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استاندار هرمزگان تاکید کرد:

نظارت فرمانداران بر رعایت پروتکلهای بهداشتی

مدیر کل بنادر و دریانوردی:

سوگند خداوند به
قلم؛   قلم را قداست و
نوشتن را حرمت بخشیده
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معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

نشست هم اندیشی
انجمن صنفی و مدیران
جایگاههای عرضه سوخت

حمل بیش از  ۵۰۲میلیون
تن کاال توسط ناوگان حمل
و نقل جادهای هرمزگان
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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران اعالم کرد:
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پرداخت  30میلیارد ریال
تسهیالت به متقاضیان
خرید تانکر سوخت

تعاونی تولیدی پوشاک
رشمون ،کارافرین برتر
ستاد کرونا در هرمزگان
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پیگیری ها برای تخلیه و ارسال به موقع نهاده های دامی سرعت یابد
|
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نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
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تعاونی دریا رشمون هرمزگان از سال  ۹۴در قالب
موسسه خیریه باهدف حمایت از بیماران خاص
از راهروهای بیمارستان شهید محمدی بخش ابوریحال
فعالیت خود را آغاز کرد.
قاسمی مدیر موسسه خیریه رشمون با بیان این که این
موسسه که با حمایت خیران اداره میشد با هدف توانمند
کردن بیماران خاص و...

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان خبر
داد:

صادرات  ۲میلیون تن
کاالهای نفتی و غیر نفتی از
بنادر غرب هرمزگان
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

خبر

پـ ـ ـ ـ ــرداخـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـس ـ ـه ـ ـیـ ــات
قرضالحسنه به شهروندان
هرمزگانی برای لولهکشی گاز

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان
از اختصاص تسهیالت  ۱۰۰میلیون ریالی به
صورت قرضالحسنه به شهروندان هرمزگانی
متقاضی لوله کشی گاز منازل ،خبر داد.
به گزارش جامجم مسعود ناصری در راستای
کمک به شهروندان هرمزگانی برای تسهیل در
اشتراکپذیری گاز افزود :با همکاری و هماهنگی
با  ۵بانک عامل از جمله تجارت ،سپه ،صادرات،
ملت و کشاورزی ،زمینه اعطای وام به متقاضیان
این استان به مبلغ  ۱۰۰میلیون ریال و به صورت
قرض الحسنه به تعداد  ۵۰هزار فقره وام با
اقساط ۳۶ماهه فراهم شده است.

واکسیناسیون افراد باالی ۱۸
سال در جزایر قشم و کیش

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:
دستور وزیر بهداشت مبنی بر واکسیناسیون
افراد باالی  ۱۸سال ساکن در جزایر کیش و قشم
صادر شده است.
به گزارش جام جم حسین فرشیدی افزود:
پیرو پیگیریهای صورت گرفته از سوی ستاد
مدیریت کرونای هرمزگان ،وزیر بهداشت دستور
واکسیناسیون عمومی افراد باالی  ۱۸سال ویژه
ساکنین جزایر قشم و کیش را صادر کرد.وی
گفت :به زودی نحوه ثبت نام و تزریق کیشوندان
و قشموندان از طریق منابع رسمی دانشگاه
علوم پزشکی اطالع رسانی میشود.

اعضای هیات رئیسه شورای
شـ ـش ــم شـ ـه ــر بــن ــدرعــب ــاس
مشخص شدند

اعضای هیات رئیسه شورای ششم شهر
بندرعباس پس از مراسم تحلیف مشخص شد.
در این مراسم فاطمه جراره با  ۱۱رأی به عنوان
رئیس شورای شهر بندرعباس انتخاب شد.
همچنین اسماعیل بواشه نیز با  ۹رأی به عنوان
نایب رئیس شورا انتخاب شد .در ادامه برگزاری
انتخابات هیات رئیسه ،اسماعیل رئیسی
حسنلنگی با  ۱۱رأی به عنوان منشی اول و فریده
عامری سیاهویی با  ۱۱رأی به عنوان منشی دوم
معرفی شد .در این آیین ،همه اعضای شورای
منتخب قسم یاد کردند با حفظ انصاف و مهارت
خود در خدمت به مردم کوشا باشند.

ت ــوزی ــع ب ـیــش از هـ ــزار بسته
گ ــوش ــت گــوس ـف ـنــدی م ـیــان
نیازمندان جزیره هرمز

بمناسبت روز مباهله بیش از هزار بسته گوشت
گوسفندی بــه همت گــروه جـهــادی حــاج قاسم
سلیمانی شهرستان بندرعباس بین نیازمندان
جزیره هرمز توزیع شد.
به گزارش جام جم سرهنگ پاسدار جهانداری
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدای (ع) هرمز
گفت :برای تهیه این مقدار گوشت بیش از یک
میلیارد و هفتصد میلیون ریال هزینه شده است.

مادر مینابی جان  5کودک خود را نجات داد
مادر مینابی ،جان  ۵کودک غرق شده خود را در آبهای ساحلی
بندرکالهی شهرستان میناب نجات داد.
رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب گفت :با
به خطر افتادن جان این کودکان چهار تا  ۲۱ساله که برای آب تنی و
شنا به دریا رفته بودند ،مادر  ۶۵ساله برای نجات فرزندانش ،خود

را به آب زد.
به گزارش جام جم یداهلل رئیسی ماکیانی افزود :اکنون پس از
گذشت  ۵۱ساعت با کمک گروه احیا بیمارستان ،حال عمومی چهار
کودک که با اختالل تنفسی به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شده
بودند خوب است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

حمل بیش از  ۵۰۲میلیون تن کاال توسط ناوگان حمل و نقل جادهای هرمزگان

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر جایگاه استراتژیک استان
هرمزگان و بندر شهید رجایی در تامین کــاالهــای اساسی گفت:

از ابتدای شیوع ویــروس کرونا که شعار «در خانه بمانیم» وجود
داشت ،شعار فعاالن بخش حمل و نقل ،برای تحقق رونق تولید

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب افزود:
در حال حاضر مادر و کودک  ۲۱ساله نیز با حال عمومی خوب زیر نظر
پزشک اورژانس به صورت موقت بستری هستند و پس از ثبات
وضعیت ترخیص میشوند .بندرکالهی شهرستان میناب در ۷۳۱
کیلومتری شرق بندرعباس واقع است.

«در خانه نمیمانیم» بود.
به گزارش جام جم داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای کشور در دیدار با صنوف بخش حمل و نقل استان
هرمزگان با اشاره به اقدامات سازمان در خصوص حمایت از بخش
حمل و نقل اظهار داشــت :عملکرد رانندگان عزیز و شرکتهای
حمل و نقل با وجود شرایط سخت کرونایی ،در راستای کمک به
زنجیره تولید و خدمترسانی به مردم قابل تقدیر است.
امانی اظهارکرد :از ابتدای شروع ویروس کرونا بسیاری از رانندگان
شرکتهای حمل و نقل دچار آسیب شدند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت :علیرغم شرایط نامناسب
اقتصادی و کمبود الستیک و روغــن در سال گذشته ،بالغ بر ۵۰۲
میلیون تن کــاال توسط ناوگان حمل و نقل جــادهای جابجا شده
است.
امانی بر نقش و جایگاه استان هرمزگان در صنعت حمل و نقل
کشور تاکید کــرد و افــزود :در چهار ماهه امسال نسبت به مدت
مشابه سال گذشته نیز شاهد رشد  ۸.۵درصدی در جابجایی کاال
هستیم که نوید وجود تحرک الزم و مطلوب در بخش حمل و نقل
را میدهد .رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در
ادامــه به تالشهای صورت گرفته برای رفع مشکالت شرکتهای
حمل و نقل در خصوص موضوع ناوگان ملکی و حل قانون ارزش
اف ــزوده اشــاره کــرد و اظهار داشــت :با وجــود سنگاندازی مافیای
خودرو با اقدامات صورت گرفته تا به امروز بالغ بر  ۵۷۶۰ثبت سفارش

برای واردات ماشین آالت حمل و نقل صورت گرفته است.
یوسف عابدینی مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــادهای استان
هرمزگان نیز در این نشست به موقعیت خاص بندر شهید رجایی
و جایگاه استراتژیک آن در حمل و نقل کشور اشــاره کرد و گفت:
تالش ما این بوده است که با هماهنگی صنوف بخش حمل و نقل،
کارها را به گونهای پیش ببریم که رضایتمندی فعاالن این بخش در
استان را به ارمغان بیاورد.
سیاستگذاری و نظارت در خصوص شیوه نامههای حل معضالت
ناوگان ملکی و ساماندهی درآمد و هزینههای شرکت حمل و نقل
نگین تــرابــران جهت بهبود خــدمــات عمومی از دیگر محورهای
سخنان مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــادهای هرمزگان در این
دیدار بود.
عابدینی تأکید کرد :با پیگیریهای انجام شده از طریق امور اراضی
اقدامات ویــژهای جهت صــدور اسناد مالکیت شرکتهای فعال
در شهرک حمل و نقل بندرعباس که یکی از بزرگترین شهرکهای
حمل و نقل کشور میباشد انجام شد ه است.
مدیرکل راه ــداری و حمل و نقل ج ــادهای استان هرمزگان ادامــه
داد :یکی از اقــدامــات اســاســی ساماندهی نحوه صــدور مجوز به
شرکتهای حمل و نقل در استان بوده است که با این اقدام عالوه
بر حمایت از شرکتهای فعال در این بخش ،شرکتهای صوری
و غیرفعال حــذف شدند تا عرصه فعالیت در اختیار شرکتهای
توانمند قرار گیرد.

استاندار هرمزگان مطرح کرد:

روند خدمات رسانی به بیماران کرونایی در بیمارستان صحرایی و شهید محمدی بندرعباس
اس ــت ــان ــدار ه ــرم ــزگ ــان ،رونــــد اج ـ ــرای ط ــر حه ــا و
زیرساختهای درمانی و همچنین پــروژه بزرگ
بلوار ساحلی شرق بندرعباس را مورد بررسی قرار
داد.
بــه گـ ــزارش جــامجــم ف ــری ــدون همتی اســتــانــدار
هــرمــزگــان در بــازدیــد از رون ــد اج ــرای پ ــروژه بلوار
ساحلی شــرق بندرعباس ،پیشرفت ایــن پــروژه
بزرگ را مناسب ارزیابی کرد و دستورات الزم برای
تسریع در تکمیل و پیگیری تامین مالی این
پروژه مهم را صادر کرد.
بلوار ساحلی شرق بندرعباس یکی از بزرگترین

پروژههای ساحلی در کشور به شمار میرود.
اســتــانــدار هــرمــزگــان در ادام ــه از پ ــروژه در حال
احــداث بیمارستان  ۵۳۱تختخوابی بندرعباس
بـ ــازدیـ ــد کـ ــرد و ب ــا مــطــلــوب دان ــس ــت ــن مــیــزان
پیشرفت این طرح بزرگ درمانی ،تاکید کرد :این
بیمارستان به صــورت فاز به فاز به بهرهبرداری
خواهد رسید.
استاندار هرمزگان همچنین از بیمارستان شهید
محمدی بندرعباس و بیمارستان صحرایی ایجاد
شده در راستای خدمات رسانی به بیماران مبتال
به کرونا بازدید و روند اقدامات را مورد بررسی قرار

داد .همتی در این بازدید پیشنهاد داد با توجه
بــه نیاز مبرم بــه مکانی بــرای قرنطینه بیماران
مبتال بــه کــرونــا ،مــحــل دائــمــی نمایشگاههای
بــنــدرعــبــاس بــه یــک مــرکــز قرنطینه  ۵۰۰تــا هــزار
تختخوابی تبدیل شود و مقرر شد این پیشنهاد
در ستاد استانی مقابله با کرونا مورد بررسی قرار
گــیــرد .اســتــانــدار هرمزگان همچنین از پیگیری
تــجــهــیــز و ب ــه ــرهب ــرداری از بــیــمــارســتــان نــیــروی
دریــایــی ارتــش در بندرعباس خبر داد و گفت:
ایــن بیمارستان به زودی با ظرفیت نزدیک به
 ۲۰۰تختخواب به مجموعه درمانی استان اضافه

کــنــنــد .در ایـــن ب ــازدی ــد م ــدرس
معاون عمرانی ،ح ــردان نماینده
ویژه استاندار در این پروژه ،کناری
فــرمــانــدار ،ارجــمــنــد سرپرست
شــهــرداری بندرعباس
و فــاطــمــه ج ــراره
رئیس شورای
شهر استاندار
هـ ـ ــرمـ ـ ــزگـ ـ ــان
را ه ــم ــراه ــی
کردند.

خــواهــد ش ــد .اســتــانــدار هــرمــزگــان
اظ ــه ــار کـ ــرد :ب ــا تــوجــه ب ــه وضعیت
بسیار خطرناک و قرمز شیوع بیماری
کرونا در هرمزگان و تکمیل ظرفیت
بــیــمــارســتــانهــای اس ــت ــان،
از ه ــم ــه مـ ـ ــردم شــریــف
هــرمــزگــان میخواهیم
بــــــــه ط ـ ـ ـ ـ ــور جـ ـ ــدی
پ ـ ــروت ـ ــكـ ـ ـله ـ ــاى
ب ــه ــداش ــت ــى را
رع ـ ـ ــای ـ ـ ــت

با حضور نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

هفتمین همایش حضرت زین العابدین(ع) در قم برگزار شد
هفتمین همایش حضرت سیدالعابدین (ع)،با حضور نماینده ولی
فقیه در هرمزگان در بستر فضای مجازی برگزار شد.
هفتمین همایش حضرت سیدالعابدین (ع) ،و نیز افتتاحیه
ساختمان مرکز تخصصی صحیفه سجادیه با حضور نماینده ولی فقیه
در هرمزگان برگزار شد.
باید با زبان و منطق صحیفه سجادیه با دنیای امروز سخن بگوییم
حجت االسالم محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان
و امام جمعه بندرعباس در این همایش گفت :مقام معظم رهبری در
بیانیه گام دوم انقالب ،بر روی سه مسأله انسان سازی ،جامعه سازی
و تمدن سازی تأکید بسیار فرمودند و ما اگر به روش و سیره امام
سجاد(ع) و نیز مضامین عالی صحیفه سجادیه دقت کنیم ،متوجه
ً
میشویم که دقیقا همین سه رویکرد اصلی در کالم و سیره حضرت
بسیار بارز و مشهود است .وی افزود :حضرت سیدالساجدین(ع) در
دوران خاص و سختی که قرار داشتند در راستای پر کردن خأل معنویت،
دست به تربیت نیروی انسانی مؤمن زدند و با کادرسازی زمینه جامعه
سازی بر اساس رویکرد هدایتگرانه اهل بیت(ع) را فراهم نمودند .وی
گفت :آن چه قابل توجه است این که نیروی انسانی مؤمن و مجرب،
مقدمه تشکیل تمدن نوین اسالمی است که در رهنمودهای رهبر
معظم انقالب بسیار این مهم مورد توجه قرار گرفته است.
امام جمعه بندرعباس همچنین ابراز داشت :حضرت سجاد(ع)
با نهضت علمی و فرهنگی و اعتقادی خویش به مقابله با کسانی
برخاست که به دنبال منزوی کردن مکتب اهل بیت(ع) در جامعه
اسالمی بود و ایشان در راستای رفع خأل معنویت ،کادرسازی را هدف
خویش قرار داده بود .وی اظهار کرد :ما با الگوگیری از صحیفه سجادیه
میتوانیم در راستای نشر معارف اهل بیت(ع) به دنبال تربیت نیرو
باشیم ،کما این که امام سجاد(ع) نیز در پرتوی دعا و مناجات و
فعالیتهای فرهنگی به تربیت نفوس پرداختند.
عبادی زاده همچنین گفت :ما اگر بخواهیم با زبان فطرت با مردم دنیا
سخن بگوییم راهش این است که از صحیفه سجادیه و بیان حضرت
مدد بگیریم چرا که این گوهر و گنجینه ارزشمند زمینه ساز رشد و
تحول و تعالی در انسانهاست .وی در خاتمه افزود :به یاری حق تعالی
باید بکوشیم که به مدد صحیفه سجادیه و دیگر معارف ائمه اطهار(ع)
زمینه رشد و سعادتمندی دنیا و آخرت خود را فراهم کرده و جهانیان را
با معنویت ناب قرآن و اهل بیت(ع) به خوبی آشنا کنیم.
ترویج علم و یاری رساندن به محرومان ،تأسی به سیره نورانی امام
سجاد(ع) است
استاد برجسته حوزه علمیه قم نیز در این مراسم گفت :در شهر
مقدس قم به لطف الهی مراکز قرآنی و دینی بسیاری وجود دارد اما
متأسفانه تاکنون مرکز تخصصی صحیفه سجادیه وجود نداشته و
بنابراین از این حیث باید از بانیان و حامیان تأسیس این مرکز تشکر
و قدردانی کرد.
وی همچنین ضمن تبریک روز مباهله گفت :نه فقط یک آیه بلکه
بیش از هشتاد آیه درباره مباهله در قرآن کریم وجود دارد و این در
ً
حالی است که مباهله نبی اکرم(ص) با مسیحیان اصال برگزار نشد
بلکه تنها تهدید به مباهله صورت گرفت و با این حال این مساله نیز

یکی از افتخارات اسالم و مسلمین و دلیل بر حقانیت اهل بیت(ع)
به شمار میرود.
استاد برجسته حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به نهضت علمی
و فرهنگی امام سجاد(ع) در دوران پرمشقت و خفقان آلود بعد از
شهادت سیدالشهدا(ع) ابراز داشت :حضرت زین العابدین(ع) در
زمانهای که شاید  20نفر محب و دوستدار اهل بیت(ع) به معنای
واقعی کلمه وجود نداشت ،در نشر معارف الهی و مکتب اهل بیت(ع)
بسیار کوشید .وی افزود :ایشان در آن زمان خانوادههای بسیاری را از
ً
حیث مالی و کمک به ارتزاق آنها تحت پوشش قرار داده بود که طبعا
اکثر آنها شیعه و محب اهل بیت(ع) هم نبوده اند و ما نیز با تأسی
به سیره نورانی ایشان باید در رفع نیازمندیهای افراد فار غ از این که
شیعه یا سنی و یا حتی مسلمان یا غیرمسلمان باشند ،بکوشیم .وی
همچنین با اشاره به اهمیت فوق العاده کسب علم و دانش و حرمت
گذاشتن به عالمان در کالم و سیره امام سجاد(ع) گفت :صحیفه
سجادیه حاوی عالیترین مضامین دعاست اما باید توجه داشت که
عبادت منحصر در دعا نیست ،هر چند که یکی از شاهکارترین مظاهر
عبادت همین دعاست که به طور خاص در صحیفه سجادیه بروز و
ظهور یافته است.

آیت اهلل عابدی اضافه کرد :عبادت معنا و مفهوم و دایره وسیعی دارد
به طوری که فکر کردن و مطالعه کردن نیز عبادت محسوب میشود
و از این منظر نیز ترویج علم و دانش و فرهنگ تأسی به سیره نورانی
حضرت سیدالساجدین(ع) است.
وی با بیان این که امامان ما عالم پرور بوده و بر اهمیت علم و دانش
بسیار تأکید داشته اند ،گفت :ان شاءاهلل به برکت امام سجاد(ع) و
کنگره صحیفه سجادیه در آیندهای نزدیک استان هرمزگان از جمله
مراکز اصلی علم و فرهنگ باشد.
بهره گیری از گنجینه صحیفه سجادیه ،الزمه رفع تشنگی معنوی بشر
امروز است
استاندار هرمزگان نیز در این مراسم گفت :ما باید با کار فرهنگی
و تبلیغی قوی و هوشمندانه ،به دنبال توسعه معرفت شناسانه
نسبت به اهل بیت(ع) و از جمله امام سجاد(ع) باشیم و در این راستا
با بهره گیری از گنجینهای همچون صحیفه سجادیه به دنبال رفع
تشنگیهای معنوی و معرفتی بشر امروز باشیم.
فریدون همتی افزود :از این حیث تالش شما عزیزان و بانیان و
حامیان تشکیل چنین مرکزی در شهر مقدس قم و در جوار حرم
ملکوتی حضرت معصومه(س) اقدام بسیار ارزشمندی است که ان

شاءاهلل در آینده بیش از پیش از برکات این اقدام معنوی و فرهنگی
بهره مند خواهیم شد .وی گفت :به مدت یازده سال است که برای
برگزاری کنگره صحیفه سجادیه ،استان هرمزگان محور فرهنگ
سجادیه است و بسیاری از مردم این استان را به نام امام سجاد(ع)
میشناسند .حجت االسالم کفیل ،رئیس مرکز تخصصی صحیفه
سجادیه نیز با اشاره به این که این ساختمان ،تنها ساختمان
اختصاصی با موضوع صحیفه سجادیه است ،بیان داشت :امروز
ما رسالت بسیار سنگینی در راستای نشر معارف اهل بیت(ع) و به
خصوص معارف به یادگار مانده از حضرت سجاد(ع) از جمله صحیفه
سجادیه داریم که باید با کارهای علمی و پژوهشی قوی به درستی به
این وظیفه عمل کنیم .وی افزود :باید از خدای متعال بخواهیم که به
ما توفیق دهد تا صحیفه سجادیه را از غربت درآوریم و بر این اساس
مشمول آن حدیث معروف شویم که خدا رحمت کند کسانی را که امر
اهل بیت(ع) را در جامعه احیا میکنند.
بهره گیری از معارف صحیفه سجادیه ،الزمه مقابله با هجمه فرهنگی
است
نماینده مردم بندرعباس نیز در این مراسم اظهار داشت :یازده
سال برگزاری کنگره امام سجاد(ع) با محوریت استان هرمزگان که در
حال حاضر صبغه بین المللی پیدا کرده ،بعد از عنایات الهی مرهون
زحمات و تالشهای مخلصانه جمعی از فضال ،دانشمندان ،مسئوالن
و دغدغه مندان است که باید از این منظر خدای متعال را بابت این
توفیق در استان هرمزگان شاکر باشیم.
وی افزود :البته در سالهای ابتدایی به شکل همایش برگزار میشد و
بعد به کنگره ارتقا یافت و امید است که در آینده تبدیل به بنیاد شود
تا بیش از پیش منشأ خیرات و برکات باشد.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین با اشاره به موقعیت
خاص جغرافیایی و ویژگیهای برجسته استان هرمزگان گفت :این
استان به لحاظ قرار گرفتن در حوزه خلیج فارس و دریای عمان و این
که همسایه آبی سه کشور به شمار میرود ،موقعیت برجستهای
دارد که باید از این ظرفیتها در راستای شکوفایی استان و کشور
بهره گیری کرد .وی خاطرنشان کرد :همچنین ما نباید از اهمیت
فعالیتهای فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن غافل شویم
که بی شک در این راستا بهرهگیری از گنجینه معارف صحیفه سجادیه،
الزمه انجام فعالیتهای فرهنگی شایسته و مقابله با هجمه فرهنگی
دشمن است.
مرادی بیان داشت :مردم استان هرمزگان به شدت تشنه کسب
معارف اهل بیت(ع) و معنویت هستند و در این راستا با مدد از نام
و یاد امام سجاد(ع) و به خصوص صحیفه سجادیه ما باید در راستای
پاسخ به نیازهای فکری ،دینی و فرهنگی مردم حرکت کنیم.
علی عالمه زاده ،دبیر کنگره بین المللی امام سجاد(ع) نیز در این
مراسم ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در این کنگره
گفت :در حال حاضر به برکت نام امام سجاد(ع) ،این کنگره به شکل
بین المللی در بیش از  20کشور برگزار میشود و بسیاری از مردم
کشورمان نیز استان هرمزگان را به نام حضرت میشناسند که این
توفیقی برای ما به شمار میرود.
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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعالم کرد:

پرداخت 30میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان خرید تانکر سوخت

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران گفت :به
متقاضیان خرید تانکرحمل سوخت  ۳۰میلیارد ریال تسهیالت بانکی
پرداخت میشود.
به گزارش جامجم کرامت ویس کرمی در مراسم معارفه مدیر جدید
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد

گفت :این اقدام برای تقویت بخش حمل و نقل سوخت در کشور انجام
میشود.
همچنین ویس کرمی با بیان اینکه مصرف بنزین امسال رکورد زد اضافه
کرد :با وجود اعمال محدودیتهای کرونایی ،اما میزان مصرف این
فرآورده در تیر از  ۱۰۷میلیون فراتر رفت این درحالی است که سال گذشته

مصرف بنزین به علت کاهش ترددها به طرز چشمگیری کاهش یافت.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران در خصوص نفت
سفید نیز گفت :ذخیره سازی نفت سفید از هفته آینده شروع میشود.
گفتنی است ،در این مراسم ساالر خشایی به عنوان مدیر شرکت ملی
پخش فراوردههای نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

پیگیری ها برای تخلیه و ارسال به موقع نهاده های دامی سرعت یابد

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی طی
سفری به بندرعباس از بندرشهید رجایی بازدید و از نزدیک در
جریان روند تخلیه و توزیع و حمل نهادههای دامی قرار گرفت.
به گزارش جامجم عسکری در حاشیه این بازدید گفت :طی
بازدیدهای میدانی از بنادر سراسر کشور مشکالت این حوزه
بررسی و برای تسریع در حمل و نقل نهادههای دامی و تامین نیاز
تولید کنندگان مقرر شد ،بستری فراهم شود که نهادهها از مناطقی
که وارد کشور میشوند در استانهای نزدیک آن بندر حمل و توزیع
شود.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با بیان
این که نهادههای وارداتی از بندر امیر آباد در استانهای شمالی
توزیع میشود گفت :نهادههایی که از بنادر جنوب نیز وارد کشور
میشود مقرر شده که برای توزیع به استانهای همجوار انتقال
داده شود که تولید کنندگان دغدغه تامین نهاده نداشته و
همچنین قیمتها نیز تثبیت شود.وی با اشاره به این که  20کشتی
حامل نهادههای دامی در لنگر گاه بندر امام خمینی قرار گرفته اند
اظهار کرد :طی نشستی که در این ارتباط برگزار شد برای تسریع در
تخلیه و حمل ،کشتیها به بندر شهید رجایی بندرعباس هدایت
میشوند.وی افزود:هم اکنون 4کشتی حامل  250هزار تن نهاده
دامی به بندرشهید رجایی رسیده و در حال تخلیه مستقیم از
کشتی به کامیون و حمل به استانهای دیگر است.
مدیر کل پشتیبانی امور دام هرمزگان نیز در جریان این بازدید
توضیحاتی در خصوص روند تخلیه و ترخیص نهادههای دامی ارائه
داد .عبدالرصا تقی زاده خواستار همکاری تمام دستگاههای اجرایی
مرتبط با ترخیص ،تخلیه و حمل نهادههای دامی در راستای رفع
مشکالت و تسریع در حمل محمولهها شد.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی بیان
کرد :در حال حاضر باهمکاری خوب گمرک و بندر شهید رجایی
محمولهها به صورت حمل یکسره ترخیص و به سراسر کشور
ارسال میگردد .تقی زاده در ادامه افزود :باتوجه ظرفیت خوب
حمل ریلی و جادهای که در استان هرمزگان وجود دارد حمل
محمولهها با سرعت در حال انجام است.
وی با بیان این که در صورت افزایش ظرفیت بندر شهیدرجایی
برای پهلودهی و تخلیه کشتیها تا پایان امسال حجم زیادی نهاده
دامی از طریق این بندر ترخیص ،تخلیه و حمل میگردد.

مدیر منطقه  6عملیات انتقال گاز:

انتقال پایدار گاز در پهنه خشكی و دریا در منطقه  6عملیات انتقال گاز تحقق یافت
مدیر منطقه  6عملیات انتقال گاز از اجرای بیش از هزار و  600كیلومتر
پیگرانی تمیز كننده و  97كیلومتر پیگرانی هوشمند برای افزایش
كیفیت گاز ،در سال گذشته خبر داد.
به گزارش جامجم علیرضا عربلو ،افزود :سال گذشته تعویض هزار و 61
متر خط لوله معیوب برای پایداری انتقال گاز 33 ،هزار و  513متر مربع
تعویض پوشش در راستای نگهداری شبكه و انجام تمامی برنامههای
تعمیرات اساسی و اضطراری خطوط لوله انجام شده است .وی با بیان
این که تزریق گاز  9مورد انشعاب به طول  45كیلومتر نیز در مدت یاد
شده انجام شده است اظهار کرد :تعمیرات و رفع نشتی از خط لوله

مكانیكی تاسیسات تقویت فشار گاز ،انجام  12مورد بازدید دورهای
توربین و كمپرسور ،كالیبراسیون بیش از  600تجهیز مكانیكی ،ابزار
دقیقی و برقی گاز از جمله اقدامات این معاونت بوده است .عربلو در
ادامه به برنامهها و اقدامات در دستور كار سال  1400پرداخت و گفت:
بررسی وضعیت پوشش  298كیلومتر از خطوط هفتم سراسری،
تعویض پوشش  43كیلومتر خط لوله سرخون -رفسنجان ،احداث
سوله مركز بهرهبرداری خطوط لوله گورزین واقع در جزیره قشم،
اورهال ۲دستگاه توربین گازی و اورهال ۲دستگاه كمپرسور گاز
تاسیسات تقویت فشار از مهم ترین این برنامههاست.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان خبر داد:

جانشین ستاد مقابله با کرونا استان هرمزگان:

صادرات  ۲میلیون تن کاالهای
نفتی و غیر نفتی از بنادر غرب هرمزگان

هرمزگان در پیک شدید کرونا قرار دارد

مــدیــر بــن ــادر و دری ــان ــوردی
غ ــرب هــرمــزگــان از ص ــادرات
ح ــدود  ۲میلیون تــن ان ــواع
کاالهای نفتی و غیر نفتی و
رشد  ۳۰درصــدی کابوتاژ طی
چ ـهــار م ــاه نخست امـســال
خبر داد.
بــه گـ ــزارش ج ــام جــم قاسم
عـ ـسـ ـک ــری نـ ـس ــب مـ ـی ــزان
صـ ـ ـ ــادرات کـ ــاالهـ ــای نـفـتــی
و غـیــرنـفـتــی در ب ـنــادر غــرب
هرمزگان را یک میلیون و  ۹۸۷هزار تن اعالم کرد و گفت :عمده این محمولههای
صادراتی شامل میوه و تره بار ،خشکبار ،مواد معدنی و مصالح ساختمانی بوده که
این میزان صادرات بیانگر رشد  ۲۹۰درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
است .
وی افــزود :از مجموع عملیات انجام شده ۵۱۳ ،هزار و  ۴۶۲تن با رشد  ۶۰درصدی
مربوط به صادرات غیر نفتی و یک میلیون و  ۴۵۵هزار و  ۱۱۳تن مربوط به صادرات
نفتی است .این مقام مسئول  با اشاره به مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی انجام
شده طی مدت یاد شده اظهار داشت :یک میلیون و  ۲۱۸هزار و  ۴تن فرآوردههای
نفتی و غیرنفتی با رشد  ۳۰درصدی به صورت رویه کابوتاژ (حمل و نقل ساحلی) در
بنادر غرب هرمزگان جابجا شد.
مــدیــر ب ـنــادر و دری ــان ــوردی غــرب هــرمــزگــان افـ ــزود :همچنین  ۴۱۵ه ــزار و  ۹۷۹تن
فرآوردههای غیرنفتی و  ۸۰۲هزار و  ۲۵تن  فرآوردههای نفتی در این بندر کابوتاژ انجام
شد که به ترتیب از رشد  ۳۸درصدی و  ۲۶درصدی امسال برخوردار بوده است.
به گفته عسکری نسب ،بنادر غرب هرمزگان از زیر ساختهای الزم و مناسب برای
صــادرات انــواع کاالها از جمله مصالح  ساختمانی ،کانتینرهای یخچالی و کاالهای
معدنی بر خوردار است و آمادگی ارائه هرگونه خدمات در زمینه صادرات کاال به تجار
و سرمایهگذاران در بنادر غرب استان هرمزگان مهیاست.

جــانـشـیــن س ـتــاد مـقــابـلــه بــا کــرونــا اس ـتــان هــرمــزگــان با
درخ ــواس ــت از مـ ــردم بـ ــرای ه ـم ـکــاری بیشتر در رعــایــت
دستورالعملهای بهداشتی ،گفت :هرمزگان بــه دلیل
کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی در پیک شدیدی از
شیوع بیماری کرونا قرار دارد و تعداد موارد ابتال در استان،
بسیار افزایش یافته است.
به گــزارش جام جم علی رئوفی در نشست ستاد استانی
مقابله با کرونا در هرمزگان ،اعالم کرد :واکسیناسیون همه
افــراد  ۸۱ساله به باال در جزایر استان هرمزگان ،کار بسیار
خوبی بود و در جزایر قشم و کیش ،نیز انجام خواهد شد.
وی ادامه داد :طبق گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان،
متأسفانه در برخی شهرستانها همانند جاسک ،سیریک
و قشم ،استقبال از دریافت واکسن کم است و این دور از
عقالنیت و مخالفت با عقل و علم است که واکسن موجود
و در دسترس باشد اما افراد برای تزریق آن اقدام نکنند.
جانشین ستاد مقابله بــا کــرونــا اسـتــان هرمزگان افــزود:
عدم تزریق واکسن کرونا ،احتمال ابتال به کرونا و به خطر
انداختن سالمتی و جان خود و دیگران را افزایش خواهد
داد و از همه مردم شریف هرمزگان انتظار داریم ،طبق برنامه
ردههای سنی اعالم شده ،حتما برای دریافت واکسن کرونا
در سامانه اینترنتی سالمت به نشانی  ri.vog.tamalasثبت
نام کنند .رئوفی با بیان اینکه روند شیوع بیماری کرونا،
بــه دلیل کاهش رعــایــت پروتکلهای بهداشتی،
گسترش بسیار زی ــادی در هــرمــزگــان پـیــدا کــرده
است ،اظهار کرد :رعایت پروتکلهای بهداشتی،
نیازمند کمک و همکاری مردم است و در حالی
که حدود ۰۴درصد مردم پروتکلهای بهداشتی
را رعایت میکنند ،از  ۰۶درصد دیگر انتظار داریم
برای حفظ سالمتی خود و دیگران ،به این امر
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نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

قشم  -بندرعباس و نصب اسمارت فلنج ،یكی از عملیاتهای خاص
و مهمی بود كه در اعماق دریا با تالش شبانه روزی كاركنان منطقه و با
همكاری شركت فالت قاره در سال گذشته انجام شد .وی ادامه داد:
همچنین  8مورد عملیات تاین وهات تب توسط كاركنان منطقه با
همكاری سایر شركتها با موفقیت به پایان رسید .وی در زمینه خود
كفایی و حمایت از تولید كنندگان داخلی ،سود صرفه  336میلیارد
ریال حاصل از  9طرح را از جمله اقدامات مهم منطقه برشمرد .مدیر
منطقه  6عملیات انتقال گاز به فعالیتهای انجام شده در معاونت
عملیات ایستگاهها نیز اشاره كرد و گفت 58 :مورد اورهال اقالم ثابت

اجتماعی
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توجه داشته باشند.
وی گفت :بــرگــزاری مراسمهای عروسی و دورهمیها به
شدت در افزایش شیوع بیماری کرونا در هرمزگان ،نقش
داشـتــه اســت ،در حالی کــه مــردم از خـطــرات ایــن بیماری
آگاهی دارند .جانشین ستاد مقابله با کرونا استان هرمزگان
خاطرنشان کرد :در تالش هستیم ،مکانهای جدید برای
بستری بیماران مبتال به کرونا ایجاد شــود و فرمانداران
در همه شهرستانهای استان هرمزگان ،باید چند برابر
ظرفیت بیمارستانها ،فضا برای بستری بیماران مبتال به
کرونا ،آماده کنند تا اگر تعداد بیماران افزایش یافت ،از آن
استفاده شود .رئوفی با بیان اینکه حدود ۰۲هزار نفر مبتال
به کرونا در هرمزگان در قرنطینه خانگی هستند ،اظهار
داشت :بیماران مبتال به کرونا هرچه بیشتر تحت قرنطینه
ق ــرار بگیرند ،از گسترش بیشتر انتقال وی ــروس کرونا،
جلوگیری میشود و دور از عقل ،انصاف و شر ع است که با
وجود مبتال بودن به کرونا،
ای ــن افـ ــراد از قرنطینه
خـ ــارج ش ــون ــد .وی با
اشـ ـ ــاره ب ــه در پیش
بـ ــودن ایـ ــام ع ـ ــزاداری
ماه محرم،

اضافه کرد :برای عزاداریها در این ایام ،دستورالعملهای
بهداشتی در نظر گرفته شده است و هیئتهای عزاداری در
فضای باز و با تعداد کم ،مراسمهای عزاداری را اجرا خواهند
کرد و همچنین در برخی مساجد ،حسینیهها و تکایا ،به
صورت نمادین مراسم عزاداری ماه محرم ،با حضور محدود
افراد و رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود.
جانشین ستاد مقابله با کرونا استان هرمزگان بیان کرد:
بیشتر مــردم بــا مــانــدن در خان ه و بــا استفاده از ظرفیت
شبکههای صداوسیما و دیگر رسانهها ،عــزاداری خود را
انجام دهند.
رئــوفــی بــا درخ ــواس ــت از م ــردم هــرمــزگــان ب ــرای همکاری
بیشتر در رعایت دستورالعملهای بهداشتی ،عنوان کرد:
هرمزگان در پیک شدیدی از شیوع بیماری کرونا قرار دارد
و تعداد موارد ابتال در استان ،بسیار افزایش یافته است
و در ایــن شرایط نظارت بر افــراد بسیاری که در قرنطینه
هستند ،بسیار سخت اســت و همچنین ایــن شرایط
موجب خستگی کادر درمــان شده است و تنها با رعایت
دستورالعملهای بهداشتی ،میتوان از این وضعیت خارج
شد .وی با تاکید بر لزوم ماندن در خانه و خودداری از حضور
در تجمعات ،ادامه داد :بازاریان و اصناف نیز به طور جدی
دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند و واحدهای
صنفی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکنند ،پلمپ
طوالنی مدت خواهند شد.
جانشین ستاد مقابله با کرونا استان هرمزگان با تشکر و
قدردانی از تالشهای شبانهروزی کادر درمان و بهداشت،
افزود :این عزیزان با مجاهدت و فداکاری در خط مقدم
مقابله با کرونا در حال تالش شبانهروزی هستند
و از همه مردم میخواهیم همکاری و رعایت
کنند تا شرایط هرمزگان بهبود پیدا کند.

استاندار هرمزگانتاکید کرد:

نظارت فــرمــانــداران بر رعایت
پروتکلهای بهداشتی

اس ــت ــان ــدار ه ــرم ــزگ ــان در گــفــتــگــوی تـلـفـنــی با
فــرمــانــداران آخــریــن وضعیت شهرستانهای
استان را در خصوص رعایت پروتکلها مورد
ارزیابی و بررسی قرارداد.
بــه گ ــزارش جــامجــم ،فــریــدون همتی در گفتگو
بــا ف ــرم ــان ــداران و هــم چنین مــعــاون سیاسی
استانداری ،بر نظارت حداکثری بر امور و مرور و
فعالیت صنوف تاکید کرد .وی دستور داد تمامی
دستگاههای خدمات رســان در ایــن خصوص
با همکاری بسیج نسبت به کنترل و مدیریت
بیماریها در روستاها اقــدام کنند .وی با تاکید
بر این که فرمانداران از مراکز درمانی به صورت
میدانی بــازدیــد و نتیجه پیگیریها و خروجی
اقدامات آن را گــزارش کنند افــزود :هماهنگی و
دستورات الزم به بخشداران در خصوص کنترل
ورود به روستا به جز در م ــوارد ض ــروری انجام
شــود .استاندار هرمزگان گفت :دورهمیها و
عــدم رعــایــت پــروتــکـلهــا و بــهــداشــت ف ــردی و
عمومی مهمترین عامل شیوع کروناست که
چنانچه این رویه ادامه پیدا کند وضع به مراتب
وخــیــم تــر خــواهــد شــد .همتی بــا بــیــان ایــن که
مراکز درمانی در حال حاضر اشباع شده است از
دست اندرکاران خواست پیشبینی الزم را برای
تامین تخت انجام و در صورت نیاز از درمانگاهها
ب ــرای درمـ ــان ب ـی ـمــاران اس ـت ـفــاده کـنـنــد .وی به
پیگیریهای انـجــام شــده در خــصــوص تامین
واکسن اشاره کرد و گفت :طبق مکاتبات انجام
شــده از ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا
مــوضــوع واکـســن بــرای تمامی اقـشــار و گروهها
انجام خواهد شد .استاندار شرایط استان را در
بخش عدم رعایت پروتکلهابسیار پایین ارزیابی
و بار دیگر بر رعایت پروتکلها در این خصوص
نامید و آن را مهمترین راهکار اعالم کرد.

تخلیه انــواع کــاالی اساسی در
بندر شهید رجایی

مــدیــرکــل ب ـنــادر و دری ــان ــوردی هــرمــزگــان از رشد
۱۴درصــدی میزان تخلیه کاالهای اساسی در بندر
شهید رجــایــی طــی چـهــار مــاهــه نخست امسال
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت:
 ۵فروند کشتی حامل کاالهای اساسی به میزان
 ۲۵۵هزار و  ۸۰۰تن تا پایان مــرداد در بندر شهید
رجایی پهلو خواهد گرفت.
به گــزارش جامجم علیرضا محمدی کــرجـیران با
اشاره به میزان تخلیه کاالی اساسی(غیرکانتینری)
طــی چ ـهــار م ــاه نخست ام ـســال اظ ـهــار داش ــت:
بــا پـهـلــوگـیــری  ۲۵فــرونــد کـشـتــی طــی م ــدت یــاد
شده  بیش از یــک میلیون و  ۱۰۷هــزار تــن انــواع
کاالهای اساسی در بندرشهید رجایی  تخلیه شده
است .وی عمده این کاالها را روغن نباتی ،برنج،
ذرت ،شکر ،کــود ،گندم و جو اعــام کــرد و گفت:
تخلیه این میزان کاالی اساسی در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل از رشد۱۴  درصدی برخوردار بوده
اس ــت .بــه گفته علیرضا محمدی کــرجــی ران بر
اساس برنامه ریزی صورت گرفته تعداد  ۵فروند
کشتی دیگر حامل گندم و ذرت ،سویا و روغن خام
به میزان  ۲۵۵هزار و  ۸۰۰تن تا پایان مرداد در بندر
شهید رجایی پهلودی  خواهند شد.
شایان ذکر است؛ بندر شهید رجایی با اختصاص
تــع ــداد  ۶پ ـســت اس ـک ـلــه ویـ ــژه کـ ــاالی اســاســی،
بهره گیری از تعداد  ۱۵باب انبار مسقف به مساحت
 ۱۳۰هزار متر مربع با ظرفیت بالغ بر سیصد و پنجاه
هزار تن ،محوطه بارانداز به مساحت  ۹۰هزار متر
مربع و ظرفیت صد هزار تن انواع کاالهای اساسی
فله خشک و همچنین تعداد  ۳پایانه نگهداری
فــرآورد ههــای روغــن خــوراکــی به ظرفیت  ۳۷۰هزار
تن ،مهمترین و بزرگترین بندر تجاری کشور و از
حیث  ورود کاالهای اساسی دومین بندر پس از
بندر امام خمینی (ره) قلمداد میشود.

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستانهرمزگان:حامدشکوهی
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پـ ـ ـی ـ ــام ت ـ ـبـ ــر یـ ــک رئـ ـ ـی ـ ــس کــل
دادگستری استان هرمزگان به
مناسبت روز خبرنگار

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پیامی،
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه؛
هفدهم مرداد ،روز خبرنگار را به صاحبان اندیشه و
قلم به ویژه خبرنگاران متعهد و سختکوش استان
هرمزگانتبریک گفت.
متن پیام تبریک رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان به شرح زیر است.
«ن والقلم و ما یسطرون»
هفدهم سالروز شهادت اسوه ماندگار عرصه خبر؛
شهید محمود صارمی ،هر سال بهانهای است
تا به جامعه خبری کشورمان خدا قوت و دست
مریزاد بگوییم .این مناسبت ارزشمند در حقیقت،
روز پاسداشت خبرنگاران آزادهای است که از هیچ
کوشش صادقانهای به منظور اطالعرسانی مستقل
و مسئوالنه فروگذار نمی باشند .در جهان امروز با
توجه به پیشرفتهای شگرف در عرصه فناوری
ارتباطات و تسهیل در روند دسترسی به اطالعات،
کشف و رونمایی از اهداف پشت پرده کشورهای
سلطه گر و آگاهی بخشی برای انتشار حقایق و
اخبار موثق به ویژه مسائل مرتبط با صیانت از
امنیت اجتماعی؛ بسیار حساس و در عین حال ؛
ضرورى و حیاتى است .اینجانب ضمن گرامیداشت
یاد و خاطره شهدای رسانه ؛ روز خبرنگار ،روز حق
گویی و حق جویی را به طالیه داران عرصه خبر و
صاحبان اندیشه و قلم به ویژه خبرنگاران متعهد
و سختکوش استان هرمزگان،تبریک و تهنیت
عرض نموده و برای آن مجاهدان بی ادعا ،سالمتی،
سعادتمندی و داوم توفیقات را از درگاه خداوند
متعال مسالت دارم.
علیصالحی-رئیس کلدادگستریاستانهرمزگان
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نشست هم اندیشی انجمن صنفی و مدیران جایگاههای عرضه سوخت
تعدادی از مدیران جایگاههای عرضه سوخت هرمزگان به
نمایندگی اعضای انجمن صنفی جایگاه داران در نشستی با مدیر
و مسئوالن منطقه هرمزگان به بیان دغدغههای خود پرداختند.
به گزارش جامجم در این نشست که به دلیل رعایت پروتکلهای
بهداشتی فقط نمایندگانی از مدیران جایگاههای عرضه سوخت
حضور داشتند؛ مواردی از جمله جلوگیری از خاموشی جایگاهها،
ارسال به موقع سوخت و تجهیزات سامانه هوشمند مورد بررسی
قرار گرفت.
در ادامه این نشست عبداهلل احمدی کمرپشتی مدیر منطقه
هرمزگان با تشکر از اهتمام مدیران جایگاههای عرضه سوخت
و شرکتهای صاحب نشان در خدمت رسانی به مردم گفت:

کارکنان شرکت در انبارهای نفت و تاسیسات و اسکلهها و نواحی
تمام تالش خود را بکار میگیرند تا سوخت به موقع در جایگاههای
عرضه استان توزیع شود اما این تنها نیمی از کار عظیم سوخت
رسانی است .احمدی کمرپشتی با اشاره به اهمیت نقش مدیریت
و برنامه ریزی در جایگاههای عرضه سوخت افزود :اما بخش مهم
و نیمه اصلی خدمت به مردم در خود جایگاهها و در زمان عرضه
فرآورده به شهروندان که رخ میدهد.
مدیر منطقه هرمزگان ادامه داد :وقتی شهروندان بدون دغدغه و
نگرانی حتی در زمانی  که برق بسیاری از مراکز اصلی خدمات رسانی
شهر تعطیل است به جایگاه مراجعه و سوخت مورد نیاز خودرو
خود را بدون معطلی دریافت میکنند آن لحظه زنجیره خدمت برای

ما به انتها رسیده است.
احمدی کمرپشتی با بیان اینکه مشکالت متعدد ناشی از شیوع
بیماری کرونا ،قطعی برق و ارتباط اینترنتی دغدغههای جایگاههای
عرضه سوخت است گفت :برای همه این اتفاقات تمهیدات و
مقررات خاص خود وجود دارد و این مدیریت خوب شما و کارکنان
زحمتکش جایگا هها بوده است که امروز با حداقل مشکالت در
جایگاههای عرضه سوخت استان توانستهایم رضایت مردم و
مصرف کنندگان را کسب کنیم.
بنا بر این گزارش در این جلسه چند تن از صاحبان جایگاههای
عرضه سوخت ،یکی از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی جایگاه
داران و تعدادی از  مدیران جایگاههای عرضه سوخت تحت

پوشش شرکتهای صاحب نشان( برند) به بیان دیدگاهها و
مشکالت و پیشنهادهای خود پرداختند.

به مناسبت روز ملی تکریم بازنشستگان صورت گرفت:

مدیر کل بنادر و دریانوردی:

رئیس کل دادگستری خبر داد:

تجلیل از کارکنان بازنشسته ستاد و عملیات
و نواحی منطقه هرمزگان

سوگند خداوند به قلم؛  قلم را قداست و نوشتن
را حرمت بخشیده

تشکیل گروه جهادی بررسی پروندههای
قصاص در هرمزگان

به مناسبت روز ملی تکریم بازنشستگان ،از سالها خدمات دو تن از کارکنان امور مالی
شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان و یک نفر از همکاران عملیات دریایی و
یکی از بانوان ناحیه کیش که به افتخار بازنشستگی نائل شدهاند؛ تقدیر شد.
به گزارش جامجم در مراسمی با رعایت پروتکلهای بهداشتی از زحمات و سالها خدمات
علی اصغر قاسمی افشار و عبدالحسین ناصری که در واحد امور مالی ستاد بندرعباس
شاغل بودند و همچنین جواد شفیعی شاغل در واحد عملیات دریایی و خانم معصومه
سادات حسینی همکار ناحیه کیش ،قدردانی شد .عبداهلل احمدی کمرپشتی مدیر منطقه
هرمزگان در این نشست با اشاره به قدر و منزلت و جایگاه افراد باتجربه در سازمانها
گفت :تنها راه جلوگیری از آزمون و خطا و آموزش صحیح افراد جدید الورود به شرکت
بهرهمندی از تجربه پیشکسوتها و قدیمیهای آن حوزه است .وی افزود :ما با احترام
و تکریم بازنشستگان در واقع به منبع عظیم دستاوردهای شرکت که در اثر تالش این
عزیزان شکل گرفته است؛ بها میدهیم .احمدی کمرپشتی با بیان این که امروزه نیروی
انسانیارزشمندترینسرمایهسازمانهاستافزود:تجهیزاتجایگزینمیشونداماتجربه
نیروهای انسانی مجرب اگر منتقل نشود هزینههای گزافی را به شرکت تحمیل میکند.

مدیر کل بنادر و دریانودی هرمزگان در پیامی فرارسیدن  ۷۱مرداد روز خبرنگار را به
فعاالن حوزه اطالع رسانی و آگاهی بخشی تبریک گفت.
به گزارش جامجم در متن پیام "علیرضا محمدی کرجی ران" چنین آمده است:
بی گمان قلم یکی از نعمتهای بیبدیل الهی است که کردگار علیم و حکیم ،موهبت
برخورداری از آن را از پگاه ازل در وجود و ضمیر انسان قرار داده است .سوگند خداوند
به قلم و نوشته؛  قلم را قداست و نوشتن را حرمت بخشیده است.
 ۷۱مرداد سالروز شهادت  شهید واال مقام  محمود صارمی «روز خبرنگار» نامگذاری
شده است؛ روزی که متعلق به خبرنگاران و نویسندگان متعهد و متخصصی است
که با اشرافیت نسبت به موضوعات ،نقش تعیین کنندهای در نگرشها ،بینشها و
موضع گیریهای کالن جامعه ایفا میکنند  .فرا رسیدن روز خبرنگار را به محضر همه
تالشگران عرصه علم و مجاهدان صحنه عمل ،اصحاب رسانه  ،فعاالن حوزه سترگ
اطالع رسانی و آگاهی بخشی که در شرایط سخت و محدودیت آفرین شیوع ویروس
موقع اخبار و رویدادها حوزه دریایی
کرونا با دقت نظر و انعکاس به
مهمترین استان ساحلی کشور
و بندری هرمزگان به عنوان
رشــد و توسعه فعالیتهای
نقش آفرینی کــرده و برای
گامهای موثری را برداشتهاند،
دریا محور و اقتصاد دریا پایه
ضمن قدردانی از معاضدت و
تبریک عــرض مینماییم .
ســاعــی عــرصــه اطـ ــاع رســانــی؛
تالشها موثر شما فعاالن
را از درگاه حضرت
توفیق روزافزونتان
خواستارم.
ربـ ـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـ ــی

تعاونی تولیدی پوشاک رشمون ،کارافرین برتر ستاد کرونا در هرمزگان

به منظور استخراج و بررسی دوباره پروندههای قصاص یک گروه جهادی در هرمزگان
تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در گردهمایی تصویری رؤسا و دادستانهای حوزههای
قضایی هرمزگان گفت :گسترش فرهنگ صلح و سازش ،کاهش پروندههای قصاص
و کم شدن جمعیت کیفری زندانهای استان از اهداف تشکیل این گروه جهادی
است.
علی صالحی افــزود :اعضای ایــن گروهها به صــورت شبانهروزی با استخراج سریع
پروندههای قصاص و تفکیک آنها ،دعوت از طرفین یا مراجعه حضوری ،استفاده
از ظرفیت علما ،روحانیون ،معتمدان محلی ،خیران و نهادهای مردمی برای اصالح و
ایجاد مصالحه تالش میکنند .رئیس کل دادگستری هرمزگان به رؤسای دادگستری
و دادستانهای حوزههای قضایی هرمزگان تاکید کرد :پروندههای مهم باید از بدو
تشکیل تا صدور و اجرای حکم در دبیرخانه پروندههای مهم ،رصد و پیگیری شوند
و با تعیین شعب ویژه و تخصصی به وسیله قضات مجرب با سرعت و دقت مورد
رسیدگی قرار گیرند.

تعاونی دریــا رشمون هرمزگان از سال  ۹۴در قالب موسسه خیریه
باهدف حمایت از بیماران خــاص از راهــروهــای بیمارستان شهید
محمدی بخش ابوریحال فعالیت خود را آغاز کرد.
قاسمی مدیر موسسه خیریه رشمون با بیان این که این موسسه که
با حمایت خیران اداره میشد با هدف توانمند کردن بیماران خاص
و خانوادههای آنان که نیازمند آموزش بودند اما شرایط آموز ش را
نداشتهاند.
با همکاری سازمان فنی و حرفه ای آموزشهای خود را آغاز کرد .قاسمی
با اشــاره به نحوه آموزشها در بخش ابوریحان بیمارستان شهید
محمدی بندرعباس گفت :در بخش ابوریحان بــرای بیمارانی که در
نوبت دریافت خون بودند شرایط آموزش رو فراهم میکردیم و بیماران
با کیتهای خون در کالسهای آموزشی شرکت میکردند .وی اظهار
کرد :هنرجوها میتوانستند از  ۵رشته آموزشی به طور رایگان بهره
ببرند و بدون هزینه مدرک فنی و حرفه ای را دریافت کنند.
وی گفت :هنرجوهای تحت حمایت ایــن موسسه در ســال  ۹۴در
رشتههای چرم دوزی ،زیــورآالت ،کاشت قارچ ،کامپیوتر و خیاطی در
نمایشگاه شرکت کردند و تولیدات خود را عرضه داشتند .وی ادامه
داد :فعالیتهای هنرجوها به مرحله تولید رسید و سفارش برایشان
پذیرفته شــد .وی اف ــزود :در  ۲۲بهمن  ۹۴نیز در اولـیــن همایش
سرمایه گذاری استان شرکت و محصوالت تولیدی هنرجوها در غرفه
اختصاصی این موسسه عرضه شد .وی در ادامه گفت :با این امید و
انگیره که در بین هنرجوها ایجاد شده بود در نحوه درمانشان خیلی
ً
تاثیر گذار بود .وی اضافه کرد :این امید که تولید و درآمــدی داشته
باشند باعث شد هر روز متقاضی بیشتر داشته باشیم تا جایی که
دیگر فضای بیمارستان جوابگوی متقاضیان آموزش نبود و با همت
یک خیر مکانی در نزدیکی بیمارستان فراهم شد که بیماران در کنار
درمان خود آموزش هم ببینند .وی در ادامه گفت :این مجموعه خیریه
تصمیم گرفت از جامعه پزشکی کارمون رو شروع کنیم .
نکــه کیتهای سالمت بیمارستانها از
وی اف ــزود :بــا تــو جــه بــه ایـ 
استانهای همجوار تامین میشد تصمیم بر آن شد که این موسسه
خیریه کیتها ی مــورد نیاز استان را تامین کند.مدیر تعاونی دریا
نکــه فعالیتها در ایــن ارت ـبــاط خوب
رشـمــون هرمزگان بــا بیان ایـ 
پیش میرفت و ما توانستیم چند دستگاه تهیه کنیم و لباسهای
بیمارستانی رو در استان تهیه کنیم.
وی ادامه داد :به طوری که در کمتر از چهار ماه تولیدات ما از سه هزار تا
به  ۹هزار دست لباس رسید و روز به روز مشتریهای بهتر و بیشتری
داشتیم و این انگیزه کار را در بین نیروهای فعال این موسسه را
بیشتر میکرد.وی اظهار کرد :این باعث شد که ما نیروهای بیشتر و
زمینه اشتغال بهتری را فراهم کنیم .وی گفت :در یک بازه زمانی از ۹۴
تا ۹۶در قالب خیریه با حمایت خیران فعالیت داشتیم که بعد از آن
تصمیم گرفتیم که رسما یک تعاونی با اهداف ارتقاء ،تجهیز کارگاه با
افزایش دستگاهها در راستای اشتغالزایی بیشتر برای جامعه هدف به
ثبت برسانیم .وی افزود :تعاونی دریا رشمون هرمزگان چون اهدافش
اجتماعی بود افراد به صورت رایگان آموزش داده میشدند و کسانی که
نیاز به شغل داشتن طی  ۱۰روز آموزش و نحوه کار با دستگاه را آموزش
دیده وجذب کار میشدند .وی اضافه کرد :این تعاونی با هدف توانمند
کردن زنان روستایی درسال  ۹۸- ۹۷در روستای گوربند از توابع میناب

کارگاه آموزشی ایجاد کرد.
وی ادامه داد :در این منطقه نیز  ۴۷خانم آموزش دیدند و در کارگاه
تولیدی مشغول به کار شدند و تولیدات خوبی داشتند تا این که با
ورود بیماری کرونا این فعالیتها نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
وی اظهار کرد :با وجود بیماری کرونا بازهم این تولیدی فعالیت داشت
و ماسکهای مورد نیاز روستا ،مساجد و مراکز درمانی را به طور رایگان
با حمایت خیران تامین میکرد .قاسمی افزود :در این تعاونی از زمان
فعالیت تا کنون بیش از  ۳۷۰نفر بصورت رایگان آموزش دیدهاند و
برخی از آنان موفق به دریافت مدرک فنی حرفهای شده و برخی نیز
به مرحله توانمندی در اشتغال خانگی رسیدهاند .وی با بیان این که
افراد آموزش دیده از بیماران خاص و خانوادههای آنان ،زنان سرپرست
خــانــواده هستند افــزود ۲ :سالی هست که این تعاونی از خانواده
زندانیان نیز حمایت و همکاری میکند تا به توانمندی برسند.
وی با اشاره به این که درآمد تولیدی صرف خود تولیدی ،همراه سرای
سبز ،مشکالت خــود بیماران و صــرف توانمند کــردن اف ــرادی که در
این مجموعه فعالیت میکنند میشود افــزود :این تعاونی نیازمند
ایــن اســت کــه دستگاههای دولتی تسهیالتی با ســود کم در اختیار
این افراد نیازمند قرار دهند تا در زمینه خود اشتغالی و درآمدزایی به
توانمندسازی برسند .وی با اشاره به مشکالت دیگر پیش روی این
تعاونی گفت :هزینه بیمه این افــراد برای تعاونی خیلی باال ست به
طوری که بعضی از بانوان با توجه به این که نیازمند بیمه هستند اما
در شرایط نیستیم که آنان را تحت پوشش بیمهای قرار دهیم .وی با
اعالم این که این تعاونی در ملک اجارهای فعالیت میکند اظهار کرد:
با توجه به این که هزینههای زیادی صرف اجاره این ملک میشود از
مسئوالن و دستگاههای دولتی که ملکی در تملک خود دارند خواستار
همکاری شد .وی گفت :دستگاههای دولتی میتوانند برای حمایت از
این تعاونی خیریه ملکی را در اختیار این تعاونی قرار دهند که دغدغه
اجاره را نداشته باشیم .مدیر تعاونی دریا رشمون هرمزگان با بیان این
که با ورود کرونا بازار خراب و رکود اقتصادی ما هم به تبع آن مشکالتی
داریم افزود :این مجموعه یکی از مجموعههایی است که با توجه به
تجهیزات که دارد میتواند تولیدات خود را در استان و خارج استان
عرضه کند .وی گفت :با ورود کرونا خط تولید دستگاهها رو عوض و
تغییر کاربری داده شد و فقط روی تولید ماسک و لباسهای مخصوص
پیشگیری از کرونا برای جامعه هدف از جمله آتشنشانان و پزشکان
فعالیت کردیم .قاسمی اعالم کرد :در سال  ۹۹به عنوان کارافرین برتر
ستاد کرونا در استان شناخته شدیم .وی افــزود :در این ارتباط به
صورت غیر صنعتی با باالترین تیراژ ماسک تولید کردیم و نیاز گروههای
هدف را با تولید ماسک و لباسهای مخصوص پیشگیری از کرونا
تامین کردیم .وی با بیان این که اهــداف این مجموعه خیرخواهانه
است افــزود :رشمون توانسته در سالهای متوالی عنوان کارافرین
برتر را کسب کند و از سال  ۹۶به عنوان کارافرین برتر تعاون و زنان در
حوزههای مختلف اشتغال معرفی شود.
وی گفت :همچنین این تعاونی عضو شبکه نیکوکاری کشوری است
که در این شبکه همه موضوعات برای گروهای هدف معرفی و کمک
گرفته میشود.وی با اشاره به این که تولیدات تعاونی رشمون در بازار
تهران عرضه میشد افزود :االن بخاطر اوضاع بد اقتصادی این مسیر
بسته شده است.

