
کارگران  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
و  تعالی  رشد،  به  رسیدن  برای  جامعه  پرتوان  بازوان  را 
شکوفایی دانست و افزود: امیدواریم در سالی که مزین 
به نام »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« است کارگران 
مایه  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  زحمت کش 

سرافرازی ایران اسالمی و منشأ آثار خیر باشند.
خلیج  ستاره  نفت  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فارس، محمدعلی دادور فرارسیدن یازدهم اردیبهشت  
مصادف با اول ماه می و روز جهانی کار و کارگر را به تمامی 
فعاالن و زحمتکشان عرصه کار و تولید به ویژه کارگران 
افزود:  و  گفت  تبریک  فارس  خلیج  ستاره  ابرپاالیشگاه 
درآوردن  گردش  به  در  کلیدی  و  مهم  نقشی  کارگران 
شکوفایی  به  نیل  راستای  در  صنعت  عظیم  خ های  چر
و  درون زا  توسعه  اساسی  رکن  و  دارند  کشور  اقتصادی 

پایدار ایران اسالمی محسوب می شوند.
به  رسیدن  برای  جامعه  پرتوان  بازوان  را  کارگران  وی 
به نوبه  کرد:  اضافه  و  دانست  شکوفایی  و  تعالی  رشد، 
کشور  از تمام مدافعان امنیت سبد سوخت  باید  خود 
و خانواده محترم ایشان که در شرایط ویژه به تبع شیوع 
ویروس کرونا در راستای تولید فرآورده های استراتژیک 
که  شوم  یادآور  و  آورم  عمل  به  تقدیر  کرده اند؛  تالش 
مرهون  کشور  سوخت  تأمین  در  خودکفایی  حفظ 

جان فشانی و تالش های شبانه روزی آنان است.
توجه به آموزش کارگران

تالش  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
این  در  شاغل  کارگران  همه جانبه  ارتقای  راستای  در 
بر  عالوه  گفت:  و  داد  قرار  تأکید  مورد  را  ابرپاالیشگاه 

آموزشی  مجتمع  در  آموزشی  کالس  ساعت ها  برگزاری 
مهارت  سطح  ارتقاء  فارس،  خلیج  ستاره  نفت  شرکت 
و  دیپلم  تحصیلی  مدرک  دارای  کارکنان  به ویژه  کارکنان 
حرفه ای  و  فنی  کارگاهی  جوار  آموزش های  با  دیپلم  زیر 
آینده این قشر عظیم تأثیر   در 

ً
دنبال کردیم که مطمئنا
بسزایی خواهد داشت.

اهتمام ویژه به ایمنی کارگران
را  پرسنل  ایمنی  حفظ  و  جانی  امنیت  از  حراست  وی 
تأکید  و  خواند  پاالیشگاه  این  در  موضوع  مهم ترین 
در   DESH متدهای  بروزترین  از  استفاده  ضمن  کرد: 
، با در اختیار دادن تجهیزات  میان پاالیشگاه های کشور
حفاظت فردی سعی کرده ایم تا مخاطرات ایمنی را برای 

کارگران به حداقل برسانیم.
افزایش چتر حمایتی بیمه ای

کارگران  ایجاد پوشش بیمه تکمیلی برای تمامی  دادور 
با  نیز  مستقیم  به صورت  که  استیجاری  رانندگان  حتی 
شرکت قرارداد ندارند، خدمتی ماندگار به جامعه کارگری 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس دانست و افزود: سعی 
چراکه  باشیم  کارگران  کنار  در  حوزه ها  تمام  در  تا  داریم 
بسیار  جایگاه  اسالم،  مبین  دین  در  کارگر  و  کار  جایگاه 

واالیی است.
توجه به نیازهای فرهنگی کارگران

وی در ادامه بهره گیری از کتابخانه الکترونیک را راهکاری 
برای تأمین خوراک فرهنگی تمامی کارگران این مجموعه 
عنوان کرد و افزود: افزودن هزاران فیلم، کتاب و مجالت 
فارسی و التین می تواند زمینه را برای ارتقای کارگران مهیا 

سازد.

برگزاری  به  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
فرزندان  و  همسران  ویژه  آموزشی  دوره   40 از  بیش 
کارگران شاغل در شرکت نفت ستاره خلیج فارس طی 
یک سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: تخصیص و 
توزیع برابر امکانات رفاهی سبب شده است تا افراد در 
سطوح مختلف ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته باشند 
پاالیشگاه  در  همبستگی  تقویت  به  موضوع  همین  و 

ستاره خلیج فارس انجامیده است.
رونق ورزش کارگری

توان  ارتقا روحیه و  را سبب  کارگری  وی توجه به ورزش 
برنامه  بر  عالوه  کرد:  تصریح  و  دانست  کارکنان  بدنی 
ورزش صبحگاهی که هر روز در پاالیشگاه اجرا می شود، 
در  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  ورزشی  تیم های 
میان  در  قدرتمند  تیم های  جزء  همواره  پیشین  ادوار 
ورزش  برنامه های  و  بوده اند  کشور  کارگری  جوامع 
دوچرخه سواری  خانوادگی،  پیاده روی  همچون  همگانی 
خانواده های  روحیه  سطح  بهبود  راستای  در  نیز  را   ... و 

کارکنان در برنامه قرار دادیم.
تالش برای اجرایی کردن شعار سال

خلیج  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل  دادور  محمدعلی 
شعار  شدن  اجرایی  در  کارگران  نقش  پایان  در  فارس 
سال را مورد تأکید قرار داد و گفت: امیدواریم در سالی 
مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها،  »تولید،  نام  به  مزین  که 
حرکتی  مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  مسیر  در  است، 
زحمتکش  کارگران  و  پذیرد  صورت  ماندگار  و  ارزشمند 
ایران  سرافرازی  مایه  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت 

اسالمی و منشأ آثار خیر باشند.

کارگران در تحقق شعار سال نقش ویژه  ای دارند

 هرمزگان رتبه اول 
صدور مجوزمحصوالت  گلخانه ای
 در کشور

مدیر منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اعالم کرد:
منطقه  در  جدید  شغلی  فرصت   1500 ایجاد 

ویژه اقتصادی خلیج فارس

رئیس دانشگاه داروسازی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
ح کرد؛ مطر

کسب رتبه دوم نخستین گروه دانشجویان 
دانشکده داروسازی بندرعباس 

مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبر داد:
قطعه  آسفالت  روکش  اجرایی  عملیات  آغاز 

دوم محور سیاهو  احمدی
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ایجاد 1500فرصت شغلی جدید در منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اعالم کرد:

 مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنــی و فلزی خلیج فارس از 
ح توسعه ای در این منطقه عظیم اقتصادی خبر داد و افزود:  اجرای 12 طر
ح ها که در مرحله ساخت و نصب تجهیزات قرار دارند، بیش از  با تکمیل این طر

هزار و 500 فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلــزی 
خلیج فارس، »حســن خلــج طهرانــی« ایجاد زیرســاخت های مناســب را ســبب 
جــذب ســرمایه گذار جدیــد و افزایــش میــل ســرمایه گذاران فعلــی بــرای انجــام 
ح توســعه ای در منطقه  ح های توســعه ای دانســت و گفت: هم اکنــون 12 طر طر
ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در حال اجراست. وی تکمیل 
ح ها را ســبب اشــتغال زایی گســترده در منطقــه و به تبع آن ایجــاد رونق  این طر
اقتصادی در جنوب کشــور خواند و افزود: بیش از 1500فرصت شغلی جدید در 

انتظار جوانان ایرانی به ویژه جوانان کوشای هرمزگان قرار دارد.

Monday - May 8, 2021    |    5934 دوشنبه  20  اردیبهشت  1400    |    27  رمضان  1442    |    4 صفحه    |    سال بیست و یکم - شماره

 روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی هرمــزگان با 
انتشــار اطالعیه ای از هم اســتانی های محترمی کــه متقاضی دریافت 
ســیلندر گاز مایــع بــرای مصــارف خانگی، صنفــی و صنعتی هســتند: 

درخواست کرد :
حداکثر تــا پایان اردیبهشــت 1400 بــا مراجعه به ســامانه درخواســت 
 http://newtejaratasan.niopdc.ir:فرآورده هــای نفتــی بــه آدرس

نسبت به ثبت نام دریافت الکترونیك گاز مایع اقدام نمایند.
ح از اول  در ایــن اطالعیه تاکید شــده اســت باتوجه به آغــاز اجرای طــر

خرداد، شــرکت های خصوصی توزیع کننــده گاز مایع از ارائه کپســول 
به شهروندانی که در این سامانه ثبت نام نکرده اند؛ معذور خواهند 
بــود.  در ادامه ایــن اطالعیه آمده اســت : ثبــت نام در ســامانه مذکور 
کامال رایــگان بــوده و با گوشــی های هوشــمند در اختیــار افــراد نیز در 
کمتــر از ســه دقیقــه امــکان ثبــت نــام آســان وجــود دارد. الزم اســت 
برای دریافت کــد رهگیری ثبــت نام حتما شــماره تلفن همــراه به نام 
سرپرســت خانوار و شــماره ملی و کدپســتی و شــماره کارت بانکی در 

سامانه مذکور ثبت گردد.

 آخرین مهلت ثبت نام الکترونیک 
دریافت گاز مایع در هرمزگان اعالم شد



رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی 
دانشجویان  گروه  نخستین  گفت:  هرمزگان 
دانشکده داروسازی بندرعباس در ارزشیابی کشوری 
موفق به کسب رتبه دوم با امتیاز 95 ممیز 83 درصد 
از لحاظ میزان قبولی دانشجو در بین 25 دانشکده 
از  داروسازی  کرد:  اعالم  صفا  شد.  کشور  مطرح 
رشته های پرطرفدار کنکور تجربی به شمار می رود 
که هر ساله داوطلبان زیادی به هدف قبولی در این 
رشته در کنکور سراسری شرکت می کنند. وی اضافه 
سراسری  آزمون  مهم ترین  واحدی   1۸0 آزمون  کرد: 
دانشکده  ارزیابی  و  داروسازی  دانشجویان  برای 
می باشد که تمامی عالقه مندان به رشته داروسازی 
می دانند با سنگین شدن رقابت در این رشته، برای 
رسیدن به هدفشان مسیر پرپیچ و خم و سنگینی را 
پیش رو دارند.وی گفت: دانشجویان برای موفقیت 
در این ازمون نیازمند عزمی راسخ و داشتن اطالعات 
جامع و دقیقی در خصوص رتبه و درصدهای قبولی 
رشته داروسازی هستند.رئیس دانشکده داروسازی 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان این که این 
موفقیت حاصل زحمات و حمایت های ارزنده روسا 
و معاونان دانشگاه به ویژه معاونان آموزشی از بدو 
علمی،  هیات  اعضای  کنون،  تا  دانشکده  تاسیس 
معاونت  حوزه  و  دانشکده  زحمتکش  کارکنان 
آموزشی و به خصوص دانشجویان پر تالش و فعال 
افراد نقش موثر  این  افزود: همه  ورودی ۹4 است 
و بسزایی در کسب این جایگاه داشته اند. شایان 
ذکر است خانم فاطمه خواجویی دانشجوی ورودی 
۹4 این دانشکده با کسب نمره 1۶۷ در کشور رتبه 

چهارم شدند.

۱۶۷ گواهینامه شناورهای ثبتی  در  
هرمزگان باطل شد

دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  دریایی  امور  معاون 
دریانوردی  گواهینامه   ۶۱۰ و  هزار  گفت:  هرمزگان 
شناوران  ثبت  و  بازرسی  اداره  سوی  از  سال ۹۹  در 
بنادر هرمزگان صادر شده است و در این مدت 1۶۷ 

گواهینامه شناورهای ثبتی نیز ابطال شده است.
با  مکی زاده«  جام جم  »اسماعیل  گزارش  به 
اشاره  به صدور هزار و ۶10 گواهینامه دریانوردی در 
سال ۹۹ از سوی اداره بازرسی و ثبت شناورهای این 
با  مدت  مقایسه  منظر  از  داشت:  اظهار  کل  اداره 
صدور  در  را  درصدی   1۳ افزایش  قبل  سال  مشابه 
در  کرد:  اضافه  وی  بودیم.  شاهد  گواهینامه ها 
به  نیز  ثبتی  شناورهای  گواهینامه  مدت  1۶۷  این 
امور  معاون  شد.  ابطال  شدن  ج  خار رده  از  دلیل 
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: 
از  پس  شده  ساخته  شناور   211 گذشته  سال  در 
شدند  ملی  ناوگان  وارد  ثبت  گواهینامه  دریافت 
که در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۳۷,5 درصد رشد 

را شاهد بودیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان از ثبت بیش از 7 میلیون تردد در جاده های 
استان هرمزگان خبر داد.

 یوسف عابدینی گفت: از 25 اسفند سال گذشته الی 15 فروردین سال جاری و از آغاز سفرهای 
نوروزی، 7 میلیون 884 و هزار و 110 تردد در محورهای مواصالتی در کل استان ثبت شده که 

این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 103/8درصد افزایش داشته است.عابدینی اظهار 
، در محورهای ورودی و خروجی های  آمار اخذ شده از دستگاه های تردد شمار کرد: بر اساس 
استان طی این ایام، قریب به 569 هزار خودرو به استان وارد و بیش از 581 هزار خودرو از استان 
 133/5 مجموع  در  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  نیز  آمار  این  که  است  شده  ج  خار

درصد افزایش داشته است. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان افزود: 
مرکز مدیریت راه های این اداره کل با دوربین های نظارت تصویری، سامانه های کنترل سرعت 
جاده ای و دستگاه های تردد شمار به محورهای استان نظارت دارد و تلفن گویای 141 به صورت 

24ساعته آماده پاسخگویی درخصوص وضعیت ترافیکی جاده ها است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان: 
ثبت بیش از ۷ میلیون تردد در جاده های استان هرمزگان

استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
قابلیت  و  تولیدی  عظیم  ظرفیت  با  گلخانه ها  گفت:  هرمزگان 
منحصربفرد صادراتی قادرند به اندازه صنایع بزرگ در استان اشتغال 

آفرینی کنند.
حمید رضا نصیری اظهار کرد: گلخانه های کشاورزی در استان هرمزگان 
حوزه  این  فعاالن  بلند  همت  و  اقلیمی  خاص  شرایط  واسطه  به 
که  برسند  استان  در  اشتغال  از  توجهی  قابل  سطح  به  توانسته اند 

نمونه آن را فقط در صنایع بزرگ می توان دید.
وی با بیان این که یک گلخانه قادر است به اندازه یک پاالیشگاه و یا 
واحد بزرگ فوالدی و صنعتی اشتغال ایجاد کند، عنوان داشت: توسعه 
گلخانه ها در هرمزگان می تواند مصرف آب را به شدت کاهش و میزان 
و  دهد  افزایش  آزاد  فضای  کشت  با  همسنجی  در  برابر   40 تا  را  تولید 
تا استقبال خوبی در دو سه سال اخیر به  همین دلیل موجب شده 
ایجاد و توسعه گلخانه ها در استان صورت گیرد و این در حالی است 

که کیفیت تولید گلخانه های ایران در منطقه ممتاز است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان ادامه 
هرمزگان  در  بزرگ  گلخانه های  تولیدی  محصول  بی نظیر  کیفیت  داد: 

اکنون فلفل دلمه ای  بازار بسیار خوب صادراتی شده و  ایجاد  موجب 
هرمزگان به یک محصول کلیدی در بازار روسیه تبدیل شده و ارزآوری 
قابل توجهی را نیز نصیب کشور ساخته است.نصیری خاطرنشان کرد: 
به ازای هر هکتار گلخانه 4 تا 5 نفر و به ازای هر هکتار محصول بدست 
آمده 2 نفر برای بسته بندی ایجاد اشتغال می شود و وقتی یک گلخانه 
10 هکتاری ساخته می شود برای بیش از 60 تا 70 نفر اشتغال مستقیم و 
به همین تعداد نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود و این اشتغال 
از نوع پایدار است.وی گفت: اکنون در بخش گلخانه ای به ازای هر  200تا 
300 میلیون تومان سرمایه گذاری یک شغل ایجاد می شود در حالی این 

رقم برای صنایع 2 میلیارد تومان است.
رتبه اول هرمزگان در صدور مجوز گلخانه در کشور

هرمزگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
برای  مجوز  صدور  زمینه  در  هرمزگان  استان  داشت:  بیان  همچنین 
هکتار   700 از  بیش  تاکنون  و  دارد  را  اول  رتبه  کشور  در  گلخانه  ایجاد 
گلخانه در استان ایجاد شده و مطالعات ایجاد گلخانه در دشت بارق، 
این  می توان  و  است  شدن  نهایی  حال  در  نیز   ... و  چلوگهره  شمیل، 
آباد به قطب تولید  به مانند منطقه شهدادی در حاجی  نیز  را  مناطق 

گلخانه ای بدل کرد.
نصیری در همین زمینه اضافه کرد: در سیریک و کهورستان نیز کارهای 
این  نیز  استان  شرق  در  و  شده  آغاز  گلخانه  ایجاد  زمینه  در  جدیدی 
سطح  بتوانیم  امیدواریم  و  است  پیشرفت  حال  در  خوبی  به  ظرفیت 

گلخانه های استان را به بیش از یک هزار هکتار برسانیم.
دارای  رودان  و  میناب  آباد،  حاجی  شهرستان های  اکنون  وی،  گفته  به 

بیشترین سطح گلخانه در استان هستند.
تجربه موفق صادرات به روسیه و کشورهای همسایه شمالی

بازاریابی  موضوع  به  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  نصیری 
محصوالت با کیفیت تولید شده در گلخانه های هرمزگان اشاره و بیان 
کرد: ایجاد گلخانه تحول ویژه ای در کشاورزی ایجاد کرده به طوری که 
می توان تا 04 برابر کشت در محیط باز از همان سطح محصول برداشت 
صادراتی  جاذبه های  که  است  اندازه ای  به  نیز  محصول  کیفیت  و  کرد 
بازارهای  بی نظیری دارد و اکنون گلخانه داران هرمزگان توانسته اند در 
ارز  و  بدرخشند  کشورمان  شمالی  همسایه  کشورهای  دیگر  و  روسیه 

حاصل از صادرات را نیز در توسعه همین بخش هزینه کنند.
در  گلخانه  هکتار   280 مجوز   97 سال  در  ساخت:  خاطرنشان  وی 
هکتار   800 از  بیش  به  میزان  این  اکنون  اما  بود  شده  صادر  هرمزگان 
واحدهای  توانسته اند  استان  گلخانه های  از  برخی  و  است  رسیده 
تخصصی مورد نیاز کار را نیز در مجاورت با گلخانه های خود نیز ایجاد 
کنند و ما اکنون در شهدادی از توابع حاجی آباد شاهد هستیم که یکی 
از واحدهای بزرگ گلخانه توانست سردخانه، جعبه سازی و نشاءسازی 
را نیز در مجاورت خود ایجاد کند که این بخش ها نیز هر کدام بیش از 

30 تا 40 اشتغال جدید ایجاد کرده است.
منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  نصیری  رضا  حمید 
با اشاره به اهمیت جهت گیری مراکز علمی  پایان  طبیعی هرمزگان در 
و دانشگاهی استان به سمت چنین مقوله های مهم و اشتغال زایی 
بر  مبنی  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  تأکیدات  به  توجه  با  خصوص  به 
تقویت تولید ملی، بیان کرد: استان هرمزگان دارای مواهبی ارزنده است 
بیابان های  همین  اما  کند  جلوه  محرومیت  به  اول  نگاه  در  شاید  که 
خشک و آفتاب سوزان و گرمای 8 ماه از سال یک موهبت است که اگر 
بتوانیم از آن به خوبی بهره  بگیریم، بدون شک قادر خواهیم بود تا از 

هر وجب این استان درآمدهای کالن ارزی نصیب کشور کنیم.

رئیس منابع طبیعی استان اعالم کرد:

هرمزگان رتبه اول صدور مجوز محصوالت  گلخانه ای در کشور

راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان  کل  مدیر 
حدفاصل  در  که  پروژه   این  اجرای  از  هدف  گفت: 
سمت  به  سیخوران  روستای  مواصالتی  محور 
و  عبور  امر  در  تسهیل  شد،  خواهد  اجرا  احمدی 
، افزایش ایمنی، رفاه کاربران جاده ای و کاهش  مرور

استهالک ماشین آالت است.
حمل  و  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با اشاره  و نقل جاده های هرمزگان؛ یوسف عابدنی 
به آغاز عملیات اجرایی پروژه روکش آسفالت قطعه 
و  سازی  ایمن  گفت:  احمدی   – سیاهو  محور  دوم 
کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  مذکور  محور  ترمیم 
دارد. قرار  و نقل جاده ای  راهداری و حمل  کل  اداره 
مسیر سیاهو – احمدی به طور مستمر مورد توجه آسفالت این مسیر اجرا شده است، افزود: بهسازی وی با اعالم این که در حال حاضر 5 کیلومتر از روکش 

قرار داشته و اجرای روکش آسفالت قطعه دوم آن به 
طول  20کیلومتر هم اکنون در دست اقدام می باشد.

استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
که  کیلومتری  ح 20  طر این  برای  داد:  ادامه  هرمزگان 
در حدفاصل محور مواصالتی روستای سیخوران به 
میلیارد   180 مبلغ  شد،  خواهد  اجرا  احمدی  سمت 

ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
کاهش  در  را  آسفالت  روکش  بازسازی  عابدینی 
در   

ً
خصوصا تصادفات  از  پیشگیری  و  تصادفات 

نقاط پر حادثه تاثیر گذار دانست و خاطرنشان کرد: 
و  عبور  امر  در  تسهیل  پروژه   این  اجرای  از  هدف 
، افزایش ایمنی، رفاه کاربران جاده ای و کاهش  مرور

استهالک ماشین آالت است.

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبر داد:

مدیر منطقه 6 خبر داد:
اولویت انتقال پایدار گاز

 به صنایع هرمزگان

انتقال   ، گاز انتقال  عملیات   ۶ منطقه  مدیر 
ترین  مهم  از  را  هرمزگان  صنایع  به  گاز  پایدار 
گفت:  و  کرد  اعالم  منطقه  این  اولویت های 
اینچ   10 شیر  تعویض  عملیات  ارتباط  این  در 
از ۷  کمتر  کارخانه فوالد هرمزگان در  انشعاب 
موفقیت  با  اردیبهشت  اول  هفته  در  ساعت 

انجام شد.
ع  اسر در  اقدام  این  کرد:  اعالم  عربلو  علیرضا 
از  شده  دریافت  گزارشات  به  توجه  با  و  وقت 
شرکت گاز استان هرمزگان نشستی در هنگام 
تعمیرات در CGS فوالد هرمزگان و لزوم تسریع 
کارخانه فوالد  اینچ   10 در ایمن سازی خط لوله 
 20 گاز  انتقال  لوله  خط  از  منشعب  هرمزگان 

اینچ کارخانه آلومینیوم المهدی انجام شد.
از  پس  جایگزین،  اینچ   10 شیر  داد:  ادامه  وی 
انجام تست های الزم و در زمان قطع گاز جهت 
مرکز  تعمیرات  تیم  توسط  اسکرابر  نصب 
بهره برداری خطوط لوله بندرعباس با یک گروه 

عملیاتی و کمتر از ۷ ساعت تعویض شد.
 ، گاز انتقال  عملیات   ۶ منطقه  مدیر  گفته  به 
گاز  وظیفه   ، گاز انتقال  اینچ   10 انشعاب  خط 
هرمزگان  فوالد  صنعتی  مجتمع  به  رسانی 
واقع در غرب استان هرمزگان را بر عهده دارد 
بنابراین کاهش زمان قطع گاز برای آن مجتمع 
است.عربلو  بوده  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
ریزی دقیق،  برنامه  و  با هماهنگی  کرد:  اضافه 
ایمنی  مسائل  کامل  رعایت  با  تعمیرات  این 
خطوط  بهره برداری  مرکز  کارکنان  همکاری  با  و 
لوله بندرعباس واحد معاونت عملیات خطوط 
، امور بازرسی  لوله، واحدهای شیرهای خودکار
عامل،  غیر  پدافند  و   HSE دیسپچینگ،  فنی، 
حمل و نقل و خدمات اجتماعی و رفاهی واحد 

منابع انسانی با موفقیت به پایان رسید.

هرمزگان  بازرگانی  اتاق  پشتیبانی  مسئول 
به  بازرگانی  اتاق  کمک های  ادامه  در  گفت: 
ستاد پیشگیری از ویروس کرونا این استان، 
امروز 04 کپسول اکسیژن اهدایی از سوی این 

اتاق روانه مراکز درمانی هرمزگان شد.
بازرگانی  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به   
خبر  بیان  با  انصاری  محمدعلی  بندرعباس، 
که  فعلی  وضعیت  در  داشت:  اظهار  بادا 
کپسول  کمبود  با  استان  بیمارستان های 
بازرگانی  اتاق  هستند  مواجه  اکسپژن 
 40 توانست  وقفه  بی  تالش  با  بندرعباس 
ریال تهیه و در  600 میلیون  ارزش  به  کپسول 
قرار  کرونا  از  پیشگیری  مرکزی  ستاد  اختیار 

دهد. 
وی افزود: بیشتر از یک سال از شیوع ویروس 
مدت  این  در  و  می گذرد  کشور  در  کرونا 
شد  وارد  کشور  مردم  به  فراوانی  سختی های 
و در این بین تالش بخش خصوصی در کنار 
تجهیزات  تامین  بحث  در  دیگر  بخش های 

مورد نیاز بیمارستان ها ستودنی بود.
اتاق  کمک های  که  این  بیان  با  انصاری   
بازرگانی هرمزگان به ستاد مرکزی از پیشگیری 
بیان  دارد،  ادامه  همچنان  استان  در  کرونا 
در  اقتصادی  فعاالن  حمایت  با  اتاق  داشت: 
بیمارستان های  نیاز  مورد  اقالم  مدت  این 
از  برخی  تهیه  گاها  که  کرده  تامین  را  استان 
این اقالم بسیار سخت بوده که با رایزنی های 
کمترین  در  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  رئیس 

زمان ممکن تهیه و توزیع شده است.
بازرگانی  اتاق  کمک های  کرد:  اظهار  وی   
مراکز  از  پیشتیبانی  با  ارتباط  در  هرمزگان 
امید  و  دارد  ادامه  همچنان  استان  درمانی 
از  و  کنترل  کشورمان  در  بیماری  این  است 

بین برود.

گروه  نخستین  دوم  رتبه  کسب 
دانشجویان دانشکده داروسازی 

در بندرعباس

اهدای 40 کپسول اکسیژن 
به بیمارستان های هرمزگان 

 عملیات اجرایی روکش آسفالت قطعه دوم محور 
سیاهو – احمدی
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

اجتماعی
اقتصادی

منفی  و  مــثــبــت  پـــیـــامـــد هـــای 
نــاحــیــه  در  ــازی  ــ ــج ــ م آمـــــــوزش 

2بندرعباس

مزایا: در حال حاضر که تقریبا کل فرآیند آموزش 
به خانه محدود شده عدم تجمع افراد در حین 
آموزش و به دور از بیماری منحوس می باشد هر 
چند که هیچ چیز جای آموزش در کالس درس و 

در فضای مدرسه را نمی گیرد .
به  می توان  آموزش  نوع  این  دیگر  محاسن  از 
 
ً
عدم حضور به موقع در مدرسه اشاره کرد و گاها
خیلی  باید  آموز  دانش  مسافت  بعد  علت  به 
تا بتواند به موقع به  از خواب بیدار می شد  زود 
به  استرس  خود  این  و  برسد  مدرسه  سرویس 
تمرکز  و  انرژی مفید  از  کلی   

ً
همراه داشت ضمنا

دانش آموز در این رفت و آمدها از بین می رفت 
و خستگی زیادی به همراه داشت .

و اّما معایب آموزش مجازی که به مراتب بیشتر 
از محاسن آن می باشد. 

عدم  مجازی  آموزش  منفی  پیامدهای  از  یکی 
که  آموز  دانش  و  معلم  کالمی  و  چشمی  ارتباط 

خود نقش مهمی در یادگیری دارد.
و  بازی  به  بچه ها  تفریح  زنگ  در  این  از  قبل  تا 
هم  از  درس  کالس  در  و  می پرداختند  شادی 

کمک می گرفتند.
حال در این شرایط که یادگیری و همه فرآیند های 
والدین  باید  شده  معطوف  خانه  به  مدرسه 
ارتباط بیشتری با فرزندان داشته باشند و زمان 
بیشتری را به آن ها اختصاص دهند در حالی که 
مشکالت زندگی باعث می شود که گاها والدین 
به این مهم توجه نداشته باشند و سرگرم کارها 

و مشغله های فکری خویش باشند.
که  بندرعباس  از  مناطقی  در  مطالعاتی  طی 
والدین شغل و در آمد خاصی ندارند یا صیادان 
هم  عاطفی  و  مالی  مشکالت  و  هستند  فصلی 
خانه ها  از  بسیاری  بسا  چه  شده  علت  بر  مزید 
آرامش و آسایش الزم ندارد و محل دعوا و مرافه 
دانش  فیزیکی  حضور  عدم  و  است  خانوادگی 
آموزان در مدرسه و دیدار دوستان و مشکالت 
شدن  منزوی  اصلی  علت  خانواده  در  مضاعف 
آن ها شده که بزرگترین مشکل آموزش مجازی 

محسوب می شود 
از  محرومیت  مجازی  آموزش  دیگر  مشکالت  از 
که  است  آزمایشگاه  و  علمی  و  آموزشی  کارگاه 
و  ندارد  بهمراه  را  کتاب  مسائل  عملی  آموزش 

این خود مشکل آموزشی بزرگی است.
محدود شدن روابط بچه ها با افراد مختلف اعم 
فضای  در  همکالسی  معلم،  معاون،   ، مدیر از 
باعث  تعلیم،  کنار  در  تربیت  نبودن  و  مجازی 
و  استرس  افزایش  و  نفس  به  اعتماد  کاهش 

انزوا خواهد شد 
و  کم  زمان  مجازی  آموزش  دیگر  مهم  مشکل 
حجم زیاد مطالب کتب درسی است هر چند که 
معلمان عزیز تا جایی که امکان دارد به سواالت 
آموزان در فضای مجازی پاسخ می دهند  دانش 
کمبود وقت و حجیم بودن مطالب درسی  ولی 
خوبی  به  که  می گیرد  معلم  از  را  فرصت  این 
برقرار  ارتباط  آموزان  دانش  تک  تک  با  بتواند 

کند .
کدام  هر  والدین  و  دانش آموزان  معلمان، 
از  دارند،برآیندها  گالیه ای  مجازی  آموزش  از 
 )) آموزان  دانش  اجتماعی  شبکه   (( فعالیت 
مثبت نیست ،به نظر می رسد ))شاد(( تا رضایت 

همگانی همچنان فاصله دارد.
کاربرهای این پیام رسان افزایش یافته و در پی 

آن سرعت شبکه و اینترنت پایین می آید.
می کنند،  استفاده  خانگی  ثابت  اینترنت  اکثرا 
وصلی  و  قطع  با  خانگی  اینترنت  متاسفانه 
که  امر موجب می شود  این  و  روبروست  زیادی 
بارهادانش  شود،  زیاد  آموز  دانش  در  استرس 
مانده  جا  کالس  از  من  که  می گیرد  تماس  آموز 
به  نکرده ام،  دریافت  را  مطالب  و  مباحث  ام، 
 )) شاد   (( شبکه  در  که  را  آزمونی  مثال  طور 
وقتی  می کنیم،  تعیین  آن  برای  زمان  و  برگزار 
اما  را ببندیم،  گروه  باید  پایان می رسد، ما  که به 
هنوز  که  این  دلیل  به  آموزان  دانش  از  برخی 
بعد  کنند،  ارسال  را  خود  تکالیف  نتوانسته اند 
از  را  تکالیف  و  مطالب  این  تازه  کالس  پایان  از 
طریق )) چت شخصی (( برای ما ارسال می کنند. 
کاربرهای این پیام رسان افزایش یافته و در پی 

آن سرعت شبکه و اینترنت پایین آمده است.

خبر

رشد بیش از 18 درصدی مصرف گاز در هرمزگان
مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان از رشد بیش از 18 درصدی مصرف گاز 

در هرمزگان درسال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 98 خبرداد.
مصرف  میزان  حمزوی،  فواد  ایران،  گاز  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزاش  به 
گاز طبیعی در سال 99 در این استان را 7 میلیارد و 683 میلیون و 355 هزار 
متر مکعب اعالم کرد و افزود: این میزان مصرف گاز در سال گذشته به مدت 

مشابه سال 98، بیش از  18درصد رشد داشته است.
 41 از  بیش  با  نیروگاه ها  مصارف  مصرفی،  گاز  مقدار  این  از  اظهارکرد  وی، 
درصد،خانگی با 23.4 درصد، CNGبا  3.3درصد و صنعتی با 0/5 رشد به نسبت 

سال ،98 همراه بوده است.
حمزوی بیان کرد: یکی از دالیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی در سال 

گذشته، گازرسانی به شهر رودان و  16روستای شهرستان پارسیان بوده که از 
این نعمت خدادادی برخوردارشده اند.مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان 
در  روزی  شبانه  صورت  به  و  کامل  آمادگی  با  گاز  شرکت  کارکنان  کرد:  اظهار 
، امکان بهره مندی پایدار از این  تالشند تا با مدیریت صحیح و بهینه توزیع گاز

نعمت الهی را برای همه مشترکین استان فراهم کنند.

رئیس خانه معدن هرمزگان با اشاره به تعریف از معارضان محلی 
از  مجاز  غیر  برداشت  که  هستند  کسانی  محلی  معارضان  گفت: 
معادن می کنند، کسانی هستند که به خود اجازه می دهند گستاخانه 
مقابل نیروی محترم و جانفدای انتظامی و هم نوعان خود و برادران 
خود و کارگران بومی شاغل در آن معدن دست به اقدام مسلحانه 
بزنند، کسانی هستند که حاضرند امکانات یک سرمایه گذار معدنی 
را تخریب و به آتش بکشند و تهدید و ارعاب کنند و پیامد خروج 

سرمایه ها را دنبال می کنند.
مهدی روئین اهلی در گفت و گو با جام جم گفت: معادن انفال بوده 
و دارایی ملی و معدنکار برای دوره ای خاص از آن بهره برداری می کند 
و به نوعی مستاجر دولت است و شایسته است که مالک به عنوان 

دولت از مستاجر خود حمایت کند.
و  زدایی ها  مانع  تولید،  نام  به  امسال  شدن  داد:مزین  ادامه  وی 
پشتیبانی ها توسط مقام معظم رهبری را یادآور می شوم و معارضات 
راه فعالیت معدنی است و امیدوارم  بر سر  محلی یک مانع جدی 
بتوانیم با امتثال به دغدغه های مقام معظم رهبری انقالب این مانع 

را از سر راه بهره برداران محترم برداریم.
در  احمدی  کوهشاه  مثل  منطقه ای  که  این  بیان  با  اهلی  رویین 
شهرستان حاجی آباد هرمزگان که در اکثر قریب به اتفاق جلسات 
ذکر نام کوهشاه احمدی از زبان استاندار استان و همچنین ریاست 
سازمان صمت استان شنیده ایم افزود: همه تاکید مسئوالن  بر 

ایجاد رونق و تحرک در آن منطقه بوده است.
و ی اظهار کرد: این مناطق نتوانسته اند پیشرفت کنند و به عبارتی 
کمتر توسعه یافته اند و محروم و دولت موظف به جبران این عقب 

ماندگی است.
رئیس خانه معدن هرمزگان با بیان این که باید در اندیشه پیشرفت 
به پیشرفت  لذا هم  کرد:  محلی مناطق دور دست باشیم، اضافه 
برای  را  گذاران  سرمایه  هم  و  کنیم  فکر  دوردست  مناطق  محلی 

استفاده بهینه از منابع خدادادی تشویق نماییم.
در  بر استخراج مواد معدنی،  که شخصی حاضر است مبتنی  حال 
آوردباید  این مناطق سرمایه گذاری کند و رشد و توسعه به همراه 
فرصت را مغتنم شمرد واز سرمایه گذاران در این بخش استقبال 
کرد. رئیس خانه معدن هرمزگان در ادامه به راهکار برای تشخیص 
کردن  حل  گفت:راهکار  و  پرداخت  مردم  و  محلی  معارضان  میان 

مشکالت در بخش تعارضات بین معدنی ها و افراد مخل که، قانون 
مالحظات  محترم  مجلس  و  دولت  و  شود  اعمال  دقیق  و  صریح 
موردی را همچون نزدیکی به برگزاری انتخابات که الحمدهلل ما سالی 
یک انتخابات داریم کنار بگذارند و به عنوان پشتوانه محکم قانونی 
که خود وضع کرده اند ظهور و بروز نمایند و آن گاه مطمئن باشیم 
بر فعالیت معدنکاری وجود نخواهد  افراد مخل  از مداخله  خبری 

داشت.
وی بااشاره به تبصره 2 و 3 ماده 19 قانون معادن بیان کرد: بر اساس 
در  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  تصرف  هرگونه  قانونی"  ماده  این 
محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع 
نیروی  موارد  این  ودر  می شود  محسوب  عدوانی  قضایی،تصرف 
انتضامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت 
صنعت،معدن و تجارت بالفاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت 

اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نمایند. او افزود: 
عملیات  مانع  که  نحوی  به  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  مزاحمت 
معدنی شود، جرم تلقی و مجرم با جبران خسارت به حبس از یک 
تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل 2برابر خسارت وارده 

محکوم می شود."
از  هدف  و  معادن  قانون  ماده 12  به  توجه  با  ادامه  در  اهلی  روئین 
حقوق  حفظ  برای  شورا  این  گفت:  معادن  عالی  شورای  تشکیل 
ایجاد  همچنین  و  معدنی  فعالیت های  پروانه  دارندگان  و  دولت 
امنیت سرمایه گذاری در این بخش تشکیل می گردد که مبتنی بر 
صراحت قانون فوق در ترکیب شورای معادن استان ها، نمایندگان 

محترم دادگستری و نیروی محترم انتظامی، شرف حضور دارند.
اودر بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دولت و مجلس بیان 
حمایت  در  محترم  مجلس  و  دولت  است  شایسته  بنابراین  کرد: 

تمام قد خود از سرمایه گذاران معدنی با جدیت تمام اقدام نموده 
و  نجیب  و  شریف  مردم  از  حمایت  این  با  که  باشند  مطمئن  و 
زحمتکشان در قالب ایجاد اشتغال در مناطق محروم و دور افتاده 

کشور حمایت کرده اند .
به گفته وی اگر با قوت در کنار این سرمایه گذاران ماندیم به پشتوانه 
نفر و  را به70  آن معدن اشتغالزایی 20نفره شان  شما می توانند در 

باالتر برساند و دعای خیر آن  70نفر بدرقه راه ماست.
روئین اهلی ادامه داد: در مقابل هم اطمینان داشته باشیم اگر در 
کنار بهره برداران معدنی و تقویت دادگستری محترم و نیروی محترم 
انتظامی در تامین امنیت سرمایه گذاری نماندیم بر رشد اقلیتی که 
حضور نیروی انتظامی را در آن منطقه مانعی بر سر راه فعالیت های 
کاذب و مجرمانه و غیر قانونی خود همچون برداشت غیر مجاز از 

معادن می دانند کمک کرده ایم.
با  گفته های خویش  پایانی  رئیس خانه معدن هرمزگان در بخش 
تاکید بر این که دولت نقش به سزایی در ایجاد فضایی در ارتباط 
 22 ماده  طبق  بر  داشت:  اظهار  محلی  معارضان  فعالیت  مانع  با 
قانون معادن باید از طرف دولت محترم مردم شریف را توجیه کرد 

و روشنگری انجام داد.
وی گفت با توجه به این که  مجوز بهره برداری از ماده معدنی موجود 
در محیط زیست از طرف دولت به فرد یا شرکت بهره بردار داده شده 
است افزود: از نظر قانون، مالکیت معادن مربوط به دولت است 
و حتی وجود معدن در یک زمین کشاورزی و ملکی اشخاص برای 

مالک زمین حقی در بهره برداری ماده معدنی ایجاد نمی کند.
نمی  محسوب  معارضان  بومی  و  محلی  مردم  گفت:  پایان  در  او 
فعالیت  و  هستند  معدنکاران  همکار  نوعی  به  انها  بلکه  شوند 
معدنی به حضور همکاران محلی نیازمند است در غیر این صورت 
مخالن  و  فی االرض  مفسدین  و  معارضان  و  ضارب  تکلیف  قانون 
نظم و امنیت عمومی جامعه را مشخص کرده است و مجازات های 

سنگینی در حد اعدام برای آن ها پیش بینی شده است.

رئیس خانه معدن هرمزگان:

مرز بین معارضان و مردم را بشناسیم

دوشنبه  2۰ اردیبهشت  ۱4۰۰  شماره 5۹34

ح توسعه ای در این منطقه عظیم اقتصادی خبر داد و افزود:  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از اجرای 12 طر
ح ها که در مرحله ساخت و نصب تجهیزات قرار دارند، بیش از هزار و 500 فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. با تکمیل این طر

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، »حسن خلج طهرانی« ایجاد زیرساخت های مناسب را سبب 
ح توسعه ای در  ح های توسعه ای دانست و گفت: هم اکنون 12 طر جذب سرمایه گذار جدید و افزایش میل سرمایه گذاران فعلی برای انجام طر

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در حال اجراست.
ح ها را سبب اشتغال زایی گسترده در منطقه و به تبع آن ایجاد رونق اقتصادی در جنوب کشور خواند و افزود: بیش از  وی تکمیل این طر
1500فرصت شغلی جدید در انتظار جوانان ایرانی به ویژه جوانان کوشای هرمزگان قرار دارد و امیدوارم به سهم خود بتوانیم به توسعه اقتصادی 

خ بیکاری در استان کمک کنیم. و کاهش نر
ح ها بیان داشت: افزوده شدن 2.5 میلیون تن به ظرفیت  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در تشریح اجمالی نتایج اجرای این طر
گنده سازی، 3.4 میلیون تن بریکت آهن اسفنجی،  1.5میلیون تن شش فوالدی،  36هزار تن حالل های نفتی، یک و نیم میلیون تن قیر و 41 

هزار تن فرومنگنز می تواند جهشی چشمگیر در این میزان تولیدات این منطقه عظیم اقتصادی باشد.
ح را یک هزار و  367میلیون دالر عنوان کرد و گفت: مناطق ویژه  وی در پایان میزان تقریبی سرمایه گذاری صورت گرفته برای اجرای این 12 طر
اقتصادی دارای مزایای متعدد برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هستند و امیدوارم در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« در عمل 

بتوانیم منویات مقام معظم رهبری را اجرایی کنیم.

ایجاد 1500فرصت شغلی جدید در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

تبریک  ضمن  پیامی،  صدور  با  هرمزگان  استاندار 
زحمات  از  کارگر،  هفته  فرارسیدن  گرامیداشت  و 
کارگران پرتالش به ویژه در استان هرمزگان، تشکر 

و قدردانی کرد.
رشد،  سوی  به  جامعه  حرکت  بازوان  کارگران 
از  عظیمی  بخش  و  می باشند  شکوفایی  و  تعالی 
اقتصادی  مسیر  در  شده  حاصل  پیشرفت های 
جامعه  قشر  این  مجاهدت  و  ایثار  برکت  به  کشور 
است و هر جامعه ای که از فرصت اندیشه و بازوی 
هنرمند کارگران استفاده بهتری نماید، به توسعه و 

پیشرفت بیشتری دست خواهد یافت.
بی شک یکی از مهم ترین رسالت های جامعه شریف 
آمیزه ای از علم، عمل و پایداری هستند،  کارگری که 
خوداتکائی  به  دستیابی  منظور  به  وقفه  بی  تالش 
دستاورد های  به  رسیدن  و  کنونی  شرایط  در  کشور 
که  است.کارگرانی  مقاومتی  اقتصاد  زمینه  در  جامع 
در طول مبارزه ملت ایران با رژیم ستم شاهی، دوران 
مختلف  عرصه های  و  مقدس  دفاع  سال  هشت 
سازندگی، نقش به سزایی داشته اند و در دست یابی 
به اهداف واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
نیز سهم عمده ای ایفا نموده و امروز نیز در راستای 

تحقق منویات مقام معظم رهبری، کمر همت بسته 
اند و حتی اکنون که شیوع بیماری منحوس کرونا، 
فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده، کارگران 
دچار  کشور  و  متوقف  تولید  چرخ  نداده اند  اجازه 
این  تالش های  اهمیت  نیز  امر  این  و  شود  کمبود 
قشر بزرگ و ایثارگری آنان را بیش از پیش به نمایش 
گذاشته است.رونق فضای کسب و کار، تولید، ایجاد 
اشتغال پایدار، صیانت از نیروی کار و امنیت شغلی 
باید  که دولت و ملت  کارگران مسأله مهمی است 
همدالنه و همکارانه در کنار یکدیگر برای تحقق این 
امر تالش کنند.اینجانب ضمن ارج نهادن به زحمات 
هفته  فرارسیدن  اقتصادی،  جهاد  عرصه  تالشگران 
هرمزگان  استان  کارگری  پرتالش  جامعه  به  را  کارگر 
که با تالش شبانه روزی خود زمینه توسعه و آبادانی 
همه جانبه را فراهم می نمایند، تبریک عرض نموده 
و امیدوارم در راستای سیاست ها و فضای سازنده 
ایجاد شده با تالش این سربازان عرصه کار و تالش، 
گام های بزرگ دیگری در راه توسعه، رونق، پیشرفت و 
کسب دستاوردهای عظیم اقتصادی برای ملت بزرگ 

ایران اسالمی برداشته شود.
فریدون همتی - اســتانـدار هــرمــزگان

پیام استاندار هرمزگان به مناسبت هفته کارگر
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صاحب امتیاز :      
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                         

 سرپرست استان هرمزگان : حامد شکوهی
 تحریریه شهرستانها:    ۰2۱-442335۱۱

 د  فتر سرپرستی  استان هرمزگان :  ۰۷۶-33۶۷5224 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

، مــــــرا به خانقه منزل ده اى پیـــر
خ دوست، مراد دل ده از یـــاد ر

حاصل نشد از مدرسه، جز دورى یار 
جانا مددى به عمر بی حاصل ده
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امام خمینی )ره(

مدیرکل ارشاد اسالمی هرمزگان:
خلیج فارس بارنداز فرهنگ

صلح، دوستی و مودت است 

به  فارس  خلیج  مرکز  سیمای  و  صدا  رادیو  در 
فارس  خلیج  ملی  روز  گرامیداشت  مناسبت 

حضور یافت.
و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
زرکانی  کمالی  ،رضا  هرمزگان  اسالمی  ارشاد 
روز  این  تبریک  ضمن  رادیویی  برنامه  این  در 
هرمزگانی ها  ویژه  به  ایران  شریف  مردم  به 
گفت:خلیج فارس بارانداز مودت،دوستی،صلح 
به  زیبایی  و  عشق  کننده  صادر  و  آرامش  و 

اقصی نقاط جهان بوده است.
هفته  فعالیت های  تشریح  به  ادامه  در  وی 
پرداخت  فارس  خلیج  ملی  روز  و  هرمزگان 
محدودیت های  علت  به  داشت:  بیان  و 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  کرونایی 
،برنامه ها در بستر فضای مجازی،صدا و سیما 
و  شد  برگزار  رسانه ها  و  مجازی  ،تلویزیون های 
از  بیش  روزانه  اردیبهشت  دهم  الی  چهارم  از 
رسوم،  آداب،  شامل  که  زنده  برنامه  ساعت   8
،پژوهشگران،نویسن مفاخر معرفی  موسیقی، 

صنایع  حوزه  در  مجازی  دگان،نمایشگاه های 
با  و...  لباس،خوشنویسی،عکس  و  دستی،مد 
 همکاری هنرمندان تولید و بصورت زنده پخش

 شد.

امتداد  فارس  خلیج  ملی  روز 
دیرپای  تمدن  و  تاریخی  هویت 

ایران زمین

و  تاریخی  هویت  امتداد  فارس  خلیج  ملی  روز 
بر  که  تمدنی  است،  زمین  ایران  دیرپای  تمدن 
شالوده مستحکم فرهنگ و هنر بنیان نهاده 
آن  فارس  همیشه  نیلگون  خلیج  تا  شده 
غیرقابل انکارترین سند هویتی در جهان باشد.

کرانه های این مرز نیلگون از شمال تا جنوب و 
از شرق تا غرب متاثر از فرهنگ عمیق و اصیل 
برخاسته از این خطه است، اشتراکات فرهنگی 
عرصه های  تا  ستد  و  داد  و  تجارت  در  بسیار 
حوزه  و  موسیقی  تا  معماری  از  هنر  متنوع 
گردشگری و خوراک و پوشاک شواهدی براین 

واقعیت هستند.
تنگه  ارزشمند  و  برجسته  وجه  میان  این  در 
و  فرهنگی  زیست  فارس،  خلیج  و  هرمز 
هنرمندانه مردمان این دیار است که با قدرت 
راهبردی و اندیشه مرزداری ایشان عجین شده 
و  تر  باشکوه  را  تمدنی  دیرپای  جلوه های  تا 
نمودهای تازه آن را غنی تر به نمایش گذاشته 

و به جهانیان عرضه کنند.
 ، اقتدار  ، افتخار روز  فارس  خلیج  ملی  روز   
امسال  و  است  ایرانیان  میمنت  و  شادابی 
پیشوازی این روز خجسته را با هفته هرمزگان 
گزاره ها و رخدادهایی  گرفت،  باید  به فال نیک 
و  پویاتر  را  مردمی  افزایی  هم  و  همدلی  که 

فرهنگ عمومی را بالنده تر می کند
ناپذیر  خستگی  تالش  و  بزرگ  خداوند  یاری  به 
روزهای  ایرانی،  دانشمندان  و  درمان  کادر 
خوش تندرستی و آرامش را در آینده ای نزدیک 

امیدواریم تا دوباره گردهم آییم.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   - صالحی  عباس  سید 

اسالمی - دهم اردیبهشت۱4۰۰

خبر

دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان به عنوان بزرگ ترین مجموعه 
و  علمی  هیات  جمعیت  از  نیمی  داشتن  با  استان  عالی  آموزش 
 19 از  را  خود  فعالیت  هرمزگان  استان  دانشگاه های  دانشجویان 
فروردین 1363 آغاز کرد و این روند بدون هیچ تغییری تا سال 1368 
ادامه یافت و بعد از انتصاب شهریار مشیری، در این سال، حرکت 
رو به رشد دانشگاه آغاز و با افزایش رشته ها و جمعیت دانشجویی 
آموزشی، پژوهشی، عمرانی و... رشد  و فراهم شدن بسترهای الزم 
چشمگیر این دانشگاه سرعت گرفت و بعد از 4 دهه فعالیت امروز 
را  آموزشی  خدمات  بیشترین  که  دارد  را  این  افتخار  آزاد  دانشگاه 
کارکنان،  کرده است و حدود 75 درصد  ارائه  به بومیان این استان 
آموختگان این  ... دانش  مدیران و مسئوالن سازمان ها، نهادها و 

مجموعه بزرگ هستند.
مدیریت جدید این دانشگاه را در استان هرمزگان را دکتر احسان 
، جوان  کامرانی به عهده دارد که به عنوان یک نیروی جهادی متفکر
و کاردان که با اندیشه ای بکر و توانمند در صدد رشد و توسعه این 
عهده  به  را  آنم  هدایت  سکان  است  هرمزگان  استان  در  دانشگاه 

گرفته است .
که در ادامه برخی از نظرات و برنامه های ایشان را در راستای رشد و 
را در مصاحبه با وی  آن  توسعه این دانشگاه و اهداف بلند مدت 
سراسر  در  مرکز  و  واحد   18 بودن  دارا  با  دانشگاه  این  می خوانیم: 
استان هرمزگان در حال فعالیت و خدمت رسانی به جامعه است 
و توانسته با درک شرایط مردم، اهداف پیش رو را متناسب با نیاز 
این  از  بخشی  ادامه  در  که  نماید  پشتیبانی  و  تدوین  هرمنطقه 

فعالیت ها را از زبان رئیس این واحد دانشگاهی می خوانید.
دکتر احسان کامرانی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان 
با تاکید بر نقش نیروی انسانی متخصص و تربیت آن برای پیشرفت 
یک  موفقیت  دارد،  اعتقاد  هرمزگان  استان  جانبه  همه  توسعه  و 
دستگاه زمانی رقم می خورد که مجموعه کارکنان آن در کمال امنیت 
که ما  نمایند  انجام وظیفه  و بدون دغدغه  کافی  با درآمدی  شغلی 
در  راستا  این  در  الزم  پیگیری های  با  آزاد  دانشگاه  در  کردیم  سعی 

را  موثری  قدم های  کارکنان  و  علمی  هیات  اعضای  حال  رفاه  جهت 
برداریم .

اسالمی  آزاد  دانشگاه  شد،  یادـآور  علمی  بزرگ  شخصیت  این 
دانشگاهی برخاسته از درون مردم است و مردم حق دارند به عنوان 
صاحبان اصلی این دانشگاه در آن نقش داشته باشند و سعی ما 
نیز آن است تا بتوانیم با نگاه مطلوب به جامعه، به همه مشکالت 
جامعه ورود کنیم و با کادری مجرب و متخصص در کنار مردم به ارتقا 
به سمت توسعه  برای حرکت  را  بپردازیم و جامعه  رو  موانع پیش 
هموار سازیم .وی با اشاره به این که انقالب اسالمی راه پیشرفت و 
توسعه را کامال ریل گذاری نموده و باید با همت همه دانشگاهیان 
این راه استمرار داشته باشد گفت: راه انقالب، همواره برای حرکت 
مجموعه  به عنوان  باید  که  ماییم  این  و  است  روشن  و  واضح 
تحقق  برای  شده  مهندسی  استراتژی  و  برنامه ریزی  با  دانشگاه 
اهداف انقالب و تعالی ارزش های دینی و اسالمی در کنار آموزش و 
پژوهش کوشش کنیم و با برنامه ریزی مدون و مستمر این حرکت 

را استمرار بخشیم.
همدلی،  ایجاد  بندرعباس؛  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
همگامی و همراهی را در کنار وحدت و انسجام و حرکت در مسیر 
انجام امور  را رمز موفقیت در  آرا  از تشتت  تشریک مساعی و دوری 
دانست و گفت: سعی داریم تا در مسیر پیش رو با دلسوزی بیشتر 
برای جامعه دانشگاهی خالصانه خدمت کنیم و بتوانیم در کنار این 
خ رونق اقتصادی را در کشور نیز بهتر از گذشته  خدمت رسانی، چر
به حرکت درآوریم. پروفسورکامرانی دانشگاه آزاد اسالمی را مؤسسه 
و  مشکالت  حل  راستای  در  مردم  پشتوانه  به  که  خواند  مردم نهاد 
معضالت جامعه به ثمر نشسته و با توانمندی های که در خود دارد 
می تواند راهگشای بسیاری از این مشکالت باشد و دروازه های ترقی 

و پیشرفت را به روی جامعه بگشاید.
وی با خطاب قراردادن دانشجویان دانشگاه گفت: دانشجویان باید 
بدانند که سرمایه های ذی قیمت و آینده ساز کشور هستند و برای 
و  باید تالش  از پلشتی ها  و دور  به جامعه ای توسعه یافته  رسیدن 
کوشش را سرلوحه کار خود قرار دهند و با آموزش مهارت های الزم 
بیش  کنونی  شرایط  در  کشور  زیرا  باشند؛  کشور  سازندگی  فکر  به 
اندیشه جوانان مؤمن، متعهد و مهارت محور  و  به فکر  گذشته  از 
بر  را  خود  حرکت  مسیر  دانشجویان،  همه  است  الزم  و  دارد  نیاز 
شعار تولید منطبق کنید و مسئوالن موظفند در این راستا، آنان را 

پشتیبانی و موانع را از پیش رویشان بردارند.
رشته های  تا  برانیم  آموزش  حوزه  در  افزود  کامرانی  احسان  دکتر 
مختلفی را در سراسر استان با توجه به نیاز و پتانسیل هر منطقه 
رشته های  راه اندازی  با  بندرعباس  در  مثال  برای  دهیم  افزایش 
حقوق، روانشناسی و تربیت بدنی در مقطع کارشناسی و رشته های 
نیز  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  کشاورزی  و  مکانیک  حسابداری، 
برخی رشته های دکتری با توجه به ظرفیت اعضای هیات علمی که 
داریم این مهم را دنبال می کنیم و امیدواریم برای مهر 1400 بتوانیم 

در این رشته ها پذیرش دانشجو داشته باشیم.
سواحل  روی  پیش  توسعه  به  توجه  با  استان  شرق  در  افزود:  وی 
مکران به دنبال تقویت واحدهای دانشگاهی خود در حوزه مهارت 
محور و کارآفرین محور هستیم و سعی خواهیم کرد تا با شناسایی 

نیازهای صنعت و توسعه سواحل مکران همگام و همراه شویم و با 
پرورش جوانان بومی و ماندگار در منطقه قدمی برای ایجاد اشتغال 

و توسعه منطق برداریم .
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان،با تاکید بر مهارت آموزی 
و خروج از آموزش صرف افزود: ایجاد مدارس مهارت محور در کنار 
خوبی  گشایی  راه  می تواند  مهارتی  آموزشکده  و  دانشکده  توسعه 
استان  غرب  در  و...  گاز  نفت،  فوالد،  بزرگ  صنایع  وجود  باشدکه 
چشم  در  را  خاصی  موقعیت  مکران  سواحل  توسعه  همچنین  و 
مدارس،  این  ایجاد  که  است  نموده  ترسیم  دانشگاه  این  انداز 
دانشکده ها و آموزشکده ها همراه و هم جهت با رشد این مناطق 
ج از  می تواند نیروی مورد نیاز منطقه را تامین و از ورود نیروهای خار

استان جلوگیری نماید .
به ویژه  و  رشته ها  توسعه  و  ایجاد  برای  است  الزم  افزود:  وی 
آسیب شناسی،  ازجمله  اقداماتی  میان رشته ای  و  بین  رشته های 
میان رشته ای  پژوهشی  فعالیت های  محدودیت های  و  موانع  رفع 
بومی  به صورت  می تواند  دانشگاه  حد  در  آسیب شناسی  این  که 
انجام شود، توسعه و بهسازی مدرسان گروه های آموزشی با نگرش 
مشترک  برنامه های  و  رشته ها  فعالیت ها،  توسعه  و  میان رشته ای 
بین رشته ای بین گروه ها، دانشکده ها و واحدهای دانشگاهی انجام 
راه اندازی  کرد:  اضافه  هرمزگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شود.رئیس 
، توسعه  حداقل یک دانشکده موضوعی و یک دانشکده علم محور
رویکرد  از  برخورداری  و  دوره ای  همایش های  و  کارگاه ها  انجمن ها، 
سایر  در  دانشگاه  عملکرد  کیفی  ارتقای  و  نوآورانه  نگاه  کارآفرینی، 
ایجاد و توسعه  باید برای  اولیه است که  از دیگر اقداماتی  رشته ها 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  فعالیت های  درباره  داد.کامرانی  انجام  رشته 
هرمزگان در حوزه مدارس سما در سال جاری عنوان کرد: راه اندازی 
مدارس عالی مهارتی یکی از اهداف این دانشگاه در سال 1400 است 
تا بتوانیم متناسب با شرایط، تربیت نیروی کار ماهر و تکنسین را 
اقتصاد  این که  به  توجه  با  کنیم.  دنبال  حرفه ای  و  فنی  همکاری  با 
در  بوده  کشاورزی  پایه  بر  میناب  و  آباد  حاجی  رودان،  شهرستان 
مدیریت  مهارتی  عالی  مدرسه  راه اندازی  پروپوزال  تدوین  حال 
گلخانه داری و مزرعه داری و سایر رشته های وابسته و مرتبط با نیاز 
منطقه هستیم. کامرانی در ادامه گفت: شهرستان رودان، میناب، 
خرما،  مرکبات،  گلخانه ای،  محصوالت  صیفی جات،  در  آباد  حاجی 
زنبورعسل  پرورش  شیرین،  آب های  در  آبزی پروری  تبدیلی،  صنایع 

نیروی ماهر مناسب  تربیت  و  باالیی است  قابلیت های  ... دارای  و 
با این حوزه ها یکی از نیازهای عمده این شهرستان ها است که در 
مدرسه عالی مهارتی آن ها را دنبال خواهیم کرد. این شهرستان ها 
فقط در حوزه گلخانه از راه اندازی تا نگهداری و بسته بندی بیش از 20 
مهارت نیاز دارد که این امکان را داریم در همه این مهارت ها فعالیت 
آزاد اسالمی هرمزگان درباره اولویت و برنامه  کنیم.رئیس دانشگاه 
ح های دانش بنیان در  ادامه طر گفت:  این دانشگاه در سال جاری 
برنامه تولید  اولویت های اصلی دانشگاه بوده و  از  حوزه کشاورزی 
بذرهای هیبرید را در شهرستان رودان در سال جاری ادامه خواهیم 
داد. ایجاد مرکز تحقیقات لیموترش و کلینیک گیاه پزشکی، ارتقای 
تأکید  با  جامعه  روز  نیازهای  به  فوری  پاسخ  راستای  در  کیفیت 
جهانی  تراز  با  شاخص ها  و  استانداردها  رعایت  قانون گرایی،  بر 
ازجمله  سازمانی  و  فردی-گروهی  زندگی  به  امید  خ  نر افزایش  و 
شهرهای  در  گفت:  است.وی  دانشگاه  این  اولویت دار  برنامه های 
، بندرخمیر توسعه  قشم، کیش،جاسک، پارسیان، بندر لنگه، هرمز
رشته های دریا محور و مرتبط دریایی با استفاده و بهره وری اصولی 
مراکز  ایجاد  داریم،  کار  دستور  در  را  دریا  ظرفیت  از  استاندارد  و 
تحقیقات دریایی در حوزه پرورش ماهی و میگو، استفاده از ظرفیت 
صنعت توریسم دریایی، بوم گردی حمل و نقل دریایی، گردشگری، 
ع کشت و صنعت دریایی و... همه از برنامه های مورد بررسی و  مزار

در دست اقدام این دانشگاه است.
وی استفاده از ظرفیت دریا در حوزه تولید را مهم دانست و توضیح 
داد: فقط کمتر از 15 درصد ظرفیت دریا مورد استفاده قرار می گیرد 
که این رقم در مقایسه با برداشت باالی ۸0 درصدی از ظرفیت دریا 
توسط کشورهای توسعه یافته رقم ناچیزی است که تاکنون به آن 
پرداخته نشده و باید مورد حمایت و توجه قرار گیرد.رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی استان هرمزگان مأموریت دانشگاه آزاد اسالمی را مهم 
ارزیابی کرد و گفت: با وجود ظرفیت های همه جانبه در بدنه دانشگاه 
آماده  کشور  اقتصادی  شکوفایی  و  تولید  راستای  در  استان  و 
شهرستان های  هستیم.  مؤسسات  و  بخش ها  همه  با  همکاری 
استان هرمزگان به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی متنوع در چهار 
دریا  و  صنعت  کنار  در  کشاورزی  حوزه  در  باالیی  ظرفیت  از  فصل 
آن ها  به  علمی  و  چشمگیر  شکل  به  تاکنون  که  هستند  برخوردار 

پرداخته نشده و مغفول مانده اند.
از  بعد  ارزآور  صنعت  دومین  را  توریسم  صنعت  همچنین،  وی 
از  ایران  این که  به  توجه  با  کرد:  اظهار  و  دانست  نظامی  تسلیحات 
آثار تاریخی، باستانی و... جزو 10 کشور با  نظر بوم شناسی، جغرافیا، 
ظرفیت باال در حوزه گردشگری و تاریخی است؛ اما در حوزه ارزآوری 
و  دریایی  صنعت  فرهنگی،  میراث  حوزه  در  چه  توریست  صنعت 
چه تفریحی و گردشگری به درستی به آن پرداخته نشده و این مهم 
و  سوق الجیشی  موقعیت  و  استان  این  در  دریا  وجود  به واسطه 
مناظر طبیعی دریایی می تواند حائز اهمیت زیادی باشد که نیازمند 

پشتیبانی و مانع زدایی مسئوالن دولتی است.
وی استفاده از ظرفیت دریا در حوزه تولید را مهم دانست و توضیح 
داد: فقط کمتر از 15 درصد ظرفیت دریا مورد استفاده قرار می گیرد 
که این رقم در مقایسه با برداشت باالی ۸0 درصدی از ظرفیت دریا 
توسط کشورهای توسعه یافته رقم ناچیزی است که تاکنون به آن 
پرداخته نشده و باید مورد حمایت و توجه قرار گیرد.کامرانی استفاده 
از ظرفیت های موجود برای تعلیم و تربیت جوانانی کارآفرین، متعهد 
به  دانشگاه  ارتقای  بین المللی،  و  ملی  جایگاه  ارتقای  متخصص،  و 
، توسعه زیرساخت های  دانشگاه کارآفرین، پاسخ گو و جامعه محور
در  بلندمدت  و  کوتاه مدت  دوره های  برگزاری  الکترونیکی،  آموزش 
بستر آموزش الکترونیکی و توجه به نیازهای کشور به منظور رونق 
تولید و تأمین نیروی انسانی ماهر و متعهد برای صنعت را از دیگر 

اولویت های دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان برشمرد.
آب های شیرین  آبزی پروری در  با بیان این که؛ چند سال است  وی 
اولیه  یافته های  و  آغاز شده  باغات استان هرمزگان  ع و  کنار مزار و 
این  توسعه  برای  هرمزگان  استان  باالی  قابلیت های  نشان دهنده 
صنعت است.وی اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان 
ح  طر شیالت،  رشته  در  علمی  هیات  کادر  باالی  ظرفیت  داشتن  با 
ع تحقیقاتی خود اجرا  آبزی پروری در آب های شیرین را در یکی از مزار
به  اشاره  با  هرمزگان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  می کند. 
آب شیرین خاطرنشان  ح در بهره وری منابع  اهمیت اجرای این طر
ع و باغات  ح های آبزی پروری دارای منابع غنی برای مزار کرد: پساب طر
پایدار  اشتغال  ایجاد  ضمن  ح ها  طر این  توسعه  و  است  استان 
می تواند کمک شایانی به افزایش کّمی و کیفی محصوالت کشاورزی 

کاهش  را  شیمیایی  کودهای  انواع  مصرف  و  کند  هرمزگان  استان 
دهد.

اقتصادی  مزایای  بر  عالوه  ح ها  طر این  اجرای  شد:  متذکر  کامرانی 
ارگانیک باشد، چراکه کود  می تواند زمینه ای برای تولید محصوالت 
مین 

ٔ
تا آبزی پروری  استخرهای  پساب  از  باغات  و  ع  مزار نیاز  مورد 

می شود.
حوزه  در  هرمزگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  برنامه های  درباره  وی 
ح کرد: در شرایط کرونا  فرهنگی و دانشجویی برای سال جاری مطر
فضای  بستر  در  را  دانشجویی  و  فرهنگی  فعالیت های  ناچاریم 
مجازی دنبال کنیم، راه اندازی نشریه دانشجویی، برگزاری کرسی های 
آزاداندیشی، ویبینارهای آموزشی تخصصی در هفت برنامه عملیاتی 
مدنظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب از اهداف این 
توسعه  دانشجویی  حوزه  در  و  بوده  فرهنگی  حوزه  در  دانشگاهی 

خدمات غیرحضوری را در دستور کار خود قرار دادیم.
گام  ما تدوین سند جامع  کرد: مهم ترین دستاورد  کامرانی تصریح 
تمام  سند  این  در  که  است  بوده  هرمزگان  استان  در  انقالب  دوم 
اهداف  به  دستیابی  توانمندی های  و  محدودیت ها  و  مشکالت 
استانی  هیچ  در  تاکنون  کار  این  است،  شده  ذکر  بیانیه  هفت گانه 
تا آنجا که بنده اطالع دارم، صورت نگرفته است. , و ما توانستیم با 
برنامه ریزی و تشکیل تیم های تخصصی، مهم ترین موانع پیش رو، 

بخشی کارکردن نهادهای مختلف را شناسایی نماییم.
روشن  و  متعالی  اهدافی  انقالب،  دوم  گام  اهداف  کرد:  اضافه  وی 
است؛ اما واقعیت این است که تحقق آن ها در گرو داشتن اعتقاد 
من  و  است،  کشور  داخلی  توان  به  کشور  اجرایی  مسئوالن  قلبی 
وجود  مسئوالن  برخی  در  قلبی  اعتقاد  این  که  زمانی  تا  معتقدم 
نداشته باشد، نمی توانیم به خوبی به اهداف متعالی بیانیه دست 

یابیم و انجام این امر در گرو ایجاد دولت انقالبی جوان است.
و  سیاست ها  درباره  هرمزگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
نخست  انتخاب  که  هدف  این  تحقق  برای  دانشگاه  برنامه های 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  تحصیل  ادامه  برای   1404 سال  در  داوطلبان 
است  مسائلی  از  یکی  آموزش  کیفیت  افزایش  داد:  توضیح  باشد، 
که اگر به درستی اجرا شود، خودبه خود دانشگاه آزاد اسالمی انتخاب 
بیش  اکنون  رودان  شهرستان  در  شد.  خواهد  داوطلبان  نخست 
آزاد  در دانشگاه  ادامه تحصیل  به  تمایل  از ۸0 درصد دانشجویان 
کنندگان  نام  آمار ثبت  را دارند  و هر سال  این شهرستان  اسالمی 
دانشگاه آزاد رقم رو به رشدی را نشان می دهد که نشان از رضایت و 

توجه به امر کیفیت را به دنبال دارد.
با  مبارزه  برای  هرمزگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اقدامات  درباره  وی 
آغاز کرونا عالوه بر این که همه  از ابتدای  ویروس کرونا تبیین کرد: 
بستر  در  دانشگاه  این  پژوهشی  و  فرهنگی  آموزشی،  فعالیت های 
یک  حتی  پروتکل ها  همه  رعایت  با  گرفت  شکل  مجازی  فضای 
 ... غ التحصیلی و  از قبیل صدور گواهی فار روز خدمات دانشجویی 
و  اولین  عنوان  به  دانشجویان  به  خدمت  همواره  و  نشد  تعطیل 

مهمترین گزینه مد نظر بوده است.
بسیج  کمک  به  داد:  ادامه  هرمزگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
دانشجویی و بسیج اساتید این دانشگاه با ستاد شهرستانی مبارزه 
با کرونا در تولید ماسک و ضدعفونی معابر و حتی نگهبانی و کنترل 
از معابر ورودی شهرستان همکاری داشتیم. عالوه بر این در این 
که  کردیم  را به گونه ای اجرا  دانشگاه رعایت پروتکل های بهداشتی 
سالمت همکاران و دانشجویان اولویت نخست باشد  که توجه به 
این مهم باعث شد تا کمترین آمار ابتال به کرونا را در بین ادارات و 

سازمان های استان داشته باشیم.
با  گذشته  برنامه های  به  بخشیدن  استمرار  مسئول،  مقام  این 
چشم انداز رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده را مهم خواند و 
نوآوری،  نویدبخش  ما،  علمی  حرکت های  آغاز  امیدوارم  کرد:  اظهار 
راستای  در  مضاعف  توان  و  انرژی  با  بیشتر  اشتیاق  و  شور  نشاط، 
رسیدن به توسعه همه جانبه علمی آغاز شود و با بالندگی و افتخار 

در مقایسه با گذشته قله های بالندگی و افتخار را فتح نماید.
هر  در  خواست  دست اندرکاران  همه  و  دانشگاهیان  همه  از  وی 
جایگاهی که هستند به انجام امور محوله و مسئولیت های پیش رو 
تالش کنند و لحظه ای از خدمت و مسئولیت خود عدول نکنند تا 
کشور بتواند به رشد و تکامل کافی، خودکفایی و بالندگی در همه 

حوزه ها برسد.
پیش  اهداف  گفت:  هرمزگان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
خورده  رقم  امروز  که  است  استراتژی هایی  و  برنامه ریزی  حاصل  رو 
و باید با قدرت و سرعت همچنان ادامه داشته باشد. در سالی که 
پشت سر گذاشتیم با شیوع ویروس منحوس کرونا آغاز شد و در 
آن سبک و روش آموزش در دنیا از حضوری به مجازی تغییر یافت؛ 
اما این تغییر با مدیریت صحیح و پرتوان در دانشگاه آزاد لحظه ای 
توانستن  »خواستن،  که  رساند  اثبات  به  قدرت  با  و  نشد  متوقف 

است«
نوین  حرکت های  توقف  باعث  نباید  تهدیدها  کرد:  عنوان  کامرانی 

علمی و مانع رشد و توسعه شود. 
در انقالب اسالمی آموخته ایم که باید از تهدیدها درس گرفته و آن ها 
را برای رشد و توسعه بیشتر به فرصت مبدل کنیم و این شعاری 
با توان  انقالب اسالمی  که در طول 42 سال عمر شکوهمند  بوده 
ظهور  منصه  به  جهاد  و  تالش  عرصه  خودباوران  و  متخصصان 
آمده است.کامرانی، یکی  بیرون  آزمایش، سربلند  بوته  از  و  رسیده 
استان  بزرگ  صنایع  با  تعامل  را  دانشگاه  این  مهم  برنامه های  از 
در  دانشگاه  این  راهبردی  سیاست های  از  یکی  گفت:  و  دانست 
به  کوتاه مدت  دوره های  برگزاری  و  الزم  آموزش های  ارائه  راستای 
صنایع است که باید با تعامل دوجانبه در این حوزه موجبات رشد و 
توسعه را فراهم سازد و در این راستا باید متخصصان و کارشناسان 
پرورش  و  تربیت  به  دانشگاه،  و  صنایع  نیازسنجی  با  دانشگاهی 
آموزش، مهارت نیز کسب نموده  نیروهایی اقدام کنند که در کنار 
باشند و بتوانند با توجه به نیاز صنایع، در آنجا مشغول به کار شوند. 
 رئیس دانشگاه آزاد بندرعباس افزود: در این راستا، تفاهم نامه های 
همکاری با برخی صنایع و شهرک های صنعتی منعقد شده و در حال 
کیفیت افزایی و مهارت آموزی  راستای  آن در  اجرای مفاد  و  پیگیری 
از  استفاده  با  دانشجویان  حتی  و  صنایع  نیروهای  و  کارگران  به 

توانمندی های یکدیگر هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد انعقاد این تفاهم نامه، راه را برای مهارت افزایی 

و تربیت نیروهای متخصص و کارآزموده فراهم کند.

دانشگاه آزاد اسالمی بزرگ ترین
 مجموعه آموزش عالی هرمزگان
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