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گچ سوپر میکرونیزه

امتیازات محصول
یت های استفاده از این محصول نسبت به محصوالت مشابه: مز

   تنظیم گیرایش گچ با توجه به نیاز بازار

         دانه بندی مناسب جهت مصارف زیرکاری

               استحکام و قدرت فوق العاده بعد از خشک شدن به دلیل گیرایش با ثبات

تش سوزی و آب                       مقاومت باال در برابر آ

                         عدم ترک خوردگی بعد از خشک شدن به دلیل گیرایش یا ثبات 

                              سفیدی باالی 95 درصد

امتیازات محصول
یت های استفاده از این محصول نسبت به محصوالت مشابه: مز

         بدون نیاز به الک

               سفیدی و براقی باالی 95 درصد

                    میکرونیزه بودن محصول که عامل صیقلی و صاف شدن سطح گچ کاری شده می شود

                         نرمی و شکل پذیری فوق العاده

                              چسبندگی عالی

                                    قابلیت شستشوی مداوم

                                       عدم ترک خوردگی به علت خلوص باالی گچ

                                            گیرایش اولیه دیر و گیرایش ثانویه سریع و محکم

با  گچ در شهرستان های بندر خمیر و بندر لنگه در استان هرمزگان  از دو معدن  با بهره گیری  این شرکت 
ذخیره 70 میلیون تن و ظرفیت تولید به مقدار 300000 تن در سال، در موقعیتی استراتژیک در مجاورت بندر شهید رجایی بزرگ ترین پایانه صادراتی ایران 
مشغول فعالیت می باشد. بهره گیری از 20000 مترمربع ترمینال اختصاصی در بند شهید رجایی باعث شده است که همیشه حداقل 100000 تن محصول 
جایگاه  از  رجایی،  شهید  بندر  در  بارگیری  و  تخلیه  اختصاصی  تجهیزات  از  بهره گیری  با  واحد  این  باشد.  موجود  بارگیری  و  حمل  آماده  شده  دانه بندی 
ع باعث کاهش بهای تمام شده و  ویژه ای برخوردار است. به نحوی که همواره باالترین سرعت بارگیری را برای مشتریان فراهم می نماییم و این موضو

صرفه جویی در هزینه حمل دریایی مان شده است و مشتریان ما را ترغیب می کرده که به سمت گچ جنوب عالقه مندی نشان دهند.

سنگ گچ دانه بندی شده

اطالعات تماس:
دفتر مرکزی: استان فارس، شهرستان المرد، کیلومتر 9 روستای پاقالت، شرکت تعاونی پودر گچ صنعتی جنوب فارس            تلفن: 071-5208

www.jonoubgypsum.com :وب سایت                     sales@jonoubgypsum.com :کد پستی: 7439341130                   ایمیل

بر اساس رأی هیات داوران هجدهمین جشنواره »تولید ملی، افتخار ملی«، گچ 
جنوب فارس با پرچمداری و مدیریت ارزنده حاج علی روئین اهلی به عنوان تولید 

کننده نمونه کشوری  برگزیده شد.
هر ساله در جشنواره »تولید ملی، افتخار ملی« راهکارهای مؤثر به منظور تحقق 
بررسی شده و  اقتصادی  رونق  برای  اهداف مقاومتی و نقش بخش خصوصی 

تولیدکنندگان برتر ملی، معرفی و تجلیل می شوند.
 امسال نیز این مراسم 28 بهمن با حضور مقام های عالی کشوری، معاونان وزیر 
صمت، معاون دادستان کل کشور، مدیران شرکت های برگزیده، مدیران ارشد 
تشکل ها و مهمانان در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار 
با وجود شیوع  امسال  این  جشنواره  آمد.  به عمل  تقدیر  برگزیدگان  از  و  شد 

کرونا و وجود مشکالت اقتصادی، شاهد رشد مشارکت 40 درصدی استان ها، 
تعداد  درصدی   40 افزایش  و  معدنی  و  صنعتی  گروه های  درصدی   30 افزایش 
و  ترین  کیفیت  با  کننده  تولید  فارس  جنوب  گچ  شرکت  بود.  شرکت کنندگان 
بهترین گچ ایرانی است که   با سابقه ای بیش از نیم قرن تجربه، تولید کننده انواع 
پودر گچ )گچ میکرونیزه، گچ سفیدکاری، گچ و خاک( و سنگ گچ دانه بندی، در 
هجدهمین جشنواره »تولید ملی، افتخار ملی« که از سوی خانه صنعت، معدن و 

تجارت ایران برگزار شد، موفق به کسب عنوان واحد برگزیده ملی شد.
این موفقیت بی  شک نشان از تعهد و توان باالی مدیران و  کارکنان کارخانه گچ 
جنوب فارس است  که در راستای خدمتگزاری نهایت کوشش خود را بر جای 

گذاشته اند.

در هجدهمین جشنواره »تولید ملی افتخار ملی«؛

 شرکت »گچ جنوب فارس«
 بر بلندای قله افتخار ایران ایستاد
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آوری 141 دستگاه غیرمجاز   جمع 
تولید ارز دیجیتال

ح کرد: مدیرعامل توزیع برق استان مطر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: در یک ماه گذشته 141 
دستگاه غیرمجاز تولید ارز دیجیتال در بندرعباس شناسایی وجمع آوری شد.

به گزارش جام جم هاجر عبدی افزود: این دستگاه ها در سه نقطه شهرستان بندرعباس 
شناسایی شدند که به صورت غیرمجاز از برق خانگی برای فعالیت استفاده می کردند.

 به گفته وی، دستگاه های استخراج ارز دیجیتال از وسایل پرمصرف برق هستند که استفاده 
از برق غیرمجاز باعث هدر رفتن انرژی و افزایش تلفات برق در شبکه توزیع برق می شود.
وی ادامه داد:واگذاری  انشعاب برق برای تولید ارز دیجیتال منوط به اخذ مجوز 
از سازمان صنعت، معدن و تجارت است اما برخی سودجویان برای کسب سود 
ارز  تولید  به  اقدام  کشاورزی  اراضی  و  منازل  در  ارزان،  برق  از  استفاده  و  بیشتر 

دیجیتال می کنند. 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

اجتماعی
اقتصادی

»جهـش تولیـد« عنـوان سـال جـاری اسـت. تحقـق ایـن هـدف بـه توجـه و بررسـی دقیـق ظرفیت هـای موجـود در کشـور و ارزیابـی همه جانبـه و مـرور موفقیت هـای تولیـدی مناطـق ویـژه اقتصـادی، از جملـه منطقـه اسـتراتژیک خلیـج فـارس، 
نیازمنـد اسـت.

، در حوزه صنایع معدنی و فلزی مشغول به فعالیت هستند. همان طور که از نام منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس پیداست، عمده شرکت های تولیدکننده حاضر
هـدف از تاسـیس شـرکت های فـوالدی در ایـن منطقـه نیـز در راسـتای تحقـق افـق تولیـد 10میلیـون تـن فـوالد در اسـتان هرمـزگان و تبدیـل شـدن ایـن اسـتان بـه یکـی از قطب هـای تولیدکننـده فـوالد کشـور و قرارگیـری آن در جایـگاه یکـی از 

بازوهـای کمکـی اصلـی در تحقـق افـق 55 میلیـون تنـی فـوالد چشـم انداز 1404 اسـت.
توسـعه روزافـزون زیرسـاخت ها در منطقـه ویـژه خلیـج فـارس بـه ارتقـای حجـم تولیـد شـرکت های مسـتقر در ایـن منطقـه کمـک خواهـد کـرد. مزایـا و زیرسـاخت های خـوب منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیج فارس منجر شـده اسـت که ایـن منطقه 

تولیدکننـده سـبد خوبـی از کاالهـای حـوزه صنعـت و معـدن باشـد، بـه طـوری کـه دربرگیرنده طیـف وسـیعی از محصوالت صنایـع معدنی و فلزی اسـت.

بازوی پرقدرت جهش تولید

روابط عمومی امور فرهنگی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی؛ 
کرونای منفی مسافران ورودی از 

امارات، در بندرلنگه مثبت شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: با مثبت شدن نتیجه آزمایش کرونای 

شماری از مسافران دو کشتی ورودی از 
کشور امارات عربی متحده به بندرلنگه، همه 

مسافران این ۲کشتی در شهرستان های محل 
اقامتشان قرنطینه خانگی شدند.

افزود: همه  گزارش جام جم، فاطمه نوروزیان  به 
آزمایش  کتبی  جواب  کشتی  دو  این  مسافران 
منفی کرونا از کشور امارات به همراه داشتند یا 
امارات  در  آزمایششان  نتیجه  که  بودن  مدعی 
مسافران  شمار  گفت:  وی  است.   شده  منفی 
یکی از این کشتی ها سی نفر بود که در آزمایش 
شد،  گرفته  افراد  این  از  لنگه  بندر  در  که  کرونا 
 ۶۹ نیز  دیگر  کشتی  و  داشتند  کرونا  نفر  هشت 
کرونای هفت  آزمایش  مسافر داشت که نتیجه 
شد.نوروزیان  مثبت  بندرلنگه  در  نفرشان 
انگلیسی  کرونای  افراد  این  از  یک  هیچ  افزود: 
نداشتند و اکنون همه مسافران این ۲کشتی در 
استان های  در  اقامتشان  محل  شهرستان های 
مراکز  نظر  زیر  و  قرنطینه  هرمزگان  و  فارس 

بهداشتی هستند.
نوع  از  مبتال  افراد  این  همه  کرونای  گفت:  وی 
بدون عالمت بود و برای اطمینان از انتقال ندان 

به دیگران همه مسافران قرنطینه شده اند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی افزود: کارکنان 
شبکه بهداشت و درمان در مبادی ورودی بنادر 
به  ورودی  مسافران  از  هرمزگان  فرودگاه های  و 

کشور آزمایش کرونا می گیرند.

خبر

ردیابی ملخ  های صحرایی با نرم افزارهای جدید
مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از ردیابی ملخ صحرایی با نرم 

افزارهای جدید خبر داد.
سید عبدالرضا اشرف منصوری اظهار کرد: با توجه به هشدارهای سازمان حفظ 
نباتات و از آنجایی که استان هرمزگان به عنوان یکی از خطوط ورود این آفت به 
کشور شناخته شده اجرای عملیات ردیابی در نیمه دوم سالجاری در بیش از ۲ 

میلیون هکتار از اراضی استان انجام شده است.
وی همچنین افزود: این مقدار پایش با مشارکت نیروهای مردمی و کشاورزان 
آموزش های  اخیرا  که  ردیابی  جدید  سیستم های  از  کارگیری  به  همچنین  و 
استفاده از آن در اختیار همکاران در مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها 
کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدیر  است.  شده  انجام  گرفته  قرار 

هرمزگان ادامه داد: از ابتدای دی سالجاری تاکنون عملیات ردیابی با نرم افزار 
ELOCUST3M در سطح ۶00 هزار و۶00 هکتار انجام گردیده است که این میزان در 
تهیه نقشه های پیش آگاهی ملخ صحرایی در جنوب کشور مورد استفاده قرار 
گرفته است. گفتنی است؛ استان هرمزگان از جمله استان های دارای رکود باال در 

میزان ردیابی با نرم افزار مذکور نیز است.

هرمزگان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
نیازمند  تعاون  توانمندسازی  برای  گفت:  

پژوهش و تحقیق در این بخش هستیم.
به گزارش جام جم، هادی ابراهیمی  در  حاشیه 
امضای ۲ قرارداد پژوهشی بین اداره کل تعاون 
و کار استان  و دانشگاه هرمزگان با بیان این که 
بخش تعاون در ایجاد اشتغال، برقراری عدالت 
و معیشت مردم نقش بسزایی دارد، افزود: این 
آموزش  و  ترویج  و  توسعه  بخش  در  کل  اداره 

از پایان نامه های دانشجویی حمایت  تعاونی ها 
انجام  برای  فرصت  یک  امر  این  که  می کند 
هرمزگان  دانشگاه  توسط  تحقیقاتی  کارهای 

است.
شاهد  می توان  طریق  این  از  کرد:  اضافه  وی 
تعاونی های  و  نوآور  تعاونی های  تشکیل 
تسهیلگر بود تا بتوان از حداکثر ظرفیت بخش 

تعاون استفاده کرد.
وی اظهارداشت: با توجه به گستردگی خدمات 

کار  تعاون،  وزارت  بزرگ  مجموعه  وظایف  و  
سایر  در  هرمزگان  دانشگاه  اجتماعی،  رفاه  و 
را  پژوهشی  فعالیت های  می تواند  نیز  بخش ها 
با  گفت:  هرمزگان  دانشگاه  رئیس  دهد.  انجام 
توجه به فعالیت ها و خدمات متعددی که اداره 
می دهد   ارائه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل 
پژوهشی  کار  بخش ها  این  تمام  در  می توان 
پژوهشی  تیم  افزود:  "شیخی"  داد.  انجام 
کارهای  برای  همکاری  آمادگی  دانشگاه  این 

تحقیقاتی با این اداره کل را دارد. قابل ذکر است 
در ارتباط با  اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری 
و  اجتماعی  فاه  ور  تعاون،کار  کل  اداره  بین 
با  پژوهشی  قرارداد   ۲ هرمزگان،  دانشگاه 
موثر  بازرسی  و  نظارت  الگوی  »طراحی  عنوان 
شناسایی  و  استان«  مسکن  تعاونی های  بر 
تعاونی های  فعالیت  رکود  بر  موثر  عوامل 
عملی  راهکارهای  و  بندرعباس  شهر  مصرف 

افزایش بهره وری و تقویت آنها   امضاء شد.

مدیرکل تعاون هرمزگان تصریح کرد:

 توانمندسازی تعاون، نیازمند پژوهش در این حوزه 

رئیس اداره ایمنی بندر شـهید رجایی بندرعباس 
محـور  سـه  بـا  دریایـی  نجـات  و  امـداد  مانـور 
هماهنگـی، جسـتجو و نجـات در آب هـای خلیـج 
فـارس، محـدوده بندرعبـاس و قشـم اجـرا شـد.
 حسـام تقـی آبـادی گفـت: یگان هـای عمـل کننده 
مانـور در طرحـی از پیـش تعییـن شـده به سـرعت 
مسـافری  شـناور  فرونـد  یـک  برخـورد  محـِل  در 
عـالوه  و  حاضـر  سـوخت  حامـل  لندینگرافـِت  بـا 
بـر جلوگیـری از انفجـار و نابـودی ۲شـناور حادثـه 
دیـده، هفـت مسـافر در خطر غرق شـدن را نجات 

دادنـد.  
ایـن مانـور دریایـی  در  افـزود:  آبـادی  تقـی  حسـام 

1۹ یـگان شـناوری از اداره کل بنـادر و دریانـوردی 
ارتـش،  دریایـی  نیـروی  یکـم  منطقـه  هرمـزگان، 
اورژانـس  و  سـپاه  دریایـی  نیـروی  یکـم  منطقـه 

داشـتند.  شـرکت  دریایـی 
دریانـوردی  و  بنـادر  کل  اداره  دریایـی  معـاون 
بـرای  پهپـاد  از  گیـری  بهـره  گفـت:  هـم  هرمـزگان 
تعییـن  و  شـده  مفقـود  مسـافران  شناسـایی 
محـل آنـان و هماهنگـی بیـن یگان هـای پهپـادی 
و بالگـردی بـا شـناور های امدادرسـان بـرای نجات 
ویژگی هـای  از  شـدن  غـرق  خطـر  در  افـراد  جـان 

بـود.  دریایـی  نجـات  و  امـداد  مانـور 
برگـزاری  از  هـدف  افـزود:  مکـی زاده  اسـماعیل 
بـرای  امـدادی  نیرو هـای  آمادگـی  افزایـش   ، مانـور
کاهـش خطـرات احتمالـی در دریـا، بـه ویـژه مهـار 
در  مسـافران  و  دریانـوردان  جـان  نجـات  و  آتـش 

اسـت. ضـروری  مواقـع 
ایـن مانـور سـالی یـک بـار بـر اسـاس کنوانسـیون 
بـا  و  دریایـی  نجـات  و  جسـتجو  بین المللـی 
بنـادر و دریانـوردی هرمـزگان  کل  اداره  محوریـت 

می شـود. برگـزار  اسـتان  در 

یایی  در آب های هرمزگان »هفته هرمزگان«  باید مطلوب برگزار شود اجرای مانور امداد و نجات در
ستاد  جلسه  در  هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت 
هماهنگی هفته هرمزگان گفت: هفته هرمزگان فرصتی برای شناساندن هویت 

و منزلت مردم هرمزگان است.
به گزارش جام جم، علی رئوفی با  تاکید بر اهمیت برگزاری مطلوب و شایسته  
هفته هرمزگان افزود: مهم ترین هدف از برگزاری این هفته معرفی همه جانبه 
ظرفیت ها، استعدادها و به ویژه منش بزرگوارانه و عزت مندانه مردم استان در 

سطح ملی است.
شهدا،  معرفی  افزود:  و  کرد  اشاره  هفته  این  برنامه های  اولویت های  به  وی 
ایثارگران و به ویژه شهدای سالمت، نخبگان، اندیشمندان عرصه های فرهنگی، 
هنری، تجارت، اقتصاد، سیاست، اجتماعی، معرفی خیران، مناطق گردشگری، 
هفته  برنامه های  محورهای  مهم ترین  از  و...  دانشگاه ها  و  علمیه  حوزه های 

هرمزگان است. 
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اضافه کرد: برنامه ها 
همه  از  باید  راستا  این  در  و  شود  برنامه ریزی  ملی  و  استانی  ۲سطح  در  باید 
ظرفیت های رسانه ای به ویژه صدا و سیما، مطبوعات، خبرگزاری ها و شبکه های 

اجتماعی استفاده شود.
رئوفی  با اشاره به به اهمیت تبلیغات گسترده این رویداد ادامه داد: با توجه به 
در پیش بودن ۲ انتخابات مهم و فاصله نزدیک آن با این رویداد مهم باید با 

تبلیغات گسترده، شور و نشاط الزم را در میان مردم ایجاد کرد.
برنامه ها  گفت:  و  پرداخت  هرمزگان  هفته  برنامه های  زدایی  تمرکز  به  وی 

نباید متمرکز در بندرعباس باشد و همه شهرستان ها، بخش ها و بسیاری از 
روستاهای دارای ظرفیت باید مشارکت داشته باشند.

ستاد  دبیر  عنوان  به  هرمزگان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  ادامه،  در 
و  گفت: هفته هرمزگان، هفته تجلی ظرفیت ها  ارتباط  این  در  نیز  هماهنگی  
تصویب  به  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  در  و  است  استان  توانمندی های 

رسیده است.
رضا کمالی زرکانی اضافه کرد: هفته هرمزگان 5 الی 1۲ اردیبهشت می باشد که 
منتهی به جشنواره خلیج فارس می شود و در این راستا 10 کمیته تشکیل و 

جلسات هم فکری متعددی برگزار شده است.
وی اضافه کرد: ۲۹ جشنواره مختلف مختلف برای هفته هرمزگان طراحی شده 

است و همه ادارات و سازمان های استان در برگزاری آن نقش مهم دارند.

سه شنبه    19 اسفند    1399   شماره 5896



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان هرمزگان : حامد شکوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

  د  فتر سرپرستی    استان هرمزگان :   076-32227800 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

جــــــز فیض وجود او، نباشد هرگز   
عکس نمود او، نباشد هرگز

مرگ است، اگر هستی دیگر بینی  
بودى جز بود او، نباشد هرگز
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امام خمینی )ره(

141 دستگاه غیرمجاز تولید ارز 
دیجیتال جمع آوری شد

هرمزگان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
غیرمجاز  دستگاه   141 گذشته  ماه  یک  در  گفت: 
و  شناسایی  بندرعباس  در  دیجیتال  ارز   تولید 

جمع آوری شد.
این  افزود:  عبدی  جام جم هاجر  گزارش  به 
بندرعباس  شهرستان  نقطه  سه  در  دستگاه ها 
برق  از  غیرمجاز  صورت  به  که  شدند  شناسایی 

خانگی برای فعالیت استفاده می کردند.
دیجیتال  ارز  استخراج  دستگاه های  وی،  گفته  به   
از  استفاده  که  هستند  برق  پرمصرف  وسایل  از 
افزایش  و  انرژی  رفتن  هدر  باعث  غیرمجاز  برق 
تلفات برق در شبکه توزیع برق می شود. وی ادامه 
داد:واگذاری  انشعاب برق برای تولید ارز دیجیتال 
و  معدن  صنعت،  سازمان  از  مجوز  اخذ  به  منوط 
کسب  برای  سودجویان  برخی  اما  است  تجارت 
منازل  در  ارزان،  برق  از  استفاده  و  بیشتر  سود 
دیجیتال  ارز  تولید  به  اقدام  کشاورزی  اراضی  و 
می کنند. عبدی اضافه کرد: دستگاه های تولید ارز 
دیجیتال نیاز به مصرف باالی برق دارد و استفاده 
از آنها نیاز به دریافت انشعاب های خاص دارد  به 
همین خاطر نیز برخی افراد برای سود بیشتر از برق 

خانگی استفاده می کنند. 
وی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه شرکت 
این  گفت:  انتظامی  نیروی  با  برق  نیروی  توزیع 
شرکت با همکاری نیروی انتظامی امسال چندین 
استان  شهرستان های  تمامی   در  غیرمجاز  مرکز 
افزایش  به  توجه  با  که  است  کرده  شناسایی 
استفاده از دستگاه های تولید ارز دیجیتال، رصد و 
شناسایی مراکز غیرمجاز بشدت پیگیری می شود.

خبر

گروه  اول فروش شرکت های  رتبه  شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
رتبه دوم شاخص فروش و عنوان شرکت پیشرو بیست و  نفتی و 
IMI- سومین همایش ملی شرکت های برتر اقتصاد ایران موسوم به

100 را کسب کرد. 
اقتصاد  برتر  شرکت های  بندی  رتبه  همایش  در  جام جم  گزارش  به 
کشور که با حضور مسئوالن کشوری و مدیران بنگاه های اقتصادی 
کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در تهران برگزار 
برتر  شرکت های  ایران،   صنعتی  مدیریت  سازمان  ارزیابی  با  شد، 
اقتصاد ایران از بین 500 شرکت معرفی شدند. در این رتبه بندی که بر 
اساس گزارش مالی سال 98 شرکت ها صورت گرفت، 500 شرکت برتر 
مورد تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی قرار گرفتند که بر این اساس 
گروه شرکت های  اول فروش  رتبه  شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
نفتی و همچنین رتبه دوم شاخص فروش شرکت های برتر ایران را 

کسب کرد.
بر  شرکت   10 برتر  شرکت های  بین  از  همایش  این  در  است  گفتنی 

شرکت  عنوان  به  اخیر  سال  چهار  در  رشد  روند  از  ارزیابی  اساس 
بر  نیز  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  که  شدند  معرفی  پیشرو 
دریافت  به  موفق  اقتصادی  شاخص های  رشد  و  ارزیابی  اساس 

عنوان شرکت پیشرو شد.
عنوان های  تبریک  با  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
کسب شده گفت: با تالش کارکنان این شرکت برای تولید مستمر و 
بدون وقفه و با انجام نظارت ها و راهبری مناسب واحد های عملیاتی، 

این شرکت رتبه های برتر اقتصادی را کسب کرد.
اند  گرفته  برتر قرار  که در بین 500 شرکت  افزود: شرکت هایی  نامور 
عوامل  به  توجه  با  که  هستند  کشور  اقتصادی  بزرگ  بنگاه های 
اقتصادی مانند اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و در نتیجه افزایش 

تولید تاثیرگذاری باالیی بر اقتصاد ملی دارند. 
بر اساس این گزارش در این همایش شرکت های برتر اقتصاد ایران 
بر اساس 33 شاخص مختلف رتبه بندی شدند که این شاخص ها 
صادرات،  بهره وری،  عملکرد،  و  سودآوری  رشد،  و  اندازه  گروه   7 در 

نقدینگی، بدهی و بازار در نظر گرفته شدند.
تعامل  برای  زمینه  ایجاد  مابین،  فی  همکاری های  سطح  افزایش 
بنگاه های  و  کشور  اقتصادی  گذاران  سیاست  و  مدیران  بیشتر 

اهداف  از  اقتصادی  بنگاه های  بین  رقابت  گسترش  و  اقتصادی 
ایران عنوان  برتر  رتبه بندی شرکت های  بیست و سومین همایش 

شده است.

در همایش رتبه بندی شرکت های برتر اقتصاد کشور صورت گرفت؛

پاالیش نفت بندرعباس، پیشرو در اقتصاد ایران

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان  گفت: اداره 
کل نوسازی مدارس هرمزگان موفق به کسب رتبه برتر در نهمین 
مدارس  بین المللی  همایش  دومین  و  ملی  نمایشگاه  و  همایش 

ایرانی معماری ایرانی شد.
به گزارش جام جم سید فخرالدین هاشمی  افزود : در امتداد روند 
کل  اداره  فنی  واحد  از  ح  طر سه  آموزشی  فضاهای  بخشی  کیفیت 
خانه  دبیر  به  هرمزگان  استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
امسال  بهمن  در  ایرانی  معماری  ایرانی  مدرسه  همایش  نهمین 
ح موفق به دریافت رتبه برتر  ارسال شد که خوشبختانه هر سه طر

در بخش مدارس روستایی و عشایری در این دوره شدند.
بین  همایش  دومین  و  ملی  نمایشگاه  و  همایش  دوره  نهمین 
و  بخشی  هویت  رویکرد  با  ایرانی  معماری  ایرانی  مدرسه  المللی 
در  ورزشی،  و  تربیتی  آموزشی،  فضاهای  در  سبز  مدیریت  اولویت 

اسفند سال جاری برگزار شد.

در دومین همایش بین المللی مدارس ایرانی،معماری ایرانی؛

اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان رتبه برتر شد
به منظور دسترسی به سواحل بندرعباس؛

بازدید استاندار از پروژه های عمرانی در شرق استان

آخرین هماهنگی های الزم و تشریح سناریوی مانور جستجو و نجات دریایی با 
حضور نمایندگان ارگان های دریایی و دستگاه های ذیربط 10 اسفند در محل 

بندر شهید حقانی برگزار شد.
ارگان های  نمایندگان  حضور  با  هماهنگی  جلسه  جام جم  گزارش  به 
ستاد  از  مسئوالنی  و  دریابانی(  و  دریا  هوا  نداجا،  ندسا،  دریایی)یگان های 
اورژانس  و  احمر  هالل  نشانی،  آتش  یگان های  و  استانداری  بحران  مدیریت 
استان به منظور بازخوانی سناریوی مانور و تشریح وظایف هر یگان در محل 
بندر شهید حقانی بر گزار شد.  در این جلسه »اسماعیل مکی زاده »معاون 
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن قدردانی از مشارکت تمامی  
نجات  و  جستجو  همچنین  و  مانور  برگزاری  آموزشی،  مباحث  در  دستگاه ها 
دریایی در طول سال به تشریح مزایای  برگزاری مانور جستجو و نجات و بهره 
NGO  در شرایط اضطرار و بحران  ابزار و ادوات دستگاه های متولی و  از  گیری 

پرداخت.
وی مهم ترین  دستاورد این مانور را اطمینان بخشی مردم از آمادگی دستگاه ها 
در  دستگاهی  بین  هماهنگی  همچنین  و  دریایی  مخاطرات  با  مواجهه  در 

رویارویی با شرایط اضطرار عنوان کرد.
خشکی  و  دریایی  هوایی،  امکانات  تمام  از  بهره گیری  ضرورت  بر  زاده  مکی 
شرکت کنندگان در این مانور تاکید کرد و گفت: در این مانور تالش می شود 
ارزیابی و  ارگان ها در بحث جستجو و نجات دریایی مورد  آخرین فناوری های 

نجات  و  جستجو  مرکز  کارشناسان  نشست   این  ادامه  در  گیرد.   قرار  آزمون 
ح مسئولیت های هر دستگاه  پرداخته  دریایی استان به تشریح اهداف و شر
پیرامون  را  خود  فنی  نظرات  نقطه  و  دیدگاه ها  نیز  ارگان ها  نمایندگان  و 

ح کردند. سناریوی مطر
بیشتر  هماهنگی  و  ایمنی  سطح  ارتقاء  منظور  به  ساله  همه  است؛  گفتنی 
دریایی  نجات  و  جستجو  مانورهای  اضطرار  شرایط  با  مواجهه  در  ارگان ها 
به  شده  برنامه ریزی  مانور  که  شد  برگزار  هرمزگان  استان  آبی  پهنه های  در 
اسفند   14 متولی  دستگاه های  مشارکت  و  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  تولید 
طور  به  قشم  ذاکری  شهید  بندر  و  بندرعباس  حقانی  شهید  بندر  فاصل  حد 

همزمان از هوایی و دریا برگزار شد.

بلوار در دست احداث  از   همتی، استاندار هرمزگان 
ساحلی شرق بندرعباس به عنوان یکی از مهم ترین 
بر تسریع در روند  بازدید و  پروژه های شهری استان 

احداث آن تاکید کرد.
بندرعباس  شرق  ساحلی  بلوار  جام جم  گزارش  به   
بکر  سواحل  به  دسترسی  به منظور  متر   110 عرض  با 
از  گردشگری، استفاده مناسب  این منطقه، توسعه 
دریا و تامین امنیت منطقه شرق بندرعباس درحال 
به  ساحل  طریق  از  را  بندرعباس  که  است  ساخت 
این  عرض  به  توجه  با  و  می کند  وصل  میناب  تیاب 
به  منطقه  ساحلی  نظیر  بی  جاده های  از  یکی  بلوار 

شمار می رود. 
با ساخت و راه اندازی این مسیر ساحلی، 30 کیلومتر 

مسیر بندرعباس_تیاب کوتاه تر می شود.

یایی در مقیاس بزرگ پایی جلسه هماهنگی مانور جستجو و نجات در بر


