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تحول در معیشت مردم با 
ایجاد مشاغل خرد و خانگی

تخصصی  کارگروه  تشکیل 
یانوردی  شیالت و بنادر و در

برای رفع مشکالت بندری 

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

نیازمند   بندرعباس  هنرمندان 
هستند بیشتری  حمایت های 

رئیس شورای  شهر بندرعباس:
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بیشتر بخوانید

کمیسیون  اعضای  دیدار 
شورای شهر و شهردار 

 بندرعباس با اعضای 
شورای شهر و شهردار مشهد

پایانپایان تعمیرات اساسی با تاکید بر استانداردهای  تعمیرات اساسی با تاکید بر استانداردهای 
ایمنی در ایمنی در پاالیشگاه نفت بندرعباسپاالیشگاه نفت بندرعباس

افـراد توان یاب سـرشار از استعداد هستند

روایــت حضور فرمانده رشید هشت ســال دفاع 
مقدس و فرمانده کنونی جنگ اقتصادی در ابر 

پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس.
هفته بسیج بود و مثل هر سال دلمان هوایی شده و باز هوای 
هورالعظیم و فاو و دوکوهه کرده بود، اما امسال تفاوتی بزرگ 
داشت، عزیزی در راه بود که بوی همت و باکری و خرازی و عطر 
شهادت مــی داد، خط شکنی غیور از تبار دلیرمردان، همان 
که عزیز و امین امام راحل بود و معتمد رهبری، مردی که در 
سال های دفاع مقدس حضورش نویدبخش فتح و رشادت 
بود و وجودش بذر عشق و ایمان به والیت و امامت در بین 
جوانان عاشق روح اهلل می پراکند، حال و هوای سنگر ما را پیش 
از ورودش متحول کرده بود. گویی مردی از جنس رشادت 
آمده بود تا نماد خودباوری را باز در بین جوانان متخصص 
این مجموعه تقدس بخشد و قدردان رشادت های جوانانی 
باشد که در خط مقدم نبرد اقتصادی توانسته بودند خیال 
باطل استکبار جهانی را نقش بر آب کرده و آن را به سپیدی 
سحر خودباوری و اعتماد به نفس جوانان ایرانی مبدل نمایند 
و برگ زرین دیگری را در دفتر انقالب اسالمی ایران رقم بزنند.

راهی که فاصله میان ناشدنی ها ...

یزهای دارخوین  از خاکر
کوره های ستاره خلیج  تا 

فارس
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رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان خبر داد:



خبر

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر 
و شرق هرمزگان خبر داد:

ارتقای توان عملیاتی بندر شهید 
باهنر با الحاق تجهیزات جدید

شرق  و  باهنر  شهید  دریانوردی  و  بنادر  مدیر 
جرثقیل  دستگاه  چندین  الحاق  از  هرمزگان 
نرم  ارتقای  هدف  با  سنگین  نیمه  و  سنگین 
عملیاتی، تسهیل در امر تخلیه و بارگیری و کاهش 

مدت زمان انتظار در این بندر خبر داد. 
حسینی  محمد  حمیدرضا  جم  جام   به  گزارش 
اپراتوری در  با اشاره به استقرار پرت جدید  تختی  
لجستیکی  توان  ارتقای  جهت  باهنر  شهید  بندر 
بارگیری  اظهار  و  تخلیه  عملیات  زمان  کاهش  و 
نیمه  و  سنگین  جرثقیل  دستگاه   ۶ داشت:  
چرخه  به  نیاز  مورد  تجهیزات  سایر  و  سنگین 
تا ناوگان  عملیاتی این بندر بزرگ صادراتی اضافه 
گذشته  به  نسبت  مضاعف تری  توان  با  خدماتی 
شامل  را  تجهیزات  این  وی  نماید.  خدمت  ارائه 
سه  تنی،  سنگین ۱۰۰تا ۱۲۵  جرثقیل  دستگاه  سه 
دستگاه جرثقیل نیمه  سنگین۵۰ تا ۹۰ تنی اعالم 
سایر  و  لیفتراک  نزدیک  آینده  در  گفت:  و  کرد 
اضافه  تجهیزات  این  به  نیز  خدماتی  تجهیزات 
خواهد شد. این مقام مسئول با بیان این که ۳۰۰ 
میلیارد ریال برای خرید این تجهیزات توسط بخش 
با  کرد:  نشان  خاطر  است  شده  هزینه  خصوصی 
بهره برداری از این تجهیزات بشکل مستقیم برای 
۲۰ نفر و بشکل غیر مستقیم برای ۷۰ نفر اشتغال 
تختی  حسینی  محمد  گفته  به  می شود.  فراهم 
رعایت الزامات ایمنی، تقویت خدمات حمل و نقل 
لجستیکی و کاهش مدت زمان انتظار سه مؤلفه 
مورد تاکید است که رضایت ارباب رجوع و ذینفعان 

را به  همراه خواهد داشت.

 به همت منطقه ویژه خلیج فارس؛ 
مسابقات  برگزاری  از  پشتیبانی 

نابینایان کشور در بندرعباس

فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
کشور  نابینایان  مسابقات  برگزاری  در  پشتیبانی 
به  عمل  راستای  در  گامی  را  بندرعباس  در 

مسئولیت های اجتماعی خواند.
به گزارش جام جم »حسن خلج طهرانی« حمایت از 
ورزش نابینایان را گامی اساسی در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی دانست  و افزود: میزبانی 
از این ورزشکاران باعث افتخار صنایع جنوب کشور 
است. وی از برگزاری مسابقات نابینایان کشور در 
بندرعباس  میزبانی  به  آبان   ۲8 تا   ۲۵ زمانی  بازه ی 
خبر داد و گفت: در این مسابقات که در رشته های 
دو میدانی، پرتاب دیسک و وزنه برداری برگزار شد، 
۲۱۰ ورزشکار در گروه آقایان و ۱4۰ ورزشکار در گروه 
بانوان از سراسر کشور در ورزشگاه خلیج فارس به 
رقابت پرداختند. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
این مسابقات در قالب  کرد:  خلیج فارس اضافه 
مسابقات قهرمانی کشور با هدف انتخاب اعضای 
از دوستی استاندار  برگزار شد و جا دارد  تیم ملی 
بخش  این  در  تسهیل گری  سبب  به  هرمزگان 
نهایت سپاس را داشته باشیم که با نگاه وسیع 
رویداد  این  از  پشتیبانی  برای  را  هرمزگان  صنایع 

مهم ورزشی بسیج کردند.
کاهش  سبب  را  ورزش  به  توجه  پایان  در  وی 
اقشار  بیشتر  پویایی  و  اجتماعی  آسیب های 
مختلف دانست و گفت: امیدواریم به سهم خود 
به  عمل  در  اقتصادی  عرصه   در  تالش  بر  عالوه 

مسئولیت های اجتماعی نیز پیشرو باشیم.
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اقتصادی 2
خبر

اجتماعیاجتماعی
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس،  در دیدار با هیات 
مدیره نظام پرستاری اظهار کرد: عملکرد پرستاران در دوران کرونا برگ زرینی در نظام 

سالمت بود.
حجت االسالم عبادی زاده افزود: با شیوع کرونا بسیاری از افراد از این بیماری فراری 

کنار  در  و  ایستاد  بیماری  این  برابر  در  شجاعانه  و  مجاهدانه  که  قشری  اما  بودند، 
بر  تاکید  با  بندرعباس  جمعه  امام  بودند.  ما  کش  زحمت  پرستاران  بود،  بیماران 
ضرورت پیگیری مشکالت صنفی پرستاران، اظهار کرد: برای رفع مشکالت جامعه 
پرستاری مسئوالن باید تالش کنند و چشم انداز آینده این قشر زحمت کش باید 

به سطح مطلوب برسد.  نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ادامه داد: سطح کیفی 
خدمات به قشر زحمت کش پرستاری باید با کشورهای توسعه یافته مقایسه شود. 
حجت االسالم عبادی زاده خاطر نشان کرد: ان شاءاهلل که با بررسی و رفع مشکالت 

پرستاران بتوانیم کمک کوچکی به این قشر فداکار داشته باشیم

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:
عملکرد پرستاران در دوران کرونا درخشان است

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

  رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس در  چهاردهمین 
با  دریایی  نیروی  روز  تبریک  ضمن  شورا  علنی  جلسه 
داشت:  اظهار  آرامستان  نیروهای  ساماندهی  بر  تاکید 
۱۲ نفر نیروی انسانی با توجه به شرایط کرونا ۱۵ ماه قبل 
در مجموعه آرامستان بکار گرفته شدند و تا این لحظه 
کمک های بسیاری را به مجموعه آرامستان داشته اند اما 
وضعیت استخدام آنها نامشخص است و بیمه نیستند 
که شهرداری باید نسبت به تعیین و تکلیف وضعیت 

آنها فورا اقدام کند.
به گزارش جام جم فاطمه جراره در ادامه گفت: دغدغه 
نیروهای  خصوصا  بندرعباس  شهرداری  پرسنل  اخیر 

شرکتی پرداخت اضافه کار است که الزم است شهرداری 
را بطور عادالنه پرداخت نماید  کار پرسنل خود  اضافه 
بنابراین در شرایطی قرار داریم که اگر اضافه کارها قطع 
بامشکل  شهرداری  نیروهای  زندگی  وضعیت  گردد 
در  کرد:  بیان  جراره  فاطمه  شد.  خواهد  مواجه  جدی 
فرسوده  بافت  محالت  در  منازل  از  تعدادی  اخیر  زلزله 
مالکیت  اسناد  اگر  که  دید  آسیب  بندرعباس  شهر 
ساختمانی  پروانه  اخذ  با  می توانستند  بود  آماده  آنها 
سریع تر بازسازی منازل خود را انجام دهند که در جلسه 
دیروز با استاندار مقرر شد در این خصوص اقدام الزم 
صورت گیرد. جراره با تاکید بر حمایت از هنرمندان شهر 

بندرعباس گفت: هنرمندان حوزه تئاتر شهر بندرعباس 
نیازمند حمایت بیشتر هستند لذا در ۲ هفته اخیر شاهد 
بودیم این بزرگواران با چه سختی و مشقتی  فعالیت 
و  شود  فراهم  الزم  زیرساخت های  باید  که  می کردند 
اداره فرهنگ و ارشاد و شهرداری باتعامل بین یکدیگر 
محل مناسبی را برای فعالیت هنرمندان آماده و اعضای 

شورای ششم نیز در این راه همراه خواهند بود.
فاطمه جراره در پایان تصریح کرد: با هماهنگی اداره کل 
ارشاد اسالمی و شورای اسالمی شهر بندرعباس یک روز 
را بعنوان روز بندرعباس مشخص و پیگیری خواهیم کرد 

تا در تقویم جمهوری اسالمی ایران ثبت شود.

رئیس شورای  شهر بندرعباس:

هنرمندان بندرعباس نیازمند حمایت های بیشتری هستند

کانتینر   ۱۱ از ترخیص  انقالب مرکز استان هرمزگان  دادستان عمومی و 
ضرب االجل  پی  در  بندرعباس  رجایی  شهید  گمرک  در  شده  دپو  سرم 

دستگاه قضایی خبر داد. 
فوری  نیاز  به  توجه  با  کرد:  اظهار  قهرمانی  مجتبی  جام جم  گزارش  به 
حقوق  احقاق  راستای  در  و  پزشکی  اقالم  به  کرونایی  و  خاص  بیماران 
سازمان  توسط  اهدایی   انسانی  سرم های  بزرگ  محموله  عامه، 
از  آموزش پزشکی، پس  و  به وزارت بهداشت درمان  بهداشت جهانی 
اکنون  بندرعباس، هم  بندر شهید رجایی  مدت مدیدی بالتکلیفی در 

در حال ترخیص و ارسال به مناطق مختلف کشور است.  وی تصریح 
ادامه  درصورت  مربوطه  مسئوالن  و  کارشناسان  گزارش  بنابر  کرد: 
تاریخ  انقضاء  معرض  در  بزرگ  محموله  این  ترخیص،  روند  در  معطلی 
قابل  به تحمیل خسارت  این موضوع منجر  که  قرار می گرفت  مصرف 
توجهی به بیت المال می شد. دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
متولی  دستگاه های  همکاری  از  قدردانی  ضمن  همچنین  هرمزگان 
گفت:  را داشته اند،  با مسئوالن قضایی همکاری الزم  رابطه  این  که در 
نتیجه همکاری  در  و  به موضوع  با ورود دستگاه قضایی  خوشبختانه 
از  موضوع  موقع  به  رسانی  اطالع  با  البته  و  اجرایی  دستگاه های  خوب 
طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیما، هم اکنون ظرف 48 ساعت پس 
از تحمیل  بزرگ،  این محموله  ترخیص  با  تعیین شده،  االجل  از ضرب 
شد.  جلوگیری  المال،   بیت  به  آمده  وجود  به  تأخیر  از  ناشی  خسارات 
کانتینر   ۱۱ شامل  وارداتی  بزرگ  محموله  این  داشت:  اظهار  ه  قهرمانی 
سرم انسانی از جمله ۵۰هزار بطری سرم قندی، ۵۰ هزار بطری سرم نمکی 
و ۱۶۰ هزار بطری سرم الکتات در بسته بندی ۲۱8 پالت )۱۶۶ تن به ارزش 
بندرعباس  گمرک  که چندین ماه در در  ( است  از ۱۵۵ هزار دالر بیش 
نگهداری می شد و دستگاه های مرتبط اقداماتی برای ترخیص آن انجام 

نداده بودند.

به دنبال ضرب االجل دادستان؛
 ترخیص 11 کانتینر سرم اهدایی سازمان بهداشت جهانی 

بندرعباس آغاز شد

مظاهر  حبیب  ابن  ذهنی  معلوالن  شبانه روزی  نگهداری  مرکز 
همه  از  معلوالن  جهانی  هفته  گرامیداشت  ضمن  بندرعباس 
بزرگوارانی که تمایل دارند عیادت از فرشتگان آسمان ساکن این 
تلفن  شماره  با  هماهنگی  از  پس  می نماید  دعوت  دارند  را  مرکز 
09177975302 طی هفته جاری با حضور خود گرمابخش این محیط 

معنوی و شادی آفرین مددجویان چشم انتظار مان باشند.

یز کمک ها به نام مرکز  شماره بانکی جهت وار
6037691990167389

شماره کارت: شماره کارت: 60376919901673896037691990167389
خیابان آیت اهلل غفاری – بیمارستان شریعتی – پشت شرکت 

آب و فاضالب استان – ضلع غربی بهزیستی بندرعباس 
تلفن: تلفن: 0917797530209177975302

مرکز شبانه روزی نگهداری معلوالن ذهنی مرکز شبانه روزی نگهداری معلوالن ذهنی 
حبیب ابن مظاهر چشم انتظار شماستحبیب ابن مظاهر چشم انتظار شماست

قشم،  بیمارستان  آزمایشگاهی  تجهیزات  نوسازی  منظور  به 
مورد  و  خریداری   " آناالیزر گاز  بالد  و  کانتر  "ِسل  دستگاه های 

بهره برداری قرار گرفت.
" جهت شمارش سلول های خونی و دستگاه  دستگاه "ِسل کانتر
" به منظور اندازه گیری PH و گازهای خونی مورد  "بالد گاز آناالیزر
دانشگاه  توسط  مذکور  دستگاه های  می گیرد.  قرار  استفاده 
علوم پزشکی هرمزگان و با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و دویست 

میلیون ریال، خریداری شده است.

نوسازی تجهیزات آزمایشگاه بیمارستان 
پیامبر اعظم )ص( قشم

 روز جهانی معلوالن روز همسویی دستگاه ها و عزم ملی در احیای 
حقوق افراد دارای معلولیت است.

ج نهادن  رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان طی پیامی ضمن ار
معلوالن  جهانی  روز  گفت:  کشور  در  معلوالن  جایگاه  و  مقام  به 
روز همسویی دستگاه ها و عزم ملی در احیای حقوق افراد دارای 
گاه سازی جامعه پیرامون مسائل افراد دارای  معلولیت است، روز آ
معلولیت و مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه  و فرصتی برای تغییر 

نگرش جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت است. 
بی گمان در جامعه ای که راهکارهای برای باال بردن توان استفاده 
و  تحصیل  ازدواج،  اشتغال،  به  کمک  معلوالن،  ظرفیت های  از 
بهرمندی از حقوق شهروندی این دسته افراد فراهم نگردد بخش 

عظیمی از سرمایه های انسانی و ارزشمند به هدر خواهد رفت.
را  روز  این  معلوالن  حقوق  نهادن  ج  ار و  تکریم  ضمن   اینجانب 
آنان  به همه افراد دارای معلولیت و خانواده های محترم و صبور 
و  پدران  شائبه   بی  زحمات  از  و  نموده   عرض  تهنیت  و  تبریک 
خیران  و  مسئوالن  حامی،  و  مهربان  خانواده های   ، فداکار مادران 
از  و  نموده  قدردانی  عرصه  این  مددکاران   و  معلوالن  پشتیبان  

خداوند منان سعادت و سربلندی آنان را  خواستارم.
بخشی   بین  همکاری  و  جمعی  خرد  تحقق  سایه  در    امیدوارم 
چه  هر  تحقق  برای   الزم  زمینه های  استان،  اجرایی  دستگاه های 
بهینه  استفاده  و  معلولیت  دارای  افراد  از  حمایت  قانون  بیشتر 
جامعه  برای  شغلی  فرصت های  و  عمومی  امکانات  و  خدمات  از 

معلوالن استان فراهم گردد. 



: استاندار
افراد توان یاب سرشار از استعداد 

هستند

استاندار هرمزگان، افراد دارای معلولیت را سرشار 
برای  بسترسازی  لزوم  بر  و  دانست  استعداد  از 

شکوفایی توانمندی های آنان، تاکید کرد.
به  اشاره  با  دوستی  مهدى  جام جم  گزارش  به 
دارای  افراد  بزرگداشت  هفته  در  داشتن  قرار 
معلولیت، عنوان کرد: این هفته را به تمامی افراد 
دارای معلولیت در استان هرمزگان تبریک عرض 
می نمایم و برای این عزیزان در عرصه های مختلف 
زندگی، آرزوی موفقیت های روزافزون دارم.استاندار 
هرمزگان ادامه داد: افراد دارای معلولیت سرشار از 
استعداد هستند که توانسته اند آن را در زمینه های 
مختلف به ظهور و بروز برسانند. استاندار هرمزگان 
با تاکید بر اینکه همه ما وظیفه داریم، زمینه و بستر 
مناسبت برای شکوفایی توانمندی های افراد دارای 
معلولیت را فراهم کنیم، افزود: تمامی دستگاه های 
در  خود  قانونی  تکالیف  و  وظایف  به  باید  اجرایی 
ارائه خدمات به افراد داراى معلولیت به ویژه اجرای 
قانون اشتغال و به کارگیری این عزیزان و همچنین 
مناسب سازى اماکن و محیط شهری برای این قشر 

بزرگوار، عمل کنند.

کمک 84 میلیون ریالی شرکت 
توزیع برق گیالن به زلزله زدگان 

هرمزگان

برق  و  آب  صنعت  دینی  و  فرهنگی  شورای  دبیر 
استان هرمزگان از کمک شرکت توزیع برق گیالن 

به زلزله زدگان استان هرمزگان خبر داد. 
به گزارش  جام جم قاسم باسره اعالم کرد: در پی 
وقوع زلزله در ۲۳ آبان ۱4۰۰ و سیل کمک های مردمی 
و  فرهنگی  امور  هرمزگان،   استان  زدگان  زلزله  به 
با همکاری شوراهای فرهنگی و  نیرو  دینی وزارت 
دینی صنعت آب و برق کشور تصمیم به جمع آوری 
طریق  از  که  کردند  غیرنقدی  و  نقدی  کمک های 
هموطنان مان  دست  به  احمر  هالل  جمعیت 
برسد که این کمک ها به طور متناوب ادامه دارد. 
برق  و  آب  صنعت  دینی  و  فرهنگی  شورای  دبیر 
استان هرمزگان افزود:  در همین رابطه در راستای 
همین کمک ها مبلغ 84 میلیون و نهصدهزار ریال 
از سوی کارکنان دلسوز،  زحمتکش و خیر شرکت 
توزیع برق استان گیالن به این امر اختصاص داده 
شد که به شماره اعالمی از سوی جمعیت هالل 
احمر واریز شد. قاسم باسره در پایان افزود:  این 
میلغ با پیگیری و مشارکت پورمحمد  قائم مقام 
استان گیالن انجام شده و مبالغ دیگر نیز در حال 

جمع آوری بوده که متعاقبا اعالم خواهد شد.
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اقتصادی 3
خبر

اجتماعیاجتماعی
 تجلیل مدیر کل فرهنگ و ارشاد هرمزگان از پژوهشگر بخش فرهنگ و ادبیات

خدمات  علت  به  سعیدی  سهراب  از   هرمزگان  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  کل  مدیر 
 پژوهشی و فرهنگی ایشان در حوزه فرهنگ و ادبیات استان هرمزگان تجلیل به عمل

 آورد.
به گزارش جام جم سهراب سعیدی دارای ۱4۰ مقاله تخصصی  شامل: ۱۲۰ مقاله علمی، ۱۲ 
مقاله علمی پژوهشی،8 مقاله علمی ترویجی ،۵۰ کتاب در حوزه فرهنگ و ادب هرمزگان 

و همچنین  چاپ یک کتاب با عنوان نخل در ادب شفاهی هرمزگان در انتشارات المبرت 
المان در کارنامه دارد.

برتر  پژوهشگر  بعنوان  بار  دو  کنون  تا  پژوهش  حوزه  در  طور  همین  پژوهشگر   این  
و  آموزش  حوزه  در  برتر  پژوهشگر  و   منطقه ای   برتر  پژوهشگر  مرتبه  هرمزگان،چندین 

پرورش کشور بدست اورده است. 

دانشجوی  اکنون  هم  هرمزگان   اسالمی  وارشاد  فرهنگ  کل  مدیر  سعیدی   سهراب 
دکتری زبان و ادبیات فارسی است و سابقه ریاست دانشگاه پیام نور سیریک، سرگروه 
ادبیات استان هرمزگان ، مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله علمی پژوهشنامه اورمزد، 
معلم ادبیات مدارس میناب، تدریس در دانشگاه و مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن 

فرهنگیان میناب در کارنامه دارد.
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  هرمزگانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  هرمزگان

و  بنادر  و   هرمزگان  شیالت  کل  مدیران 
و  معاونان  حضور  با  استان   دریانوردی 
کل  اداره  محل  در  خود  ادارات  مسئوالن 
تعامل   راستای  در  و  دیدار  هرمزگان  شیالت 
سازی  مرتفع  همچنین  و  بیشتر  افزایی  هم 

مسائل و مشکالت موجود دیدار کردند.
با  هرمزگان  شیالت  کل  مدیر  دیدار  این  در 
اشاره به وجود ۲۳ موج شکن مردمی خام  در 
استان هرمزگان گفت این موج شکن ها خام 
بوده وصرفا دارای دو بازو سنگی و  هیچگونه 
امکانات و تجهیزات بندری ندارد و برای تجهیز 
و تکمیل و بهره برداری آن حداقل ۲۳۰۰ میلیارد 
تومان اعتبارات دولتی نیاز است و بدون این 

امکانات قابلیت بهره برداری ندارند. 
و  هدف  افزود:  دریایی  جام جم  گزارش  به 
اولویت سازمان شیالت ایران  از تحویل گیری 
ماهی  ع  مزار از  پشتیبانی  شکن ها  موج  این 
با  همزمان  همچنین  است،  بوده  قفس  در 
و  شکن ها  موج  سازی  مستند  گیری  تحویل 

اراضی پسکرانه در حال اقدام است. 
همکاری  نشست  این  در  همچنین  دریایی 
و  دولتی  عوارض  و  مطالبات  وصول  برای 

دو  این  بین  خدمات رسانی  برای  افزایی  هم 
و  تخصصی  کارگروه های  تشکیل  کل،  اداره 
را  منظم  و  متوالی  موانع  رفع  نشست های 
پیشنهاد داد که با موافقت  مدیرکل بنادر و 

دریانوردی استان هرمزگان همراه شد.

راستای  در  الزم  همکاری  بر  ادامه  در  دریایی 
سیستم های  به  صیادی  شناورهای  تجهیز 
امنیت  ارتقای  راستای   در  دریاوری  ایمنی 
به  مضاعف  کمک  همچنین  و  دریاوری 
نظارت بر تردد شناورهای صیادی  با توجه به 
مصوبات  کمیسیون امنیت دریانوردی تاکید 
بنادر  مدیرکل  نشست  این  ادامه   در  کرد. 
بنادر  افزود:   هرمزگان   استان  دریانوردی  و 
هدف   با  مردمی  شکن های  موج  و  صیادی 
صیادی  جامعه  و  بومیان  به  خدمات  ارائه  
که  امیدواریم  و   است  دریایی  پروری  آبزی  و 
فرایند واگذاری با توجه به ضرورت این امر به 

سرعت صورت گیرد.
علیرضا محمدی کرجی ران اظهار کرد: که ابن 
صدور  خصوص  در  را  الزم  آمادگی  کل  اداره 
پروانه بهره برداری بنادر را با تعامل و همکاری 
از بنادر دارند و در  بازدید مشترک  دوجانبه و 
رابطه با تعیین تکلیف مالکیت و بهره برداری 
از اسکله  جزیره هرمز هرچه سریعتر اقدامات 
ح جامع خدمت  الزم انجام شود تا بتوانیم با طر
رسانی بهتری به مردم و جامعه صیادی در این 

جزیره داشته باشیم

این  در  گفت:  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
تعمیرات با توجه به بیماری کرونا در کشور و همچنین لزوم انجام 
اجرای  برای  الزم  تمهیدات  همه  مقرر،  موعد  در  اساسی  تعمیرات 
دستورالعمل های بهداشتی از جمله معاینه سالمت نیروهای دست 
اندرکار تعمیرات، توزیع وسایل بهداشت فردی، ضد عفونی مداوم 
وسایل حمل و نقل و اماکن عمومی مانند رستوران ها، نمازخانه ها، 
در  تعمیراتی  نیروهای  خوابگاه های  و  بهداشتی  سرویس های 
در  نیروهایی  از   دستورالعمل ها،  رعایت  بر  عالوه  و  شد  گرفته  نظر 
کرده  را دریافت  تعمیرات استفاده شد که هر دو دوز واکسن خود 

بودند.
 هاشم نامور با بیان این که هدف اصلی از انجام این تعمیرات، آماده 
سازی واحد های عملیاتی مورد نظر برای ادامه کارکرد مستمر و شبانه 
همت  با  افزود:  است،  نفتی  فرآورده های  کیفیت  با  تولید  و  روزی 
حداکثر  و  ریزی  برنامه  با  و  شرکت  این  متخصص  کارکنان  تالش  و 
بهره گیری از زمان و انجام کار بصورت شبانه روزی و با رعایت دقیق 
پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا 
و اجرای تعمیرات بر اساس استانداردهای فنی و تخصصی با رعایت 
اصول و قوانین بهداشت، ایمنی و محیط زیست، این کار حساس و 

عظیم با اعمال کنترل و نظارت های الزم به شکل صحیح و با کیفیت 
مناسب و بدون هیچ گونه حادثه ای در مدت زمان ۳۳ روز انجام شد.
از  که  نفر بوده  این تعمیرات ۲۷۰۰  اندرکاران  کرد: دست  وی تصریح 
این تعداد، ۱۲۰۰ نفر از نیروهای داخلی پاالیشگاه حضور داشتند و در 
ج از پاالیشگاه برای انجام تعمیرات  حدود ۱۵۰۰ نفر نیز از نیروهای خار
آزمایشات پزشکی و طب  انجام  با اجرای کامل معاینات سالمت و 
صنعتی جذب شدند. مدیر عامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
از  دوره  این  در  گفت:  نیز  اساسی  تعمیرات  کار  حجم  با  رابطه  در 
تعمیرات با توجه به فعالیت مداوم واحدها در طول ۵ سال اخیر و 
 ، ماموریت این شرکت در دریافت و پاالیش نفت خام سنگین کشور
ج ها، مبدل های حرارتی، کوره،  کلیه دستگاه ها، تجهیزات، ظروف، بر
پمپ ها و خطوط لوله این واحدها مورد بررسی و تعمیرات الزم قرار 
گرفتند. نامور افزود: کنترل های مستمر و پایش های مداوم با برگزاری 
محل  در  روزانه  صورت  به  کار  پیشرفت  هماهنگی  جلسات  منظم 
واحدهای عملیاتی با حضور تمام مسئوالن و بررسی شرایط واقعی 
نمودن  مشخص  و  شده  بینی  پیش  برنامه  با  قیاس  در  کار  انجام 
موانع با ارائه راهکار برای تسریع در اجرای مطلوب عملیات تعمیرات 
از اقدامات کنترلی موفق در اجرای با کیفیت و بدون حادثه تعمیرات 

اساسی بود. 
تخصصی،  مهم،  فعالیت  یك  پاالیشي  واحد های  اساسی  تعمیرات 
عملیات  استمرار  تضمین  هدف  با  که  است  اهمیت  با  و  حساس 
از  صیانت  همچنین  و  مناسب  کیفیت  با  نفتی  فرآورده های  تولید 
الزمه  و  می شود  انجام  ای  دوره  صورت  به  تجهیزات،   و  تأسیسات 
و  ارزشمند  نتایج  به  دستیابی  و  آن  انجام  در  موفقیت  به  رسیدن 
انجام  نظارت،  کنترل،  ریزی،  برنامه  عملیاتی،  واحدهای  سازی  آماده 
کار بر اساس استانداردها و رعایت مقررات بهداشت، ایمنی و محیط 

زیست است.
نفت  پاالیشگاه  اساسی  تعمیرات  در  کار  دستور   21000 اجرای   *

بندرعباس
مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: در 
تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر در جو و خالء،  گاز مایع و تصفیه 
هزار   ۲۱ بر  بالغ  بندرعباس  نفت  پاالیشگاه  مراکس  و  ترش  آب های 

دستور کار اجرا شد.
 رضا خاورسنگری با اشاره به حجم باالی کار در بخش های مختلف 
شبانه  همت  و  تالش  با  افزود:  اساسی  تعمیرات  تحت  واحد های 
، بالغ بر ۲۱  روزی کارکنان و متخصصان این شرکت در مدت ۳۳ روز
هزار فعالیت تعمیراتی و دستور کار مطابق با استانداردهای تعمیراتی 

و با کیفیت مناسب انجام شد.
نیروی  نفر  از ۲۷۰۰  بیش  تعمیرات  از  دوره  این  در  داشت:  بیان  وی 

در  ایمنی  دستورالعمل های  همه  رعایت  با  پشتیبانی  و  اجرایی 
HSED و خدماتی برای  بخش های مختلف بهره برداری،  مهندسی،  
تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر )۰۱(،  گاز مایع )۰۵(، تصفیه نفتای 
سبک )۱۷(، آب ترش )۱۹( و تعمیرات مسیر هوای داغ یک دستگاه 

مولد گازی برنامه ریزی و به صورت شبانه روزی تالش کردند.
در  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  تعمیرات  و  نگهداری  مدیر    
تشریح جزئیات این تعمیرات گفت: با برنامه ریزی از پیش صورت 
این  در  موثر  اقدامات  از  یکی  بازرسی،  گزارش های  اساس  بر  گرفته 
تعمیرات، اقدامات اجرایی بر روی کوره های اتمسفریک و خالء بود 
در  و  سقف  ورقهای  از  مربع  متر   ۶۰ حدود  در  همکاران  تالش  با  که 
حدود ۱۵۰ متر مربع از عایق های سقف و بخشی از دیواره های کوره 

اتمسفریک و ۱۲ تیوب بخش کانوکشن کوره خالء تعویض شد.
خاور سنگری افزود: در این تعمیرات و در بخش مبدل های حرارتی، 
۱۱4 مبدل باز و کار تعمیرات و شستشوی آنها انجام شد که از این 
تعداد با توجه به میزان خوردگی، تیوب های ۱۹ دستگاه مبدل حرارتی 
به طور کامل و ۱۲ دستگاه مبدل نیز بخش از تیوب های آنها تعویض 

شد. 
ج و ظرف با تعویض   وی بیان داشت: تعمیرات اساسی ۳۰ دستگاه بر
ج های تقطیر در اتمسفر و خالء، تعمیر  جیم پک های سه بستر از بر
مختلف،  کالس های  و  سایزها  در  شیرآالت  انواع  عدد   ۱۶۰۰ از  بیش 
تعمیرات اساسی ۲4 دستگاه فن های هوایی و همچنین ۶۲ پروژه 
نوسازی با حجم جوشکاری بیش از ۵۵۰۰ قطر اینچ بخش دیگری از 
اقدامات صورت گرفته در این تعمیرات اساسی بود.  مدیر نگهداری 
انجام  کرد:  تصریح  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  تعمیرات  و 
تعمیرات و سرویس های الزم برای بیش از ۲۰۰۰ تجهیز ابزار دقیقی، 
برقی  تجهیزات  دستگاه   4۳۰ تعمیرات  و  دوار  تجهیزات  تعمیرات 
4۰۰V،  سوئیچ ها، ترانسفورماتورها،  ۶KV و  شامل الکترو موتورهای 
بس بارها و سرویس دهی های عمومی شامل روشنایی و برق رسانی 

در محوطه اورهال نیز از دیگر اقدامات انجام شده در تعمیرات بود.

پایان تعمیرات اساسی با تاکید بر استانداردهای 
ایمنی در پاالیشگاه نفت بندرعباس

با تالش شبانه روزی کارکنان شرکت پاالیش نفت بندرعباس تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر در جو و خالء شماره ۱، گاز مایع و تصفیه 
اجرا و بدون  با موفقیت  انجام شده  برنامه ریزی  E پاالیشگاه نفت بندرعباس مطابق  گازی  آب های ترش و مراکس و همچنین توربین 

هیچگونه حادثه به پایان رسید. 
به گزارش  جام جم تعمیرات اساسی این واحدها طبق برنامه ریزی های از پیش تعیین شده و با هماهنگی شرکت ملی پاالیش و پخش 
، پس از یک دوره فعالیت ۵ ساله مداوم، مطابق دستورالعمل راهبری واحد های عملیاتی در مدت ۳۳ روز انجام  فرآورده های نفتی کشور

شد.

تشکیل کارگروه تخصصی شیالت و بنادر و دریانوردی برای رفع مشکالت بندری 

با  رودان،  شهرستان  به  هرمزگان  استاندار  سفر   پیرو 
حضور استاندار هرمزگان، مشکالت دو شرکت تعاونی 
 ) بر )رودخانه  رزمندگان  و  مسافرآباد(  )دشت  ایثارگران 

مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
اراضی  اراضی و حل مشکل اسناد مالکیت  رفع تداخل 
اعضای  مهم  درخواست های  جمله  از  باغی  و  زراعی 
با دستور استاندار  که  هیات مدیره این دو تعاونی بود 

هرمزگان به مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان 
مقرر شد طی هفته این موضوع بررسی و نتیجه آن برای 

پیگیری های بعدی اعالم شود.
گفت:  نشست  این  در  هرمزگان   استاندار  دوستی 
کشت  تبدیلی،  صنایع  ایجاد  منظور  به  الزم  تسهیالت 
آالت و  بازسازی و خرید ماشین  نهاده های پرمحصول، 

ادوات کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

مشکالت تعاونی های رزمندگان و ایثارگران بخش رودخانه 
رودان بررسی شد

شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
گیری  بهره  گفت:  بندرعباس  شهر  اسالمی 
مطلوب از الگوی خدمات شهری و محیط زیست 
کیفی  خدمات  ارائه  و   آل  ایده  کالنشهرهای 
این  نخست   اولویت  شهروندان  به  مناسب 

شورا  است.
در  افزود:  نژاد  کناری  احمد  جام جم  گزارش  به 
این ارتباط  نشستی با حضور اعضای کمسیون 

خدمات شهری شورای اسالمی شهر بندرعباس، 
از  جمعی  و  بندرعباس  مناطق  و  مرکز  شهردار 
کمیسیون  و اعضای  با شهردار  مدیران شهری 
مشهد  شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات 
شهری  خدمات  این که  بیان  با  وی  شد.  برگزار 
قلب مدیریت شهری است، تصریح کرد: با هدف 
و  شهری  خدمات  الگوی  از  مطلوب  بهره گیری 
محیط زیست و  ارائه خدمات کیفی مناسب به 

شهروندان،  توجه ویژه به بهبود و حفظ محیط 
شهروندان  سالمت  توسعه  شهری،  زیست 
کمیسیون  شهری،  ایمنی  ضریب  افزایش  و 
خدمات شهری بندرعباس از مجموعه معاونت 
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد 
بازدید دو روزه ای انجام داد. کناری نژاد اظهار کرد: 
فاضالب،  پساب  خانه  تصفیه  از  بازدید  این  در 
پارک  پارک،  کشت  و  موزیکال  ابنمای  پروژه 
کوهسار، بوستان چهل بازه، رودپارک، باغ خاطره 
ساختمانی،  کارگران  ایست کارهای  زندگی،  باغ  و 
سازمان پسماند، کارخانه بازیافت کاغذ، بررسی 
کارخانه  نخاله،  و  زباله  تفکیک  و  روب  و  رفت 
بازیافت  کارخانه  الکترونیک،  ضایعات  بازیافت 
ساختمان  بیوگاز،  تولید  کارخانه  الستیک، 
اداره  نشانی،  آتش  پسماند،سازمان  آموزش 
ایستگاه  و  ایمنی  و  سالمت  زیست  محیط 

سنجش آالینده هوا انجام شد.

وی ادامه داد: کمیسوین خدمات شهری شورای 
و  توسعه  دنبال  به  سفر  این  در  مشهد  شهر 
با  پارک ها  توسعه  و  شهری  سبز  فضای  بهبود 
موضوع کشت پارک )کشاورزی ارگانیک با کمک 
شهروندان( و باغ خاطره و زندگی، بررسی احداث  
محیط  مدیریت  ایجاد  فاضالب،  خانه  تصفیه 
زیست سالمت و ایمنی، راه اندازی ایست کارهای 
کارگران و پیگیری ساماندهی و بازیافت الستیک 
است که به طور حتم با بومی سازی در بندرعباس 
خدمات  کمیسیون  رئیس  شد.  خواهد  پیاده 
شهری شورای اسالمی شهر بندرعباس با اشاره 
خصوصی  بخش  گذاران  سرمایه  با  این که  به 
نیز برای سرمایه گذاری و توسعه پارک های بازی 
بهبود  برای  کرد:  اضافه  پایان  در  شد،  صحبت 
قرار  نیز  بندرعباس  شهرداری  پرسنل  رفاهیات 
بر آن شد که مهمانسرا مناسب و در خور شأن 
کارکنان شهرداری بندرعباس نیز مکان یابی شود.

 دیدار اعضای کمیسیون شورای شهر و شهردار بندرعباس با اعضای 
معاون فنی و نگهداری بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: برای شورای شهر و شهردار مشهد

داکینگ  عملیات   ، کشور  دریایی  عملیاتی  توان  ارتقای  و  حفظ 
همزمان دو فروند شناور یدک کش در سرسره تعمیرات بندر 

شهید رجایی انجام شد.
دوشناور  این که  بابیان  پوررجبی  محمدرضا  جام جم  گزارش  به 
جداسازی  و  پهلودهی  در  را  مهمی  نقش   »۶ هدایت  و  »برنا 
می کند،  ایفا  حریق  عملیات های  اطفا  در  شرکت  همچنین  و 
اساسی  و  آبی  زیر  وتعمیرات  آب گیری(  از   ( گفت: داکینگ 
شناور ها ی مذکور روز گذشته ۱4 آذر به طور همزمان در سرسره 

تعمیراتی بندر شهید رجایی آغاز شد .
معاون فنی و نگهداری بنادر و دریانوردی هرمزگان در توضیح 
آبخور  مشخصات یدک کش برنا بیان داشت: این یدک کش با 

۲,۷۵، دارای ۲۶ متر طول، ۷ متر عرض و ۳,48 متر ارتفاع است .
وی بازسازی و نوسازی کامل و مجهز شدن به سیستم آتشخوار 
هزینه  کمترین  سازه ای  با  تغییرات  انجام  همچنین  پرقدرت 

ممکن را مهم ترین هدف در تعمیر این شناور عنوان کرد .
یدک کش  این که؛  بیان  با  خود  سخنان  ادامه  در  رجبی  پور 
هدایت ۶ نیز برای انجام تعمیرات زیرآبی و بازرسی های دوره ای 
قرار  سرسره  روی  بر  ایمنی  و  بندی  رده  گواهینامه های  اخذ  و 

متر  فنی  ۳۶  مشخصات  ۶با  هدایت   : گرفت، اظهارداشت 
اخذ  و  تعمیرات  پس  از  متر   ۳,4۰ آبخور  و  متر  عرض  طول  ۱۰ 
دریایی  نقل  و  حمل  خدمات  چرخه  وارد  مربوطه  گواهینامه 

خواهد شد .
هرمزگان  نوردی  ودریا  بنادر  کل  اداره  نگهداری  و  فنی  معاون 
کش هدایت ۶ در مدت  فرایند تعمیراتی یدک  کرد  بینی  پیش 
زمان دو ماه و برای یدکش برنا با توجه به حجم تعمیرات مورد 
نیاز و قابلیت افزایی و نوسازی تجهیزات ۶ماه برنامه ریزی شده 
آب  و  به  تعمیر  داخلی  متخصصان  دست  مراحل  به  تمام  و 

اندازی خواهد شد .

عملیات داکینگ همزمان دو فروند شناور یدک کش در سرسره 
تعمیرات بندر شهید رجایی
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امام خمینی )ره(

جنگ  کنونی  فرمانده  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  رشید  فرمانده  حضور  روایت 
اقتصادی در ابر پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس.

هفته بسیج بود و مثل هر سال دلمان هوایی شده و باز هوای هورالعظیم و فاو و 
دوکوهه کرده بود، اما امسال تفاوتی بزرگ داشت، عزیزی در راه بود که بوی همت و 
باکری و خرازی و عطر شهادت می داد، خط شکنی غیور از تبار دلیرمردان، همان که عزیز 
و امین امام راحل بود و معتمد رهبری، مردی که در سال های دفاع مقدس حضورش 
نویدبخش فتح و رشادت بود و وجودش بذر عشق و ایمان به والیت و امامت در 
ورودش  از  پیش  را  ما  سنگر  هوای  و  حال  می پراکند،  روح اهلل  عاشق  جوانان  بین 
متحول کرده بود. گویی مردی از جنس رشادت آمده بود تا نماد خودباوری را باز در 
بین جوانان متخصص این مجموعه تقدس بخشد و قدردان رشادت های جوانانی 
باشد که در خط مقدم نبرد اقتصادی توانسته بودند خیال باطل استکبار جهانی را 
نقش بر آب کرده و آن را به سپیدی سحر خودباوری و اعتماد به نفس جوانان ایرانی 

مبدل نمایند و برگ زرین دیگری را در دفتر انقالب اسالمی ایران رقم بزنند.
راهی که فاصله میان ناشدنی ها تا ما توانستیم را بر مبنای آرمان های امام راحل مان 
که حاج قاسم  افتخار است، همان سنگری  که شهادت  آنجا  به نمایش می گذارد. 
سلیمانی و یارانش پرچم مکتبش را پس از جنگ بر افراشته نگه داشت و در جبهه 
و  الشان  عظیم  رهبر  سربازان  و  انقالب  معمار  مکتب  همیشگی  پیروان  ما  دیگر، 
گران قدرمان در جبهه تولید و سازندگی در بزنگاه جنگ نابرابر اقتصادی بر افراشتیم. 
4 آذر تالشگران عرصه جهاد و استقامت در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس شور و حال 
دیگری داشتند چرا که مردی از جنس خودشان که تمام عمر گران قدرش را صرف 
انقالب اسالمی و اعتالی ایران اسالمی نموده بود در هفته مقدس بسیج مهمان 
آن ها بود و چه حالوتی از این شیرین تر که این عزیزان عنوان بسیجی را با خود یدک 
ادعا مانند جوانان جنگ تحمیلی صبح و شب نمی شناسند، خطر  می کشند و بی 
می کنند از جان و عمر و خانواده خود مایه می گذارند تا قامت ایرانی استوار و گردنش 

افراشته باشد و امنیت سبد سوخت جمهوری اسالمی ایران تأمین شود و چه مثالی 
اشبه تر از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به جبهه های جنگ 8 ساله حق علیه باطل، 
غ از قومیت، مذهب و  آنجا که ایرانی از کرد، ترکمن، فارس، بلوچ، ترک، لر، عرب و ... فار

طبقه های مرسوم اجتماعی به مثابه ید واحده در کنار هم قرار گرفتند و دوشادوش 
با  را  اسالمی  انقالب  رس  نو  درخت  و  بماند  برقرار  ایرانی  و  ایران  تا  جنگیدند  هم 
خون های پاکشان آبیاری نمودند. آنجا که خبری از منیت نبود و صمیمیت و یکدلی 

موج می زد.
جایی که دکتر محسن رضایی در مسجد النبی )ص( پاالیشگاه چهار زانو روی زمین 
صحنه هایی  یادآور  بودند،  زده  حلقه  ایشان  گرد  پاالیشگاه  مدیران  و  بود  نشسته 
بود که بسیاری از ما آن را تنها در عکس ها و فیلم های روایت فتح و خاطرات پدران 
فرماندهان  ارشدترین  که  جایی  بودیم.  شنیده  و  دیده  خانواده هایمان  اعضای  و 
جنگ بی آالیش روی خاک می نشستند و در گرمای سوسنگرد تا سرمای ارتفاعات 
قالویزان برادرانه و متواضعانه صحبت ها و دردل های فرمانده تا سرباز را می شنید 
تا  می نمود  فرماندهی  را  رو  پیش  عملیات  و  می کرد  ارائه  را  خود  رهنمودهای  و 
حماسه هایی بی بدیل خلق شود، حماسه ای که فتح و پیروزی تنها یک دستاورد آن 
بود. امروز نیز با گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ تحمیلی گویی دکتر محسن 
رضایی همان برادر محسن آن سال هاست؛ چراکه بی هیچ تکلفی جلسه خود را در 
مسجد النبی )ص( پاالیشگاه برگزار کرد و این نشانه ای بود برای تمامی ما کارکنان 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و این پیغام را می داد که جنگ هنوز تمام نشده است 
و تنها جبهه است که تغییر کرده است و حفظ سنگر و نگاه هوشمندانه به جلو و 

پیشروی آگاهانه اولویت امروز ماست. 
هستند  کلیدی  صنایع  مسئوالن  و  مدیران  کارکنان،  آن  شکنان  خط  که  جبهه ای 
که تخصص و توان دانشمندان و متخصصان داخل کشور را جایگزین دست های 
نیازمند به غرب و شرق نمودند و در این سنگر مشغول جان فشانی رشادت مندانه 
پیشرو،  افق  زمینه  در  ایشان  فرمایشات  از  پس  هستند.  فقیه  والیت  پرچم  ذیل 
سیاست های کلی نظام و همچنین اهداف دولت سیزدهم و جایگاه پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس که ایشان بزرگوارانه نام فرماندهان و رزمندگان جنگ اقتصادی را بر روی 

جهادگران این سنگر نهادند راهی بازدید میدانی از تأسیسات بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان که نشان از ابتکار، تخصص، دانش متخصصان این مرز و بوم 
است شدند و خطرناک ترین قسمت های پاالیشگاه را مشابه پایش مواضع دشمن 
در جنگ تحمیلی پیمودند و با ستودن این اقدامات شگرف و جهادی نور امیدی 
تازه به روحیه تالشگران جبهه اقتصاد مقاومتی در ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

تاباندند.
در  جهان  گازی  میعانات  پاالیشگاه  بزرگ ترین  از  بازدید  از  پس  رضایی  محسن   

خصوص اقدامات جهادی صورت گرفته در این مجموعه فرمودند:
در  ما  کشور  در  جهادی  مدیریت  نمونه های  از  یکی  خلیج فارس  ستاره  پاالیشگاه 
عرصه صنعت است؛ زمانی بنا بود خارجی ها با ایجاد کنسرسیوم چند کشور اروپایی 
این مجموعه را بسازند، اما در تحریم های اقتصادی ساخت این پروژه را رها کردند و 
از کشور رفتند و پس از آن جوانان متخصص کشور آستین همت را باال زدند و یکی 
از پیچیده ترین پاالیشگاه های مدرن روز جهان را در این محل ساختند که در حال 
حاضر بیش از 4۰ میلیون لیتر بنزین و احجام زیادی فرآورده دیگر را تولید و به مردم 

عرضه می کند.
اکنون مردم، کشور و دولت ما از دستاوردهای این پروژه ملی بهره می گیرند و از این 
کار بزرگی که صورت گرفته است استفاده می کنند. مهم تر از هر چیز دیگر دانش فنی 
آورده ایم و در شرایط حال،  است که ما در ساختن این نوع پاالیشگاه ها به دست 
جوانان با تجربه و دارای دانش کامل در زمینه احداث و راه اندازی پاالیشگاه های مدرن 
فرآوری میعانات گازی را در اختیار داریم و تعداد زیادی از چنین واحدهایی را می توانیم 
بسازیم و صادرات بهتری از انرژی داشته باشیم. صادرات خام نفت و گاز آتش زدن به 
ثروت ملی کشور است که با ساخت چنین پاالیشگاه هایی می توانیم از ضایع شدن این 

نوع مواد خام و ثروت کشور جلوگیری به عمل آوریم. 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

از خاکریزهای دارخوین تا کوره های ستاره خلیج فارس

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی 2مدرسه از پروژه 10 
گانه اتاق بازرگانی  هرمزگان

 ۲ احداث  از  هرمزگان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
مدرسه به نام ملک التجار شیح احمد گله داری 
مختار  حاج  التجار  ملک  و  فین  شهر  در 
فین   توابع   از  دشت  روستای  در  مشیردوانی 

خبر داد.
به گزارش جام جم محمدرضا صفا در این رابطه 
اظهار داشت: به دنبال برنامه احداث ۱۰ مدرسه 
توافق  اساس  بر  هرمزگان  بازرگانی  اتاق  توسط 
نوسازی  کل  اداره  و  بازرگانی  اتاق  بین  ما  فی 
التجار  ملک  نام  به  مدرسه   ۲ استان  مدارس 
التجار  ملک  و  داری  گله  احمد  شیخ  یاد  زنده 
زنده یاد حاج مختار مشیردوانی در منطقه زلزله 
احداث  هرمزگان  بازرگانی  اتاق  توسط  فین  زده 

می شود. 
با  مدرسه   ۲ این  افزود:  وی 

منطقه  به  کمک  هدف 
زلزله زده فین و گسترش 

حالی  در  آموزشی  فضای 
نام  که   می شود  احداث 
آوازه ملک التجار  خوش 
داری  گله  احمد  شیخ 
یاد  زنده  التجار  ملک  و 

بنام  تاجران  عنوان  به  مشیردوانی  مختار  حاج 
مردان  بزرگ  داشتن  نگاه  زنده  هدف  با  استان 
مدارس  این  فضای  سردرب  بر  تجارت  عرصه 

خواهد درخشید.
صفا بیان داشت: اتاق بازرگانی هرمزگان در باب 
خدمات عام المنفعه سهم و دین خود را ادا کرده 
است و اینک با احداث ۱۰ باب فضای آموزشی در 
مناطق کمتر برخوردار استان هرمزگان سعی دارد 
نام خوش آوازه و نیک بزرگ مردان عرصه تجارت 

را در ذهن روح نسل جدید زنده نگاه دارد. 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  رئیس 
با  کالسه   ۶ نخست   مدرسه  افزود:   هرمزگان 
شیخ  نام  به  فین  شهر  در  مترمربع   ۳۰4 زیربنای 
با  کالس   ۳ با  دوم  مدرسه  و  داری  گله  احمد 
زیربنای ۱۶8 مترمربع  در روستای دشت 
احداث  فین  شهرستان  توابع  از 
می شود  که نیمی از هزینه احداث 
اتاق بازرگانی  این مدارس توسط 
کل  اداره  حساب  به  هرمزگان 
زودی  به  و  واریز  استان  نوسازی 
عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان با  تأکید بر این که چرخ اقتصاد 
دولت سیزدهم با همدلی و مشارکت همه ظرفیت ها به حرکت در خواهد آمد، گفت: 

معیشت مردم با راه اندازی مشاغل خرد و خانگی متحول می شود.

پانزدهمین جلسه شورای شهر بندرعباس  ابراهیمی در  گزارش جام جم  هادی  به 
اظهار کرد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همان طور که از نامش پیداست وزارتی 
ناظر بر اجرای قانون تعاون، کار و کامال اجتماعی است که بخش عمده ای از جمعیت 
کشور و استان در این قالب قرار می گیرند، قریب به 8۰ درصد مردمان استان هرمزگان 
به نوعی با خدمات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخش های مختلف اعم از 
بهزیستی، صندوق بازنشستگی، فنی و حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی، صندوق 
بهره  مختلف  بخش های  در  خدمات  سایر  و  بانک ها  عشایر،  و  روستاییان  بیمه 
مند هستند. وی با بیان این که در استان هرمزگان تقریبا حدود ۱۰ دستگاه اجرایی، 
خدمات وزارت تعاون را به مردم ارایه می دهند، افزود: از آنجایی که وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی وزارتی کامال اجتماعی است و بخش اعظمی از قشرهای مختلف مردم 
با آن ارتباط دارند مقام عالی وزارت، عنوان وزارت مردم را برای این وزارتخانه انتخاب 

کرده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان در ادامه، هدف از این دیدار را 
بررسی موضوع پر چالش اشتغال ذکر و تصریح کرد: اشتغال به عنوان یک موضوع 
جمهوری  مقدس  نظام  کارکرد  نتیجه  که  است  دولت ها  از  فراتر  حتی  فرابخشی 

اسالمی ایران در اشتغال، خود را نشان می دهد. نتایج فعالیت های اقتصادی، فعل 
و انفعاالت ناشی از بازار کار، فضای مناسب برای سرمایه گذاری همه و همه را می توان 
در اشتغال یافت. ابراهیمی از اشتغال بعنوان میوه درخت اقتصادی ساده نام برد 
و بیان داشت: ثمره یک اقتصاد پویا و توانمند را می توان در شاخص نرخ بیکاری و 
اشتغال مشاهده کرد، تمام دستگاه هایی که به نوعی با فعالیت های اقتصادی حتی 
فرهنگی و اجتماعی در ارتباط هستند سهمی در اشتغال دارند. چرا که اشتغال از 

عهده یک دستگاه یا چند دستگاه و حتی دولت به تنهایی امکان پذیر نیست.
و  توسعه ای  نهاد های  حکمران،  عنوان  به  دولت  مهم  عنصر  سه  کرد:  اضافه  وی 
بخش خصوصی در موضوع اشتغال کامال موثر است از این رو اگر به دنبال اشتغال 
پایدار هستیم باید تمام همه در کنار هم قرار بگیریم و مثلث توسعه اشتغال اعم از 
دولت، نهادهای توسعه ای و بخش خصوصی همزمان با هم در یک برنامه مشخص 

فعالیت کنند. 
پایتخت  نام  داشت:  اذعان  هرمزگان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  مدیرکل 
انجام  علیرغم  اما  می برند  به کار  بندرعباس  شهر  و  هرمزگان  استان  برای  اقتصاد 
با  نیست،  استان  زیبنده  بیکاری  باالی  نرخ  هرمزگان،  در  اقتصادی  فعالیت های 

خ بیکاری به تنهایی نمی توان به چگونگی وضعیت اشتغال استان  نشان دادن نر
خ مشارکت، نرخ نسبت به اشتغال،  پی برد. اما با استفاده از پارامترهایی از قبیل نر
گیرد.   قرار  آن  کنار  در  شدگان  بیمه  میزان  و  ناقص  اشتغال  خ  نر فعال،  جمعیت 
ابراهیمی بیان کرد: استان هرمزگان به دلیل باال بودن نرخ مشارکت اقتصادی، یک 
برتری بسیار خوبی دارد که نسبت به کشور دارای نرخ مشارکت بسیار باالیی است. 
وی همچنین تاکید کرد: برای رونق دادن به کسب و کارهای خرد و کارآفرینی و ایجاد 
 … و  حوزویان  دانشگاهیان  نخبگان،  از  اعم  استان  ظرفیت های  همه  از  اشتغال 
استفاده می کنیم. مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان با بیان این که 
اشتغال دریا محور مورد حمایت جدی ما است، گفت: چرخ اقتصاد دولت سیزدهم 
 با همدلی و مشارکت همه ظرفیت ها به حرکت در خواهد آمد و معیشت مردم با 

راه اندازی مشاغل خرد و خانگی متحول خواهد شد.
مدیرکل  از  تقدیر  ضمن  بندرعباس  شهر  شورای  اعضای  جلسه،  این  پایان  در 
اشتغال،  حوزه  در  خود  نظرات  نقطه  بیان  به  هرمزگان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون 
بیمه، بکارگیری نیروهای بومی در صنایع و ضرورت آموزش نیروهای جوان و ایجاد 

بازارچه های محلی پرداختند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

تحول در معیشت مردم با ایجاد مشاغل خرد و خانگی

دفتر  در  حضور  با  پارسیان  اقتصادی  ویژه  منطقه  جدید  عامل  مدیر   
شیخ  با  انعام  خیریه  موسسه  مدیرعامل  و  دشتی  شهر  جمعه  امام 

دریایی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار شیخ دریایی با اشاره به مشکالت کلی شهرستان،موضوع 
اشتغال جوانان در منطقه ویژه، اولویت اشتغال بومیان، رفع دغدغه 
آلودگی های زیست محیطی و حمایت ها و همکاری های منطقه ویژه 
ح های  از شهرستان در حوزه مسئولیت های اجتماعی،زیرساختی و طر
از جمله مهم ترین موضوعات و مباحثی دانست که خواسته  آبادانی 
عمومی مردم شهرستان پارسیان از مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 

پارسیان است.
عالمه  دکتر  بودن  جنوبی  به  اشاره  با  دشتی  شهر  جمعه  امام 
از  بسیاری  از  را  عالمه  دکتر  من  که  بگویم  اظهارداشت:صادقانه 
بکارگیری  در  ایشان  همیت  و  تعصب  و  می دانم  تر  بومی  بومی ها، 
نیروهای توانمند و جوان پارسیانی را  تحسین کرده و این حجم از حکم 
به نیروهای بومی را در ده سال اخیر در این منطقه آن هم در مناصب 
مهم گامی بزرگ برای آینده این شهرستان می دانم  و این اقدام ایشان 
شایسته تقدیر است. شیخ دریایی با اشاره به این که باید در  هیات 
کرد اظهار داشت:ما جوانان و  از بومیان استفاده  مدیره این شرکت 
حساس  پست های های  در  میتوانند  که  داریم  متخصصی  نیروهای 
شرکت حضور داشته باشند و شرکتی شوند و این حق نیروهای بومی 
است.وی تاکید کرد:هر چند از دکتر عالمه که هم خود در بدنه صنعت 
از  فرزندی  عنوان  به  هم  و  دارد  منطقه  این  به  کامل  اشراف  و  بوده 
خطه جنوب،درد آشنا به مشکالت این منطقه بود انتظاری غیر از این 

نمی رفت.
این  اهداف  به  اشاره  با  دشتی  انعام  خیریه  موسسه  مدیرعامل 
موارد  در  آن  صرف  و  خیریه  و  موقوفه  اموال  آوری  موسسه،جمع 
ضروری، کمک به بیماران فقیر و مستضعف جهت درمان، کمک به 
خدمات  مستضعفان،  تحصیل  زمینه  ایجاد  برای  خدمات  معلوالن، 
به  ورزشی،کمک  و  فرهنگی  زمینه  در  پیشرفت  و  رشد  جهت  در 
زلزله زدگان، سیل زدگان، ایتام را از اهم این اهداف برشمرد که تاکنون  
پارسیان  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  است  داشته  چشمگیری  فعالیت 
می تواند بازوی خوبی برای این موسسه در جهت پیشبرد اهداف بشر 

دوستانه اش باشد.
پایان  در  انعام  خیریه  موسسه  مدیرعامل  و  دشتی  شهر  جمعه  امام 
اظهار داشت: اقدامات خوبی در بعد مسئولیت های اجتماعی اتفاق 
عنوان  به  شوراها  و  جمعه  امامان  با  مختلف  دیدارهای  و  افتاده 

مدیرعامل  بودن  مردمی  و  بودن  خاکی  از  نشان  مردم  نمایندگان 
منطقه ویژه می باشد.

بزودی  همدلی،  و  تالش  با  که   کرد  امیدواری  اظهار  پایان  در  وی 
و  صنایع  ورود  با  و  باشیم  ویژه  منطقه  در  صنایع  استقرار  شاهد 
این  جوانان  اشتغال  و  بیکاری  مشکل  رفع  شاهد  سرمایه گذاران، 
نیز  پارسیان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل  عالمه  باشیم.  منطقه 
یکی  انسانی  و  زیبا  اقدام  این  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  دیدار  این  در 
خیر  افراد  رسانی  کمک  خیریه،  موسسات  امر  در  مهم  موضوعات  از 
کمک  می توانند  خود  معنوی  و  مالی  حمایت  با  که  بزرگواریست  و 

بسزایی برای نیازمندان باشند.
وی گفت: در واقع تمام آنچه از ثروت دنیا برای یک نفر می ماند همین 
است که لبخندی بر دلی بنشانی و دست افتاده ای را بگیری. بنابراین 
خدا را شاکریم که هنوز خیران نیکوکاری هستند که همواره کمک های 
اهدا  نیازمند  و  آسیب دیده  اقشار  برای  را  خود  نقدی  غیر  و  نقدی 
از این پیشنهاد استقبال می کنیم. وی  پیشنهاد  می کنند و قطعا ما 
داد که خیران در حوزه کارآفرینی ورود کنند و با راه اندازی یک موسسه 

خیریه کارآفرین و زدن کارخانجات به نیازمندان کمک کنند.
این که منطقه  به  با اشاره  پارسیان  اقتصادی  مدیرعامل منطقه ویژه 
هزینه  تومان  میلیاردها  که  است  ملی  منطقه  یک  پارسیان  ویژه 
می شود تا در این منطقه صنایع سنگین مستقر شوند ولی متاسفانه 
منفی  پارسیان   عملکرد  و   می برد  سر  به  کامل  رکورد  در  منطقه  این 
( بود،با یک کار جهادی و تیمی و با حمایت مردم و مسئوالن  )زیر صفر

توانستیم این منطقه را احیا کنیم.
که  است  ذکر  به  الزم  اجتماعی  مسئولیت های  بعد  در  افزود:  وی 
اجتماعی  مسئولیت های  به  همواره  پارسیان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
منطقه ای  انسانی  سرمایه های  حضور  طبیعتا  و  داشته  ای  ویژه  نگاه 
آنها در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان می تواند  کارگیری  و بومی و به 

این  و  کند  متصل  صنعت  حوزه  به  را  محلی  جامعه  اجتماعی  بدنه 
اتصال باعث می شود شرایط برای توسعه همه جانبه فراهم تر شود و 
من این توانایی را در تک تک نیروهای بومی این شهرستان می بینم 
و در حدود سی نفر جذب منطقه ویژه و هفتاد نفر جذب در سالکو 

اولویت را بر نیروی بومی گذاشتیم.
حاصل  اینجا  در  دستاوردی  و  موفقیت  هر  کرد:قطعا  تاکید  عالمه 
ارتباط  آن سهیم هستند و بدون شک با تعامل و  شود مردم نیز در 
کمبودها غلبه  از مشکالت و  بر بسیاری  دو سویه خواهیم توانست 
کنیم. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بیان داشت: منطقه 
آن  اطراف  روستاهای  و  شهر  این  در  که  است  موظف  پارسیان  ویژه 
مسائل  حوزه  به  ورود  با  همچنین  کند،  آماده  را  الزم  زیرساخت های 
به حضور  اینها ملزم  نبیند ولی همه  از خود  را جدای  اجتماعی، مردم 
افزوده  ارزش  تولید  با  که  چرا  است  تولید  و  صنایع  استقرار  صنایع، 

حاصل می شود.
آغاز فعالیت در منطقه ویژه، توانستیم با  عالمه با اشاره به این که از 
، اصالح ساختار در منطقه  ورود به حوزه زیرساخت، جذب سرمایه گذار
ویژه، صادرات و واردات به صورت ویژه اقدامات ارزنده ای انجام دهیم 
پروژه ها  و  گذاران  سرمایه  ورود  با  بدانند  باید  کار  جویای  جوانان  ولی 
ما قادر خواهیم بود نیرو جذب کنیم در غیر اینصورت امکان جذب و 
قول جذب یک ادعای واهی است از همه بزرگان، مسئوالن خواست 
واقعیت ها را به مردم بگویند و با همراهی و همدلی زمینه ساز ورود 

سرمایه گذاران به این شهرستان باشند.  
وی با اشاره به این که پروژه های در دست اجرا با سرعت خوبی در حال 
اجراست گفت: اسکله هفت و هشت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 
شد،  خواهند  افتتاح  بزودی  و  دارند  قرار  ساخت  پایانی  مراحل  در 
 خوبی برخوردار است، هم اکنون نیز 

ً
اسکله سه هم از پیشرفت نسبتا

کشتی ها در اسکله شماره پنج بندر پارسیان که بهمن سال گذشته 
مورد بهره برداری قرار گرفت پهلوگرفته اند و ما توانستیم همزمان با 
باشیم  داشته   صادرات  تن  هزار   ۵۰۰ از  بیش  مجوزها  اخذ  و  تکمیل 
که به هدف نهایی یعنی همان ۱۹ پست  پتانسیل وجود دارد  این  و 
عنوان  ایران  پتروشیمی  سوم  مدیرعامل  هاب  برسیم.  نیز  اسکله 
غرب  خستگی ناپذیر  و  پرتالش  نماینده  ایمیدرو،  سازمان  از  داشت: 
خاتم االنبیا،  سازندگی  قرارگاه  هرمزگان،  استانداری  مجموعه  استان، 
منطقه  خوب  پرسنل  و  شهرستانی  و  استانی  مسئوالن  و  فرمانداری 
ویژه تقدیر و تشکر می کنم که با انسجام خوب، مشکالت را از پیش 

رو برداشته اند و به دوران رکود و تعطیلی این منطقه پایان دادند.

دیدار امام جمعه شهر دشتی  با  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 


