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مدیرعامل شرکت منابع آب عنوان کرد:

کاهش 100درصدی
ورودی آب به سد
استقالل ،شمیل و نیان

صفحه 3

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

تکمیل ساخت
مسجد جامع در بندرعباس
نیارمند یاری همه است

گروه سیاسی//
نماینده ولی فقیه در هرمزگان رفع
فقر را مهم ترین مزیت پرداخت
خمس دانست و گفت :ا گر در
جامعه همه خمس خود را پرداخت
کنند در سال  3هزار میلیون ریال
خمس جمع آوری می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس:

جذب سرمایهگذار در جزیره
هرمز با جدیت پیگیری شود

آشوری :ا گر بسترهای سرمایه گذاری در این جزیره ایجاد شود بسیاری از مشکالت مرتفع خواهد شد

استاندار هرمزگان گفت :گروه های مطالعاتی باید به
سرعت کار ا کتشاف پهنه های معدنی جدید در سراسر
استان به ویژه در شمال استان (شهرستان حاجی آباد)
آغاز کنند.به گزارش ایرنا ،فریدون همتی در نشست
شورای معادن هرمزگان با تا کید بر رفع مشکالت معادن
غیرفعال در استان ،گفت :معادن از ظرفیت های مهم این
استان در جهت اشتغالزایی و توسعه صادرات است.
وی همچنین خواستار سرعت بخشیدن به انجام
مطالعات ا کتشاف پهنه های معدنی در هرمزگان
شد.همتی با اشاره به ظرفیت معادن سنگ گابرو در
هرمزگان ،افزود :می توان با برنامه ریزی مناسب صادرات
این نوع سنگ از هرمزگان به کشورهای همسایه را افزایش
داد.به گزارش ایرنا ،استان هرمزگان یکی از مناطق مناسب
معدنی کشور در زمینه بهره برداری و فرآوری با هدف
جلوگیری از خام فروشی و در نتیجه صادرات مواد معدنی
فرآوری شده به خارج از کشور است.هم ا کنون تعداد 97
محدوده ا کتشافی داری پروانه ا کتشاف 26 ،معدن دارای
گواهینامه کشف وهم چنین  956معدن شن وماسه در
استان وجود دارد.در مجموع ذخایر معادن هرمزگان
افزون بر  150میلیارد ریال با اشتغالزایی  2هزار و  900نفر
است.معادن پایه در هرمزگان شامل سنگ گچ  ،سنگ
آهن ،سنگ نمک ،سنگ کرومیت و خا ک سرخ است.

برنامه ریزی مناسب برای سفرهای
تابستانی در هرمزگان صورت گیرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان
خواستار برنامه ریزی مناسب برای سفرهای تابستانی
ایمن در استان هرمزگان شد .رضا مدرس عنوان كرد:
اعضای شورای ترافیك استان با هماهنگی و همكاری
بیشتر برای سفرهای تابستانی ایمن در هرمزگان برنامه
ریزی كنند تا موجبات رضایت و امنیت مردم در ایام
سفرهای تابستانی فراهم شود.
وی با اشاره به مباحثی پیرامون آژانس ها ،اتوبوس های
درون شهری و برون شهری و اردوهای دانش آموزی،
تصریح كرد :اردوهای دانش آموزی باید با برنامه ریزی
دقیق و اصولی و با هماهنگی دستگاه های ذیصالح
صورت پذیرد.وی بیان داشت :سهل انگاری و كم كاری
در این خصوص از هیچ دستگاه و مسئولی پذیرفتنی
نیست و با قاطعیت و جدیت با دستگاه ها و مسئولین
خاطی برخورد خواهد شد.مدرس خاطرنشان كرد:
پلیس راه و پلیس راهور ضمن كنترل موارد مربوطه
نسبت به اعمال قانون و برخورد با متخلفین با جدیت
اقدام كنند.

فجر بندرلنگه بر سکوی
نخست ایستاد

یازدهمین دوره مسابقات کاراته جام رمضان یادواره شهید
خلیل تختی نژاد برگزارشد .مهدی صابری رئیس هیات کاراته
شهرستان بندرلنگه از برگزاری یازدهمین دوره مسابقات کاراته
جام رمضان طبق روال سال های گذشته در ماه مبارک رمضان

خبر داد .مهدی صابری درخصوص نتایج این مسابقات افزود
پنج تیم از شهرهای بندرلنگه ،بندرکنگ و بندرچارک در این
مسابقات شرکت کردند و در مجموع تیمی،تیم فجر ب با کسب
 ۱۱مدال طال بر سکوی نخست ایستاد .
صفحه 6

گزارش اختصاصی

نماز عید فطر در هرمزگان برگزار شد
بندر نخل ناخدا ؛ نخل بیثمر

چندی پیش در اوایل خرداد امسال فریدون همتی استاندار
هرمزگان گفت«:با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
مذا کره داشتهایم که «اسکله نخل ناخدا در راستای ایفای
مسئولیتهای اجتماعی این سازمان در اختیار شهرداری
بندرعباس قرار گیرد» [و الزم است] شهرداری طرحی برای
ایجاد یک مجموعه زیبای گردشگری در این اسکله اجرا کند».

 یکطرح احداث «بندر نخل ناخدا» از سال  ۱۳۹۰توسط ادارهکل
بنادر و دریانوردی هرمزگان در شرقیترین نقطه بندرعباس
کلید زده شد .بر اساس این طرح ،بندر نخل ناخدا در میان
آبهای خلیج فارس ساخته میشود تا مسیر تردد اهالی و
گردشگران به جزیره هرمز نزدیکتر شود.
صفحه 4

همتی در نشست با جمعی از فعاالن صنایع دستی

تا کیداستاندار بر راه اندازی
بازارچههای فروش صنایع دستی
صفحه 2

مديركل بنادر اين استان :

معاون سازمان تعزیرات حکومتی :

میــــــــز خبـ ــر

گروه های ا کتشاف معدن باید در
شمال استان فعال شوند

کاراته جام شهید تختی نژاد

صفحه 2

عکس:سید علی هاشمی-صبح ساحل

امام جمعه بندرعباس اظهار کرد:
کاهش اختالف طبقاتی جامعه،
رفع فقر و گرسنگی ،رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی
محرومان ،تامین زیرساخت های اجتماعی و جلوگیری از
آسیب های فکری و اخالقی را از مزایای مهم پرداخت خمس
در کشور برشمرد .آیت اهلل نعیم آبادی یادآور شد :کسی که
به وی خمس تعلق بگیرد حق تصرف در آن مال را ندارد و ا گر
این افراد خمس خود را پرداخت کنند در کشور هیچ فقیری
نخواهیم داشت.نماینده ولی فقیه در هرمزگان در خطبه
های نماز عید فطر بندرعباس با اشاره به اینکه غفلت باعث
نابودی همه امور می شود ،اظهار کرد :ا گر چه جامع به سوی
سعادت پیش برود اما غفلت در آن باعث نابودی می شود.
آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی روز عید فطر را از بهترین ایام
دانست و عنوان کرد :در روز عید فطر باید بهترین کارها را
انجام داد تا خداوند بهترین امورات را برای ما رقم بزند.وی
اضافه کرد :عید سعید فطر ،عید کسانی است که از عرصه
های جهاد با نفس سرافراز برگشته و بافطرت خدایی خویش
پیمانی دوباره بسته اند.
آیت اهلل نعیم آبادی ادامه داد :ماه مبارک رمضان ،ماه
خود سازی و فرصت دوباره ای تا دردمندان را حس کنیم و
بادشمنان خدا دشمن و بادوستان خدا دوست باشیم.وی با
بیان اینکه تالش کنیم تا همواره در راستای رضای خدا حرکت
کرده و تالش و کوشش کنیم ،عنوان کرد :تقوی خیردنیا و
آخرت است و ا گر ما به دنبال خیر دنیا و آخریت هستیم باید از
خداوند متعال اصل تقوی را درخواست کنیم.
امام جمعه بندرعباس عنوان کرد :تکمیل ساخت مسجد
جامع در بندرعباس نیارمند یاری و کمک کردن همه افراد
است زیرا نیاز هر شهر داشتن مسجد جامع بزرگ برای برگزاری
مراسمات است.وی خاطر نشان کرد :شهید خلیل تختی
نژاد دومین شهید مدافع حرم هرمزگان ،برای تمام جوانان
هرمزگانی الگو است.وی خاطرنشان کرد :از زمان اعالم
شهادت خلیل تختی نژاد تا زمانی که پیکرش وارد بندرعباس
شد ،شهر حال و هوای دیگری پیدا کرده و همه اینها به
برکت خون شهیدان مدافع حرم است.
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قیمت بلیت هواپیما حتما باید سقف داشته باشد

گروه اقتصادی//
معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت :صرف اینکه
قیمت بلیت هواپیما را عرضه و تقاضا تعیین می کند کفایت
نمی کند و باید قیمت بلیت سقف داشته باشد.

محمد علی اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
با توجه به افزایش قیمت بلیت هواپیما  ،تعزیرات
چه برنامه ای برای برخورد با متخلفان دارد؟ افزود:
متاسفانه برخی شرکت های هواپیمایی با هماهنگی
آژانس های فروش ،بلیت هوایی پروازهای چارتری
به قیمت های مازاد بر قیمت واقعی عرضه می کنند
و مشکل دیگر این است که آژانس های هواپیمایی
واسط میان آژانس های دیگر می شوند و گاهی چند
آژانس دست به دست بلیت را می فروشند و در نهایت قیمت
بلیت غیر قابل قبول و غیرمنطقی می شود.
وی گفت :اینها گران فروشی است و ا گر شکایتی به ما برسد
برخورد می کنیم.معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی
افزود :به سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی
ابالغ شده است سقفی برای قیمت ها مشخص کند و صرف
اینکه عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند قانع کننده
نیست و موجب اجحاف به مردم می شود.اسفنانی درباره
زمان حذف پروازهای چارتری هم گفت :قول داده بودند تا
پایان خرداد یا تیر این پروازها حذف شود که امیدواریم این
موضوع به نتیجه برسد.
وی افزود :متولی بحث هواپیما و پرواز و بلیت ،سازمان
هواپیمایی است و باید جوابگو باشند.معاون رئیس سازمان
تعزیرات حکومتی کشورهمچنین گفت :هر گونه افزایش
قیمت خودروهای داخلی و خارجی غیر قانونی است و

متاسفانه تا کنون هیچ شکایتی از سازمان حمایت از حقوق
مصرف کنندگان ،صنعت ،معدن و تجارت و اتحادیه ها به ما
نرسیده است.
محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما،
افزود :مدتی است که در بحث قیمت خودروهای داخلی
و خارجی با افزایش قیمت یا عرضه نکردن خودرو مواجه
هستیم و ا گرچه قانون نظارت بر این موارد و رسیدگی به
اختالفات آنها را به عهده برخی از سازمان ها گذاشته است اما
این به این معنا نیست که سازمان تعزیرات در این زمینه ورود
کامال آمادگی دارد
نکنند.وی گفت  :سازمان تعزیرات حکومتی ً
که در بحث گرانفروشی در راستای تکالیف قانونی خود اقدام
کند.اسفنانی افزود :آنچه که بررسی ها نشان می دهد چه
خودروساز داخلی و چه خودروهای مونتاژی و چه خودروهای
وارداتی تا کنون مجوزی برای افزایش قیمت نداشته اند و هر
نوع افزایش قیمت خالف قانون است و برخورد می شود.
معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت :قانون در بحث

مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان:

حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع را روشن
کرده است و مراجعی در این خصوص مسئولیت دارند
و ا گر در این بخش فروش به صورت عمده صورت
گرفته خالف قانون بوده است و ا گر فروش مازاد بر
قیمت واقعی به ما اعالم شود با متخلفان برخورد می
کنیم و ا گر افرادی به صورت فردی هم شکایت کنند از
مصادیق گرانفرشی است و برخورد می شود.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا می
شود این گونه گفت که هر گونه افزایش قیمت در
سال  97غیر قانونی است و قیمت ها باید به سال
 96برگردد؟ افزود :خودروهایی که وارد شده همه با
ارز سال  96وارد شده و پس از آن هم اتفاق جدیدی
نیافتاده است که بخواهد افزایش قیمت داشته باشد و ارزش
افزوده ای هم به آن اضافه نشده و افزایش قیمت خودرو
های داخلی هم منوط به طی مراحل قانونی است که تا کنون
مجوزی در این باره صادرنشده است.وی در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه آیا مبلغ اضافه ای که افراد پرداخت کرده اند به
آنها مسترد می شود؟ گفت :در همه مواردی که گران فروشی
مطرح است و شا کی شکایت می کند از تکالیف شعب تعزیرات
این است که هم گران فروش را مجازات وهم خسارت شا کی
قطعا مازاد قیمت واقعی به مشتری برگردانده
را جبران کند و ً
خواهد شد.اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا
تا کنون اتحادیه های مرتبط با خودرو شکایتی در بحث
گرانفروشی به تعزیرات کرده اند؟ گفت :نه تنها از طرف اتحادیه
ها بلکه از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و صنعت،
معدن وتجارت نیز شکایتی به ما نرسیده است و فقط افرادی
به صورت فردی شکایت کرده اند که رسیدگی می شود.

استان هرمزگان همچنین به
گذشت مدت زمان زیادی از طرح
تفصیلی مصوب مال ک عمل شهر
اشاره کرد و گفت :با توجه به
اهمیت و اجرای پروژه های عمرانی
و ساخت و ساز در بندرعباس  ،طرح
تفصیلی این شهر تا پایان سال جاری جهت تصویب به مراجع
ذیربط ارسال خواهد شد.
غالمحسین شیری مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان در
پایان اظهار کرد :طرح تفصیلی شهر بندرعباس پس از
گذشت سالیان دراز باالخره در اسفندماه سال  ۱۳۹۰توسط
راه و شهرسازی هرمزگان تهیه و با مشاور ذیصالح شهرسازی
جهت بازنگری وارد مذا کره شد که پس از برداشت های وضع
موجود توسط مشاور،کار به روز رسانی طرح تفصیلی گذشته
در دستور کار مشاور قرار گرفت.

طرح تفصیلی شهر بندرعباس بازنگری میشود

گروه اقتصادی//
مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان از بازنگری در طرح تفصیلی
شهر بندرعباس خبر داد.

غالمحسین شیری بیان داشت :روند رو به رشد شهرنشینی
و مهاجرت پذیری شهر بندرعباس  ،برنامه ریزی و مدیریت
توسعه فضاهای عمومی و خدماتی را به ضرورتی مهم در
شهرسازی تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه فضاهای سبز و پارکها  ،مرا کز بزرگ خدماتی
فضاهای ورزشی ،مرا کز فرهنگی ،تفریحی و گردشگری و
سواحل محل تعامل و ارتباط مردم میباشد اضافه کرد:برنامه

مشترکین محترم
صبحساحل
انتقادات و پیشنهادات
خود را در مورد توزیع
روزنامه با ما در میان
بگذارید
32226751-107

ریزی در راستای تامین منافع مردم و پرا کندگی بر مبنای نیاز
در مقیاس محله ای از اهداف مهم طرح تفصیلی می باشد که
توجه به کمبود خدمات و مطالعه آن میتواند ما را در برنامه
ریزی هرچه بهتر جهت تامین خدمات مورد نظر در طرح
تفصیلی یاری دهد.
غالمحسین شیری مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان با تا کید
بر لزوم توسعه پایدار محله ای در بندرعباس ،بافتهای
نا کارآمد شهری را یکی از مضرات این شهر عنوان کرد و گفت
:ضرورت توجه و برنامه ریزی در این بافت ها در حوزه بازآفرینی
از اهمیت خاصی برخوردار است.مدیر کل راه و شهرسازی

بخش عمده محموله با عنوان «روغن سنگين»
رفع توقيف و صادر شده است

گروه اقتصادی//
در پی انتشار خبری مبنی بر «كشف سه میلیون لیتر سوخت
قاچاق در مخازن اداره كل بنادر و دریانوردی هرمزگان» ،مدیركل
بنادر این استان به ارایه توضیحاتی در راستای شفاف سازی
جزییات این خبر پرداخت.

اهلل مراد عفیفی پور در این رابطه اظهار کرد :محموله مورد
اشاره پس از انجام تشریفات قانونی با اجازه گمرك وارد منطقه
ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی شده و در مخازن نگهداری
فرآورده های نفتی متعلق به بخش خصوصی مستقر دربندر
خلیج فارس ذخیره شده بود.
وی با شفاف سازی بیشتر این موضوع افزود :این خبر كه
با عنوان كشف سه میلیون لیتر گازوییل قاچاق در رسانه
ها مطرح شده ،به محموله ای مربوط می شود كه تحت
عنوان روغن سنگین اواخر اردیبهشت ماه سال جاری به
مخازن نگهداری متعلق به شركت های بخش خصوصی با
رعایت تشریفات قانونی تحویل داده شده و مورد ظن نیروی
انتظامی قرار گرفت.
عفیفی پور خاطرنشان كرد :بر اساس بررسی های واصله،

بخش عمده ای از این محموله در همان روزهای نخست،
رفع توقیف شده و توسط صاحب كاال با انجام تشریفات
قانونی مربوطه ،به كشتی بارگیری و صادر شده است.وی با
اشاره به تعامالت و همكاری های یگان حفاظت بندر شهید
رجایی با نیروی انتظامی خاطرنشان كرد :مقدار باقی مانده
این محموله نیز هم ا كنون توسط مراجع ذیصالح در حال
بررسی است.
این مقام مسئول اضافه كرد :تمامی پایانه ها و مخازن
نگهداری فرآورده های نفتی مستقر در بندر شهید رجایی،
دارای مالكیت غیردولتی و متعلق به بخش خصوصی است و
سرمایه گذاران متعهد به اجرای دقیق الزامات قانونی منطقه
دویژه و رعایت ضوابط گمرك و دستوالعمل های ابالغی از
سوی ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هستند.مدیركل بنادر
و دریانوردی استان هرمزگان در پایان گفت :این اداره كل
مبارزه با هر گونه قاچاق كاال در محدوده بنادر تحت حا كمیت
را ارجح امور خود دانسته و همواره تالش داشته با همكاری
مراجع مربوطه در زمینه مبارزه با قاچاق كاال و ارز اقدامات
جدی و موثری را به انجام رساند.

آماده باش اورژانس برای اجرای طرح تابستانه
گروه اقتصادی//
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت:
طرح تابستانه از امروز آغاز میشود و
نیر وهای اورژانس در این طرح در چندین
حوزه فعالیت میکنند.

مجتبی خالدی درباره تمهیدات
اورژانس برای طرح تابستانه گفت :طرح
تابستانه از  ۲۴خرداد آغاز میشود و نیروهای اورژانس در چند
بخش از جمله بخش پیش بیمارستانی فعالیت میکند که
در این قسمت  ۲هزار و  ۵۰۰پایگاه اورژانس در سطح کشور
در حالت آماده باش قرار دارند و همچنین از  ۴هزار دستگاه
آمبوالنس ۶۵ ،دستگاه اتوبوس آمبوالنس ۱۵۰ ،دستگاه
موتورالنس ۲ ،فروند آمبوالنس دریایی و همچنین ۳۳
فروند بالگرد استفاده میشود.وی افزود :در طرح تابستانه
اولویت اصلی ما جادههای کشور است و تأ کید داریم که از
ساعت  ۱۸تا  ۲۴آمبوالنسها در کنار جادهها مستقر شوند
تا دسترسی مردم به عوامل اورژانس سریعتر صورت گیرد.
خالدی گفت :همچنین تمهیدات الزم برای تجهیز نیروهای
اورژانس و امکانات مورد نیاز برای خدمات رسانی از جمله
تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی و در نظر گرفتن وسایل مورد

نیاز برای مسائلی از جمله گرمازدگی
و غرق شدگی اندیشیده شده است
و دستورالعملهای الزم نیز در این
راستا به مرا کز درمانی ،اورژانسهای
بیمارستانهای کشور با توجه به
اینکه آنها نقطه اتصال اورژانس
پیش بیمارستانی و بخش درمان
هستند ،ابالغ شده است.سخنگوی سازمان اورژانس کشور
درباره مزیتهای بکارگیری بالگردهای اورژانس برای امداد
رسانی ،گفت :عوامل امدادی در جادههای اصلی کشور
مستقر میشوند و یکی از نگرانیهای مردم این است که ا گر
از جادههای اصلی فاصله بگیرند و حادثهای رخ دهد امکان
امداد رسانی وجود دارد که بالگردها در این گونه مواقع کمک
بسیار مناسبی هستند تا در مناطق صعب العبور حضور داشته
باشند.وی افزود :یکی دیگر از مزیتهای بکارگیری بالگردها،
توانمندی آنها در انتقال بیشتر مصدومان به مرا کز درمانی
است و به همین علت ما درخواست داده ایم بالگردهای
اورژانس افزایش یابد.خالدی گفت :در طرح تابستانه امسال
 ۱۴هزار نیرو شرکت میکنند و امیدواریم که بتوانیم به خوبی
به هموطنانمان خدمت رسانی کنیم.

