرات(
آدرس: چهارراه فاطمیه- روبروی شرینکده 

ساختمان پزشک طبقه دوم 

تلفن: 32213202-076

رادیولوژی ، سفالومتری، OPG و سونوگرافی

دکتر علی قدیرپور
بورد تخصصی ، رادیولوژی و سونوگرافی 

MRI,CT SCAN
آدرس: بندرعباس خيابان اسدآبادی ، چهارراه فاطميه ، ساختمان 

پزشک، طبقه همکف

 تلفن: 076-32253365

ه تهران
از دانشگا

دکتر جمشید شریفی 
متخصص بیماریهای داخلی بوردتخصصی 

عضو انجمن گوارش و کبد ایران 
* درمان بيماری های قلبی * گوارشی * اندوسکوپی 

* درمان بيماری های تيروئيد * ديابت و غدد جنسی * درمان روماتيسم
 * بيماری های كليوی و عضالنی - اسکلتی * انجام نوار ريه و نوار قلب 
آدرس : بندرعباس - چهارراه مرادی پشت بانک پارسيان ، 

ساختمان شريف، طبقه سوم - تلفن : 09058131646

دکتر زبیر شاعرزاده 
بورد تخصصی جراحی عمومی 

گوارش ، پستان ، تیروئید ، عروق
انواع فتق ، جراحی الپاروسکوپی و ...

آدرس : خ سيدجمال ، نرسيده به چهارراه مرادی، روبروی 
دبستان دانشگاه ، ساختمان پزشکان شريف، طبقه هفتم

تلفن : 32234434

 کلینیک تخصصی رادیولوژی، ماموگرافی و سونوگرافی 

دکتر سید منصور توانا
متخصص راديولوژی، سونوگرافی، ام آر آی و فلوشيپ 

سی تی اسکن
بندرعباس، خيابان سيد جمال، چهار راه سازمان، جنب 
پاساژ ناصر، ساختمان پزشکان زرتشت، طبقه اول واحد 1

تلفن: 32254330-076   تلفکس: 32254331- 076 

دکتر داریوش نیازی
عضو انجمن متخصصین گوارش آمریکا و اروپا

متخصص بیماری های داخلی، دیابت، تیروئید، ریه- خون و گوارش کبد
با عرضه خدمات ذیل :

نصب بالون الغری داخل معده،  آندوسکوپی، کولونواسکوپی،کپسول آندوسکوپی
تلفن: 0763-2242039

آدرس : بندرعباس، چهارراه سازمان، ساختمان پزشکان ناصر، طبقه اول

دکتر آرزو مسرور
فوق تخصص روماتولوژی متخصص داخلی 

پوکی استخوان ، روماتیسم ، کمردرد و درد زانو و سایر مفاصل 
بندرعباس : خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، چهار راه مرادی ، کوچه ساختمان 

پزشکان پارسیان روبروی آزمایشگاه موسوی، ساختمان پزشکان نگین ، طبقه سوم 

 تلفن : 076-32235521 - 09017061167 - 09176977840

 سونوگرافی دکتر سمیه کریمی 
 متخصص سونوگرافی و رادیولوژی،  سی تی اسکن 

 سونوگرافی روتین، سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول و سه ماه دوم 
آنومالی اسکن،  سونوگرافی پستان، سونوگرافی سه بعدی و چهار 
بعدی سونوگرافی مغز و هیپ نوزاد، انجام اینترونشن ها و بیوپسی 

 پستان و کبد 
ادرس بندرعباس خ سید جمال خ کازرونی کوچه رحیل دو،  ساختمان 

پزشکان نیکان طبقه دوم تلفن 07632239207 الی 9

سالمتی مهم ترین ضرورت زندگی انسان ها

مدیر اجتماعی و ســالمت و مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در امور 
بانوان و خانواده به مناســبت گرامیداشــت 18 فروردین »روز سالمتی« و هفتم 
آوریل، »روز جهانی بهداشــت« گفت: داشتن سالمتی یکی از ضروریات زندگی 

انسان هاست که در این ایام بیش از پیش اهمیت یافته است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، فرشته سلجوقی بیان کرد: سالمتی ابعاد مختلفی 
دارد؛ الزم اســت انســان ها برای داشتن زندگی سالم تر و شــاداب تر این ابعاد را 

شناخته و براساس آن زندگی خود را ارتقا دهند.
وی با اشاره به پنج بُعد فیزیکی، هیجانی، هوش، اجتماعی و روانی سالمت از 
دیدگاه سازمان بهداشت جهانی )WHO( افزود: هر کدام از این ابعاد در جایگاه 

خود از اهمیتی ویژه برخوردارند و باید به همه آنها به اندازه یکسان توجه کرد.
 مدیر اجتماعی و سالمت و مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در امور 
بانوان و خانواده ادامه داد: در این روزهای ســخت مبارزه با ویروس کرونا مراقب 
سالمتی خود و خانواده باشیم و با رعایت اصول بهداشتی و حفظ قرنطینه خانگی 

دیگران را از حق سالمتی بهره مند سازیم.
به گفته ســلجوقی، فرهنگ ســازی در راستای ارتقاء ســالمت و تاکید برای 
اصالح روش زندگی از اهداف مهم حوزه ســالمت اســت که با شناخت جایگاه 
ســالمت و جلب مشارکت مردم و با همکاری سازمان های مردم نهاد محقق می 
شود.وی عنوان کرد: این نهادها به ویژه در دوران شیوع بیماری کرونا توانسته اند 
در افزایش ســطح آگاهی و ارتقای فرهنگ عمومی سالمت نقش ویژه و مهمی 
ایفا کنند.مدیر اجتماعی و سالمت و مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
امور بانوان و خانواده با اشــاره به زحمات کادر پزشکی و پرستاری کشور و جهان 
در این ایام، گفت: در ســالی که از ســوی مجمع جهانی بهداشت به عنوان سال 
جهانی پرستار و ماما تعیین شده و عنوان شعار سال را »پشتیبان و قدردان تالش 
های پرســتاران و ماماها باشــیم« تعیین کرده، ما به عنوان شهروندان باید بیش 
از پیش مراقب ســالمتی خود باشیم تا بخشی از فشار وارد بر این قشر زحمتکش 
کاســته شود. سازمان بهداشت جهانی از سال 1950 به بعد، هفتم آوریل هر سال 
را به عنوان »روز جهانی بهداشــت« نام گذاری کرده و در ایران روز 18 فروردین 

»روز سالمتی« نام گذاری شده است.

خبر
تقویم ممنوعیت صید در آبهاي هرمزگان 

در سال 99 اعالم شد

فرمانــده انتظامی هرمزگان از آزاد ســازی 
بیش از 4 هزار متر از اراضی ملی به ارزش 10 

میلیارد ریال در استان خبر داد
به گزارش فارس، سردار غالمرضا جعفری 
اظهار کرد: 4 فقره زمین خواری در عرصه های 
منابع طبیعی در روســتای ایســین، سرخون، 
چهچکور از توابع بندرعباس و روستای گوانک 

از شهرستان ســیریک با حکم قضائی تخریب 
شــد.وی با اشــاره به اینکه به اســتناد تبصره 
یک ماده 55 قانــون حفاظت از منابع طبیعی، 
کلیه آثار تجاوز جمع آوری و رفع تصرف انجام 
شد، خاطر نشــان کرد: زمین خواران بدون در 
نظر گرفتن حــق عامه مــردم در بهره مندی 
از نعمت هــای خدادادی با هدف رســیدن به 

ســود های کالن اقدام به تصرف زمین و منابع 
طبیعی می کنند که برای مقابله با این مشکل، 

همکاری همه مردم الزامی است.
فرمانــده انتظامی هرمــزگان تصریح کرد: 
ارزش ریالــی زمین های آزاد شــده برابر نظر 
کارشناســان در حدود 10 میلیارد ریال تخمین 

زده می شود.

تصرف اراضی ملی در »ایسین« و »سرخون« ناکام ماند
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