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به همت اتاق اصناف بندرعباس برگزار شد؛

جام جم درباره لزوم حمایت از پیام رسانهای داخلی گزارش

گرامیداشت اولین سالگرد شهادت
«سردار دلها» در بندر عباس
4

قائم مقام مدیرعامل آبفای هرمزگان خبر داد؛

مدیر تیم فوتبال شهرداری
بندرعباس:

آبرسانی به  ۲۴روستای منطقه
«دژگان» بندرلنگه کلید خورد

تحت هیچ شرایطی به
تغییر سرمربی فکر
نمیکنیم

3

مدیر کل شیالت هرمزگان خبر داد؛

مدیر تیم فوتبال شهرداری بندرعباس با بیان
اینکه در حال حاضر تحت هیچ شرایطی به جدایی
سرمربی فکر نمیکنیم ،اظهار کرد :وظیفه باشگاه حمایت از
تیم و سرمربی است که با همه توان و انرژی خود این کار را
کردهایم.
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با هدف آمادگی برای حضور در المپیک  ۲۰۲۴پاریس؛

نخستینسال96
اقتصاد مقاومتی
قشمآخر
شاگرد
اردوی
میزبان
کایت فویل کشور شد

معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش:

معاون خدمات مشترکین توزیع برق هرمزگان:

مقاومتی سال96
اقتصادمیان
آخر تبلت
شاگرد280
توزیع

در سال96
مقاومتی
آخر اقتصاد
شاگرد
زمستان
مصرف برق
مدیریت
را جدی بگیرید

دانشآموزان کمبضاعت

2

2

3

در سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به هرمزگان محقق شد؛

کلنگ زنی  ۳۰۰۰واحد مسکن روستایی برای محرومان هرمزگان

در سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و استاندار هرمزگان به بشاگرد ،کلنگ احداث سه هزار واحد
مسکن روستایی محرومان هرمزگان به زمین زده شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان ،فریدون همتی در آیین آغاز عملیات احداث سه هزار واحد

مسکونی روستایی برای اقشار محروم در استان هرمزگان که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور در شهرستان بشاگرد برگزار شد ،عنوان کرد :در زمینه ایجاد زیرساختها تحوالت بزرگی
در شهرستان بشاگرد در حال رقم خوردن است که اصلی ترین آن در حوزه راهسازی میباشد.
وی ادامه داد :با توجه به تخصیص اعتبارات خوب از ردیف بودجه توسعه مکران ،برنامههایی که
پیش بینی شده بود ،در حال اجرا هستند و در این راستا حدود  ۱۳۰کیلومتر راه در این شهرستان آسفالت و
 ۱۸۰کیلومتر نیز بازگشایی خواهد شد که از این طریق راه مواصالتی مناسب از بشاگرد به استانهای سیستان
و بلوچستان و کرمان و همچنین به شهرستانهای میناب و جاسک ایجاد میشود.
استاندار هرمزگان افزود :در حوزه ساخت راه ،کارهای بی نظیری در این شهرستان در حال اجراست و از جمله
فعال ترین پروژههای راه روستایی در کشور ،پروژههای شهرستان بشاگرد هستند.
همتی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه آبرسانی در شهرستان بشاگرد ،تصریح کرد :در این زمینه نیز
دو پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر  ۴۰۰میلیارد تومان در شهرستان بشاگرد اجرایی شده و همچنان در حال انجام
است که بر این اساس از سد جگین تا مرکز شهرستان بشاگرد و تعدادی از روستاهای اطراف آن آبرسانی شد
و در فازهای بعدی این طرح نیز گامهای بزرگی برداشته میشود.
وی گفت :همچنین از سد سهران یک خط اصلی در حال احداث است که روستاهای زیادی از این پروژه
آبرسانی بهرهمند خواهند شد.

استاندار:

هرمزگان در اقتصاد و امنیت کشور نقش ملی دارد
استاندار هرمزگان گفت :با توجه به نقش آفرینی
استان هرمزگان در سطح ملی و نقش بی بدیلی که
در اقتصاد و امنیت کشور دارد ،باید توجهات ویژهای
هم در تخصیص اعتبارات به آن صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان،
فریدون همتی در نشست شورای برنامهریزی
و توسعه استان هرمزگان که با حضور معاون
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور در شهرستان جاسک برگزار شد ،با اشاره به
اهمیت و نقش راهبردی استان هرمزگان در کشور،
عنوان کرد :هرمزگان پنجمین استان تامین کننده
درآمدهای عمومی کشور است که نقش مهمی را در
کشور بر عهده دارد.
وی ادامه داد :کارهای بزرگی در دوره دولت دوازدهم
در هرمزگان صورت گرفته و در حال تکمیل است و
رونق بسیار خوبی در کار و تولید بخش خصوصی و
دولتی در این استان وجود دارد.
استاندار هرمزگان افزود :با توجه به نقش آفرینی
استان هرمزگان در سطح ملی و نقش بی بدیلی که
در اقتصاد و امنیت کشور دارد ،باید توجهات ویژه ای

هم در تخصیص اعتبارات به آن صورت گیرد.
همتی در ادامه با اشاره به برخی از پروژههای مهم
استان ،اجرای کریدور بزرگراهی ساحلی را از جمله
آنها برشمرد و تصریح کرد :عالوه بر غرب هرمزگان که
این کریدور تا پایان سال جاری تکمیل میشود ،نیاز
است الین دوم این کریدور در شرق هرمزگان نیز در
برنامه احداث قرار گیرد.
وی خواستار توجه ویژه به عمران شهری و روستایی
در شرق هرمزگان در تخصیص اعتبارات شد و گفت:
از طرح احداث مسکن روستایی برای اقشار محروم
نیز حمایتهای الزم را خواهیم داشت تا هر چه
سریعتر این واحدها آماده بهره برداری شوند.
استاندار هرمزگان بر لزوم اجرای تخصیص اعتبارات
عوارض آالیندگی عسلویه به شهرستان پارسیان
تاکید کرد و بیان داشت :با توجه به ابالغ تخصیص
این اعتبارات از سوی رئیس سازمان برنامه و
بودجه کشور و تعیین سهم شهرستان پارسیان
از عوارض آالیندگی عسلویه ،انتظار داریم که اجرای
آن نیز به سرعت انجام شود .همتی با بیان اینکه
کار بسیار بزرگی در راستای ایجاد امکانات درمانی

در هرمزگان صورت گرفته است ،خاطرنشان کرد:
در دولت دوازدهم ایجاد هزار و  ۷۰۰تخت جدید
بیمارستانی با توسعه بیمارستانهای موجود و
احداث بیمارستانهای جدید همانند بیمارستان
 ۵۳۱تختخوابی بندرعباس ،اجرایی شده و این کار
فوقالعاده و بزرگ همچنان در حال تکمیل است
و در زمینه توسعه خانههای بهداشت نیز گامهای
بزرگی در هرمزگان برداشته شده است.
وی با اشاره به احداث دو آب شیرین کن بزرگ
در بندرعباس ،اظهار داشت :با راهاندازی این آب
شیرین کنها ،آب شرب مورد نیاز شهرستانهای
بندرعباس و بندرخمیر به شکل پایدار در حال
تامین است و آب سدهای استقالل و سرنی نیز برای
کشاورزی و شرب در شهرستان میناب تخصیص
یافتهاست.
استاندار هرمزگان یادآور شد :در شهرستان بشاگرد
نیز با توجه به تخصیص خوب اعتبارات ،توسعه
مناسبی صورت گرفته است .همتی یادآور شد:
در شهرستان جاسک نیز پروژههای بزرگ صنعت
انرژی و نفت شکل گرفته که از جمله آن مجموعه

پتروپاالیش در راستای تولید فرآوردههای نفتی و
همچنین راه اندازی پایانه صادرات نفت است .وی
اضافه کرد :در حوزه کشاورزی نیز میزان گلخانههای
هرمزگان از  ۵۸هکتار به  ۶۴۰هکتار افزایش یافته و
همچنان در حال توسعه است که موجب تولید
محصوالت و افزایش صادرات و ایجاد اشتغال شده
است .استاندار هرمزگان گفت :در طول نوار ساحلی
هرمزگان از شرق تا غرب این استان ،بنادر کوچک و
متوسط و گمرکات مختلف فعال شده و به تجارت
در این استان رونق بخشیده است .همتی با اشاره
به وجود  ۲۰هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی
در شرق هرمزگان ،عنوان کرد :درخواست داریم
که اعتبارات الزم برای احداث سد در این منطقه
تخصیص یابد تا بتوانیم هر چه بیشتر آب مناسب
برای کشاورزی و شرب را تامین و زمینهساز رونق
تولید و ایجاد اشتغال شویم .وی بیان داشت :در
زمینه پرورش میگو نیز  ۱۸هزار هکتار زمین مستعد
با ظرفیت تولید ساالنه  ۶۲هزار تن در شرق هرمزگان
وجود دارد که فعال سازی آنها نقش مهمی در تولید
و صادرات خواهد داشت.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد :در حوزه آبخیزداری نیز طر حهای موفقی در شهرستان بشاگرد اجرایی شده
که موجب تأمین آب شرب ،کشاورزی و حفاظت از محیط زیست در این شهرستان میشود.
همتی بیان داشت :در زمینه مدرسه سازی نیز شش مدرسه شبانه روزی در شهرستان بشاگرد احداث شده
و همچنین در زمینه احداث خانههای بهداشت و امکانات ورزشی اقدامات خوبی در این شهرستان صورت
گرفته است .وی اضافه کرد :در حوزه توسعه زیرساختهای ارتباطات و فناوری اطالعات با توجه به مصوبات
سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،سایتهای جدید در این شهرستان در حال احداث و ارتقاء سایتهای
قبلی در حال انجام است که در این حوزه نیز به وضعیت خوبی خواهیم رسید.
استاندار هرمزگان یادآور شد :با مهارت آموزی در زمینه قالی بافی نیز طر حهای موفقی با اشتغالزایی مناسب
در شهرستان بشاگرد انجام شده است.
همتی اظهار داشت :شهرستان بشاگرد جزو  ۳۱شهرستان ویژه در کشور است که برنامههای توسعه
همه جانبه و محرومیت زدایی در آنها در حال اجراست و تا پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم این شهرستان
به لحاظ سطح برخورداری از امکانات و زیرساختها و توسعه یافتگی به وضعیت قابل قبولی میرسد.
وی افزود :در اراضی سد جگین نیز ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال گسترده با راه اندازی گلخانههای تولید
محصوالت کشاورزی و همچنین صادرات این محصوالت وجود دارد که برای سرمایه گذاری و فعال سازی آن
پیگیریهایی در حال انجام است.
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اختصاص  ۱۵مجوز صید ویژه
به  ۳۰بانوی صیاد در جزیره هنگام
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اجتماعی
اقتصادی

هرمزگان
استان
روزنامهدر
رایگان
ضمیمه
هرمزگان
روزنامهدر
رایگان
ضمیمه

مدیرعامل باشگاه ستارگان احمدی:

نگاهمان به ورزش توام با اصول و قواعد حرفهای است

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان احمدی گفت :از
ابتدای تاسیس باشگاه تا به امروز نگاهمان به ورزش ،نگاهی با
اصول و قواعد حرفه ای بوده است.
به گزارش جام جم معین کریمی ادامه داد :سعی داریم تمامی

رشتههای تحت پوشش را به رقابتهای سطح یک کشور برسانیم،
به همین دلیل نیرویهای توانمند ورزشی را برای همکاری به کار
گرفته ایم .مدیر عامل باشگاه ستارگان احمدی با اشاره به اینکه
کادر اداری و مربیگری خود را برای هرچه به روز تر شدن باشگاه معرفی

نمودیم تصریح کرد :طی ماه گذشته ،سهند بوند به عنوان سرمربی
تیم قایقرانی دراگون بوت آقایان و محمد رضا علی پور به عنوان مدیر
روابط عمومی و امور بین الملل منصوب نموده و از نماد جدید باشگاه
نیز رونمایی کردیم.

خبر

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان
منطقه آزاد کیش اعالم کرد؛

توزیع280تبلتمیاندانشآموزان
کمبضاعت

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد
کیش از تخصیص کمک هزینه 510میلیون تومانی
با هدف تسهیل آموزش مجازی دانش آموزان و
کمک هزینه اینترنت اداره آموزش و پرورش کیش
خبر داد.
به گزارش جام جم  ،سعید پورعلی با اشاره به
اینکه در شرایط ناشی از پاندومی کرونا تامین
زیرساختهای آموزش مجازی یکی از مهمترین
مسائل در سیستم آموزشی کیش است،
گفت :پیشنهاد تامین هزینه اینترنت معلمان
اداره آموزش و پرورش کیش و ارتقای شرایط
کالسهای مجازی در هیات مدیره سازمان مطرح
شد که با تصویب این پیشنهاد ،معاونت فرهنگی
و اجتماعی سازمان این مبلغ را پرداخت خواهد
کرد تا معلمان کیش بتوانند با سهولت روند
آموزش را ادامه دهند.
وی همچنین با اشاره به برنامههای معاونت
فرهنگی و اجتماعی کیش در حوزه مسئولیت
اجتماعی از مشارکت در روند تهیه  280تبلت ویژه
دانش آموزان کم بضاعت در جزیره کیش خبر داد
و افزود :پس از بررسی ضرورت اجرای این طرح ،با
سازمان جمع آوری و فروش امالک تملیکی ارتباط
برقرار کرده و در نهایت با مشارکت آنها ،این اقالم
با یک پنجم قیمت اصلی آماده شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد
کیش با بیان اینکه بخش خصوصی از جمله
جامعه بازاریان و بازرگانان و ناحیه مقاومت بسیج
سپاه کیش هزینه خرید این اقالم را جمعآوری
کرده بودند ،اظهار داشت :با رایزنیهای معاونت
فرهنگی و اجتماعی و تعامل مسئوالن سازمان
جمع آوری و فروش امالک تملیکی ،این تبلتها با
نرخ حمایتی تهیه شد تا بخش عمده ای از مبلغ
جمع آوری شده به رفع سایر نیازهای آموزشی
دانش آموزان کیش اختصاص یابد.وی افزود:
مدیریت فرهنگی سازمان منطقه آزادکیش نیز
برایانتقالتبلتهابهجزیرهکیشهماهنگیهای
الزم را انجام داده و در نهایت این  280تبلت در
اختیار اداره آموزش و پرورش کیش قرار گرفت که
بین دانش آموزان کمبضاعت توزیع شد.

برگزاری امتحانات نهایی به صورت
حضوری

رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش استان
هرمزگان ،از برگزاری امتحانات نهایی سال 1399
از پانزدهم دی جاری به صورت حضوری و در 20
منطقه آموزشی و  26حوزه اجرای استان خبر داد.
به گزارش جام جم عیسی افروخته گفت:
امتحانات نهایی نوبت دی  99به صورت حضوری
و با رعایت جمیع پروتکلهای بهداشتی و فاصله
گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد.
وی افزود :این امتحانات همزمان با سرتاسر
کشور از  15دی الی  8بهمن سال جاری در 20
منطقه آموزشی استان و  26حوزه اجرای برگزار
میشود.
افروخته خاطرنشان کرد :امتحانات پایه نهم
مدارس بزرگساالن و مراکز آموزش از راه دور
استان نیز به صورت حضوری از  13تا  22دی 99
در حال برگزاری است .رئیس اداره سنجش
آموزش و پرورش هرمزگان گفت :امتحانات
داخلی دوره اول و دوم متوسطه نیز از یکم تا
بیست ودوم دی میباشد که مطابق تشخیص
ستاد پیشگیری از کرونا در هر شهرستان به
صورت حضوری یا غیر حضوری در حال برگزاری
است .وی ادامه داد :امید است تمامی دانش
آموزان و داوطلبان و همچنین عوامل اجرایی و
نظارتی با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله
گذاری اجتماعی زمینه مناسب و مطلوب برگزاری
امتحانات را در این نوبت امتحانی فراهم سازند.

اختصاص  ۱۵مجوز صید ویژه به  ۳۰بانوی صیاد درجزیره هنگام
مدیرکل شیالت هرمزگان گفت :با پیگیریهای شیالت استان
موافقت  ۱۵فقره مجوز مازاد بر مجوزهای توسعه جزایر به طور
ویژه برای  ۳۰نفر از این بانوان از سوی سازمان شیالت ایران
صادر شد.
عبدالرسول دریایی به رسانهها اعالم کرد :بانوان زحمتکش و
صیاد هنگامی از سالها پیش اقدام به صید با قایق به روش
قالب میکردند اما به دلیل نداشتن مجوز صید از مزایای الزم
برخوردار نبودند و تعدادی از این بانوان سرپرست خانوار
بوده که نیاز مبرم به این حرفه برای درآمد و سرپرستی خانواده
داشتند.
وی ادامه داد :با توجه به شرایط این بانوان و اهمیت حل
مشکل این بزرگواران ساماندهی این فعالیت در دستور کار
ویژه شیالت استان قرار گرفت.
با توجه به اینکه برخی از این زنان سرپرست خانوار هستند
یا به دالیلی امرار معاش خانواده بر دوش آنان است،
محدودیتهای اداری باعث ایجاد مشکل در چرخه زندگی آنان
شده است.
نداشتن مجوز صید از جمله مشکالت مهم بانوان صیاد
جزیره هنگام است که به همین دلیل نمیتوانند از امتیازات
این شغل از جمله دریافت سوخت یارانهای و دیگر تسهیالت

دولتی استفاده کنند .در خبرها آمده است که استاندار
ن گذشته در حاشیه مراسم کلنگ زنی طرح مرکز
هرمزگان آبا 
سالمت هنگام به بانوان هنگامی ،صدور مجوز صید وعده داد.
 ۱۲آذر امسال خبرگزاری ایرنا در قشم در گزارشی با عنوان
«بانوان جزیره هنگام در انتظار مجوز صید» به مشکالت آنها
پرداخت .در این گزارش یکی دیگر از بانوان صیاد گفته بود :قرار
است  ۱۵مجوز برای  ۳۰نفر از بانوان صادر شود که مجبورند
به صورت مشارکتی از آن بهرهمند شوند که این امر باعث
محدودیت بانوان فعال در این حوزه میشود.
این در حالی است که آقایان براحتی میتوانند به صورت
مستقل مجوز صید دریافت کنند.
یکی دیگر از بانوان هنگام در این گفتوگو عنوان کرده بود:
 ۶۲نفر از بانوان این جزیره تشکیل تعاونی زنان صیاد هنگام
را تقاضا کردهاند تا بتوانند به فعالیت در حرفه اجدادی خود
ادامه دهند که از این تعداد هفت نفر سرپرست خانوار هستند
و وظیفه تامین مایحتاج خانواده بر عهده ایشان است ۲ ،نفر از
بانوان متقاضی به علت فوت همسر مجبور به فعالیت صید
هستند اما به دلیل داشتن بیمه ،امکان صدور مجوز برای
آنها مهیا نیست.
جزیره هنگام با حدود  ۵۰۰نفر جمعیت در جنوب جزیره قشم

قرار دارد .مردم جزیره هنگام با توجه به موقعیت جغرافیایی
ویژه ،فرصتهای شغلی محدود برای کسب درآمد دارند.
صیادی مهمترین شغلی است که بومیان جزیره هنگام به آن
اشتغال دارند.
در سالهای اخیر با رونق صنعت گردشگری در شهرستان
قشم ،جزیر ه هنگام به عنوان یکی از سایتهای گردشگری
مورد توجه گردشگران قرار گرفتهاست.
از این رو صیادی و حمل گردشگران بین جزیره هنگام و قشم

و فروش تولیدات صنایع دستی سه شغل اصلی کسب درآمد
مردم جزیره هنگام به شمار میآید؛ اما با توجه به آب و هوای
شهرستان قشم ،صنعت گردشگری به دورهای خاص محدود
است ،بنابراین صیادی نقش پررنگتری را در حل مشکالت
معیشتی مردم هنگام ایفا میکند.
زنان جزیره هنگام پا بهپای مردان خود برای امرار معاش تالش
میکنند .در سنتی قدیمی زنان در کنار مردان به امر صیادی
میپرداختند که این سنت تاکنون ادامه دارد/.ایرنا

روغن ،همچنان در استان کمیاب است

در حالی که مسئوالن استان هرمزگان در سخنان خود بارها از تأمین نیاز روغن مایع استان
هرمزگان و عدم مشکل در توزیع آن صحبت میکنند اما مشاهدات خبرنگار و سخنان
شهروندان و فروشگاههای کوچک و بزرگ نشان دهنده عدم تحقق وعده مسئولین استان

هرمزگان است.
در همین بین مشاهدات در فروشگاههای بزرگ و کوچک نشان میدهد که یا در برخی
فروشگاهها روغن مایع ایرانی به تعدادی کم وجود دارد یا به هیچ وجه وجود ندارد.
یکی از خواربارفروشان بندرعباسی  ،افزود :متأسفانه با وجود وعدههای مسئوالن با مشکل
کمبود روغن مایع مواجه هستیم  .سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان از واحدهای
صنفی متقاضی دریافت سهمیه روغن خواسته است در سامانه جامع تجارت به نشانی
اینترنت  ntsw.irنام نویسی کنند.
محمدی با اشاره به اینکه با هزار زحمت در سامانه مورد تأیید سازمان صمت ثبت
نام و پس از آن سهمیه دو تا سه کارتن تعلق میگیرد ،خاطرنشان کرد :همین مقدار در
موقع عرضه در کمتر از یک تا دو ساعت به پایان میرسد و با این مقدار نمیتوان تقاضای
شهروندان را مدیریت کرد .وی با بیان اینکه مجبور هستیم روغن خارجی بیاوریم که با
توجه به هزینه سنگین آن استقبالی از سوی مسئوالن صورت نمیگیرد ،عنوان کرد :برخی
از شرکتهای توزیع نیز برای اعطای سهمیه روغن اختصاصی ما را مجبور به خرید اقالمی

همچون شیر ،رب گوجه فرنگی ،ماست و  ...میکنند.
ُ
نیاز استان هرمزگان به روغن نباتی به طور متوسط ماهانه  ۲۵۰۰تن است و هر هرمزگانی به
طور میانگین ساالنه  ۱۶لیتر روغن مصرف میکند.
در همین خصوص معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
هرمزگان افزود :سهمیهای که تقریبا روزانه در استان توزیع میشود  ۸۰تا  ۱۰۰تن است که
تمامی واحدهای خواربارفروشیها که در سامانه جامع تجارت اقدام به نام نویسی کرده اند،
میتوانند این سهمیه را از عمده فروشان دریافت کنند.
محمد عباسی با اشاره به اینکه سهمیهها بر اساس نیاز هر منطقه تأمین و تعلق میگیرد،
اظهار کرد :اگر تمامی واحدهای صنفی هر منطقه فعال باشند مشکلی در تأمین روغن
نداریم.
وی با بیان اینکه کمتر از یک ماه نیز توزیع روغن در استان هرمزگان ساماندهی میشود،
خاطرنشان کرد :شهروندان در صورت تخلف در گرانفروشی یا کمبود روغن در هر منطقه
میتوانند موضوع را از طریق شماره  ۱۲۴به اطالع سازمان صمت برسانند.

برنامههای فوالد مبارکه برای اجرای طر حهای توسعه
در فوالد هرمزگان
اهمیت طر حهای توسعهای در صنعت فوالد کشور،
راز ماندگاری در چرخه رقابتهای جهانی است.
تعریف و اجرای طر حهای توسعه پایدار متناسب با
نتایج مطالعات بازار و با هدف تامین نیازهای فعلی
و جدید بازارهای موجود و بازارهای جدید است.
با سرمایهگذاری الزم در اجرای طر حها و پروژههای
توسعهای ،عالوه بر جذب تکنولوژیهای جدید ،ایجاد
ظرفیتهای جدید و کاهش قیمت تمام شده ،شاهد
ماندگاری در چرخه رقابت و حفظ و توسعه سهم بازار
خود خواهیم بود.
به گزارش جام جم  ،تاکید بر این نکته ضروری است
که همیشه توسعه پیشگام حرکت و جهش تولید
در یک سازمان و شرکت است .به باور بزرگان

علم اقتصاد ،جهش تولید در مدل فرآیند توسعه
اقتصادی ،همانند حرکت و پرش به سمت توسعه
یافتگی و رفاه تلقی میشود که البته برای محقق
شدن آن باید یک برنامه بلندمدت و جامع را تهیه و به
درستی اجرا کنیم.
در صنعت فوالد نیز که به عنوان صنعت مادر و یکی
از پیشرانهای توسعه اقتصادی کشور است توجه
ویژهای به این امر شده و بر اساس طر ح جامع فوالد
کشور دستیابی به ظرفیت تولید ساالنه  55میلیون
تن فوالد خام در انتهای سال  1404مدنظر قرار گرفته
است .این که با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور
و کاهش رشد اقتصادی ،چقدر امکان دستیابی به
هدف تولید  55میلیون تن فوالد قابل تحقق است،

بحث دیگری است اما قطعا باید تالش کرد که الاقل به
این هدف نزدیک شد.
به استناد گزارش پایش طرح جامع فوالد کشور ،فوالد
مبارکه و شرکتهای زیرمجموعهاش نقش اساسی و
اصلی را در اجرای طر حهای توسعه در راستای دستیابی
به سند چشم انداز سند فوالد کشور داشتهاند.
استان هرمزگان در جنوب کشور قطب اقتصادی
ایران اسالمی است که نزدیکی به دریا از مزیتهای
استراتژیک این منطقه برای اجرای طر حهای
توسعه تولید فوالد است .از این رو فوالد هرمزگان
از مزیتهای صادراتی بیشتری نسبت به بسیاری
از واحدهای فوالدی در کشور برخوردار است .در
مجموع با توجه به دالیل فوق فوالد مبارکه در شرکت

انجام  ۳۲۳عملیات امدادی توسط هالل احمر استان
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان هرمزگان از انجام  ۳۲۳عملیات امدادی در ۹ماهه سال جاری توسط تیمهای امدادی خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان هرمزگان ،مختار سلحشور در تشریح عملکرد  ۹ماهه حوزه امداد جمعیت
هالل احمر استان هرمزگان گفت :تیمهای امدادی مستقر در پایگاه امداد جاده ای و دریایی جمعیت هالل احمر استان در  ۹ماهه
سالجاری ۳۲۳عملیات امدادی انجام داده و  ۱۳۵نفر از مصدومان حوادث جاده ای نجات داده اند.
وی ادامه داد :از این تعداد عملیات؛ ۱۳۳مورد عملیات امداد جاده ای بوده که نجاتگران پایگاههای امداد جادهای را مستقر در
محورهای مواصالتی به محل حادثه اعزام شده و ضمن مداوای سرپایی  ۴۳نفر از مصدومان حوادث در صحنه تصادف و ۹۲نفر از
بعد از انجام اقدامات و کمکهای اولیه و تثبیت حالشان به نزدیک ترین مراکز
زخمیهای حوادث جاده ای را
درمانی برای ادامه درمان اعزام نموده اند.
سلحشور گفت  :در طول  ۹ماهه سال جاری نجاتگران هالل احمر به
حوادث متعدد و متنوعی از خدمات شهری ،دریایی  ،ساحلی ،زلزله ،سیل و
آبگرفتگی ،خدمات حضوری ،صنعتی و کارگاهی و کوهستان رسیدگی کرده اند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان هرمزگان با اشاره به پرواز بالگرد
هالل احمر برای امدادرسانی به برخی حوادث گفت :بالگرد هالل احمر
در طول  ۹ماهه نخست سال جاری ۱۱سورتی پرواز امدادی داشته
است.
وی با اشاره به بهره گیری از خودروهای نجات در
عملیاتهای امدادی گفت  :با استفاده از تجهیزات
خودروهای نجات بالغ بر  ۱۷نفر عملیات
رهاسازی مصدومان گرفتار در تصادفات
انجام شده است.

زیرمجموعهاش یعنی فوالد هرمزگان افزایش ظرفیت
فوالدسازی از  1.5میلیون تن به  2میلیون تن تختال
را در یک سال در دست اجرا دارد .ضمن اینکه با
برنامه ریزی فوالد مبارکه در فوالد هرمزگان احداث یک
خطنورد ورق عریض به ظرفیت  1.2میلیون تن کلید
خواهد خورد که با به بار نشستن خطنورد عریض در
فوالد هرمزگان که ظرفیت آن  1.2میلیون تن در سال

است و ورقهای خاص را تولید خواهد کرد ،این شرکت
دیگر تنها یک تولیدکننده صرف تختال نخواهد
بود .این افزایش ظرفیت با انجام اصالحاتی در واحد
فوالدسازی و ریختهگری و برخی زیرساختهای شرکت
عملیاتی خواهد شد .در همین خصوص فوالد مبارکه
پروژههای متعددی در دست اقدام دارد و برخی از آنها
نیز در آینده نزدیک شروع به کار خواهند کرد.

با هدف آمادگی برای حضور در المپیک  ۲۰۲۴پاریس؛

قشم میزبان نخستین اردوی کایت فویل کشور شد
مدیر ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم از برگزاری نخستین اردوی کایت فویل کشور با هدف آمادگی ورزشکاران این
حوزه برای حضور در المپیک  2024پاریس خبر داد.
به گزارش جام جم  ،جلیل حقگویان با اعالم این مطلب اظهار داشت :هیات قایقرانی منطقه آزاد قشم به مدت پنج روز
میزبان پنج ورزشکار از استانهای بوشهر ،هرمزگان و دو منطقه آزاد کیش و قشم برای این اردوی تمرینی است.
وی به پیش رو بودن بازیهای آسیایی 2022هانژو چین و المپیک  2024پاریس اشاره کرد و
افزود :برگزاری مسابقات کالس کایت فویل کایت بردینگ در این رویدادها فرصتی
مناسب برای برنامهریزی و آماده کردن ورزشکاران کشور برای حضور و کسب
مدال در این مسابقات است.
به گفته حقگویان ،تمرکز بر رشتههای ورزشی المپیکی دریایی متناسب با
شرایط محیطی و اقلیمی جزیره میتواند کشورمان را به کسب مدالهای
رنگارنگ آسیایی و جهانی نزدیک کند.
مدیر ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم در توضیح بیشتر عنوان کرد:
کایت بردینگ یکی از رشتههای زیرمجموعه سیلینگ (بادبانی) است که از
سال  2024در رقابتهای المپیکی حضور خواهد داشت.
گفتنی است ،نخستین مرحله اردوی تمرینی کایت فویل
کشور از تاریخ  16تا  19دی  1399به میزبانی منطقه آزاد
قشم برگزار میشود .جزیره قشم بهعنوان بزرگترین
جزیره خاورمیانه میتواند یکی از مهمترین قطبهای
توسعه ورزشهای دریایی و بادبانی در کشور و
خاورمیانه باشد.

چهارشنبه  17دی  1399شماره 5848

اعضای هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی معرفی شدند
کمیسیون حقوقی ،حمایتهای قضایی و مقرراتی ،مسئولیتهای اجتماعی و حاکمیت شرکتی
ترکیب هیات رئیسه خود را معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی بندرعباس ،محمدرضا صفا رئیس کمیسیون حقوقی و
حمایتهای قضایی و مقرراتی و مسئولیتهای اجتماعی و حاکمیت شرکتی در نشست انتخابات
نواب هیات رئیسه این کمیسیون اظهار داشت :کمیسیونهای اتاق بازرگانی بندرعباس با

عملکرد خود افتخار اتاق محسوب میشوند و امروز بسیاری از مشکالت تجار در امور اقتصادی
توسط کمیسیونها شناسایی ،کارشناسی و در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
مطرح و حل و فصل میشود.
صفا ادامه داد :همدلی و وفاقی که در این دور بین فعاالن اقتصادی به وجود آمده است در نوع خود
بی نظیر است .وی بیان داشت :این کمیسیون به منظور ایجاد بستر مناسب برای تعامل فعال

با دستگاههای متناظر به منظور تأمین حمایت قضایی ،نظارتی و ثبتی فعاالن بخش خصوصی
میپردازد و متعاقب آن به بررسی قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار همت میگمارد تا
بتواندپیشنهادهایاصالحیمفیدیبرایتسهیلفعالیتبخشخصوصیارائهنماید .همچنین
در ادامه برگزاری این نشست جناب آقای مرتضی کناری زاده به عنوان نائب رئیس اول و داریوش
کشتکار به عنوان نائب رئیس دوم برای مدت دو سال انتخاب شدند.

بازی جعبه مرگ و  75میلیون تومان برداشت غیرمجاز

سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان ،از کشف یک فقره پرونده
با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب بانکی برای ارتقای بازی
آنالین خبر داد.
به گزارش جام جم ،سرگرد احسان بهمنی در تشریح این

خبر اظهار داشت :با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا
مبنی بر خالی شدن حساب بانکی و عدم دریافت پیامکهای
تراکنش بانکی ،مراتب برای پیگیری در دستور کار پلیس فتا
قرار گرفت.
وی بیان داشت :طی تحقیقات و بررسیهای انجام شده
مشخص شد طی  4روز با  57تراکنش بانکی،حساب کاربری
متهم در کافه بازار افزایش اعتبار داشته است ،بنابراین با هر
بار شارژ حساب کاربری ،از مبالغ واریزی برای پرداختهای درون
برنامه ای بازی جعبه مرگ استفاده شده است ،عاقبت شاکی

قائم مقام مدیرعامل آبفای هرمزگان خبر داد؛

قائم مقام مدیرعامل آبفا هرمزگان از اجرای طرح آبرسانی
به  ۲۴روستا در منطقه دژگان بخش مهران شهرستان
بندرلنگه خبر داد.
به گزارش جام جم  ،احمد شاکری در نشست با فرمانده
قرارگاه آبادانی و پیشرفت سپاه استان ،فرماندار شهرستان

بندرلنگه و دیگر مسئوالن این شهرستان ،گفت :آب شرب
این روستاها از طریق مجتمع آب شیرین کن  2هزار و  300متر
مکعبی دژگان تامین خواهد شد.
وی افزود :در این طرح ۵۵ ،کیلومتر لوله گذاری و احداث
مخازن آب در  ۲۴روستا با همکاری قرارگاه پیشرفت و آبادانی
سپاه استان اجرا میشود.
شاکری افزود :همچنین شرکت آب و فاضالب استان نیز
انجام خط انتقال آب از مجتمع آب شیرین کن دژگان به
روستاهای مذکور را در دستور کار دارد.
به گفته شاکری؛ با اجرای این طرح آبرسانی بیش از  8هزار
نفر از نعمت آب آشامیدنی بهره مند خواهند شد.
وی افزود :اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه بالغ بر
 ۲۹۰میلیارد ریال است که در صورت تامین اعتبار اجرایی
میشود.
شایان ذکر است؛ در این نشست فرمانده ناحیه مقاومت
بسیج شهرستان بندرلنگه و دهیاران و اعضای شورای
اسالمی روستاهای این منطقه نیز حضور داشتند.

بندرعباس ارجاع گردید.
سرپرست پلیس فتای استان هرمزگان گفت :کاهش شادابی
و تحرک در اجتماع و خانواده ،همچنین کاهش امید به آینده
باعث شده است تا نسل کم سن و سال سرزمین ما ،بیش از
حد نرمال به بازیهای آنالین خشونت آمیز و ابزارهای مجازی
برای تسکین و خودفریبی تکیه نمایند ،متأسفانه خانوادهها به
علت مشغلهها و تنشهای زیاد فکری برای رهایی از کلنجار با
فرزندان ،از حربه سرگرمیهای مجازی استفاده میکنند و نظارتی
هم توسط آنها صورت نمیگیرد.

مدیرکل تعاون و کار هرمزگان:

آبرسانی به  ۲۴روستای منطقه «دژگان» بندرلنگه
کلید خورد

کارگران و بازنشستگان متقاضی مسکن ملی برای تکمیل
موجودی اقدام کنند
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت :متقاضیان
طرح اقدام مسکن ملی شامل کارگران  ،بازنشستگان و
جامعه هدف که شرایط آنها احراز شده ،چنانچه تاکنون
موفق به افتتاح حساب و واریز مبلغ آورده اولیه نشده اند،
در فرصت اندک باقی مانده ،نسبت به تکمیل موجودی خود
اقدام کنند.
به گزارش جام جم ،هادی ابراهیمی افزود :زمان واریز اولیه و
تکمیل موجودی این متقاضیان تا  5دی بود که با مذاکرات
صورت گرفته بین وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و راه و
شهرسازی ،این زمان برای جامعه هدف تمدید شد.
وی با بیان اینکه تاکنون  3هزار و  32نفر از کارگران،
بازنشستگان و سایر گروههای هدف استان ،شرایط آنها پس از
استعالم از سامانههای مختلف برای برخورداری از مزایای طرح
اقدام ملی مسکن احراز شده است ،اظهار داشت :تسهیالت
و اقدامات حمایتی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ویژه
برای کارگران ،بازنشستگان و سایر گروههای هدف ،مشمول
متقاضیانی خواهد شد که پرداخت اولیه آنها کامل شده باشد.

ابراهیمی ،با اشاره به تسهیالت ویژه به کارگران در طرح اقدام
ملی مسکن اظهار داشت :طبق تفاهمنام ه وزارت تعاون و
کار با راه و شهرسازی ،فار غ از تمام امتیازات و تسهیالت ارائه
شده در طرح مسکن ملی ،امتیازات ویژ ه و تسهیالت خاصی به
کارگران داده میشود.

فرمانده انتظامی هرمزگان:

زمین خواری  ۱۰میلیاردی
در بندرعباس کشف شد

فرمانده انتظامی هرمزگان از رفع تصرف  ۲۰هزار متر از اراضی دولتی به ارزش ۱۰
میلیارد ریال در شهرستان بندر عباس که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود
خبر داد.
به گزارش جام جم  ،سردار غالمرضا جعفری اظهار داشت :مأموران پلیس امنیت

اقتصادی شهرستان در پی شکایت بانک ملی در خصوص تصرف اراضی ملی
به متراژ  ۲۰هزار متر واقع در روستای ابشورک بندر عباس موضوع در دستور کار
پلیس قرار گرفت .وی افزود :با ادامه یافتن تحقیقات پلیس ،مشخص شد احدی
از ساکنان آن محل از مدتها قبل اقدام به تصرف اراضی ملی کرده است.
وی خاطرنشان کرد :اراضی مذکور رفع تصرف و در اختیار بانک ملی قرار گرفت .این
مقام انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش زمینهای رفع تصرف
شده را  ۱۰میلیارد ریال برآورد کردند ،عنوان داشت :حفظ بیتالمال ،آزاد سازی
اراضی ملی از دست متجاوزان و سودجویان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد؛

ذخیره سازی  ۵۴۰هزار تن کاال در بندر شهید رجایی
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ورود یک میلیون
و 650هزار تن انواع کاالی اساسی از طریق 53فروند کشتی
به بندر شهید رجایی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش جام جم علی رضا محمدی کرجی ران با اشاره به
کاالهای اساسی ترخیص شده از بندرشهیدرجایی ،اظهار
کرد :از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و 650هزار تن انواع
کاالی اساسی از طریق بندر شهید رجایی وارد کشور شده
که بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته این رقم تا
پایان سال به 2میلیون تن خواهد رسید.

وی عمده کاالهای اساسی وارد شده به بندر شهید رجایی
را برنج ،گندم ،روغن ،سویا و ذرت اعالم کرد و گفت :این
کاالها از طریق  53فروند کشتی وارد بندر شهید رجایی
شده است .وی با بیان اینکه در حال حاضر  540هزار تن
کاالی اساسی برای ورود به بازار در این بندر ذخیره سازی
شده ،خاطرنشان کرد :برای نگهداری این کاالها عالوه بر
انبارهای بخش خصوصی 18 ،انبار ملکی در اختیار داریم
که از این میزان  10انبار به شکل ویژه برای نگهداری و انبار
کاالهای اساسی اختصاص داده شده است .بندر شهید

رجایی به عنوان اولین بندر کانتینری کشور و از حیث
ورود کاالهای اساسی بعد از بندر امام خمینی (ره) دومین
مبادی ورودی کاالهای اساسی به کشور قلمداد میشود.

مدیر تیم فوتبال شهرداری بندرعباس:

تحت هیچ شرایطی به تغییر سرمربی فکر نمیکنیم
مدیر تیم فوتبال شهرداری بندرعباس با بیان اینکه در حال حاضر تحت هیچ
شرایطی به جدایی سرمربی فکر نمیکنیم ،اظهار کرد :وظیفه باشگاه حمایت از تیم و
سرمربی است که با همه توان و انرژی خود این کار را کردهایم.
محمد رحیمی  ،در خصوص عملکرد تیم شهرداری بندرعباس در سه هفته ابتدایی
لیگ دسته دوم فوتبال کشور و شایعه استعفای سرمربی این تیم ،افزود :نتایج سه
هفته ابتدایی لیگ دو برای شهرداری خوب نبود اما این عامل باعث نمیشود به
راحتی سرمربی تیم را کنار بگذاریم بلکه با همه توان موافق حضورش بر روی نیمکت
ً
تیم هستیم .وی با تأکید بر اینکه شاکله تیم نسبت به سال قبل کامال تغییر کرده
است و نباید انتظار داشت که مثل سال قبل نتیجه بگیرد ،خاطرنشان کرد :باید به
ابراهیم باعثی و تیم فرصت داد ،تیم زمان میخواهد و کمی هم بی تجربگی میکند که
ً
قطعا در بازیهای آینده بهتر خواهد شد.
مدیر تیمفوتبالشهرداریبندرعباساضافه کرد:دیر اضافهشدنبعضیاز بازیکنان
به تیم یکی دیگر از دالیل عدم کسب نتایج خوب است ،هر چند از روند بازی تیم
راضی نیستم اما بازی این تیم برابر امید گناوه در هفته سوم بهتر از دیدارهای قبلی
بود و امیدواری بیشتری به آینده این تیم وجود دارد.

رحیمی با اشاره به اینکه در هر سه بازی گذشته سرتر از حریفان خود بوده ایم اما به
تجربه حریفان باختیم؛ تصریح کرد :انتظار داشتیم برابر گناوه اولین برد خود را کسب
کنیم که باز هم بیتجربگی بازیکنان باعث شد در دقایق پایانی تساوی را با شکست
عوض کنیم .مدیر تیم شهرداری با بیان اینکه در حال حاضر تحت هیچ شرایطی به
جدایی باعثی فکر نمیکنیم ،افزود :نگاه سرمربی تیم نگاه مثبتی است و خودش
هم تأکید دارد که ضعفهایی در تیم است که به دنبال برطرف کردن آنهاست تا
تیم روند صعودی پیدا کند .رحیمی با اشاره به اینکه وظیفه باشگاه حمایت از تیم و
سرمربی است که با همه توان و انرژی خود این کار را کردهایم ،اظهار کرد :شهردار هم
بعد از شنیدن خبر استعفای باعثی مخالفت شدید خود را اعالم و بر ادامه کار این
سرمربی تاکید کرد .وی ادامه داد :یادمان نرفته که سال قبل و با مربی غیربومی در
 ۸هفته تنها  ۴امتیاز کسب کردیم و این ابراهیم باعثی بود که در بدترین شرایط تیم
را تحویل گرفت و نتایج بسیار خوبی هم کسب کرد و اطمینان دارم در ادامه با این
مربی بومی موفق خواهیم شد.
مدیر تیم شهرداری در پایان گفت :به آینده این تیم کامال خوشبین هستم و با وجود
ً
بازیکنان خوب و کادر فنی کامال با تجربه روزهای خوب شهرداری هم خواهد رسید.
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خبر

سرپرست پلیس فتای استان تشریح کرد؛

پس از تالش برای انتقال وجه به کارت بانکی همکارش متوجه
این برداشت غیرمجاز میشود.
سرگرد بهمنی افزود :با اقدامات فنی و جمع آوری ادله دیجیتال،
محرز گردید عملیات برداشت مبالغ از طریق شماره موبایل
خود شاکی و توسط پسر وی انجام شده است ،همچنین
پیامکهای تراکنش بانکی توسط فرزندش پاک شده است،
بر همین اساس شاکی اقدام به ثبت رضایت کتبی و خواستار
مختومه شدن جریان دادرسی شد ،بنابراین پرونده برای
پایان مراحل قضایی به دادسرای عمومی و انقالب شهرستان

اقتصادی
اجتماعی

ش کرتگازاستانرهمزگان

معاون خدمات مشترکین توزیع
برق هرمزگان:

مدیریت مصرف برق در
زمستان را جدی بگیرید

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع
نیروی برق هرمزگان گفت :با ورود فصل زمستان
و حذف تخفیف برق مصرفی،هزینه برق در استان
مانندسایر مناطقکشور محاسبهمیشود.
به گزارش جام جم ،مهرداد حاجی زاده افزود :در
سهماهفصلزمستاننرخبرقخانگیهرکیلوولت
ساعت  72تومان محاسبه میشود که نسبت
به هزینه برق در تابستان حدود سه برابر افزایش
مییابد .به گفته وی ،اگرچه استفاده از لوازم
سرمایشی در این فصل کاهش مییابد اما با
وارد مدار شدن لوازم گرمایشی پرمصرف مانند
آبگرمکن مصرف برق مجددا افزایش مییابد.
تنظیم کردن درجه ترموستات آبگرمکن در دمای
متعادل و استفاده از لوازم برقی پرمصرف در
ساعات کم باری تاثیر زیادی در کاهش هزینه برق
مصرفی فصل زمستان دارد.
حاجی زاده اظهار داشت :اگر مشترکان در این
فصل مصرف برق خود را در هر ماه به کمتر از 80
کیلووات کاهش دهند مشمول طرح برق امید
شده و قبض برق آنها رایگان محاسبه میشود.
معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اظهار
داشت :مشترکان میتوانند برای اطالع از میزان
مصرف خود و مقایسه آن با سایر مشترکان با
نصب اپلیکیشن «برق من» بر روی تلفنهای
همراه خود اطالعات مصرف خود مشاهده کنند.

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
تحریریه شهرستانها021-44233511 :
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران

از درد دلم ،به جز تو كى با خبر است؟
يا با من ديوانه كه در بام و در است؟
طغيان درون را به كه بتوان ــم گفت؟
فرياد نهان را به دل كى اثر است؟

سرپرست استان هرمزگان :پرستو سهرابی
دفتر سرپرستی استان هرمزگان076-32226058 :

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

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r

امامخمینی

(ره)

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان
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به همت اتاق اصناف بندرعباس برگزار شد؛

گرامیداشت اولین سالگرد شهادت «سردار دلها»
در بندرعباس
به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار شهید حاج
قاسم سلیمانی ،به همت اتاق اصناف مرکز استان،
اتاق بازرگانی بندرعباس و با همکاری سازمان صنعت،
معدن و تجارت هرمزگان و سازمان بسیج اصناف
استان ،آئین گرامیداشتی در حسینیه عاشقان ثاراهلل
بندرعباس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز هرمزگان
خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت ،معدن و

تجارت استان هرمزگان در ابتدای این مراسم که با
حضور بهنام نیک منش معاون بازرسی اتاق اصناف
ایران برگزار شد ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای بازرسی اتاق
اصناف مرکز هرمزگان با بیان اینکه وقوع شهادت
سردار دلها و از دست دادن چنین شخصیت واالیی؛
نه تنها در باور ایرانیان بلکه جهانیان نمیگنجد،
گفت :به فرموده مقام معظم رهبری؛ مکتب سلیمانی

تا انقالب حضرت مهدی موعود (عج) تداوم مییابد و
به نسلهای آینده منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد :در شرایط کنونی که ویروس منحوس
کرونا ،جهان را درگیر کرده است اما در اقصی نقاط
ایران و جهان ،اولین سالگرد شهادت حاج قاسم
سیلمانی به صورت خودجوش گرامی داشته
شد.رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
هرمزگان تصریح کرد :شهید سلیمانی برای همه ما،

نماد آزادگی است ،شهید سلیمانی ،مسیر روشنی را
پیش روی همه ما قرار داد.
قاسمی بیان داشت :به برکت شجاعتها و
رشادتهای شهید سلیمانی و امثال ایشان،
جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان از قدرت،
امنیت و اقتدار بسیار باالیی برخوردار است درحالی
که برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس که خود را
قدرتمند مینامند از این نعمتها بی بهره هستند.
* شهید سلیمانی از هیچ کس جز خدا نمیترسید
سردار اباذر ساالری نیز ضمن تسلیت ایام فاطمیه
و اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار
داشت :این شهید بزرگوار ،از دوران جوانی ،عمر خود
را وقف خدمت در مسیرهای سخت اسالم ،نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران و انقالب کرده بود.
شهید سلیمانی با اخالص در عمل ،هشت سال در
صحنههای سخت دفاع مقدس و جبهههای حق
علیه باطل در کنار سایر رزمندگان جنگید و اجازه
نداد حتی یک وجب از خاک میهن اسالمی به تصرف

دشمن بعثی درآید.
وی با بیان اینکه به تعبیر مقام عظمای والیت؛ سردار
دلها یک شهید زنده بود ،افزود :بعد از دفاع مقدس
و زمان حضور شهید سلیمانی در کرمان و سیستان،
جمعی از دوستان خدمت مقام معظم رهبری
شرفیاب شده و التماس دعا و طلب شفاعت میکنند
اما رهبر معظم انقالب در جوابشان میفرمایند از
حاج قاسم بخواهید که شما را شفاعت کند و این
بیانگر جایگاه و مقام واالی سردار دلهاست.
فرمانده سپاه امام سجاد(عج) به ارتباط مراد و مرید
بین حاج قاسم و رهبر معظم انقالب اشاره و ابراز
داشت :عمر خود را در طبق اخالص گذاشت و به
مردم خدمت کرد .نگاههای شهید سلیمانی خاص
بود و طبق شنیدهها؛ کرامات بزرگی از تواضع ،رفتار،
اخالص و خداباوری ایشان وجود دارد.
سردار ساالری ادامه داد :شهید سلیمانی از هیچ کس
جز خدا ترس و واهمه نداشت و سخنان آن شهید
خطاب به آمریکاییها و موضع وی در مقابل استکبار

افتتاح دبیرستان پسرانه جالل آل احمد سیریک

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
هرمزگان در آئین افتتاح دبیرستان پسرانه
جالل آل احمد سیریک گفت :این دبیرستان
دارای یک هزار و ۱۰۰متر مربع زیربناست که با
۷۰میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی
احداث شده است.
به گزارش جام جم ،سیدفخرالدینهاشمی
افزود :دبیرستان جالل آل احمد دارای  ۹کالس
درس و کتابخانه ،کارگاه ،اتاق سمعی بصری
وچهار اتاق اداری است.
وی بیان داشت :نهضت مدرسه سازی در
سالهای اخیر با همت خیران در هرمزگان
رشد شتابان گرفته و در یک سال گذشته
پروژههای متعددی در همه شهرهای استان
به بهره برداری رسیده است.
در سال تحصیلی جدید نزدیک به  ۴۰۰هزار
دانش آموز در سه هزار و  ۵۰۰کالس درس

در هرمزگان به صورت حضوری و غیرحضوری
تحصیل میکنند.
* کلنگ زنی مدرسه زنده یاد «علی زار ع» در
روستای ایلود بستک
آیین کلنگ زنی مدرسه زنده یاد علی
زار ع در روستای ایلود بستک با حضور
فرماندارشهرستان بستک ،علی مرادی معاون
مشارکتها ،مهندس آراسته معاون اجرایی
اداره کل نوسازی مدارس ،مهندس اسد پور
سرناظر منطقه و خیران ومعتمدان محلی
برگزار شد.
علی مرادی ضمن تشکر از بانی خیر گفت :
این مدرسه با زیر بنای  ۱۱۰متر مربع توسط
سرکارخانم عایشه زار ع دختر زنده یاد علی
زار ع به صورت مشارکت با اداره کل نوسازی
مدارس احداث میشود.
وی افزود  :شهرستان بستک قطب خیران

مدرسه ساز استان است و عملیات اجرایی
دهمین مدرسه دانش آموزان استثنایی
استان در بستک آغاز میشود که تمامی
این مدارس با مشارکت خیران شروع شده
و توسط اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان
تکمیل خواهدشد و برای مهر  ۱۴۰۰آماده افتتاح
وبهره برداری خواهند بود.
* آغاز عملیات اجرایی مدرسه امام حسین(ع)
دشت کوران فین
مراسم آغاز عملیات اجرایی دبستان سه
کالسه امام حسین(ع) دشت کوران با حضور
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در
مجلس شورای اسالمی ،هاشمی مدیر کل
نوسازی مدارس استان ،کناری فرماندار
شهرستان بندرعباس ،اعضای ستاد خیران
بانک صادرات کشور وجمعی از مسئوالن
استانی برگزار شد .

بویژه آمریکای جنایتکار ،در دنیا بی نظیر است.
وی ادامه داد :حاج قاسم سلیمانی آنقدر به صورت
نحس آمریکاییها و اسرائیلیها سیلی زده بود که
سالها طول میکشد تا فراموش کنند .هیمنه
استکبار در آبهای نیلگون خلیج فارس شکسته
شد و شاهد خرد شدن آمریکاییها در نزدیکی استان
هرمزگان بودیم.
گفتنی است ،تجلیل از خانواده شهدای بازرسی
اتاق اصناف استان؛ جواد ذاکری مدیر بازرسی اتاق
اصناف جاسک و محسن قائدی هنگامی بازرس
اداره بازرسی اتاق اصناف مرکز هرمزگان ،تقدیر از
عبدالمجید جاللی رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان،
محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس و
همچنین رئیس سازمان صمت پارسیان ،تجلیل از
تولیدکننده برتر ماسک سه الیه در استان هرمزگان و
قدردانی از خانواده شهید ضعیفی از شهدای شاخص
سازمان صمت از دیگر برنامههای جانبی این آئین
گرامیداشت بود.

رپرتاژ

هاشمی اظهار داشت  :این فضای آموزشی
سه کالسه بازیر بنای ۱۴۳متر مربع و اعتبار ۸
میلیارد ریال توسط ستاد خیران بانک صادرات
کشور در منطقه دشت کوران فین احداث
میشود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان ضمن سپاس
از مشارکت بانک صادرات در استانداردسازی
فضاهای آموزشی استان عنوان داشت :طی
یک سال اخیر این پروژه دومین مدرسهای
است که عملیات اجرایی آن توسط ستاد
خیران بانک صادرات آغاز شده و این امر نشان
دهنده اهتمام ویژه این بانک نسبت به رفع
محرومیت از فضاهای آموزشی استان است.
شایان ذکر است ستاد خیران بانک صادرات
کشور تابستان  ۱۳۹۹عملیات اجرایی مدرسه
سه کالسه دشت ماروم را آغاز نمود که این
پروژه در آبان سال جاری به بهره برداری رسید.

