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تشییع پیکر آخرین شهید حادثه
تروریستی سامرا در بندرعباس

پیکــر آخریــن شــهید حادثــه تروریســتی ســامرا در گلــزار
شــهدای بندرعبــاس تشــییع و خاکســپاری شــد.
معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار هرمــزگان گفــت :
شــهید ســکینه عطایــی دریایــی پنجمیــن شــهید حادثــه
تروریســتی سامراســت کــه بــه عنــوان آخریــن شــهید
هرمــزگان خاکســپاری شــد.
بهــروز اکرمــی افــزود  :هــم اکنــون تعــدادی از مجروحــان
هرمزگانــی ایــن حادثــه تروریســتی در بیمارســتان هــای
تهــران بســتری هســتند کــه بــزودی مرخــص مــی شــوند.
در حادثــه تروریســتى ســامرا اتوبــوس حامــل زائــران مــورد
هــدف تروریســتهاى داعــش قــرار گرفــت کــه  5نفــر از
زائــران هرمــزگان بــه شــهادت رســیدند.

برگزاری مانور مدیریت بحران
در شرکت توزیع برق استان

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان هرمــزگان بــا هــدف
ارتقــای ســطح آمادگــی نیروهــای اتفاقــات و عملیــات اقــدام
بــه برگــزاری مانــور مدیریــت بحــران نمــود.
ایــن مانــور بــه طــور همزمــان در شهرســتان پارســیان و
منطقــه حســنلنگی از توابــع مدیریــت بــرق ناحیــه ســه
بندرعبــاس و بــا حضــور نیروهــای اتفاقــات و عملیــات
نواحــی سراســر اســتان برگــزار شــد .مانــور نخســت بــه
میزبانــی مدیریــت بــرق ســه بندرعبــاس و بــا حضــور
نیروهــای عملیــات شهرســتان هــای ســیریک،میناب ،رودان،
حاجــی آبــاد و ناحیــه ســه بندرعبــاس برگــزار شــد.در
مانــور غــرب اســتان نیــز کــه در شــهر پارســیان برگــزار
شــد ،نیروهــای عملیــات بندرخمیــر ،بســتک ،بندرلنگــه و
پارســیان شــرکت داشــتند.
در ایــن مانــور دو روزه اقدامــات اولیــه پــس از بــروز ســانحه
ماننــد شناســایی شــبکه هــای بــرق رســانی حادثــه دیــده،
احــداث شــبکه و نصــب پســت هــای هوایــی تمریــن شــد.

شرکت پاالیش نفت بندرعباس
بر سکوی نخست مسابقات
شطرنج کشور

شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس عنــوان قهرمانــی
مســابقات شــطرنج شــرکت هــای پاالیشــی کشــور را از آن
خــود کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت پاالیــش نفــت
بندرعبــاس ،مســابقات قهرمانــی شــطرنج شــرکت هــای
پاالیشــی کشــور بــا حضــور تیــم هــای شــطرنج پاالیشــگاه
هــای آبــادان ،تهــران ،تبریــز ،اصفهــان و بندرعبــاس و بــه
میزبانــی شــرکت پاالیــش نفــت آبــادان برگــزار شــد.
در ایــن دوره از مســابقات کــه در پنــج دور بــه روش دوره
ای برگــزار شــد ،تیــم شــطرنج شــرکت پاالیــش نفــت
بندرعبــاس بــا پنــج پیــروزی و کســب  17.5امتیــاز و بــدون
شکســت بــر ســکوی قهرمانــی ایســتاد.
بــر اســاس ایــن گــزارش پــس از پاالیشــگاه نفــت
بندرعبــاس ،تیــم هــای شــطرنج پاالیشــگاه هــای نفــت
آبــادان بــا  12امتیــاز و اراک بــا  8.5امتیــاز بــه ترتیــب
مقــام هــای دوم و ســوم را کســب کردنــد.
تیــم شــطرنج شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس در ایــن
دوره از مســابقات بــا ترکیــب یونــس شــیخه بــا ریتینــگ
بیــن المللــی  ، 1844اکبــر دهقــان زاده بــا ریتینــگ
بیــن المللــی  ، 1731حســین ظهرابــی بــا ریتینــگ
بیــن المللــی  ، 1664محمــد شــریفی بــا ریتینــگ بیــن
المللــی  1663و پوریــا دمیــرزاده و مربیگــری حســین
جهانگیــری در ایــن مســابقات حضــور یافــت.

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

دو شنبه  15آذر /1395شماره 4703

صدور 100پروانه بهره برداری در بخش کشاورزی هرمزگان
صنایــع بســته بنــدی و فــرآوری یکــی از حلقــه هــای
مهــم تولیــد در حــوزه کشــاورزی اســت .
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی
هرمــزگان  ،مدیــر صنایــع ســازمان جهــاد کشــاورزی
هرمــزگان گفــت :تــا کنــون 100پروانــه بهــره بــرداری
بــا هــدف توســعه صنایــع بســته بنــدی وتبدیلــی در
اســتان صــادر شــده اســت .
طهماســب غالمپــور افــزود  :ســاالنه 2میلیــون و 1300
تــن محصــوالت کشــاورزی در اســتان تولیــد مــی شــود
کــه 1میلیــون و400هزارتــن قابلیــت بســته بنــدی
دارد.

وی اضافــه کــرد  :ســاالنه بالــغ بــر 600هزارتــن مــاده
خــام جــذب صنایــع بخــش کشــاورزی مــی شــوند.
غالمپوربــا بیــان ایــن کــه بخــش صنایــع کشــاورزی
حــدود 50درصــد محصــوالت تولیــد شــده را جــذب
مــی کنــد اظهــار داشــت  :صنایــع تبدیلــی وبســته
بنــدی حــوزه کشــاورزی بــا زیرســاخت هــای ایجــاد
شــده تــوان جــذب 700هزارتــن دیگــر کــه حــدود
40درصــد محصــوالت کشــاورزی اســت را دارد.
وی افــزود  :بایــد بــا برنامــه ریــزی هــای مناســب و
جــذب ســرمایه گــذاران در دو ســال آینــده حــدود
130مجــوز دیگــر صــادر شــود.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان اعالم کرد

تولید  12درصدگوشت قرمز و  8درصدآبزیان توسط مددجویان

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان هرمــزگان
در جلســه ای موضــوع فقــر در جامعــه
را تشــریح نمــود و گفــت :وظیفــه همــه
مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی ایــن
اســت کــه فقــر را کــه بیمــاری اساســی
جامعــه بــوده و هســت تــاش کننــد کــه
ریشه کن شود.
علــی الهیــاری بــا اشــاره بــه نقــش
عوامــل تولیــد فقــر افــزود  :کمیتــه امــداد
نــه تنهــا هیچگونــه نقشــی در تولیــد
فقــر نداشــته اســت بلکــه بــرای ریشــه
کــن کــردن آن نیــز برنامــه توانمندســازی
خانــوار تحــت حمایــت ایــن نهــاد را در
دســتور کار خــود دارد و در ایــن جهــت
دو مــدل توانمنــد ســازی خانــوار اشــتغال

خــرد و مشــارکت خــرد را بــه کار بــرده
اســت.

مدیــرکل کمیتــه امــداد هرمــزگان
ادامــه داد  :در حــوزه اشــتغال خــرد

نیــز کمیتــه امــداد بــا اعطــای تســهیالت
خوداشــتغالی ســهم بســزایی در تولیــد
محصــوالت کشــاورزی  ،دامــی  ،شــیالت
و ســایر محصــوالت و خدمــات در جامعــه
و اســتان داشــته اســت بــه طــوری کــه
مددجویــان مجــری ایــن طــرح هــا ۱۲
درصــد گوشــت قرمــز اســتان و  ۸درصــد
آبزیــان را در اســتان تولیــد مــی نماینــد.
وی گفــت :از تمامــی مســئوالن
شهرســتان بندرعبــاس بــا توجــه بــه
تــوان اقتصــادی برتردرکشــور خواســت
ســهم و دیــن خــود را نســبت بــه ایتــام و
نیازمنــدان ادا کننــد و میانگیــن ســرانه
کمکهــای نقــدی وکاال بــه ایتــام در
اســتان را افزایــش دهنــد.

معدوم سازی بیش از  5000کیلو مواد غذایی و لوازم آرایشی فاسد در کیش

در راســتای نظــارت مســتمر بــر مراکــز
تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی در کیــش،

بیــش از  5هــزار کیلوگــرم مــواد غذایــی
و لــوازم آرایشــی فاســد کشــف و معــدوم

شــد.
خلیــل علیرضایــی زاده؛ کارشــناس
مســئول بهداشــت محیــط مرکــز توســعه
ســامت کیــش گفــت :در راســتای
تشــدید نظــارت و پایــش ســامت مــواد
غذایــی ،آرایشــی و بهداشــتی و اماکــن
عمومــی در آبــان  ، 95از 561مركزتهيــه
و توزيــع مــواد غذايــي و اماکــن عمومــی
دركيــش بازديــد و توصیــه هــای الزم هــم
بــه متصدیــان ارائــه شــده اســت.
وی افــزود :برنامــه بازرســی بــه صــورت
مســتمر در تمــام روزهــای تعطیــل نیــز
انجــام مــی شــود و دربازديــد هــاي انجــام
شــده درآبــان مــاه دو واحــد صنفــی بــه
دلیــل رعایــت نکــردن موازیــن بهداشــتی

بــه دادگاه معرفــی شــدند.
همچنیــن  5هــزار و یکصــد و  26کیلوگرم
مــواد غذایــی فاســد و لــوازم آرایشــی
بهداشــتی تاریــخ مصــرف گذشــته کشــف
و معــدوم شــد.
وی درادامــه از 37مــورد نمونــه بــرداری از
مــواد غذایــی و خوراکی5،مــورد بازدیــد از
مــدارس و مهدهــای کــودک  25 ،نمونــه
بــرداری میکروبــی 16 ،نمونــه بــرداری
شــیمیایی از آب آشــامیدنی ،صــدور
954کارت بهداشــتی28،نمونه بــرداری
از نــان و رســیدگی بــه 3مــورد شــکایت
بــه عنــوان دیگــر فعالیــت هــای واحــد
بهداشــت محیــط مرکــز توســعه ســامت
کیــش در مــاه گذشــته خبــرداد.

شهرداری بندرعباس مورد قدردانی قرار گرفت
دومیــن اجــاس سراســری نمــاز بــا رویکــرد نمــاز و
کاهــش آســیبهای اجتماعــی در بندرعبــاس برگــزار
شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل
شــهرداری بندرعبــاس ،محمدحســین رضایــی،
نماینــده رئیــس جمهــور در ســتاد اقامــه نمــاز در ایــن
مراســم بــا بیــان ایــن کــه همــه نمــاز و اثــرات مثبــت
آن را میدانیــم ولــی بــه دانســتههای خــود عمــل
نمیکنیــم ،گفــت :کاربــردی کــردن فرهنــگ نمــاز
در زندگــی مــردم یکــی از وظایــف مســئوالن کشــور
اســت.
نماینــده رئیــس جمهــور در ســتاد اقامــه نماز با اشــاره
بــه ایــن کــه نمــاز بایــد در مرحلــه اول بــر خــود فــرد
تأثیــر بگــذارد ،تصریــح کــرد :بــرای اصــاح جامعــه
بایــد از خودمــان شــروع کــرده و در راســتای توســعه
فرهنــگ نمــاز از تمــام نعمتهایــی کــه خداونــد بــه
مــا عطــا کــرده اســتفاده کنیــم.
وی بــا اظهــار ایــن کــه انســان از ظرفیتهــای زیــادی
برخــوردار اســت امــا از تمــام آنهــا بهــره نمیجویــد،
گفــت :هــر کــس بــه فراخــور خــود از ایــن ظرفیتهــا
بهــره کســب میکنــد.
رضایــی بــا اشــاره بــه پیــام رهبــر معظــم انقــاب
پیرامــون مســاله نمــاز اضافــه کــرد :ایشــان در ایــن
پیــام تأکیــد کردنــد« :وظیفــه کوتاهمــدت شــما ایــن
اســت کــه برویــد و تمــام ظرفیتهــای خــود را پیــدا
و بــرای آن برنامهریــزی کنیــد» .بنابرایــن رهبــر
معظــم انقــاب بــه عنــوان عالیتریــن مقــام کشــور،
قانــون اساســی ،آییننامــه دولــت و بخشــنامهها بــه
طــور کامــل زمینــه را بــرای اقامــه نمــاز در کشــور
فراهــم کــرده اســت.
در ادامــه ایــن اجــاس حجــت االســام غالمعلــی
نعیــم آبــادی نماینــده ولیفقیــه و امــام جمعــه
بندرعبــاس بــا بیــان ایــن کــه نمــاز عالــی تریــن
راه بــرای از بیــن بــردن فحشــا و جرایــم در جامعــه
اســت ،گفــت :اقامــه نمــاز بایــد در تمــام ابعــاد زندگــی

مــا ،از ســطح خانــواده تــا ســطح مدیریتــی و حکومتی
کشــور باشــد.
نماینــده ولیفقیــه در اســتان هرمــزگان بــا اشــاره بــه
ایــن کــه مســاجد افتخــار ملــی مــا هســتند ،اضافــه
کــرد :دولتهــا بــا صــرف هزینــه و بهرهجویــی از
هنــر معاصــر زمــان حکومــت خــود ،ایــن میراثهــای
گرانبهــا را بــرای مــا بــه یــادگار گذاشــتند.
وی در ادامــه اضافــه کرد:وجــود امکانــات بــدون وجــود
معنویــت تأثیــر نــدارد و ایــن معنویــت اســت کــه بــه
اماکــن منزلــت و جایــگاه میدهــد.
امــام جمعــه شــهر بندرعبــاس بــا بیــان ایــن کــه
فلســفه خلقــت انســان رســتگاری اســت ،تصریــح
کــرد :یکــی از راههــای رســیدن بــه رســتگاری نمــاز و
عبــادت خداونــد اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان بــا بیــان ایــن کــه بایــد
بــا روشــنگری بــا افــکار اشــتباه مقابلــه کنیــم ،گفــت:
نمــاز روشــی اســت کــه میتــوان بــه وســیله آن
موجبــات روشــنگری در جامعــه را گســترش دهیــم.
جاســم جــادری اســتاندار هرمــزگان ،اثــرات نمــاز و
کاهــش آســیبهای اجتماعــی در بیــن مــردم را
مغفــول مانــده دانســت و افــزود :نهادهایــی کــه از
طــرف دولــت حمایــت میشــوند ،موظــف هســتند
کــه بــه مقولههــای آســیبهای اجتماعــی بپردازنــد و

در جهــت رفــع آن اقــدام مناســب را انجــام دهنــد.
مقــام عالــی دولــت در اســتان بــا بیــان ایــن کــه
مدیــران و کارکنــان در ســاعات اداری بایــد پاســخگوی
شــهروندان باشــند و اگــر غیــر از ایــن باشــد بــا اصــل
نمــاز مغایــرت دارد ،افــزود :طــی بخشــنامه جدیــد
اســتانداری بایــد مراســمات و همایشهــای دســتگاه
هــا در بعدازظهرهــا و خــارج از وقــت اداری برگــزار
گــردد.
وی بــا اظهــار ایــن کــه در بودجــه ســال  1395بــه
تمــام دســتگاه هــای اجرایــی اجــازه داده شــده اســت
گ نمــاز کننــد،
کــه بودجـهای را صــرف نمــاز و فرهنـ 
تصریــح کــرد :بــرای ترویــج نمــاز ،دولــت مبلغــی بالــغ
بــر  6هــزار میلیــارد تومــان هزینــه کــرده و آن را بــه
ســازمان هــای ذیربــط و ذیصــاح پرداخــت نمــوده
اســت.
وی اضافــه کــرد :نتیجــه ای کــه ایــن اجــاس بایــد
داشــته باشــد ،کاهــش آســیب هــای اجتماعــی در
جامعــه اســت.
عبــاس امینــیزاده شــهردار بندرعبــاس در حاشــیه
ایــن همایــش ،بــا بیــان ایــن کــه اصــاح جامعــه و
جلوگیــری از تخلفــات ،بزهــکاری و مفاســد اجتماعــی
از کارکردهــای نمــاز و تأثیــر آن اســت ،افــزود :رعایــت
انضبــاط و توجــه بــه حقــوق دیگــران از جملــه آثــار
نمــاز اســت کــه نبــود آن موجــب گرفتــاری جوامــع
بشــری میشــود.
شــهردار بندرعبــاس بــا بیــان ایــن کــه خانوادههــا
و نهادهــای متولــی بــا اجــرای برنامههــای آموزشــی
و ترویجــی نمــاز میتواننــد گامــی مؤثــر در جهــت
ســامت اجتماعــی شــهروندان بردارنــد ،افــزود :نمــاز
مؤثرتریــن و کــم هزینــه تریــن عامــل پیشــگیری
و کاهــش آســیبهای اجتماعــی در بیــن اقشــار
مختلــف اســت.
در ایــن اجــاس شــهرداری بندرعبــاس بــه عنــوان
شــهرداری نمونــه در عرصــه اهمیــت بــه جایــگاه نمــاز
انتخــاب شــد.

عملیات موفق تیم نجات دریایی
در آبهای طوفانی غرب هرمزگان

مدیــر اداره بنــادر و دریانــوردی بندرلنگــه از موفقیــت آمیــز
بــودن عملیــات امــداد و نجــات شــناور «فــدک  » ۲۰۰در
شــرایط طوفانــی آب هــای غــرب هرمــزگان بــا شــجاعت
فرمانــده و ســرعت عمــل تیــم نجــات خبــر داد.
بــه گــزارش واحــد اطالعــات و اخبار روابــط عمومــی اداره کل
بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان ،محمــود صابــری بــا تشــریح
جزییــات ایــن عملیــات جســتجو و نجــات دریایــی اظهــار
داشــت :در پــی اعــام اضطــرار شــناور «فــدک  »۲۰۰بــه
مرکــز هماهنگــی جســتجو و نجــات دریایــی بندرلنگــه مبنــی
براحتمــال غــرق شــدن و نواقــص فنــی و موتــوری ،بالفاصلــه
عملیــات دریایــی جهــت نجــات شــناور و سرنشــینان آن از
خطــر غــرق شــدگی و آب گرفتگــی آغــاز شــد.
وی ادامــه داد :پــس از دریافــت پیــام اضطــرار ،تیــم امــداد و
نجــات بــه سرپرســتی علیرضــا نمــازی ســر راهنمــای مســتقر
در ایــن بنــدر بــه همــراه یــدک کــش عاشــورا و شــناور ناجــی
بــه موقعیــت اعــزام شــدند.
صابــری از مخاطــرات ایــن عملیــات ســخن بــه میــان آورد
و افــزود :در شــرایط بســیار نامســاعد جــوی و بــاد شــدید
«نعشــی» کــه ســبب تعطیلــی بنــادر غــرب هرمــزگان نیــز
شــده بــود ،تیــم نجــات فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
وی جلوگیــری از ایجــاد مخاطــره و تصــادم یــا هرگونــه
حــوادث احتمالــی در خصــوص شــناورهای مســتقر در
لنگــرگاه و همچنیــن ممانعــت از ناایمــن بــودن مســیر تــردد
دریانــوردی بــه دلیــل ســرگردان شــدن شــناور مضطــر را از
جملــه چالــش هــای ایــن عملیــات عنــوان کــرد.
ایــن مقــام مســئول در همیــن رابطــه بیــان داشــت :فرمانــده
ایــن عملیــات در شــرایط نامســاعد جــوی ،بــا شــجاعت و
رشــادت مثــال زدنــی ،موفــق بــه یــدک کــردن شــناور فــدک
 ۲۰۰و پهلودهــی آن بــه اســکله بــدون کوچکتریــن صدمــه
ای بــه شــناور و نجــات سرنشــینانش شــد.
مدیــر اداره بنــادر و دریانــوردی بندرلنگــه بــا اعــام ایــن کــه
ایــن عملیــات حــدود  ۴ســاعت بــه طــول انجامیــد ،اضافــه
کــرد :طــی ایــن عملیــات ســرعت بــاد بــه  ۳۵نــات (۵۵
کیلومتــر) هــم رســید کــه انجــام هــر گونــه تــردد و عملیــات
نجــات را مشــکل ســاخته بــود و بــر همیــن اســاس ،انجــام
ایــن عملیــات بــا شــرایط و امکانــات موجــود در نــوع خــود
قابــل توجــه بــوده اســت.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان:

بهترین سرمایه برای ورزشکار
اخالق و ادب است
مدیــرکل ورزش و جوانــان هرمــزگان گفــت :بهتریــن ســرمایه
بــرای یــک ورزشــکار در مســیر مؤفقیــت ،اخــاق ،ادب و احتــرام
او بــه مــردم و پیشکســوتان عرصــه ورزشــی اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانــان هرمــزگان غالمعلی
دانشــور در نشســت بــا جمعــی از مســئوالن هیاتهــای
ورزشــی اعزامــی بــه رقابتهــای اســتانی و کشــوری ،اظهــار
کــرد :ورزشــکاران بســیاری در سراســر جهــان و در ایــران پــا
بــه عرصــه مؤفقیــت و پیشــرفت گذاردهانــد و توانســتهاند در
رشــتههای خــود نیــز بهطــور حرفــهای بدرخشــند امــا نــام
معــدود ورزشــکارانی را بــر تــارک رشــتههای مختلــف ورزشــی
میبینیــم و آن نیــز بــه خاطــر اخــاق و ادب آنهــا در ایــن عرصه
بــوده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه ادب و احتــرام بــه پیشکســوت و بــه مــردم
موجــب رشــد ورزشــکار و کســب محبوبیــت بــرای او میشــود،
افــزود :پیــروزی تــوأم بــا اخــاق شــیرینی بســیار بیشــتری
نســبت بــه پیــروزی بــدون اخــاق دارد و مــا بایــد در جامعــه
ت میدهیــم
بــه همــان انــدازه کــه بــه ورزش حرف ـهای اهمی ـ 
بــه رشــد فضائــل اخالقــی و روحیــه پهلوانــی نیــز در میــان
ورزشــکاران توجــه داشــته باشــیم.
مدیــرکل ورزش و جوانــان هرمــزگان ادامــه داد :موفقیــت هــر
ورزشــکار هرمزگانــی در عرصههــای کشــوری و بینالمللــی
افتخــاری بــزرگ بــرای اســتان بهشــمار م ـیرود و مــا قــدردان
تالشهــای مدیــران هیأتهــا و مربیــان دلســوزی هســتیم کــه
در شــرایط ســخت مالــی و بــا کمبودهــای فــراوان در عرصههــای
مختلــف داخلــی و خارجــی مــدالآوری میکننــد.
دانشــور یکــی از مهــم تریــن اولویتهــای ادارهکل ورزش و
جوانــان را در طــول چندســال اخیــر توســعه زیرســاختهای
ورزشــی و رســاندن هرمــزگان در شــاخص زیرســاختهای
ورزشــی بــه متوســط کشــوری عنــوان کــرد و بیــان داشــت:
در ایــن زمینــه تاکنــون بیــش از  100مــکان ورزشــی در طــول
سهســاله اخیــر در هرمــزگان بــه بهرهبــرداری رســیده اســت
و بیــش از  45ســازه ورزشــی دیگــر نیــز در اســتان در دســت
ســاخت اســت.
وی گفــت :ارتبــاط مســتقیمی میــان توســعه زیرســاختهای
ورزشــی بــا رشــد ورزشــکاران هــر اســتان وجــود دارد و مــا ایــن
مهــم را در رشــتههای مختلــف ورزشــی نیــز بــه خوبی احســاس
کردهایــم و بنابرایــن از آن دســته از خیرینــی کــه تــوان ســاخت
اماکــن ورزشــی را دارنــد تقاضــا داریــم تــا بــه ادارهکل ورزش و
جوانــان هرمــزگان بــه منظــور تکمیــل طرحهــای نیمهتمــام
کمــک کنند.مدیــرکل ورزش و جوانــان هرمــزگان تصریــح کــرد:
شــرایط ویــژهای نیــز بــرای مشــارکت هیأتهــا بــه منظــور
ایجــاد زیرســاختهای مناســب ورزشــی وجــود دارد کــه آنهــا
نیــز میتواننــد در ایــن زمینــه ورود کننــد.
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فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان تاکید کرد

هالکت یک شرور مسلح و کشف
 3قبضه سالح جنگی در رودان

آب لوله کشی بندرعباس سالم است

فرمانــده انتظامــی اســتان هرمــزگان از هالکــت یــک شــرور
مســلح و کشــف ســه قبضــه ســاح جنگــی طــی یــک عملیــات
مســلحانه در شهرســتان رودان خبــر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس ،ســردار عزیــزاهلل ملکــی
بــا اشــاره بــه هالکــت یــک شــرور مســلح در رودان اظهــار
داشــت :مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان رودان بــا
انجــام کارهــای فنــی و اطالعاتــی بــا خبــر شــدند تعــدادی از
اشــرار مســلح در اطــراف ایســتگاه بازرســی فاریــاب اقــدام بــه
راهزنــی و اخــاذی از اتبــاع بیگانــه غیــر مجــاز که قصــد دور زدن
از ایســتگاه ایســت و بازرســی را دارنــد میکننــد کــه موضــوع
بهصــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بالفاصلــه اکیپــی از مأمــوران پلیــس
امنیــت عمومــی بــا همــکاری پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر،
آگاهــی و یــگان امــداد بــه محــل اعــزام و اجــرای کمیــن کردند،
افــزود :اشــرار بــه محــض مشــاهده مأمــوران اقــدام بــه تیراندازی
کردنــد کــه در ایــن عملیــات مســلحانه یکــی از اشــرار بــه نــام
«ســام پ»  33ســاله اهــل شهرســتان یاســوج بــه هالکت رســید
و دیگــر اشــرار کــه عرصــه را برخــود تنــگ دیدنــد بــا توجــه بــه
تاریکــی هــوا و صعبالعبــور بــودن منطقــه از محــل گریختنــد.
ملکــی تصریــح کــرد :در پاکســازی از محــل درگیری ســه قبضه
ســاح جنگــی ،دو تیغــه خشــاب و 41دســتگاه گوشــی موبایــل،
مقادیــری وجــه نقــد مســروقه و پنــج عــدد ســاعت مچی کشــف
شــد؛ همچنیــن تــاش جهــت شناســایی و دســتگیری دیگــر
اعضــای ایــن بانــد شــرور ادامــه دارد.
فرمانــده انتظامــی هرمــزگان عمــده جرایــم ارتکابــی اعضــای
ایــن بانــد را ســرقت و راهبنــدی مســلحانه ،اخــاذی بــه صــورت
مســلحانه از اتبــاع بیگانــه غیــر مجــاز و کولهبــران عبــوری
از نقــاط کوهســتانی عنــوان و در ادامــه خطــاب بــه کســانی
کــه قصــد ایجــاد هرگونــه ناامنــی در جامعــه را داشــته باشــند
تاکیــد کــرد :برابــر قانــون ،پلیــس بــا شــدت و بــدون اغمــاض
بــا اینگونــه افــراد برخــورد میکنــد و شــهروندان و مــردم
خــوب اســتان نیــز میتواننــد در صــورت مشــاهده و برخــورد
بــا هرگونــه بینظمــی و ناامنــی در اســرع وقــت از طریــق تلفــن
بــه فوریتهــای پلیســی  110اطــاع دهنــد تــا در کمتریــن
زمــان ممکن نســبت بــه شناســایی جــرم و دســتگیری مجرمان
اقــدام شــود.

اهدای اعضای بدن بانوی حاجیآبادی
به بیماران نیازمند
اعضــای بــدن بانــوی حاجیآبــادی کــه بــر اثــر عفونــت
ریــوی بــه کمــا رفتــه بــود بــا موافقــت خانــوادهاش بــه
بیمــاران نیازمنــد اهــدا شــد.
بــه گــزارش جــام جــم اعضــای بــدن صغــری ابــاذری کــه
بــر اثــر عفونــت ریــوی بــه کمــا رفتــه بــود بــا رضایــت
خانــوادهاش بــه هشــت بیمــار نیازمنــد جــان دوبــاره بخشــید
کــه ایــن موضــوع تجلیــل بســیاری از دســتگاه هــای دولتــی
را نیــز بــه همــراه داشــت.
در همیــن راســتا امــام جمعــه حاجیآبــاد ضمــن قدردانــی
از خانــواده ابــاذری گفــت :اهــدای عضــو یــک حرکــت
انساندوســتانه اســت کــه بیشــک ثــواب زیــادی در
آن وجــود دارد و بایــد از اینگونــه خانوادههــا کــه امــر
خیرخواهانــه انجــام میدهنــد ،قدردانــی کــرد.
حجتاالســام روحاهلل مختــاری افــزود :اهــدای عضــو ســنت
حســنهای اســت کــه طــی چنــد ســال اخیــر در کشــور
بــه یــک فرهنــگ تبدیــل شــده و ایــن ایثارگــری از ســوی
هموطنانمــان موجــب افتخــار اســت.
وی بیــان داشــت :خانوادههایــی کــه بــا اهــدای اعضــای
بــدن عزیزانشــان ،چشــم امیــد را در دل انســانهای بیمــار
و نیازمنــد زنــده میکننــد و باعــث میشــوند خانــواده
دیگــری از عــذاب روحــی و جســمی نجــات پیــدا کنــد،
ایثارگــر هســتند.اعضای بــدن صغــری ابــاذری  45ســاله اهــل
شهرســتان حاجیآبــاد بــا موافقــت جمعــی از مســئوالن
فرهنگــی در قطعــه ایثارگــران و در جــوار امامــزادگان
حاجیآبــاد بــه خــاک ســپرده شــد.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
هرمــزگان ضمــن تاکیــد بــر ســالم بــودن
آب لولــه کشــی بندرعبــاس گفت:هــر زمان
فرصــت داشــته باشــم آب شــهر را قبــل از
مصــرف جوشــانده و پــس از ســرد شــدن
مــی خــورم.
بــه گــزارش جــام جــم امیــن قصمــی
در نشســت شــورای شــهر بندرعبــاس
افزود:گوارایــی و ســالم بــودن آب دو
موضــوع جــدا از یکدیگــر بــوده و آب شــرب
شــهر بندرعبــاس از نظــر بهداشــتی ســالم
اســت.
وی بــا اشــاره بــه منابــع مختلــف تامیــن
آب بندرعبــاس اظهــار داشــت:آب هــر یــک
از ایــن منابــع  ،ویژگــی هــای خــاص خــود
را داشــته و بــه روش هــای جداگانــه ای
تصفیــه مــی شــود امــا در نهایــت هنــگام
ورود بــه شــبکه آب شــهری بــا یکدیگــر
مخلــوط مــی شــوند.

قصمــی بــا اشــاره بــه سیاســت وزارت
نیــرو بــرای جــدا ســازی آب شــرب از
آب بــرای مصــارف عمومــی و معمولــی
اظهــار داشــت:هرمزگان بــرای اجــرای ایــن
سیاســت پیشــقدم شــده و بــا همــکاری

بخــش خصوصــی کارخانــه آب تصفیــه
شــده بســته بنــدی در اســتان راه انــدازی
خواهــد شــد.
وی اضافــه کــرد :کارخانــه هایــی کــه هــم
اکنــون در هرمــزگان آب بســته بنــدی

رئیس اداره حقوقی شیالت هرمزگان خبر داد:

مستند سازی بالغ بر168هکتار از اراضی شیالت

رئیــس اداره حقوقــی شــیالت هرمــزگان
از مســتند ســازی بالــغ بــر 168هکتــار از
اراضــی شــیالت هرمــزگان بــا حمایــت و
پشــتیبانی مدیــر کل شــیالت هرمــزگان در
دولــت تدبیــر و امیــد خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــیالت
هرمــزگان ،محمــود آزاد گفــت  :بــا توجــه
بــه پراکندگــی حــوزه جغرافیایــی مناطــق
،بخشــی از امــاک ایــن اداره کل کــه
فاقــد ســند مالکیــت بــوده و بــا توجــه
بــه تصویــب قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی
و امــاک فاقــد ســند در مجلــس شــورای
اســامی  ،در همیــن راســتا اداره کل
شــیالت هرمــزگان بــه منظــور پیشــگیری
از تعــرض افــراد و اشــخاص حقیقــی ،
مســتند ســازی امــاک را در دســتور کار
قــرار داد و موفــق بــه دریافــت بالــغ بــر12

فقــره از اراضــی شــیالت هرمــزگان شــدیم.
وی مســتند ســازی بنــدر صیــادی
درگهان،بنــدر صیــادی هرمز،بندرصیــادی
خــور آذینی،ســایت پــرورش میگــو هنــگام

و بنــدر صیــادی جــواد االئمــه را از مهــم
تریــن امــاک مســتند ســازی شــده در
ایــن اداره کل خوانــد.
آزاد ســردخانه جاسک،ســاختمان

آموزشــی جاسک،ســاختمان اداری
جاســک و ابوموســی ،ســاختمان مســکونی
قشم،ســاختمان حفاظــت منابــع آبزیــان
شــیالت هرمــزگان در قشــم و مجتمــع
برودتــی ابوموســی را از دیگــر امــاک
مســتند ســازی شــده ایــن اداره کل در
بــازه زمانــی مذکــور عنــوان کــرد.
رئیــس اداره حقوقــی شــیالت
هرمــزگان ضمــن تشــکر از حمایــت
هــای مدیــر کل و روســای شــیالت
شهرســتان هــا در پایــان از مســتند ســازی
و صــدور گواهــی بنــد «د» قانون،پنــج
فقــره از اراضــی شــیالت هرمــزگان
مجموعــا بــه مســاحتی بالــغ بــر 103
هکتــار در آینــده ای نزدیــک خبــر
داد.

نشست معرفی ظرفیت شرکت های دانش بنیان هرمزگان در حوزه شیالت
نشســت معرفــی ظرفیــت هــای شــرکت
هــای دانــش بنیــان هرمــزگان در حــوزه
شــیالت بــرای کمــک بــه توســعه مشــاغل
دریایــی برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم
و فنــاوری هرمــزگان ،دکتــر علیرضــا
نصیــری؛ معــاون فنــاوری و پشــتیبانی
پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان در ایــن
نشســت مشــترک کــه بــا حضــور مدیــران
واحدهــای فنــاور پــارک علــم و فنــاوری
و معاونــان اداره کل شــیالت هرمــزگان
برگــزار شــد گفــت :هــدف اصلــی مــا
فراهــم آوری تجــاری ســازی بــرای
شــرکت هــای دانــش بنیــان و واحدهــای
فنــاور اســت و ایــن نیازمنــد کمــک همــه
مجموعــه هاســت.
وی افــزود :هرمــزگان از ظرفیــت باالیــی
برخــوردار اســت کــه یکــی از ایــن ظرفیــت
هــا حــوزه شــیالتی اســت کــه شــرکت
هــای دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور
پــارک علــم و فنــاوری بــا توجــه بــه
نیازهــای اســتان بــه آن ورود کــرده انــد.
معــاون فنــاوری و پشــتیبانی پــارک علــم و
فنــاوری هرمــزگان تصریــح کــرد :بســیاری
از ایــده هایــی کــه توســط ایــن واحدهــا
در حــال تجــاری شــدن هســتند نیازهــای
روز اســتان اســت کــه بــا بــه کار گیــری

آنهــا عــاوه بــر ایــن کــه از شــرکت هــای
دانــش بنیــان کــه در حــال حاضــر مــورد
تاکیــد دولتمــردان اســت توســعه مــی یابــد
مــی توانــد بــا کمتریــن هزینــه بیشــترین
بهــره وری را بــرای مجموعــه هــای اســتان
بخصــوص حــوزه شــیالت داشــته باشــد.
نصیــری بــه دو موضــوع اقتصــاد مقاومتــی
و شــرکت هــای دانــش بنیــان اشــاره کــرد
و گفــت :ایــن دو موضــوع مــورد تاکیــد
مقــام معظــم رهبــری اســت کــه دولــت
تدبیــر و امیــد هــم تمــام تــوان خــود را
بــرای تحقــق آن بــه کار گرفتــه اســت.
وی اضافــه کرد:پــارک علــم و فنــاوری
هرمــزگان بنــا بــه وظیفــه و ظرفیــت

هایــی کــه داشــت ایــن دو محــور مهــم
را در دســتور خــود قــرار داد و پیشــقدم
شــد کــه خوشــبختانه یکــی از طــرح هــای
مهــم اقتصــاد مقاومتــی اســتان هرمــزگان
معرفــی شــد توســط یکــی از شــرکت
هــای دانــش بنیــان پــارک علــم و فنــاوری
اجرایــی مــی شــود.
معــاون فنــاوری و پشــتیبانی پــارک علــم و
فنــاوری هرمــزگان ابــراز امیــدواری کــرد:
بــا همــکاری هایــی کــه از ســوی شــیالت
هرمــزگان صــورت مــی گیــرد بتــوان زمینه
را بــرای توســعه شــرکت هــای دانــش
بنیــان فراهــم آورد.
در ایــن نشســت همچنیــن معــاون برنامــه

رئیس هسته گزینش هرمزگان:

هدف هسته گزینش ،شناسایی افراد شایسته است

رئیــس هســته گزینــش آمــوزش و پــرورش اســتان
هرمــزگان در گردهمایــی کارشناســان گزینــش قطــب
مرکــزی کــه بــه میزبانــی در منطقــه فیــن برگــزار گردیــد
بــا بیــان اهمیــت و جایــگاه هســته گزینــش گفت :هســته

تولیــد مــی کننــد مــورد تاییــد نیســتند و
شــرکت آب و فاضــاب بــر آنهــا نظارتــی
نــدارد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
هرمــزگان فرســودگی شــبکه آب شــهری
بندرعبــاس و هــدر رفــت 18درصــد آب در
ایــن شــبکه را یکــی از چالــش هــای مهــم
اعــام و خاطرنشــان کرد:بازســازی ایــن
شــبکه 170میلیــارد تومــان بودجــه مــی
خواهــد و هــر ســال بــر اســاس اعتبــارات
موجــود بخشــی از ایــن شــبکه نوســازی
مــی گــردد.
وی بــا تاییــد قطعــی طوالنــی مــدت
روزانــه آب در محــدوده شــمال بلــوار
امــام حســین (ع)کــه حــدود 70هــزار
نفــر جمعیــت دارد مدعــی شــد:در
تعاریــف شــرکت آب و فاضــاب نمــی
تــوان ایــن قطعــی هــا را جیــره بنــدی
نامید.

گزینــش نیــاز اساســی یــک ســازمان یــا اداره اســت کــه
بهتریــن و شایســته تریــن افــراد واجــد شــرایط بــرای
خدمــت رســانی را شناســایی مــی نمایــد .
بــه گــزارش اداره اطــاع رســانی و روابــط عمومــی اداره
کل آمــوزش و پــرورش اســتان هرمــزگان احمــد اعمالــی
رئیــس هســته گزینــش اســتان هرمــزگان در گردهمایــی
کارشناســان گزینــش قطــب مرکــزی کــه بــه میزبانــی در
منطقــه فیــن برگــزار گردید بــا بیان ایــن کــه کار گزینش
کشــف جــرم نیســت ،بلکــه شناســایی افــراد اســت ،گفت:
کشــف جــرم وظیفــه نیــروی انتظامــی و دادگاه و ...اســت
در حالــی کــه کار گزینــش صرفاً شناســایی افراد شایســته
جهــت ورود بــه یــک ســازمان یــا اداره اســت.
رئیــس هســته گزینــش اســتان هرمــزگان گزینــش را

بــازوان توانمنــد آمــوزش و پــرورش عنــوان کــرد و در ایــن
رابطــه بیــان نمــود :بــرای موفقیــت و پیشــرفت هــر اداره و
ســازمان نیــاز اســت افــراد کاردان و الیــق در آن پذیــرش
شــوند ،در آمــوزش و پــرورش کــه وظیفــه بســیار مهــم
ســاختن نســل آینــده را بــر عهــده دارد نیــاز اســت کــه
گزینــش بهتریــن افــراد را بــرای آن معرفــی نمایــد.
در ادامــه جلســه رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه
فیــن بــا بیــان ایــن کــه انتخــاب و گزینــش یــک معلــم
از گزینــش افــراد در ســازمان هــای دیگــر بــه مراتــب
مهمتــر اســت ،گفــت :نســلهای آینــده کشــور در
اختیــار آمــوزش و پــرورش قــرار میگیرنــد و معلــم و
فراتــر از آن مدیــر یــک مدرســه میتوانــد در سرنوشــت
دانــش آمــوزان تاثیــر بســزایی داشــته باشــند.

ریــزی ،معــاون صیــد و صیــادی و معــاون
آبــزی پــروری اداره کل شــیالت هرمــزگان
حضــور داشــت و از اعــام آمادگــی بــرای
حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان
خبــر داد.
مســعود بارانــی معــاون صیــد و صیــادی
اداره کل شــیالت هرمــزگان در این نشســت
بــا ابــراز خرســندی از توجــه شــرکت هــای
دانــش بنیــان بــه ظرفیــت هــای شــیالتی
افــزود :بســیاری از ایــن طــرح هــا در
بخــش صیــادی و فــروش بــه مــا کمــک
فراوانــی خواهــد کــرد.
علــی کریمــی؛ معــاون آبــزی پــروری اداره
کل شــیالت نیــز گفــت :مــا نیازهــای
متعــددی در حوضــه آبــزی پــروری داریــم
کــه مــی توانیــم از فنــاوران بخواهیــم در
ایــن زمینــه فعالیــت کــرده و زمینــه رشــد
را فراهــم آورنــد.
عبدالکریــم ســتوده معــاون برنامــه ریــزی
اداره کل شــیالت هرمــزگان نیــز گفــت:
خوشــبختانه شــاهد ظرفیــت هــای زیــادی
در هرمــزگان هســتیم کــه در ایــن روز
توانمنــدی هــای جدیــد معرفــی شــد.
در ایــن نشســت همچنیــن هــر یــک از
واحدهــای فنــاور بــه بیــان ظرفیــت هــای
خــود پرداختنــد کــه مــورد اســتقبال
مســئوالن شــیالت قــرار گرفــت.
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معاون پارک علم و فناوری هرمزگان:

شرکت های دانش بنیان
از حوزه شیالت و آبزیپروری
استفاده کنند
معــاون پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان ،حــوزه شــیالتی را
یکــی از ایــن ظرفیتهــا عنوانکــرد و گفــت :شــرکت هــای
دانشبنیــان و واحدهــای فنــاور پــارک علــم و فنــاوری بــا
توجــه بــه نیازهــای اســتان بــه ایــن حــوزه ورود کردهانــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از بندرعبــاس ،علیرضــا
نصیــری در نشســت مشــترک معرفــی ظرفیتهــای
شــرکت هــای دانــش بنیــان هرمــزگان در حــوزه شــیالت،
فراهــمآوری تجاریســازی بــرای شــرکت هــای دانــش
بنیــان و واحدهــای فنــاور را از اهــم اهــداف ایــن نشســت
دانســت و اظهارداشــت :تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد تعامــل،
همــکاری و کمــک همــه مجموعههاســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بســیاری از ایدههایــی کــه
توســط ایــن واحدهــا در حــال تجــاری شــدن هســتند
بیانداشــت :بــا بکارگیــری آنهــا عــاوه بــر ایــن کــه از
شــرکت هــای دانشبنیــان کــه در حــال حاضــر مــورد
تاکیــد دولتمــردان اســت توســعه مییابــد میتوانــد بــا
کمتریــن هزینــه بیشــترین بهــرهوری را بــرای مجموعههــای
اســتان بویــژه حــوزه شــیالت داشــته باشــد.
معــاون فنــاوری و پشــتیبانی پــارک علــم و فنــاوری
هرمــزگان بــا اشــاره بــه  2موضــوع اقتصــاد مقاومتــی و
شــرکت هــای دانــش بنیــان ابرازداشــت :دولــت تمــام تــوان
خــود را در راســتای تحقــق ایــن  2موضــوع مــورد تاکیــد
مقــام معظــم رهبــری بــکار گرفتــه اســت.
نصیــری بــا اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی اســتان هرمــزگان،
حــوزه شــیالتی را یکــی از ایــن ظرفیتهــا عنــوان و
تصریحکــرد :شــرکت هــای دانشبنیــان و واحدهــای
فنــاور پــارک علــم و فنــاوری بــا توجــه بــه نیازهــای اســتان
بــه ایــن حــوزه ورود کردهانــد.
وی اضافهکــرد :پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان بنــا بــه
وظیفــه و ظرفیتهایــی کــه داشــت ایــن  2محــور مهــم را
در دســتور خــود قــرار داد و پیشــقدم شــد کــه خوشــبختانه
یکــی از طرحهــای مهــم اقتصــاد مقاومتــی اســتان
هرمــزگان معرفــی شــد و توســط یکــی از شــرکت هــای
دانــش بنیــان پــارک علــم و فنــاوری اجرایــی میشــود.
معــاون فنــاوری و پشــتیبانی پــارک علــم و فنــاوری
هرمــزگان ابــراز امیدواریکــرد :بــا همکاریهایــی کــه از
ســوی شــیالت هرمــزگان صــورت میگیــرد بتــوان زمینــه
را بــرای توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان فراهــم آورد.
مســعود بارانــی معــاون صیــد و صیــادی ادارهکل شــیالت
هرمــزگان در ایــن نشســت بــا ابــراز خرســندی از توجــه
شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه ظرفیتهــای شــیالتی
افــزود :بســیاری از ایــن طرحهــا در بخــش صیــادی و
فــروش بــه مــا کمــک فراوانــی میکنــد.
علــی کریمــی معــاون آبــزی پــروری ادارهکل شــیالت نیــز
گفــت :مــا نیازهــای متعــددی در حوضــه آبزیپــروری
داریــم کــه مــی توانیــم از فنــاوران بخواهیــم در ایــن زمینــه
فعالیــت کــرده و زمینــه رشــد را فراهــم آورنــد.

هدررفت یک میلیون و  600هزار
تن فانوس ماهیان در آب های
هرمزگان
مدیــرکل شــیالت هرمــزگان از هدررفــت و صیــد نشــدن
یــک میلی ــون و  600تــا یــک میلی ــون و  700ه ـزار تــن از
فانــوس ماهیــان در آب هــای اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش ای رنــا ،ســید پرویــز محبــی در دیــدار بــا
امــام جمعــه جاســک افــزود :بــر اســاس بررســیهــای
کارشناســان مؤسس ــه تحقیقــات ش ــیالت ای ـران ،افــزون ب ــر
 2میلی ــون تــن ذخی ــره فانــوس ماهی ــان در آب هــای اســتان
وجــود دارد کــه ســاالنه برداشــت بیــن  300تــا  400هــزار
تــن از آن امــکان دارد و بقی ــه آن بــه دلی ــل برداشــت نشــدن
هــدر م ــی رود.
وی بــدون اشــاره بــه راهکارهــای جلوگیــری از هدررفــت و
بهــره بــرداری از ایــن آبــزی  ،بیــان داشــت :طبــق ب رنامــه
ششــم توســعه می ـزان صی ــد فانــوس ماهی ــان کشــور بایــد
ســاالنه بــه بــاالی  70هــزار تــن برســد و ایــن در حالــی
اســت کــه در ســال گذشــته تنهــا حــدود  10هــزار تــن
فانــوس ماه ــی صی ــد شــد.
وی بیــان داشــت :عمــر مفیــد ایــن ماهیــان کمتــر از 2
ســال بــوده کــه در صــورت برداشــت نشــدن ،ایــن س ــرمایه
ملــی و انحصــاری هــدر مــی رود.
مدیــرکل شــیالت هرمــزگان اظهــار کــرد :صیــد فانــوس
ماهیــان بــا توجــه بــه ایــن کــه در عمــق بــاال و خــارج
از منطقــه صیــد بومــی صــورت مــی گیــرد و همچنیــن
بــه خاط ــر ذخای ــر غن ــی و اختصاص ــی فانــوس ماهی ــان در
منطقــه ،هیــچ آســیبی بــه ذخایــر آبزیــان خلیــج فــارس
وارد نمــی کنــد.
امــام جمعــه جاســک نی ــز بــا بی ــان ایــن کــه فعالی ــت هــای
شــیالتی یکــی از محورهــای توســعه شهرســتان اســت ،
گفــت :کشــتی هــای صی ــد فانــوس ماهی ــان بایــد برداشــت
ذخای ــر فانــوس ماهی ــان را بــه بهتریــن شــکل انجــام دهنــد.
حجــت االســام محمــد کاظــم مناقبی ــان افــزود :شهرســتان
جاســک بــا  300کیلومتــر مــرز آبــی  ،بــزرگ تریــن مــرز
آب ــی اســتان را دارد کــه بــا حمایــت مس ــئوالن بایــد از ایــن
ظرفی ــت بهت ــر اســتفاده شــود.
وی تاکیــد کــرد  :اســتفاده از نیروهــای بومــی و بومــی
گ رای ــی بایــد در اولویــت فعالی ــت هــای ش ــیالتی ق ـرار گیرد.
شهرســتان جاســک بــا  51هــزار نفــر جمعیــت در 300
کیلومت ــری ش ــرق بندرعب ــاس مرکــز اســتان هرمــزگان واقــع
است.

در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب
بنال هان که ازین پرده کار ما بنواست
دو شنبه  15آذر /1395شماره 4703
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صداقت و شفافسازی ،اصل اول بیمه گری است

مدیــرکل بیمــه ایــران اســتان هرمــزگان بــا بیــان
ایــن کــه صداقــت و شفافســازی اصــل اول
بیمهگــری اســت گفــت :دانــش اســتفاده از بیمــه
بایــد بــه درســتی در اســتان آمــوزش داده شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار جــام جــم در هرمــزگان ،واژه
بیمــه ،در لغــت بــه اطمینــان ،ضمانــت ،حفــظ و
نگهــداری در برابــر حــوادث و خطــرات معنــا شــده
و در اصطــاح ،ضمانــت مخصوصــی اســت از جــان یــا
مــال کــه در تمــدن جدیــد رواج یافتــه اســت.
روز  13آذر در تقویــم جمهــوری اســامی ایــران،
روز صنعــت بیمهنامگــذاری شــده اســت ،بــه
همیــن مناســبت گفــت و گویــی اختصاصــی بــا مدیــر
کل بیمــه ایــران در هرمــزگان انجــام شــد کــه
مشــروح آن را در ادامــه مــی خوانیــد.
* بیمــه چیســت و مختصــری در خصــوص تاریخچــه
پیدایــش بیمــه بیــان فرمائیــد؟
احســاس امنیــت ،اصلیتریــن و بنیادیتریــن
نیــاز بشــر اســت و از آنچنــان درج ـهای از اهمیــت
برخــوردار اســت کــه میتوانــد دیگــر نیازهــای
مــادی و معنــوی بشــر را تحــت تاثیــر قــرار دهــد،
تمــام پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه بــرای
ســالم بــودن و ســالم زیســتن ،نیازمنــد احســاس

دادن بــه انســانهایی کــه ممکــن اســت دچــار
آســیب و خســارت در شــغل ،تجــارت ،ســرمایه
گــذاری ،مســافرت ،آتشســوزی و امثــال آن
شــوند ،فراهــم میآیــد؛ زیــرا زندگــی روزمــره مــا،
همــواره همــراه بــا خطــر اســت و حــوادث ،هــر لحظــه
زیــان مالــی و جانــی بــه بــار میآورنــد .از ایــن رو،
روشــی کــه ایــن نااطمینانــی را بــه اطمینــان تبدیــل
کنــد ،اهمیــت دارد و در ایــن مــورد ،بیمــه تنهــا
روش موجــود اســت؛ روشــی کــه در واقــع ،جبــران
خســارت و تقســیم خطــر اســت و مکانیــزم توزیــع
خســارت بیــن افــراد بــه شــمار میآیــد کــه وظیفــه
برنامهریــزی مالــی خطــر یــا خطرپذیــری را انجــام
میدهــد و بــه مفهــوم عــام خــود ،آینــده نگــری
اســت.
* تنــوع محصــوالت بیمــهای در بــازار بیمــه ایــران
در چــه وضعیتــی قــرار دارد؟ نــوآوری در بــازار
بیمــه ایــران چــه جایگاهــی دارد؟
هــر چنــد در ســال هــای اخیــر محصــوالت جدیــدی
توســط برخــی از شــرکت هــای بیمــه بــه بــازار
عرضــه شــده اســت لیکــن بــا توجــه بــه حجــم
اقتصــاد کشــور و جمعیــت آن ،هنــوز فضــای
گســتردهتری بــرای عرضــه محصــوالت جدیدوجــود
دارد .بــه عبــارت دیگــر میتــوان گفــت یکــی از
مهــم تریــن الزامــات توســعه و گســترش بیمــه در
آینــده نــوآوری عرضــه محصــوالت جدیــد متناســب
بــا نیازهــای مــردم و اقتصــاد کشــور اســت.
* فعالیــت بیمــه ایــران در هرمــزگان را تشــریح
فرمائیــد؟
بیمــه ایــران از ســال 1342در اســتان هرمــزگان
بــا تاســیس شــعبه بندرعبــاس فعالیــت خــود را
آغــاز کــرد و امــروز بالــغ بــر 70نمایندگــی در ایــن
اســتان بــه شــهروندان هرمزگانــی خدمــات ارائــه
میدهنــد .تنــوع خدمــات بیمــهای در رشــتههای
بیمــه عمــر ،آتشســوزی ،و خطــرات تابعــه ،باربــری
وســایط نقلیــه دریایــی ،شــخص ثالــث و سرنشــین،

دفتر سرپرستی استان هرمزگان:

076-32226058
076-32232820

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

www.daneshpayam.ir

مدیر کل بیمه ایران استان هرمزگان:

امنیــت هســتیم .ســامت نــه تنهــا بــه ســالم بــودن
در بعــد جســمانی کــه ســامت روان را نیــز در بــر
میگیــرد و بیمــه یکــی از مطمئنتریــن روشهــای
احســاس امنیــت در دنیــای کنونــی بشــمار مـیرود.
در گذشــتههای دور ،اولیــن نمونههــای بیمــه در
ایــران باســتان یافــت شــده اســت.
عملیــات بیمــهای بــه معنــای امــروزی در ایــران؛
بــا فعالیــت دو مؤسســه روســی بــه نــام نادیــژدا
و قفقــاز مرکــوری در ســال هــای آغازیــن قــرن
بیســتم شــروع شــد.در ســال  1310بــا تصویــب
قانــون ثبــت شــرکت هــا در ایــران شــرکت هــای
بیمــهای انگلیســی ،آلمانــی ،اتریشــی ،سوئیســی
و امثــال آن در ایــران اقــدام بــه ایجــاد شــعبه و
نمایندگــی کــرده و بــه فعالیــت بیمـهای پرداختنــد.
در ســال  1314شــرکت ســهامی بیمــه ایــران بــا
ســرمایه صــد در صــد دولتــی تأســیس شــد و در
ســال  1316قانــون بیمــه بــه تصویــب رســید.
* از نظــر شــما زمینههــای پیدایــش بیمــه چــه بــوده
است؟
از دیربــاز ،بشــر شــاهد محرومیــت هــا و کمبودهــای
فراوانــی بــوده اســت .بیــکاری ،بیمــاری ،نقص عضو
و حــوادث را بــر پیکــر برخــی همنوعــان احســاس
مــی کــرد و بــرای درمــان آن ،در پــی راههــای
مســتقل و محترمانــهای بــود کــه یکــی از بهتریــن
آنهــا ،بیمــه و تأمیــن اجتماعــی اســت .وجــود ســه
عامــل ،زمینــه پیدایــش بیمــه را در دنیــا و تاریــخ
فراهــم آورده اســت :اول ،نفــع شــخصی و اهمیتــی
کــه هــر فــرد بــرای منافــع خــود در نظــر میگیــرد؛
دوم ،احســاس خیرخواهــی و نوع دوســتی؛ و ســوم،
احســاس سرنوشــت مشــترک کــه مــی تــوان از آن
بــه احســاس صنفــی نیــز تعبیــر نمــود.
* کارایی بیمهها را بیشتر تشریح کنید؟
بیمــه ،در حقیقــت روشــی بــرای جبــران خســارت
اســت؛ یعنــی بــا پرداخــت مبالــغ جزئــی ،امــا در
ســطح گســترده و وســیع ،صندوقــی بــرای اطمینــان
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بدنــه ،تمــام خطــرات مهندســی و مســئولیت در
تمــام شــعب فعــال هرمــزگان فعــال اســت و
شــهروندان طــی هفــت ماهــه نخســت ســال بیــش
از 26میلیــارد تومــان از شــرکت بیمــه ایــران
خســارت دریافــت کــرده انــد.
* مهــم تریــن چالــش صنعــت بیمــه در هرمــزگان
چیســت؟
مشــکل اصلــی اینجاســت کــه متاســفانه مــردم بــه
بیمــه بــه عنــوان یــک کاالی لوکــس نــگاه میکننــد،
در صورتــی کــه بیمــه در واقــع خریــد آرامــش
روحــی و روانــی اســت ،البتــه نبایــد فرامــوش کــرد
کــه هیــچ کــس نمــی توانــد بــدون پشــتوانه زندگــی
کنــد و همــواره نیــاز بــه بیمــه بایــد بــه عنــوان یــک
اولویــت در کنــار نیــاز انســان بــه آب و غــذا در
ســبد خانــوار قــرار گیــرد.
* بــرای فرهنــگ ســازی بیمــه در جامعــه چــه بایــد
کــرد؟
در مرحلــه نخســت بایــد احســاس بــه نیــاز بــه
بیمــه در مــردم ایجــاد شــود ،البتــه تــا زمانــی کــه
بیمــه و ســواالت بیمــهای در قالــب یــک درس در
کتــب آموزشــی قرارنگیــرد و دانــش اســتفاده از
بیمــه بــه درســتی آمــوزش داده نشــود مشــکل در
جــای خــود باقــی اســت ،ولــی تــاش میشــود تــا بــا
اســتفاده صحیــح از ظرفیــت رســانهها و همچنیــن
برگــزاری جلســات و همایشهــا در ایــن زمینــه گام
هــای موثــری برداشــته شــود.

* بیمــه ایــران در زمینــه کاهــش خســارات چــه
اقداماتــی را انجــام داده اســت؟
بــا توجــه بــه بضاعــت بیمــه توانســتیم طــی
امســال یــک دوره آموزشــی بــرای افســران ارشــد
راهنمایــی و رانندگــی و پلیــس راه هرمــزگان در
خصــوص آشــنایی بــا میــزان خســارات تصادفــات
برگــزار کنیــم ،همچنیــن توزیــع کاله ایمنــی در
بیــن موتورســواران از طریــق نیــروی انتظامــی از
دیگــر اقدامــات بیمــه در جهــت کاهــش خســارات
حــوادث اســت .البتــه بیمــه ایــران ســاالنه
10درصــد از حــق بیمههــای تولیــدی اتومبیــل را
جهــت رفــع نقــاط حادثــه خیــز بــه نیــروی انتظامــی
اختصــاص میدهــد و همچنیــن 10درصــد از حــق
بیمههــای تولیــدی اتومبیــل را بــه صنــدوق تامیــن
خســارتهای بدنــی و ارائــه خدمــات درمانــی بــه
مصدومــان تصادفــی در بیمارســتان هــا واریــز
میکنــد .
* حرف آخر؛
صمیمانــه از مــردم هرمــزگان درخواســت دارم بــا
تغییــر جایــگاه بیمــه از کاالی لوکــس بــه مهــم تریــن
نیــاز خانــواده تــا پایــان ســال از یکــی از محصــوالت
بیم ـهای بویــژه بیمــه (مــان) بهرهمنــد شــوند ،مــن
وهمکارانــم نیــز در بیمــه ایــران هرمــزگان بــا
فراهمســازی شــرایط ویــژه بــرای ارائــه خدمــات
بــه شــهروندان آمــاده انجــام وظیفــه هســتیم.
مهین حیدری

