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معاون اول قوه قضائیه:

جامعه در گام دوم انقالب
نیازمند حرکت جهادی است
ویــژههـا

مدیر عامل نیروگاه بندرعباس:

بومی سازی  ۹۵درصدی قطعات
تخصصی در نیروگاه بندرعباس

آموزش و خرید بیواسطه
سیمان در هرمزگان
2

مدیر عامل نیروگاه بندرعباس از بومی سازی  ۹۵درصدی قطعات
تخصصی در نیروگاه برق بندرعباس تا دو سال آینده خبر داد.
به گزارش جامجم حسین سلیمی گفت :امسال بیش از هزار
و  ۴۰۰قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس بومی سازی شد.
سلیمی اف ــزود :بومی ســازی سیستم سانتریفیوژ توربین
بخار ،توربو ژنراتور انــواع پمپها ،کمپرسورهای فشار قوی
فـنهــای بخش بویلر ،تجهیزات الکتریک و ابــزار
2
دقیق و تعمیرات توربینهای بخار از مهمترین...

2

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
استان هرمزگان خبر داد:

حمل بیش از  ۲.۴میلیون تن
کاالی اساسی از مبدا هرمزگان
مدیرکل راهـــداری و حمل و نقل ج ــادهای استان
هرمزگان ضمن تبریک فرا رسیدن هفته حمل و نقل،
رانندگان و راهداری گفت :این روز در تقویم پر افتخار جمهوری
اسالمی ایران یادآور  ۲۶آذر  ۱۳۶۲و سالروز صدور فرمان تاریخی
حضرت امام (ره) مبنی بر جهاد تخلیه بنادر و لبیک فعاالن
بخش حمل و نقل جادهای کشور به این ندای تاریخی است.
به گزارش جامجم یوسف عابدینی با اشاره به نقش
3
صنعت حمل و نقل جــادهای در فرایند توسعه ...

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر مجتبی قهرمانی
قوه قضائیه ب ه عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی با سرلوحه قراردادن رهنمودها
و منویات مقام معظم رهبری ،قانون اساسی ،سند چشمانداز توسعه کشور و
برنامههای توسعهای ،توجه به گام دوم انقالب ،مسئولیت مهم و حساسی را در
تحقق عدالت و آرمانهای انقالب اسالمی عهدهدار است.
بــدیــن وســیــلــه انــتــصــاب بــجــا و شایسته حضرتعالی بــه عــنــوان رئ ـیــس کل
دادگستری استان هرمزگان که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگیهای
بر جسته شما در صحنههای خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را
صمیمانه تبریک عرض مینماییم .بدیهی است مدیریت اثر بخش و توانمند
توأم با تجارب برجسته و گرانقدر حضرتعالی ،موجبات ارتقاء آن مجموعه را
فراهم خواهد نمود .ضمن تبریک مجدد این انتصاب از درگاه ایزد
منان عزت ،سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم
و نظام مقدس جمهوری اسالمی را مسالت دار یــم و برای
حضرتعالی در پست جدید مزید توفیقات بــرای خدمتی
سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی تمنا دارد.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی هرمزگان
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فعالیت بیش از نیم قرن انجمن خیریه
و خدمات اجتماعی بندرعباس

سابقه انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس به دهه 1340
هجری شمسی بر میگردد .در آن سالها جمعی از نیکمردان خطه
جنوب انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس را بنا نهادند تا مرهمی باشد
بر زخم مستمندان ،مرجعی برای نیكوكاران ،باقیات صالحاتی برای خود و ...

خلج طهرانی بهعنوان مدیر
برتر سال انتخاب شد
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

دیدار سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری
سرپرست سازمان منطقه ازاد قشم گفت :یکی از برنامههای مهم سازمان
منطقه آزاد قشم میزبانی از اردوی تیمهای ملی ورزشی و برگزاری مسابقات ملی و
بینالمللی در جزیره قشم است.
به گزارش جامجم افشار فتح الهی در دیدار با سرپرست فدراسیون

دوچرخه سواری جمهوری اسالمی ایران اظهار کرد :حضور ورزشکاران تیمهای
ملی در جزیره قشم احساس خوشایندی در مردم این جزیره ایجاد میکند که این
موضوع برای ما بسیار مهم و اساسی است .وی افزود :ما آماده برگزاری مسابقات
ملی و بین المللی دوچرخه سواری در جزیره قشم هستیم .رسولهاشم کندی

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری نیز در این دیدار از میزبانی و مهمان
نوازی سازمان منطقه آزاد قشم در طول برگزاری اردوی تیمهای ملی مردان و زنان
دوچرخه سواری قدردانی و برای برگزاری مسابقات ملی و بین المللی دوچرخه
سواری در جزیره قشم اعالم آمادگی کرد

خبر

خبر

بومی سازی  ۹۵درصدی قطعات
تخصصی در نیروگاه بندرعباس

مدیر عامل نیروگاه بندرعباس از بومی سازی
 ۹۵درصدی قطعات تخصصی در نیروگاه برق
بندرعباس تا دو سال آینده خبر داد.
به گزارش جامجم حسین سلیمی گفت:
امسال بیش از هزار و  ۴۰۰قطعه تخصصی در
نیروگاه بندرعباس بومی سازی شد.
سلیمی افزود :بومی سازی سیستم سانتریفیوژ
توربین بخار ،توربو ژنراتور انواع پمپها،
کمپرسورهای فشار قوی فنهای بخش بویلر،
تجهیزات الکتریک و ابزار دقیق و تعمیرات
توربینهای بخار از مهمترین اقدامهای
نیروهای متخصص نیروگاه بندرعباس برای
خودکفاییاست.
مدیر عامل نیروگاه بندرعباس بیان کرد:
ساخت قطعات بخش بویلز نیروگاه در انحصار
 ۱۰کشور است که ما توانستیم این قطعات را
بومی سازی کنیم و تعمیرات توربینهای بخار
هم در انحصار یک کشور خارجی بود ،اما حاال
نیروهای متخصص این نیروگاه توربینهای
بخار را تعمیر میکنند.
مدیر عامل نیروگاه بندرعباس افزود :با
همکاری  ۵شرکت دانش بنیان و ارائه
کالسهای تخصصی برای نیروها ،اکنون بیش
از  ۸۰درصد تجهیزات نیروگاه بومی شده است.
سلیمی در پایان خاطر نشان کرد  :تا دو
سال آینده با بومی سازی بیش از  ۹۵درصد
تجهیزات نیروگاه به ظرفیت اسمی هزار و ۱۳۲۰
مگاوات ساعت خواهیم رسید.
نیروگاه برق بندرعباس با بیش ازهزار و ۲۰۰
نیروی متخصص ،بیش از  ۴۰درصد از برق مورد
نیاز هرمزگان و صنایع بندرعباس را تامین
میکند.

بازدیدفرماندار پارسیاناز پروژه
فیبر کشیروستایقاسمعالی

خلج طهرانی بهعنوان مدیر برتر سال انتخاب شد
م ـعــاون پــارل ـمــان ریــاســت ج ـم ـهــوری و
ق ــاض ــی زاد ههـ ــاش ـ ـمـ ــی مـ ـع ــاون رئـیــس
جمهوری و قوامی معاون وزیــر اقتصاد
و م ـس ـئــوالن بـلـنــدپــایـ ه دس ـت ـگــا ههــای
اجــرایــی ،اســاتـیــد دانـش ـگــا ههــای معتبر
داخلی و بینالمللی ،روسا ،مدیران ارشد،
نهــا و
م ـشــاوران و کــارشـنــاســان ســازمــا 
ن ـهــادهــای دول ـتــی و خـصــوصــی در مرکز
همایشهای بینالمللی صداوسیما در
تهران برگزار شد .تجدید میثاق جامعهی
صنعت با آرمانهای شهید ســردار حاج
قاسم سلیمانی ،اشاعه و ترویج کاربردی
مفاهیم مدیریت جهادی و اقتصادی،
تحلیل و ارزیابی راه و روش مدیران موفق
ملی در مواجهه با بحرانهای اقتصادی و
تحریمهای بینالمللی ،بررسی فرصتها
شه ــای تــوس ـعــه م ــدی ــری ــت در
و چ ــالـ ـ 

مدیرعامل منطقه وی ــژه خلیج
فـ ــارس در ششمین اجــاس
س ــراس ــری ن ـشــان عــالــی مــدیــر
سال بهعنوان مدیر برتر کشور
بــه سـبــب ج ــذب ســرمــای ـ هگــذار
انتخاب شد.
به گــزارش روابــط عمومی
مـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــه وی ـ ـ ـ ــژه
اقــتــص ــادی خلیج
فــارس ،ششمین
اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
سـ ـ ـ ــراسـ ـ ـ ــری
نشان عالی
م ـ ـ ــدی ـ ـ ــر
سـ ــال با
ح ـ ـضـ ــور
حسینی

معاون اول قوه قضائیه:

جامعه در گام دوم انقالب نیازمند حرکت جهادی است
معاون اول قوه قضائیه گفت :جامعه در گام دوم
انقالب اسالمی در زمینههای ،قضایی ،اجرایی و
قانون گذاری نیازمند حرکت جهادی است.
به گزارش جامجم حجت االسالم محمد مصدق
در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری
هرمزگان افزود :حرکت جهادی در دوره تحول و
تعالی قوه قضائیه سرعت گرفته است.
وی گفت :قوه قضاییه آمادگی دارد همه نقدها
نسبت به عملکرد را بپذیرد و از برنامههای رو به رشد
برای آینده حمایت میکند.
حجت االسالم مصدق با اشاره به اینکه راهکارهای
صاحبان اندیشه و قلم به منظور کاهش مجازات
حبس پذیرفته میشود ،افزود :قوه قضائیه آمادگی
دارد از اندیشههای صاحب نظران حوزه و دانشگاه
استفاده کند و به منظور ارتقای شاخصهای توسعه
ی عدالت از تمامی نقدها و پیشنهادات بهرهمند
شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه یک چهارم
پروندههای کشور در تهران است ،گفت :عملکرد
رئیس کل دادگستری هرمزگان بسیار درخشان
است که باعث شد از سوی ریاست قوه قضاییه

برای تصدی دادستانی تهران برگزیده شوند و صالحی
برنامه جامعی را برای ارتقاء همه شاخصها در حوزه
قضایی تهران ارائه کرده است .علی صالحی رئیس
کل پیشین دادگستری هرمزگان نیز در این مراسم
گفت :مردم هرمزگان بزرگترین سرمایه پیشرفت
دستگاه قضایی استان هستند.
وی افزود :اقدامات و پیشرفتهای دادگستری

پیام تسلیت رئیس و اعضای شورای شهر
بندرعباسبهمناسبت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
فرماندار پارسیان گفت :با پایان یافتن
پروژههای فیبر نوری شاهد از بین رفتن نقاط
کور ارتباطی درشهرستان پارس یان خواهیم
بود .
به گزارش جامجم مجتبی رضاپور سردره
فرماندار شهرستان پارسیان از پروژه فیبر
کشی به روستای قاسمعالی به فاصله 2500متر
 ،مرکز تلفن و نیز تجهیزات جدید پهنای باند
بازدید کرد .
وی با قدردانی از زحمات کارکنان و مدیریت
مخابرات پارسیان ،خاطرنشان کرد  :با اجرای
این پروژه مسیر انتقال مراکز مخابراتی و
سایتهای تلفن همراه اپراتورها به شبکه
فیبر نوری متصل و امکان ارائه خدمات
اینترنت و دیتا با پهنای باند باالتر و کیفیت
مطلوب برای ساکنین روستاهای تحت
پوشش مهیا خواهد شد.

چشمانداز آینده صنعت ایران و توسعه
و رشد تولید و فناوری در سایه مدیریت
جهادی با تکیه بر توانمندیهای داخل
کشور از مهمترین محورهای این اجالس
بود که در پایان آن به تقدیر از مدیران برتر
کشور انجامید.
گـفـتـنــی اس ــت «ح ـســن خ ـلــج ط ـهــرانــی»
مــدیــرعــامــل منطقه وی ــژه خلیج فــارس
نیز بــه سبب رشــد بیش از دو بــرابــری
سرمایهگذار داخلی و خارجی در حوزهی
صنایع انــرژی بر نسبت به سال گذشته
و در ش ــرای ــط ویـ ــژه تـحــریـمــی بـ هعـنــوان
مــدیــر بــرتــر ک ـشــور انـتـخــاب شــد کــه بی
شک ایــن موفقیت بــدون پشتیبانی و
حمایت وزارت صمت ،سازمان ایمیدرو،
استانداری هرمزگان و نمایندگان مردم
استان در مجلس شورای اسالمی میسر

نبود.
شایانذکر اســت در شرایطی کنونی ۱۶
شرکت فعال با بیش از ظرفیت اسمی
خود و با ارزش تقریبی هفت میلیارد دالر
در ایــن منطقه عظیم صنعتی در حال
فعالیت هستند و در سالهای  ۱۳۹۹و
 ۱۴۰۰در قالب طــر حهــای سرمایهگذاری
خ ــارج ــی و داخـ ـل ــی  ۲۳طـ ــرح ب ــا حجم
پیشبینی هشت میلیارد دالر به عقد
ق ـ ــرارداد رس ـیــده و ای ــن مــوضــوع نشان
دهندهی ادامـهی نهضت تجلی اقتصاد
مقاومتی در منطقه ویژه صنایع معدنی
و فلزی خلیج فــارس اســت که مدیران
و کــارگــران آن توانستهاند ایــن منطقه
اقتصادی را به مکانی امن برای صاحبان
سرمایه و توسع ه صنعت کشور تبدیل
کنند.

پ ـ ـیـ ــام تــســلــی ــت رئــی ــس
و اع ـ ـضـ ــای ش ـ ـ ــورای شـهــر
ب ـنــدرع ـبــاس بــه مناسبت
ش ـهــادت ح ـضــرت فاطمه
زهرا (س) و ایام فاطمیه .
بــه گـ ــزارش روابـ ــط عمومی
ش ـ ـ ـ ــورای اس ـ ــام ـ ــی ش ـهــر
بـنــدرعـبــاس ،در متن این
پیام آمده است :حضرت فاطمه (س) بانویی فداکار بودند که با شجاعت هر چه تمام
در دفاع از حریم والیت در مقابل دشمنان والیت و امامت تا پای جان ایستاده و در
این راه از هیچ کوششی فروگذار نکردند ،پیروی و اطاعت از ولی خدا درس مهمی
است که آن حضرت ،به جهانیان دادند تا انسان راه سعادت و نجات را در پیش گیرد.
فــرارس ـیــدن ای ــام غــم بــار فاطمیه و ســالــروز ش ـهــادت حـضــرت فاطمه زه ــرا (س) ،
بــی بــی دوعــالــم  ،را بــه محضر حضرت ولــی عـصــر(عــج) ،رهبر معظم انـقــاب و ملت
شــریــف ایـ ــران اســامــی بــه وی ــژه م ــردم مــومــن شـهــر ب ـنــدرع ـبــاس ،تسلیت عــرض
ن ـمــود و از خ ــداون ــد م ـنــان بـ ــرای ت ـمــام زنـ ــان مـسـلـمــان ج ـهــان  ،خـصــوصــا بــانــوان
ایـ ــران اســامــی ع ــزت و ســربـلـنــدی روزافـ ـ ــزون و تـ ــداوم راه و س ـیــره آن ح ـضــرت را
خواستاریم.

هرمزگان با زحمات جهادی همگی همکاران به
دست آمده است.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز گفت :کلید واژه
قوه قضائیه عدالت محوری در همه بخشهای
اجتماعی است .حجت االسالم محمد عبادی زاده
افزود :حفظ و ارتقاء وضع قضایی موجود در هرمزگان
خواست همه مردم استان از رئیس کل دادگستری

جدید هرمزگان است.
منصور آرامی نماینده هرمزگان در مجلس شورای
اسالمی نیز گفت :فقر ،محرومیت و بیکاری از
مشکالت اساسی استان هرمزگان است که باید به
توسعه ،پیشرفت ،رضایت مندی و حل مشکالت
مردم هرمزگان کمک کرد.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز در این مراسم
ً
گفت :آقای قهرمانی قطعا میتواند عامل پیشرفت
قضایی در هرمزگان شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز گفت :کار در قوه
قضائیه شبانهروزی است که از دولت تقاضا میشود
در جهت حل مشکالت معیشتی همکاران در
دستگاه قضایی تالش کند.
مجتبی قهرمانی افزود :در گام دوم انقالب با همکاری
همه ارگانها و همراهی مردم استان تالش میشود
دستگاه قضایی هرمزگان به عنوان نماد تحول
قضایی و الگوی خدمت رسانی در کشور مطرح
شود.
در پایان این مراسم از زحمات علی صالحی تکریم
و مجتبی قهرمانی بعنوان رئیس کل دادگستری
هرمزگان معرفی شد.

آغاز فصل جدید همکاری در
جزیره قشم

تفاهمنامه همکاری در حوزه مرتبط با وظایف
شهری در محدوده بافت قدیم شهر قشم به
منظور جلوگیری از دوگانگی در انجام وظایف
و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ،بین
سازمان منطقه آزاد قشم و شورای اسالمی و
شهرداری شهر قشم امضا شد.
به گزارش جامجم افشار فتحالهی مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد قشم در مراسم امضاء ،این
تفاهمنامه را آغاز فصل جدیدی از همکاریها
در جزیره دانست و گفت :به یاری خدا و اهتمام
همه دستگاههای مسئول در جزیره ،این
همکاریها منشاء خیر و برکت برای شهروندان،
قشموندان ،گردشگران و مسافران عزیز خواهد
شد .براساس این گزارش میرداد میردادی
شهردار قشم نیز امضای این تفاهم نامه را یک
واقعه بی سابقه در طول  30سال تاسیس منطقه
آزاد در جزیره قشم خواند و گفت :رویکرد مردمی
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم و همسویی
و هم افزایی وی با سایر دستگاهها و نهادهای
مستقر در شهرستان ،زمینه اتفاقات بسیار
مبارکی را در جزیره فراهم ساخته که مشخص
شدن تکلیف بافت قدیم شهر قشم از جمله
این اتفاقات است .گفتنی است این تفاهم نامه
طی مراسمی به امضاء افشار فتح الهی سرپرست
سازمان منطقه آزاد قشم و محرم بهاروند معاون
فنی و زیربنایی این سازمان از یک طرف و حبیب
بازماندگان قشمی رئیس شورای اسالمی شهر
قشم و میرداد میردادی شهردار قشم از طرف
دیگر رسید.

کشف جاساز با 24کیلوتریاک
توسط یگان تکاوری هرمزگان

بازسازیملزوماتمبارزهبا آلودگینفتی
در شناورهای سنتی هرمزگان
  مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان
گفت :در راستای صیانت از زیست بوم و حفاظت از محیط
زیست دریایی مقداری تجهیزات مقابله با آلودگیهای
دریایی خریداری و برروی شناورهای سنتی مستقر در این
بندر نصب و تجهیزات فرسوده این شناورها نوسازی
شد.
به گزارش جام جم حمیدرضا محمدحسینی تختی" با
بیان اینکه آالیندههای ناشی از فعالیتهای خشکی
و دریایی تهدید بزرگی برای اکوسیستمهای دریایی و
سالمت عمومی محسوب میشوند اظهار داشت :تجهیز
بنادر و شناورها به ملزومات پاکسازی و مقابله با آلودگی
نفتی در دریا یکی از اهداف  مهم پیش رو است که  نقش
مهمی در  تعیین معیارهای ارزیابی و کنترل دورهای و
حصول اطمینان از اثر بخشی برنامهها دارد  .این مقام
مسئول مدیریت اصولی پسماندها برای جلوگیری از
ورود انواع پسماندها به دریا را اقدامی مهم و ضروری
دانست و افزود :در این راستا در بندر شهید باهنر به
کلیه شناورهای سنتی جهت جمع آوری زباله،کیسههای
پالستیکی داده و در ازای آن قبض پسماند دریافت

میشود .
محمدحسینی تختی انجام مانورهای دورهای مبارزه با
آلوگی نفتی در جهت ارتقای سطح آمادگی  پرسنل در
مواجهه سریع با آلودگیهای احتمالی را از دیگر اقدامات
برشمرد و خاطر نشان کرد :خرید و بازسازی تجهیزات
مقابله با آلودگی نفتی به ارزش  ۳۵۰میلیون ریال اقدامی
است تا برای مقابله با هرگونه آلودگی احتمالی و مسائل
زیست محیطی آمادگی بیشتری  داشته باشیم.
به گفته حسینی ملزومات تهیه شده شامل ،تجهیزات
مکانیکی و هیدرولیکی  نظیر ،بوم ساحلی ،اسکیمر،
پدهای جاذب و یک فروند شناور مقابله با آلودگی است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان
هرمزگان از کشف 24کیلوگرم مواد مخدر ازنوع
تریاک توسط یگان تکاوری در"بندرعباس"
خبرداد.
به گزار ش جامجم سرهنگ افشار نجاتی درباره
جزئیات این خبر گفت :در ارتباط با برخورد قاطع
با قاچاقچیان مواد مخدر یگان تکاوری 117استان
هرمزگان با انجام کار اطالعاتی و شناسایی و پایش
مسیر تردد قاچاقچیان مواد مخدر ،از جابجایی
مقادیری موادمخدر در یکی از روستاهای
شهرستان "بندرعباس" مطلع و پیگیری موضوع
را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند .وی
افزود :مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی
با تشکیل اکیپی به محل مورد نظر اعزام و در
یک اقدام ضربتی یک قاچاقچی مواد را دستگیر
و در بازرسی از خودرو 24کیلو تریاک که به صورت
ماهرانه جاسازشده بود کشف و ضبط کردند .این
مسئول انتظامی هرمزگان اظهار داشت :در این
رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و متهم جهت
سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

آموزش و خرید بیواسطه سیمان در هرمزگان
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم برخورد با اخاللگران
و واسطهها در توزیع سیمان ،گفت :آموزش خرید
سیمان از طریق بورس به همه عاملین فروش و توزیع
سیمان با همکاری سازمان بورس ،توسط کارگزاران آن
سازمان در محل بورس استان هرمزگان و همچنین
خدمات رایگان با استقرار کارشناسان ایستگاه
خرد شناسه دار
مباشرت خرید سیمان برای خریداران ِ
ِ
از بورس ،در میز خدمت استانداری هرمزگان از اواخر
این هفته ارائه میشود.
به گزارش جامجم مهدى دوستى در نشست ستاد
تنظیم بازار استان هرمزگان ،با تاکید بر لزوم برخورد
با اخاللگران و واسطهها در توزیع سیمان ،عنوان
کرد :فروش سیمان نباید انحصاری باشد و معاونت

هماهنگى امور اقتصادی استانداری و همچنین اداره
کل امور اقتصادی و دارایی استان باید نسبت به
آموزش خرید سیمان از طریق بورس استان اقدام
کنند .وی ادامه داد :با توجه به انحصار ایجاد شده
توسط برخی خریداران عمده سیمان از بورس ،در
راستای شکستن این انحصار ،آموزش خرید سیمان
از طریق بورس به همه عامالن فروش و توزیع سیمان
با همکاری سازمان بورس ،توسط کارگزاران بورس در
محل بورس استان هرمزگان و همچنین خدمات
مباشرت خرید
رایگان با استقرار کارشناسان ایستگاه
ِ
خرد شناسه دار از بورس ،در
سیمان برای خریداران ِ
میز خدمت استانداری هرمزگان از اواخر این هفته ارائه
میشود .دوستی افزود :این اقدام در جهت حذف

واسطهها و سفته بازیها در زمینه فروش سیمان
صورت میگیرد و عاملین فروش و توزیع سیمان با کد
بورسی میتوانند خرید سیمان را انجام دهند.
وی اظهار کرد :با این اقدام ،در یک بازار رقابتی از اجحاف
در حق مصرف کنندگان جلوگیری میشود و عرضه
سیمان در شبكه توزیع صورت میگیرد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم تامین جوجه مورد نیاز
استان در راستای تامین و ذخیره سازی مر غ گوشتی
گفت :جوجه ریزی به اندازه نیاز و ذخیره سازی آن
همچنان انجام شود و همچنین تامین نهادهها
صورت گیرد .دوستی از نتیجه گیری مکاتبات و پیگیری
با وزیر جهاد کشاورزی در ماه گذشته در خصوص
افزایش سهم جوجه ریزی مرغداریهای استان به

بیش از دو میلیون و  ۲۰۰هزار قطعه جوجه در ماه خبر
داد و افزود :این جوجه ریزیهای انجام شده کمبود
مر غ را مرتفع کرد و قطعا مر غ گوشتی مورد نیاز استان
را تا پایان سال به خوبی تامین میکند و حتی نگرانی
برای مردم وجود ندارد.
استاندار هرمزگان همچنین با تاکید بر ضرورت جدیت
و سرعت بیشتر در خصوص ثبت نام توزیع کپسول
گاز با قیمت مصوب در سراسر استان ،خاطرنشان
کرد :عالوه بر این ،اقدام مناسب در راستای توسعه
و افزایش استفاده از گاز شهری و خانگی در استان
هرمزگان انجام و در خصوص لوله کشی گاز در
خانههای جدیدی که در حال ساخت هستند
و همچنین دیگر منازل ،تدابیر الزم اتخاذ شود.

همچنین استاندار هرمزگان به معاونت اقتصادی
دستور داد با اعالم شماره تلفن این حوزه به شماره
 33610522پاسخگوی سواالت و راهنمایی عاملین
سیمان استان در خصوص آموزش باشند.
شایان ذکر است ،در این نشست وضعیت تأمین
و ذخیرهسازی میوه برای ایام پایانی سال ،جذب و

توزیع اقالم اساسی و تنظیم بازار بر مبنای سامانه
جامع تجارت ،وضعیت تولید و تامین گوشت مر غ،
گزارش شرکت ملی پخش پاالیش فرآوردههای نفتی از
وضعیت ثبت نام توزیع کپسول گاز ،وضعیت تنظیم
بازار کاالهای اساسی و وضعیت تولید ،فروش و کرایه
حمل سیمان ،مورد بررسى قرار گرفت.
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حضور شهردار بندرعباس در مجمع شهرداران کالن شهرهای ایران
شهردار بندرعباس با حضور در مجمع شهرداران کالن شهرهای
ایران ،مشکالت و مسائل شهر بندرعباس را مطرح کرد.
به گزارش جامجم مهدی نوبانی با هماهنگی رئیس و اعضای شورای
شهر بندرعباس در جلسه کالن شهرهای ایران ،با حضور زاکانی و تمام

شهرداران کالن شهر برگزار شد ،شركت کرد.
در این جلسه تمام مشکالت و مسائل شهر بندرعباس و دیگر شهرهای
حاضر در جلسه مطرح شد و بررسی ظرفیتها ،چالشها و راهكارها
برای توسعه متوازن و مفید بیش از پیش كالن شهرها از مهمترین

دغدغههای مدیران شهری بود و جمعبندی این جلسه که بسیار مفید
و کاربردی بود ،شب گذشته با حضور معاون اول رئیسجمهور محمد
مخبر ارائه شد و مقرر گردید ،هر سه ماه یک بار این جلسات برگزار
شود.

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

ُ
هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص امیکرون
ُ
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتگوی ویژه خبری گفت :امیکرون اسم
معرفی شده از طرف سازمان بهداشت جهانی و یکی از سویههای جدید کووید  ۱۹با قدرت
سرایت چندین برابر دلتاست که ابتدا در کشورهای آفریقایی شناسایی شده و پس از دو
هفته در کشورهای اروپایی نیز انتشار پیدا کرد.
به گزارش جامجم حسین فرشیدی گفت :در این سوش قدرت انتقال بیماری از یک
انسان به انسان دیگر چندین برابر سویههای قبلی است.
فرشیدی در ادامه افزود :خوشبختانه واکسیناسیون در کنترل این بیماری موثر است
و مرگ و میر ناشی از آن طبق آنچه در کشورهای اروپایی گزارش شده در افراد واکسینه
شده کمتر است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد :متاسفانه این سوش جدید از بیماری
در حال حاضر وارد کشور ایران شده و یک مورد مشخصا تایید گردیده است
وی افزود :با توجه به تجربه قبلی زمانی که ویروس در جایی در دنیا پیدا شود تعامالت
ً
بین کشورها خصوصا سفرهای تجاری گردشگری به عنوان یکی از راههای انتقال ویروس
سبب انتشار آن میشود.
حسین فرشیدی ادامه داد :با توجه به اهمیت موضوع در دو هفته گذشته در هرمزگان
رصد ویژهای روی مبانی ورودی سفرهای ،زمینی دریایی و پروازها انجام شده و با توجه به
اینکه عالئم این سویه جدید کرونا با انواع قبلی تفاوت چندانی ندارد در بررسی مواردی
که عالئم شدید تری داشتن نمونه ی جداگانه گرفته و برای بررسی احتمال وجود سویه

ُ
امیکرون به تهران و انستیتو پاستور ارسال شد که تا به حال در هرمزگان وجود سویه
ُ
امیکرون تایید نگردیده است
فرشیدی افزود :ولی همین که در کشور اعالم میشود این سویه پیدا شده است بدان
معناست که در هر جای دیگر و در هر لحظه ممکن است با این سویه جهشیافته
مواجه شویم .رئیس دانشگاه علوم پزشکی در پاسخ به این سوال که برای پیشگیری

خبر

از از ابتال و مرگ و میر باید چه اقداماتی انجام داد گفت :مهمترین عامل پیشگیری در
حال حاضر زدن ماسک و حفظ فاصله فیزیکی است است که از تمام مردم درخواست
مینماییم با توجه به اینکه به دلیل وضعیت آبی استانها گشایشها انجام شده در
انجام این مهم بسیارکوشا باشند.
وی اظهار کرد:همچنین واکسیناسیون نیز در کنترل و مهار این بیماری بسیار موثر است
که خوشبختانه در استان هرمزگان در انجام واکسیناسیون تاکنون دز اول واکسیناسیون
برای افراد باالی  ۱۲سال بیش از  ۹۶درصد و دز دوم باالی  ۸۴درصد انجام شده است.
فرشیدی با بیان اینکه هنوز حدود  ۴تا  ۵درصد جمعیت واکسن نزده اند توصیه اکید
نمود که این افراد هرچه سریعتر جهت انجام واکسیناسیون اقدام نمایند.
این مقام مسئول در ادامه گفت :در استان هرمزگان دز سوم واکسیناسیون را نیز
ً
شروع کردهایم لذا از تمام افرادی که موعد دوز سوم واکسن آنهاست خصوصا افراد باالی
 ۴۰سال درخواست مینماییم که جهت دریافت دز سوم اقدام نمایند
فرشیدی استفاده مستمر از ماسک حفظ فاصله فیزیکی انجام واکسیناسیون را
مهمترین راهکار پیشگیری و کنترل این سویه برشمرد و در پاسخ به سوال اینکه
ُ
کیتهای تشخیص امیکرون در استان موجود شده یا خیر گفت :در حال حاضر
ُ
کیتهای آزمایشگاهی جهت شناخت سویه امیکرون در هرمزگان وجود ندارد و نمونهها
به تهران ارسال میشود اما به زودی این کیتهای آزمایشگاهی در اختیار استان قرار
خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان:

ساماندهی خورها در محدوده شهری بر عهده شهرداریهاست
مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان
گفت :الیروبی و ساماندهی خورها در
محدوده شهری در سال  1400بر عهده
شهرداریهاست.
جمشید عیدانی اظهار کرد :بر اساس بودجه
سال  1400و آئیننامههای اجرایی آن ،وزارت
کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور مسئول ساماندهی مسیلها و
خورهای در محدوده شهرداری معرفی
شدهاند و مقرر شده است که اعتبارات از این
طریق برای انجام امور تزریق شود.
وی با بیان این که که بر اساس قانون
شهرداریها میتوانند پیگیر دریافت اعتبار

مورد نیاز برای الیروبی خورها باشند و نسبت
به انعقاد قرار دادهای مرتبط اقدام کنند،
عنوان کرد :با توجه به اینکه قانونگذار،
متولی ساماندهی خورها را شرکت آب
منطقهای هرمزگان معین نکرده است امکان
اجرای پروژه از سوی شرکت آب منطقهای
هرمزگان نیز وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان
با اشاره به این که شرکت آب منطقهای
هرمزگان همکاری خوبی برای اجرای این پروژه
با شهرداری و ستاد مدیریت بحران استان
هرمزگان دارد ،ابراز داشت :تمام مطالعاتی
که طی سالهای گذشته توسط شرکت آب

منطقهای هرمزگان در بخش خورها توسط
شرکت آب منطقهای هرمزگان انجام شده بود
در اختیار شهرداری و ستاد مدیریت بحران
قرار گرفته است تا بتوان از خروجی آنها برای
اجرای صحیح پروژه استفاده کرد.
عیدانی با بیان اینکه در گذشته هم برای
ساماندهی ،الیروبی و حفاظت در برابر سیالب
در محدوده شهرها اعتباری تخصیص پیدا
نمیکرد ،تصریح کرد :ساماندهی تمام خورها
طی سالیان گذشته نیز توسط شهرداریها
انجام شده است که نشان دهنده رویکرد
تاریخی قانون در برابر این موضوع است.
وی خاطرنشان کرد :شرکت آب منطقهای

هرمزگان این آمادگی را دارد تا برای پیگیری
جذب اعتبار و برنامهریزی جهت اجرای پروژه
همکاری الزم را داشته باشد .هر آنچه پیشینه
مطالعاتی در حوزه شهرها داشتیم در اختیار
شهرداریها قرار داده شده است تا استان
هرمزگان هم بتواند از این ظرفیت قانونی به
خوبی استفاده کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان
ادامه داد :اگر پیگیریهای شهرداری به نتیجه
نرسیده این آمادگی را داریم که موضوع را
در سطح ملی پیگیری کنیم و با موافقت
شهرداری ،اعتبارات به شرکت آب منطقهای
هرمزگان ابالغ شود.

سفر معاون وزیر اقتصاد به
هرمزگان

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به همراه جمعی
از مدیران وزارت اقتصاد و روسای برخی
هلدینگهای تأمین مالی به منظور ترسیم
مدل تأمین مالی پروژههای توسعه سواحل
هرمزگان به این استان سفر کردهاند.
به گزارش جامجم از بندرعباس ،مهدی
دسینه مدیرکل امور اقتصادی هرمزگان
اظهار کرد :محمدهادی سبحانیان معاون
اقتصادی وزارت اقتصاد به همراه مدیرکل
بودجه ،مدیرکل دفتر آینده پژوهی و جمعی
از مشاوران و نمایندگان وزارت اقتصاد و
روسای چند هولدینگ مالی به منظور ترسیم
مدل تأمین مالی پروژههای توسعه سواحل
مکران به هرمزگان سفر کردهاند .وی افزود:
در این سفر قرار است تا ضمن جمعبندی
نیازهای توسعهای هرمزگان در نشست
با استاندار این استان ،بازدید میدانی از
ظرفیتها ،زیرساختها و نیازهای آینده
توسعه سواحل مکران انجام گیرد .به گفته
مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان،
روسای هولدینگهای تأمین سرمایه امین و
صبا تأمین در این سفر معاون اقتصادی وزیر
اقتصاد را همراهی میکنند .بازدید از سواحل
مکران ،بازدید از شهرهای سیریک و جاسک،
بازدید از پروژه انتقال نفت از گوره تا جاسک،
پروژههای پرورش میگو در سواحل شرقی
هرمزگان و بازدید از پایانه نفتی کوه مبارک از
دیگر برنامههای سفر سبحانیان به استان
هرمزگان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان هرمزگان خبر داد:

حمل بیش از  ۲.۴میلیون تن کاالی اساسی از مبدا هرمزگان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان هرمزگان ضمن
تبریک فرا رسیدن هفته حمل و نقل ،رانندگان و راهداری گفت:
این روز در تقویم پر افتخار جمهوری اسالمی ایران یادآور  ۲۶آذر
 ۱۳۶۲و سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام (ره) مبنی بر
جهاد تخلیه بنادر و لبیک فعاالن بخش حمل و نقل جادهای
کشور به این ندای تاریخی است.
به گزارش جامجم یوسف عابدینی با اشاره به نقش صنعت
حمل و نقل جادهای در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی
خاطرنشان کرد :حمل و نقل جادهای از جمله فعالیتهای
اساسی و زیربنایی برای رشد و تحول اقتصادی به حساب
میآید و آنچه به حمل و نقل اهمیت میبخشد ،نقش جامع
آن در کلیه سطوح زندگی است لذا از آن به عنوان نیروی محرکه
توسعه پایدار یاد میشود.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای استان هرمزگان پرداخت و گفت :استان
هرمزگان به لحاظ وجود بنادر مهم شهید رجایی و شهید باهنر
و مناطق آزاد تجاری کیش و قشم و تاثیر ویژه در تامین کاالهای
اساسی و مواد اولیه کارخانجات کشور دارد جایگاه ملی دارد لذا
توجه به زیرساختهای حمل و نقل ،ارتقاء خدمات به کاربران
جاده ای ،اجرای عملیات الزم برای باز نگهداشتن راههای استان
و انجام امور ایمن سازی جادهها ،به طور منظم در دستور کار
این اداره کل بوده است.
عابدینی اظهار داشت :طول کل راههای استان  ۱۳هزار و
 ۶۲کیلومتر است که از این مقدار  ۷۶۵کیلومتر بزرگراه۶۲۵ ،
کیلومتر راه اصلی ،یک هزار و  ۷۲۷کیلومتر راه فرعی و پنج هزار
و  ۱۲۵کیلومتر راه آسفالت روستایی را شامل میشود.
وی ادامه داد ۱۳ :هزار و  ۶۰۸دستگاه پل در استان وجود دارد
که عرض متوسط این پلها  ۱۰متر میباشد و همچنین طول
کل تونلهای استان نیز  ۳هزار و  ۱۵۲متر است.
عابدینی در خصوص اعتبارات و پروژههای در دست اقدام
حوزه راهداری گفت :کل اعتبارات راهداری برای بهسازی لکه
گیری و ترمیم راهها از محل اعتبارات ملی و استانی  ۲۴۲۰میلیارد
ریال است و از مهمترین پروژههای در دست اقدام میتوان
به بهسازی و روکش آسفالت  ۲۱۵کیلومتر از راههای استان،
اجرای الیه حفاظتی رویه راه به طول  ۳۸۰کیلومتر ،تکمیل بلوار
محور تیاب-حکمی ،منظر آرایی محور بندرعباس به گچین،
تعریض و بهسازی محور میناب بشاگرد و عملیات تکمیلی
بهسازی و تعریض محور فین و اتصال آن به بزرگراه سیرجان-
بندرعباس اشاره کرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان در ادامه
خاطرنشان کرد :تعداد  ۱۲۸پروژه نیمهتمام راه روستایی در

استان هرمزگان وجود دارد که مجموع طول این پروژهها یک
هزار و  ۲۲۵کیلومتر است و اعتبار الزم برای تکمیل طر حهای
نیمه تمام راه روستایی بالغ بر  ۱۸هزار میلیارد ریال میباشد.
یوسف عابدینی یادآور شد :از سال  ۱۳۹۸تا پایان  ۷ماهه اول
سال  ۳۰۷کیلومتر راه روستایی با ارزش  ۲۷۶میلیارد تومان
احداث شده و پروژههای دیگری نیز در دست اجرا میباشد که
در حوزه مرکز و شمال استان تکمیل راههای کوشاه شمالی و
جنوبی ،حوزه غرب استان احداث پلهای بزرگ چارک و ارمک و
در حوزه شرق استان تکمیل عملیات اجرایی قطعات دو و سه
راه ملکن-درنگ مدو-آخران در شهرستان بشاگرد و احداث
پل بزرگ جگین ۲از مهمترین پروژههای در دست اقدام است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان هرمزگان به
اقدامات حوزه حمل و نقل این ادارهکل نیز اشاره کرد و از
تخلیه ،بارگیری و حمل  ۲.۴میلیون تن کاالی اساسی در  ۸ماهه
نخست سال از بنادر استان هرمزگان خبر داد.
یوسف عابدینی با اشاره به واقع شدن استان هرمزگان در
مسیر اصلی کریدور حمل و نقلی شمال_جنوب و همچنین
وجود مناطق کشاورزی و تولید محصوالت خارج از فصل در
این استان گفت :استان هرمزگان یکی از مبادی اصلی ورود و
ترانزیت کاال از کشور میباشد ،لذا توجه به شبکه حمل و نقل
جادهای جهت تکمیل فرایند حمل کاال بسیار حائز اهمیت

است .عابدینی با تاکید بر اهمیت بنادر مهم شهید رجایی و
شهید باهنر خاطرنشان کرد :تعداد  ۲۰۹شرکت حمل و نقل کاال
در استان هرمزگان فعال هستند و کار جابجایی کاالها به اقصی
نقاط کشور را انجام میدهند.
وی اضافه کرد :در هشت ماهه نخست سال  ۸۵۱ ،هزار بار
نامه صادر شده است که عمده محصوالت حمل شده عالوه
بر مشتقات نفتی(گازوئیل و بنزین)  ،برنج گندم و سنگ آهن
بوده است.
عابدینی در خصوص حمل کاالهای اساسی نیز گفت :تا پایان
آبان سال  ،۱۴۰۰بیش از  ۲.۴میلیون تن کاالی اساسی شامل
گندم ،شکر ،برنج ،روغن خام ،جو ،ذرت و سویا از مبدا استان
هرمزگان به سایر نقاط کشور حمل شده که در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته ۶۹ ،درصد افزایش داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان هرمزگان
خاطرنشان کرد :از ابتدای آذر نیز ۶۵ ،هزار تن کاالی اساسی
در حال تخلیه از کشتیها است و چهار فروند کشتی دیگر
حامل گندم و جو نیز با ظرفیت  ۱۲۵هزار تومان در لنگرگاه
منتظر پهلوگیری بودند که با هماهنگیهای به عمل آمده و
برنامهریزیهای انجام شده ،بخش عمدهای از کاالهای اساسی
به صورت یکسره از این کشتیها تخلیه و بارگیری شده و از
طریق ناوگان حمل و نقل جادهای در حال انتقال میباشد.

عابدینی در ادامه توسعه زیرساختهای سیستمهای
هوشمند حمل و نقل را یکی از وظایف دیگر اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای برشمرد و ابراز داشت :در  ۷۵نقطه از
محورهای استان دستگاه تردد شمار آنالین نصب شده است
و  ۵۱سامانه ثبت تخلفات سرعت آنالین نیز به صورت فعال
تخلفات کاربران جادهای در راههای استان را ثبت میکند.
وی اضافه کرد ۱۳ :سامانه نظارت تصویری آنالین ۵ ،سامانه
تابلوهای پیام متغیر( ،)VMSسامانههای توزین حین حرکت

و سامانه  ۱۴۱با  ۱۲۰خط آنالین همزمان ،از دیگر فعالیتهای
انجام شده در حوزه استفاده از سامانههای هوشمند برای
کنترل وضعیت محورهای مواصالتی است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت :مقایسه
ایمنی تردد برون شهری بر اساس شاخص تلفات برون شهری
ً
نشان میدهد از سال  ۹۴شاهد یک روند کاهشی و نسبتا
پایدار هستیم که نشان از برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت
موثر در کاهش تلفات میباشد.
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تا كوس َ«ا َناالحق» بزنى ،خودخواهى
ّ ّ
سر هويتش تو ناآ گاهى
در
َب ـ ــردار حجــاب خويشتن از سر راه
با بودن آن ،هنوز اندر راهى

امام خمینی

پنج شنبه  2دی  1400شماره 6112

فعالیت بیش از نیم قرن انجمن خیریه
و خدمات اجتماعی بندرعباس
دهم فصل دیگری از حیات انجمن آغاز گردید .غالمشاهی
اظهار کرد :شور و اشتیاق مردم و بخصوص جوانان برای انجام
امور عامالمنفعه باعث شد تا انجمن با تشكیل كمیته-های
مختلف گامهای بلندی در جهت تحقق اهداف خیرخواهانه
خود بردارد .منصور غالمشاهی با بیان این که اینك با گذشت
بیش از نیم قرن نوبت به ما رسیده است و امانتی گرانبها،
میراثی ماندگار و نعمتی كم نظیر در اختیار نسل جدید قرار
گرفته است.
مدیر اجرایی انجمن خیریه وخدمات اجتماعی بندرعباس
گفت :این انجمن نعمتی است كه ّ
خیرات و بركات آن نتیجه

سابقه انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس به دهه
 1340هجری شمسی بر میگردد .در آن سالها جمعی از
نیکمردان خطه جنوب انجمن خیریه و خدمات اجتماعی
بندرعباس را بنا نهادند تا مرهمی باشد بر زخم مستمندان،
مرجعی برای نیكوكاران ،باقیات صالحاتی برای خود و میراثی
برای آیندگان.
كمك به فقرا ،دستگیری از نیازمندان ،رسیدگی به امور
مساجد و امامان و كوشش برای نهادینه كردن خدمات
اجتماعی از عمده تالشهای بزرگان انجمن در آن سالها
بوده است .تالشهایی برآمده از حس همدردی و احساس
مسئولیت همراه با اخالص و صداقت .در سال  1349مرحوم
سید احمد فواد خطیب با همكاری تنی چند از نیكاندیشان،
اساسنامهای برای انجمن تهیه نمود كه این اساسنامه با
امضاء بزرگمردانی همچون مرحوم شیخ ّ
محمد ضیایی و با
حمایتهای مرحوم ّ
سید عبدالرحیم خطیب به ثبت رسید.
(شماره ثبت  )2هرمزگان و بدین صورت فعالیت رسمی
انجمن از  1350/04/19شروع شد و در تاریخ 1350/10/29
مرمت و توسعه مسجد جامع شهر بندرعباس ،سرو سامان
دادن به وضعیت مساجد و امامان و پیگیری موقوفات،
فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و خیریه ،تأسیس درمانگاه و .
 . .بخشی از اقدامات انجمن تا دهه هفتاد بوده است.
مدیر اجرایی انجمن خیریه وخدمات اجتماعی بندرعباس در
این ارتباط گفت :در سال  1377با شكل گرفتن هیات مدیره

چهار چیز است :لطف بی پایان یزدان ،اخالص و تالش
صادقانه بانیان ،همت بلند شما مردان و زنان و دعای ّ
خیر
دردمندان .امانتی كه بایستی به نسلهای آینده تحویل داد،
میراثی كه سهم ما از آن حفظ آن است و نعمتی كه باید شكر
آن را به بهترین وجه به جا آورد.
غالمشاهی در ادامه سخنان خود از اهداف تاسیس این
انجمن گفت :این مرکز با هدف تقویت و تحکیم حس
مسئولیت پذیری و نوع دوستی و ایجاد انگیزه در بین
مردم برای مشارکت در امور خیریه و اجتماعی در جهت رفع
مشکالت و معضالت جامعه ،بهبود و ارتقای سطح زندگی
و معیشت نیازمندان و مساکین و آماده سازی آنها جهت
توسعه و ارتقاء سایرشاخصهای زندگی در ابعاد مختلف
اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،بهداشتی و  ، ...استفاده مطلوب
و بهینه از پتانسیلهای موجود ،همچنین توانمندسازی
هر چه بیشتر افراد اجتماع برای رسیدن به جامعهای سالم،
توانمند ،پویا و قوی تاسیس شده است.
غالمشاهی روش اجرای اهداف را شناسایی خانوادههای
نیازمند ،بیماران مستمند ،ایتام و اقشار ضعیف و حمایت
از آنها ،شناسایی دانش آموزان ،دانشجویان ،طالب،
ورزشکاران ،هنرمندان و افراد مستعد و نیازمند و کمک
به آنها جهت رشد و شکوفایی ،شناسایی خیران ،جلب
حمایتهای مردمی ،برنامهریزی و ساماندهی ّ
خیرات در
جهت افزایش بهرهوری و پرهیز از هدر رفت سرمایهها ،ایجاد
بستر مناسب و توسعه زیرساختها نظیر ساخت مراکز
آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی ،دینی ،درمانی و  . . .جهت نیل به
اهداف انجمن ،ایجاد و حمایت از کارگاههای خوداشتغالی،
صنایعدستی و خانگی و تعاونیها جهت اشتغالزایی و کمک
به اقتصاد خانواده ،برگزاری دورههای آموزشی ،همایش،
سمینار ،اردوهای علمی -فرهنگی ،چاپ نشریه و  ...در جهت
رسیدن به اهداف انجمن اعالم کرد.
مدیر اجرایی انجمن خیریه وخدمات اجتماعی بندرعباس از
وجود کمیتههای ایتام ،درمان ،فرهنگی ،شهری ،روستایی،
آتیهسازان و . . .در این انجمن خبر داد.
منصور غالمشاهی اظهار کرد :ماموریت این کمیتهها
شناسایی افراد نیازمند در حوزه کاری مشخص شده آن
کمیته است.
غالمشاهی ادامه داد :کمیته آتیهسازان ،شناسایی و حمایت
از دانشآموزان ودانشجویانی دارد که مستعد تحصیل و
شکوفا شدن دارند اما به دالیلی از ادامه تحصیل بازماندهاند.
وی همچنین از فعالیت ستاد مهر ومدرسه این انجمن خبر
داد و افزود :این ستاد ،بررسی اقالم مورد نیاز دانشآموزان
در مقاطع مختلف تحصیلی ،استعالم قیمت از لوازمالتحریر
شهر جهت خرید لوازمالتحریر ،بررسی کیفیت اقالم مورد
نظر ،خرید و بستهبندی لوازم-التحریر ،جمعآوری کمکهای

مردمی از طریق مساجد و خیران را بر عهده دارد.
وی گفت :کمیته ایتام نیز شناسایی ایتام و تشکیل پرونده
برای آنها ،جذب خیران و کافلین ایتام ،سرکشی و پیگیری
مسائل عاطفی ،آموزشی ،اخالقی و بهداشتی ایتام و خانواده
آنها را بر عهده دارد.
وی اضافه کرد :این کمیته هم اکنون  ۱۰۶۶یتیم نیازمند را
تحت پوشش دارد و از آنان حمایت میکند.
وی گفت :در کمیته فرهنگی این انجمن به ارتقاع سطح
فرهنگ جوانان و مردم جامعه پرداخته میشود .وی افزود:
در این کمیته آموزشهای در راستای ارتقای سطح فرهنگ
مردم ،ترغیب و تشویق مردم بخصوص جوانان برای گرایش
به مسایل اجتماعی ،برگزاری همایشها ،مسابقات ،جلسات
دینی و ...جهت رسیدن به اهداف کمیته برگزار میشود.
به گفته وی شناسایی نیازمندان در روستاها ،جذب کمک
برای نیازمندان روستایی ،توزیع کمک بین نیازمندان
روستاها ،پیگیری و تحقیق در زمینه درخواستها و نامههای
مراجعه کنندگان روستایی ،توزیع فطریه و قربانی ،سبد
غذایی و لوازمالتحریر بین نیازمندان روستاها برعهده کمیته
روستایی این انجمن است.
مدیر اجرایی انجمن خیریه وخدمات اجتماعی بندرعباس،
شناسایی نیازمندان شهر ،پیگیری و تحقیق در زمینه
درخواستهای نیازمندان شهر توزیع فطریه ،قربانی،
لوازمالتحریر ،سبد غذایی و  ...بین نیازمندان شهر ،جذب
کمک و همکاری در زمینه قربانی ،فطریه و  ...را از وظایف
کمیته شهری این مرکز اعالم کرد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان این که خدمات دهی به
نیازمندان در این مرکز از قبل تولد آغاز وتا بعد از مرگ ادامه
دارد اظهار کرد :مادران باردار نیازمند درمان و  ...تحت حمایت
این مرکز قرار میگیرند وهمچنین افرادی فوت شده نیز با
حمایت این انجمن خیریه در قبرستان قالتو دفن میشوند.
منصور غالمشاهی تعداد مستمری بگیران دائمی این مرکز
را  ۱۱۰نفر اعالم کرد و افزود ۱۰۶۶ :یتیم ۹۸ ،دانشآموز و ۱۴نفر
دانشجو تحت حمایت این انجمن قرار دارند.
وی همچنین از وجود صندوق قرضالحسنه در این
مرکز خبر داد و گفت :افراد نیازمندی هستند که ظرفیت
توانمند شدن را با حمایت و پرداخت مبالغ کم دارند
تسهیالت قرضالحسنه دراز مدت به وی از طریق صندوق
قرضالحسنه انجمن پرداخت میشود.
وی در ادامه سخنان خود ،ساماندهی و مدیریت مجموعه
قبرستان قالتو با همکاری انجمن خاتم-النبیین سورو ،دیوار
کشی محیط قبرستان ،قطعهبندی و جدولگذاری ،زیر سازی
آسفالت محوطه ،روشنایی محوطه و لولهکشی آب را از دیگر
خدمات خیرخواهانه این انجمن اعالم کرد.
وی از خدماتدهی به نیازمندان سراسر استان خبر داد و
اعالم کرد :در صورت نیاز این مرکز کمکهای خود را تا خارج
از محدوده هرمزگان نیز ارسال میکند ،همینطور که در
گذشته به هموطنان دیگر در استانهای سیل و زلزلهزدگان
دیگر استانها با ارسال کانکس و دیگر اقالم مورد نیاز کمک

کرده است .وی با بیان این که حوزههای خدماتدهی به
نیازمندان در این انجمن گسترده است اظهار کرد :درشش
ماهه اول امسال خدمات این مرکز به نیازمندان به شرح
ذیل بوده است
خالصه مهمترین اقدامات شش ماهه اول سال 1400
 1ـ پرداخت مبلغ  2/292/124/000ریال بابت درمان و معالجه
حدود  404بیمار نیازمند
 2ـ پرداخت مبلغ  4/244/632/000ریال بابت کمک هزینه
زندگی به  223خانواده
 3ـ پرداخت مبلغ  12/832/438/999ریال بابت مستمری 1109
یتیم تحت پوشش
 4ـ پرداخت مبلغ  2/457/532/455ریال بابت کمک هزینه
زندگی امامان و خادمین مساجد (  36نفر )
 5ـ پرداخت مبلغ  5/126/015/550ریال بابت تهیه  1582سبد
غذایی و  610کارت خرید سبد غذایی و خرید  1760کیسه برنج
فطریه و توزیع آن بین  7160خانوار
 -6خرید و قربانی  486رأس گوسفند و توزیع  9855کیلوگرم
گوشت بابت قربانی به مبلغ  12/651/370/000ریال
 7ـ توزیع  557بسته گوشت و مر غ اهدایی ّ
خیر و همچنین
توزیع  20کیسه برنج  10کیلویی
ّ
 -8توزیع  6300ماسک اهدایی خیر بین محالت و مساجد و
مدرسههای دینی
 9ـ پرداخت مبلغ  187/000/000ریال بابت کمک هزینه تحصیلی
دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش
 -10اعطاء وام قرضالحسنه از طریق تفاهم نامه با بانک ،به
 17متقاضی به مبلغ  3/640/000/000ریال و همچنین اعطاء وام
قرضالحسنه از انجمن به  28متقاضی به مبلغ 2/325/000/000
ریال
 -11خرید  14دستگاه یخچال به مبلغ  918/500/000ریال توسط
کمیته ایتام و توزیع تعداد  5دستگاه بین ایتام نیازمند
 -12توزیع  5دستگاه کولر و یک دستگاه اجاق گاز به مبلغ
 622/800/000ریال بین ایتام نیازمند
 -13اهدای  7منبع آب  2000لیتری به ارزش  217 /000/000ریال به
روستای کندال از توابع شهرستان سیریک
 -14اهدای  194جلد کتاب کمک درسی به منطقه محروم
جاسک
 -15خرید دارو به مبلغ  380/000/000ریال بابت بیماران نیازمند
منطقه محروم سیستان و بلوچستان
 -16خرید  40تبلت و توزیع بین نیازمندان به صورت
قرضالحسنه
 -17توزیع  218بسته لوازم التحریر بین مددجویان و ایتام
نیازمند
 -18توزیع  24عدد کیف بین دانشآموزان مستعد و نیازمند
تحت پوشش
ّ
 -19توزیع  280کفش اهدایی خیر بین مددجویان نیازمند
 -20توزیع  576متر پارچه اهدایی ّ
خیر بین مددجویان
 -21توزیع  612دست انواع پوشاک بین نیازمندان
منصور غالمشاهی گفت :در

سال گذشته نیز خدمات زیادی به نیازمندان از طریق این
مرکز ارائه شد که این خدمات شامل ،خالصهای از مهمترین
اقدامات انجام شده در سال 1399
 1ـ پرداخت مبلغ  2/873/190/000ریال بابت درمان و معالجه
حدود  625بیمار نیازمند
 2ـ پرداخت مبلغ  4/002/590/000ریال بابت کمک هزینه زندگی
به  476خانواده
 3ـ پرداخت مبلغ  20/574/309/690ریال بابت مستمری 1090
یتیم تحت پوشش
 4ـ پرداخت مبلغ  1/314/769/000ریال بابت کمک هزینه
زندگی امامان و خادمین مساجد ( 41نفر )
 5ـ پرداخت مبلغ  6/522/590/000ریال بابت تهیه سبد غذایی
و برنج فطریه و توزیع آن بین  4000خانوار
 6ـ خرید و قربانی  495رأس گوسفند و توزیع  9900کیلوگرم
گوشت بابت قربانی به مبلغ  9/172/500/000ریال
 7ـ پرداخت مبلغ  274/950/000ریال بابت کمک هزینه
تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش و هزینه
کتاب درسی  270دانشآموز منطقه جانوری جاسک
 -8خرید  100بسته لوازمالتحریر به همراه کیف مدرسه به مبلغ
 125/700/000ریال و توزیع آن بین 100دانشآموز تحت پوشش
و نیازمند
 -9توزیع  189بسته گوشت اهدایی ّ
خیر بین  189خانوار
نیازمند
 -10توزیع  112تخته پتو و  98دست لباس گرم اهدایی ّ
خیر بین
 200خانوار نیازمند
ّ
خیر معادل مبلغ
 -11توزیع  43تبلت اهدایی
1/548/000/000ریال بین 10یتیم و  33دانشآموز تحتپوشش
 -12برگزاری کمپین کمک به بیمار کلیوی با مشارکت  177نفر
از خیران و جمعآوری مبلغ  553/475/000ریال
13ـ ارائه بیش از  960مورد خدمات رایگان اعم از ویزیت
پزشک ،پانسمان ،تزریقات ،ختنه ،نوار قلب و  ...توسط
درمانگاه انجمن به ارزش تقریبی  319/800/000ریال
 -14اعطاء وام قرض الحسنه از طریق تفاهم نامه با بانک ،به 52
متقاضی به مبلغ 7/510/000/000ریال و همچنین اعطاء وام قرض
الحسنه از انجمن به 29متقاضی به مبلغ 1/578/000/000ریال
 -15مشارکت در ساخت ساختمانهای سیلزدگان
شهرستان جاسک به تعداد  154واحد معادل مبلغ
 20/020/000/000ریال( با مشارکت  10انجمن خیریه) است.
وی در پایان گفت :تمامی این خدمات به لطف پروردگار و
حمایت و مشارکت شما عزیزان بوده است که امید است
مورد قبول حقتعالی قرار گرفته باشد.
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