رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اعالم کرد:

ایجاد  1000شغل با احیای واحدهای صنعتی و معدنی در هرمزگان
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بیشتر بخوانید

دبیر کل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان خبر داد:

کمک ۸میلیارد ی اتاق بازرگانی به مراکز درمانی

افزایش  ۷۵درصدی
تخلیه وبارگیری ریلی در
بندرشهید رجایی

3

4

استاندار خبر داد:

ستاره خلیجفارس نگین
درخشان صنعت پاالیش
کشور

کنترل مرزهابرای شناسایی
سویههای جدید کرونا

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیجفارس ضمن
تشریح اقدامات گسترده و تمهیدات مؤثر در ایجاد
توسعهی متوازن و پایدار در این پاالیشگاه گفت :افرادی که با
ارائهی آمار کذب ،قصد به حاشیه بردن و تضعیف این بخش
استراتژیک از صنعت پاالیش کشور را دارند ،بیتردید آب به
میریزند.
آســیــاب دشمن
جامجم «محمدعلی دادور»
ب ـ ــه گ ـ ـ ــزارش
از استاندار هرمزگان به سبب
ضمن تشکر
ویژه این پاالیشگاه و استقبال
درک شرایط
از حضور هیات بازرسی
استانداری هرمزگان در
شرکت نفت ستاره
خلیجفارس ،بیان
داشــت :سازمان
بازرسی کل کشور
نیز از ماهها پیش
باهدف تدقیق در
عملکرد و ....

شرکتهای همجوار
پاالیشگاه به دنبال خط لوله
اختصاصی نباشند
3

حسن خلج طهرانی:

عوامل جذب سرمایه در
منطقه ویژه اقتصادی
خلیج فارس تشریح کرد

مدیــر منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس:

انا هلل و انا الیه راجعون
خبر درگذشت حسین سرهنگ نــژاد از پزشکان حــاذق هرمزگان
باعث تاسف و تاثر گردید.
«حسین سرهنگ نــژاد» نمونه بارز یک انسان متعهد و با اخالق
بودند که بی اغــراق ،قریب به  40ســال عمر خــود را صــرف طبابت
و خدمت بــه بیماران اسـتــان هرمزگان نمودند .ایـشــان پزشک
پیشکسوتی بــودنــد کــه خــود را وقــف ارتـقــای سالمت کــردنــد و تا
آخرین لحظات عمر گرانبار خویش به طبابت مشغول بودند.
اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کـشــاورزی هرمزگان ضایعه فقدان ایــن استاد برجسته و عزیز و
پزشک متعهد را به جامعه پزشکی استان و بویژه خانواده معزز ایشان تسلیت عرض مینماید.
روانشان شاد و روحشان قرین رحمت الهی باد.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان

|4

فوالد هرمزگان ویترین صنعت هرمزگان است

|
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

ورزشکار هرمزگانی سه رکورد جهانی دیگر ثبت کرد
ورزشکار هرمزگانی موفق به ثبت سه رکورد دیگر در سازمان جهانی
ایمارو شد.
به گزارش جامجم آرش احمدی طیفکانی ،ورزشکار  ۳۴ساله مینابی در
تهران توانست روپایی مسافتی و سرعتی با یک پا به مسافت صد متر
را ،زیر یک دقیقه به ثبت برساند.

خبر
معاون بنادر و دریانوردی هرمزگان
خبر داد:

تخلیه  ۲کشتی حامل کاالهای
اساسی در شهیدرجایی

وی در ادامه حرکت نگه داشتن توپ فوتبال رو پیشانی به صورت
سرعتی رو به جلو به مسافت صد متر را هم ،زیر یک دقیقه به ثبت
رساند.
احمدی در سومین نمایش خود نگه داشتن توپ فوتبال روی پیشانی
در حالت باال و رفتن از  ۲۰۰پله را در زمان شش دقیقه و  ۳۸ثانیه به ثبت

رساند .این دهمین خالقیت ورزشکار مینابی است که در سازمان
رکوردهای جهانی ایمارو به ثبت میرسد.
آرش احمدی طیفکانی نگه داشتن توپ فوتبال روی پیشانی بصورت
ثابت در مدت  ۸ساعت و  ۴۲دقیقه و روپایی مسافتی با دو پا به مسافت
 ۲۱کیلومتر و دویست متر را در کتاب گینس به ثبت رسانده است.

خبر

پیام تبریک مدیر آموزش فنی و حرفهای هرمزگان به مناسبت هفته تعاون
از ت ـ ـ ــوان ،ت ــج ــرب ــه ،تــخــصــص و
مهارت نخبگان ،صاحبنظران
و مــتــخــصــصــان ب ــه عــرص ـههــای
مــخــتــلــف ورود ک ـ ــرده و ضمن
کاستن از حجم مسئولیتهای
دولت در سایه مشارکت مردم،
بــالــنــدگــی اق ــت ــص ــادی را سبب
میشود.

اسما کریمی مدیر کل آمــوزش
فنی و حرفهای هرمزگان با صدور
پیامی فــرا رســیــدن  ۱۳شهریور
روز ملی و هفته تعاون را تبریک
گفت.
بــخــش تـــعـــاون زمــیــنــه بــســیــار
مناسبی بــرای بــروز سرمایههای
اجتماعی اســت کــه بــا استفاده

ای ــن ــج ــان ــب ض ــم ــن ت ــب ــری ــک ف ــرا
رسیدن روز ملی تعاون و هفته
ت ــع ــاون ب ــه هــمــه تــعــاونــگــران و
ف ــع ــاالن ای ــن ب ـخــش تــاثــیــرگــذار
در اس ــت ــان ،ام ــی ــدوارم بتوانیم
در ســایــه عــنــایــات پـ ــروردگـ ــار و
بهرهگیری از ظرفیت تعاونیها
و پــتــانــســیــل اسـ ــتـ ــان ،تــحــقــق

مدیرکل آموزشوپرورشهرمزگان:

مــنــویــات رهــبــر ف ــرزان ــه انــقــاب
(م ــدظ ــل ــه ال ــع ــال ــی) بـ ــه مــنــظــور
اجــرای سیاستها و نیز تحقق
ش ــع ــار «ت ــول ــی ــد ،پــشــتــیــبــانـیهــا
و م ــانـ ـعزدایـ ـیه ــا» را در مسیر
رس ــی ــدن ب ــه تــوســعــه م ــت ــوازن،
هــم ـهجــانــبــه و پـ ــایـ ــدار شــاهــد
باشیم.

برای بازگشــائی مدارس استان
تابــع تصمیمــات ســتاد کرونــا
هستیم

حرکت پاالیش نفت بندرعباس به سمت تولید روغنهای پایه گروه دو و سه
معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل
بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت ۲ :کشتی
حامل کاالهای اساسی در مجتمع بندری
شهیدرجایی بندرعباس در حال تخلیه است.
به گزارش جامجم منصور خرمشکوه با بیان
اینکه بار این کشتیها  ۵۸هزار تن گندم و ۷۰
هزار تن ذرت است ،افزود :تخلیه کشتی حامل
گندم امروز و محموله ذرت تا  ۲روز آینده به
پایان میرسد .وی با اشاره به اینکه به زودی
پنج کشتی دیگر حامل کاالهای اساسی،
شامل روغن خام نباتی ،ذرت و گندم در
مجتمع بندری شهیدرجایی بندرعباس پهلو
میگیرد ،اظهار کرد :از ابتدای سال تا کنون یک
میلیون و  ۴۵۰هزار تن کاالی اساسی به این
بندر وارد شده است .معاون امور بندری و
اقتصادی اداره کل بنادر ودریانوردی هرمزگان
بیان کرد :یک میلیون تن از کاالهای اساسی
وارد شده به بندر شهید رجایی به سراسر
کشور فرستاده شد و  ۴۵۰هزار تن دیگر در
انبارها ذخیره شده است.
وی با اشاره به اینکه این کاالها برنج ،روغن
خام ،گندم ،شکر و نهادههای دامی است
که در این بندر تخلیه شده است ،اظهار
کرد :کاالهای اساسی به صورت حمل یکسره
از کشتی به صورت ریلی و جادهای به سراسر
کشور ارسال میشود.

در ادام ــه بــرنــامـ ههــای توسعه مـحــور در
شرکت پاالیش نفت بندرعباس ،تولید
نهــای پایه گــروه  IIو  IIIهمزمان با
روغـ 
اجرای طرح ملی ارتقاء کیفیت محصوالت
سنگین در دستور کار این شرکت قرار
گرفت.
بــه گـ ــزارش ج ــام جــم در ح ــال حــاضــر در
کشور بیشتر روغنهای گروه  Iکه مصرف
داخــل ــی و ج ـهــانــی آن در ح ــال کــاهــش
یگــردد ،بنابراین با توجه
اســت تولید مـ 
ب ــه ن ـیــاز ک ـشــور و همچنین پتانسیل
بــازارهــای خــارجــی و ارزش اف ــزوده بــاالی
ایـ ــن مــحــص ــوالت ارزشـ ـمـ ـن ــد ،مجتمع
نه ــای پــایــه گ ــروه  IIو  IIIدر
تــولـیــد روغــ 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس احداث

میشود.
ه ـمــاه ـنــگ ک ـن ـنــده ف ـنــی پ ـ ــروژه طــراحــی
پایه واحــدهــای فرآیندی ارت ـقــاء کیفیت
م ـ ـح ـ ـصـ ــوالت سـ ـنـ ـگـ ـی ــن پ ــاالیـ ـشـ ـگ ــاه
بندرعباس گفت :حدود  15الی  20درصد
حجمی نفت ک ــوره تــولـیــدی پاالیشگاه

بندرعباس را برشهای لوبکات سبک
جه ــای خــاء
و سـنـگـیــن تــول ـیــدی از ب ــر 
واحـ ــدهـ ــای تـقـطـیــر تـشـکـیــل مـیدهـنــد
نه ــای پایه
و تـبــدیــل لــوب ـکــات بــه روغـ ـ 
ب ـخ ـصــوص گ ــرو هه ــای  IIو  IIIعـ ــاوه بر
کاهش تولید نفت کوره موجب تبدیل

آن بــه ف ـ ـ ــرآوردهای بــا بیشترین ارزش
افـ ــزوده در بـیــن ف ــرآورد هه ــای پاالیشی
یش ــود .پـ ـی ــرزاده اف ـ ــزود :ب ــا تــوجــه به
مـ ـ 
یهــای صــورت گرفته،
مطالعات و بــررسـ 
انجام کامل ایــن پــروژه در  4فــاز شامل
اخ ــذ دانـ ــش ف ـنــی ،انــج ــام م ـطــال ـعــات و
طراحی بنیادی واحدهای فرآیندی ،اجرای
مناقصه و تأمین تجهیزات و اجرای طرح
به صورت  EPCتعریف شده است و به 51
ماه زمان نیاز دارد.
وی بیان داشــت :در راسـتــای اجــرای فاز
نخست پــروژه مبنی بر اخــذ دانــش فنی
تهــای
(الی ـس ـنــس) ،م ــذاک ــرات بــا شــرکـ 
معتبر اروپایی و آسیایی آغاز شده است.
مــدیــر پ ــروژه طــراحــی بـنـیــادی واحــدهــای

نس ـ ـ ــازی پ ــاالیـ ـشـ ـگ ــاه
مــجــتــم ــع روغـ ـ ـ ـ 
ب ـنــدرع ـبــاس ت ـصــریــح کـ ــرد :امــتــی ــازات و
لهــایــی مــانـنــد تــأمـیــن خ ــوراک
پـتــانـسـیـ 
پایدار ،وجــود هیدروژن و یوتیلیتیهای
بهـ ــای آزاد و
مـ ــورد ن ـیــاز ،نــزدی ـکــی بــه آ 
امکان صــادرات ایــن محصول ،از جمله
ظرفیتهای موجود در شرکت پاالیش
نفت بندرعباس بــرای حرکت به سمت
تولید این محصوالت است.
پیرزاده گفت :بر اساس پیشبینیهای
موجود و با توجه به ویژگیهای خــوراک،
نه ـ ــای گـ ـ ــروه دو و سـ ــه شــامــل
روغـ ـ ـ 
نه ــای  SN100؛  SN150؛  SN200؛
روغــ 
 SN350و  SN500در این پروژه قابل تولید
خواهند بود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان:

 ۱۰۰۰دانش آموز نیازمند هرمزگانی دارای تبلت میشوند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) هرمزگان گفت:
هزار دانش آموز نیازمند استان در قالب طرح نذر امام
سجاد(ع) از تبلت بهرهمند میشوند.
به گزارش جام جم جلیل تراهی با اعالم این خبر به
رسانهها افزود :طرح نذر امام سجاد(ع) به همت مرکز
نیکوکاری امام سجاد(ع) و با همکاری کمیته امداد

هرمزگان (ره) در حال اجراست .وی بیان داشت:
خیران و مردم نوعدوست هرمزگان میتوانند تا پایان
ماه صفر و ایام بازگشایی مدارس ،نذرهای خود را برای
تامین این تبلتها به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۶۴۸
کمیته امداد واریز کنند .مدیرکل کمیته امداد هرمزگان
از مرکزهای نیکوکاری ،هیاتهای مذهبی ،گروههای

جهادی و افراد تاثیرگذار جامعه خواست که در این
پویش با این نهاد برای تحقق این مهم همکاری کنند.
وی اظهار کرد :پویش نذر امام سجاد (ع) با هدف
تامین هزار تبلت برای دانش آموزان نیازمند یکی از
برنامههای محوری یازدهمین کنگره بینالمللی امام
سجاد (ع) هرمزگان است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت :بیش از
 12هزار و  500دانش آموز کم بضاعت استان برای
تحصیل غیرحضوری نیازمند تبلت هستند که از
این تعداد حدود  4هزار تبلت در سال گذشته توزیع
شده است.
به گزارش جامجم ایرج بیت اللهی اظهار داشت :با
توجه به شیوع بیماری کرونا ،شرایط کشور عادی
نیست ،برای بازگشائی مدارس ،تابع تصمیمات
و سیاستهای ستاد ملی کرونا هستیم .وی
افزود :بازگشائی برای همه دانش آموزان در تمامی
پایهها از اول مهر  1400میباشد و مدارس روستائی
و کم جمعیت که امکان فاصله گذاری و رعایت
پروتکلهای بهداشتی در آنها وجود دارد ،به شکل
حضوری میتوان برگزار کرد.
بیت اللهی ،فراهم شدن زیر ساختهای بهداشتی
برای یادگیری حضوری را مهم برشمرد و گفت:
واکسیناسیون فرهنگیان ،دانش آموزان ،رانندگان
سرویس مدارس و والدین و همچنین رعایت
پروتکلهایبهداشتیاز الزاماتبرگزاری کالسهابه
صورت حضوری میباشد .مدیرکل آموزش و پرورش
استان هرمزگان اضافه کرد :تبلت دانش آموزی یکی
از زیر ساختهای مورد نیاز در یادگیری غیر حضوری
است که در این راستا بیش از چهار هزار دستگاه با
کمک نهادهای حمایتی ،صنایع و خیرین ،بانکها
و غیره در سال تحصیلی گذشته تهیه و در اختیار
دانش آموزان بی بضاعت قرار گرفت.

موسسه ساحل آرامش
ایــن مرکز از ســال  ۹۳شــروع بــه فعالیت کــرده در حال

نگهداری سهم خانواده را ندارند.

کمکهای خیران و مردم تا مین میشود .

مرکز تحت آموزش هستند.

حاضر  ۶۷نفر از بیماران اعصاب و روان مزمن بصورت

وی اظهار کرد :این بیماران مشکل اعصاب و روان دارند

وی گفت :در این مرکز تیمهایی متشکل از روانپزشک

شجاعی با بیان این که با کمبود پرستار و بهیار در این

شبانه روزی در ایــن مرکز نگهداری میشود و تا کنون

شامل زنان بی سرپرست ،بد سرپرست و افراد مجهول

،پزشک عمومی ،روانشناس بالینی و مددکار؛ پرستار و

مرکز روبرو هستیم افزود :تا کنون در این مرکز برای ۲۶

تــعــداد  ۵۲نفر از بیمارانی کــه بهبود نسبی پیدا کــردن

الهویه هستند.

بهیار داریــم که بصورت شبانهروزی به بیماران خدمات

نفر شغل ایجاد شده است.

ترخیص ونزد خانواده زندگی میکنند.

مدیرعامل موسسه خیریه ساحل آرامــش با بیان این

میدهند.

شجاعی در پایان با قدردانی از اقدامات خوب مدیرکل

شجاعی مدیر عامل موسسه ساحل ارامش ماندگار با

که بیش از  ۶۰درصــد از کمک هزینههای دارو و درمان

وی بــا بــیــان ایــن کــه تــوســط مــددکــار و روانــشــنــاس به

بهزیستی استان برای تامین تجهیزات مورد نیاز مراکز

بیان این که بیشتر بیماران از شهر و روستاهای استان

بــیــمــاران ایــن مــرکــز تــوســط اداره کــل بهزیستی تامین

خ ــان ــوادهه ــای بــیــمــاران نــیــز در ای ــن م ــرک ــزآم ــوزش الزم

افزود :همچنان این مرکز نیازمند تجهیزات سرد کننده

هستند افزود:بیشتر خــانــوادههــای ایــن مددجویان از

میشود افــزود :مابقی هزینههای نگه داری از بیماران،

داده میشود افــزود :همچنین با توجه به نــوع بیماری

و لباسشویی اســت که در ایــن ارتـبــاط نیاز به همت و

قشر مــحــروم جامعه هستند و ت ــوان پــرداخــت هزینه

دارو ودرمان ،پرداخت حقوق پرسنل و بیمه آنان توسط

مددجویان برخی از رشتههای فنی و حرفهای نیز در این

همراهی خیران داریم.

ن
م
م
م
س
مرکز نگهدا ری بیماران روا ی ز ن زانن ( ال ت)

با مجوز رسمی سازمان بهزیستی

شــماره کارت

شماره حساب (بانک رفاه)

5894 6370 0006 9929

266421090
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بنام ساحل آرامش ماندگار

چهار شنبه  17شهریور  1400شماره 6027

مرکز نگهداریوتوانمندسازیمعتادانمتجاهر در بندرعباسافتتاحشد
م ـ ــرک ـ ــز نـــــگـــــهـــــداری ،درمـ ـ ـ ـ ـ ــان ،تــــوانــــمــــنــــدســــازی و ص ــی ــان ــت
م ــع ــت ــادان مــتــجــاهــر ه ــرم ــزگ ــان ب ــا ح ــض ــور نــمــایــنــده ولـ ــی فقیه
واس ـ ــت ـ ــان ـ ــدار هـ ــرمـ ــزگـ ــان در روس ـ ــت ـ ــای ای ــس ــی ــن ب ــن ــدرع ــب ــاس
افتتاح شد.
اســتــانــدار هــرمــزگــان در حاشیه افــتــتــاح ایــن مــرکــز کــه ام ــام جمعه

بــنــدرعــبــاس و اعــضــای شـــورای هماهنگی مــبــارزه بــا م ــواد مخدر،
اســتــان حــضــور داشــتــنــد ،افــــزود :ای ــن مــرکــز بــا هــزیــنــه  ۹۰میلیارد
ری ـ ــال راه انـ ـ ــدازی شـ ــده اسـ ــت ک ــه ظــرفــیــت پ ــذی ــرش  ۵۰۰بــیــمــار
را دارد.
فریدون همتی استاندار هرمزگان افــزود :مرکز نگهداری ،درمــان،

توانمندسازی و صیانت معتادان متجاهر هرمزگان دارای مساحتی
به میزان  ۶هکتار و سه هزار مترمربع است.
استاندار هرمزگان بیان داشت :یک هزار متر سوله کارگاهی و فنی
و حرفهای ،چاه آب چهار اینچ و چهار هکتار زمین مستعد کشاورزی
بخشی از ظرفیتهای این مرکز است.

شرکتهای همجوار پاالیشگاه به دنبال خط لوله اختصاصی نباشند
س ــوم ــی ــن نـ ـش ــس ــت سـ ــتـ ــاد پ ــی ــگ ــی ــری اجـ ـ ــرای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با حضور رئیس
کل دادگستری استان هرمزگان در شرکت پاالیش
نفت بندرعباس برگزار شد.
ای ـ ــن ن ـشــســت بـ ــه م ــن ــظ ــور بـ ــررسـ ــی مــشــکــات
شرکتهای غرب استان به ویــژه صنایع فعال در
حوزه نفت و تصمیمگیری در خصوص رفع موانع و
حمایت از تولید برگزار شد.
رئیس کــل دادگــســتــری هــرمــزگــان پیش از حضور
در این نشست از واحدهای عملیاتی و پشتیبانی
پاالیشگاه بندرعباس و همچنین فعالیت تعدادی
از شرکتهای همجوار پاالیشگاه بازدید کرد.
بــه گـــزارش جــامجــم علی صالحی پــس از بــازدیــد
از پــاالیــشــگــاه در جـلــســه ســتــاد پــیــگــیــری اج ــرای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بــا اش ــاره به
نامگذاری ســال  1400از ســوی مقام معظم رهبری

با عنوان ســال حمایت از تولید ،مانع زدایـیهــا و
پشتیبانیها ،هدف اصلی از این نشست را عمل
به مطالبه بحق رهبر معظم انقالب اسالمی و اجرای
سیاستهای ابالغی از سوی ریاست محترم قوه
قضائیه در راستای حمایت از تولید ،سرمایه گذاری
و کارآفرینی عنوان کرد.
رئیس شــورای قضایی استان هرمزگان با تاکید بر
لزوم احصاء مشکالت واحدهای تولیدی به منظور
اولویتبندی در تخصیص امکانات و رفــع موانع
مــوجــود ،تصریح کــرد :بــا توجه بــه وضعیت خاص
اســتــان بــه لــحــاظ وج ــود صنایع عظیم تــولــیــدی و
نقش آنها در اشتغال پایدار ،ارائه راهکارهای الزم
به منظور جلوگیری از کاهش تولید باید به صورت
جدی مدنظر قرار گیرید.
وی با اشاره به استقرار برخی شرکتها در مجاورت
پــاالیــشــگــاه بــنــدرعــبــاس و درخـ ــواسـ ــت تــامــیــن

مــواد اولیه از فــرآوردههــای ایــن پاالیشگاه افــزود:
شرکتهای همجوار به دنبال خط لولههای مجزا
و اختصاصی نباشند بلکه هــدف تامین خــوراک
و تــولــیــد اس ــت کــه مــقــرر ش ــده اس ــت بــا نــظــارت و

مــدیــریــت شــرکــت پ ــاالی ــش نــفــت بــنــدرعــبــاس بر
اســاس ظرفیت و رعایت مــوارد ایمنی بــرای تامین
مــواد اولیه و خــوراک مــورد نیاز واحدهای تولیدی
متقاضی اقدام الزم صورت گیرد.

رئ ـیــس ک ــل دادگ ــس ــت ــری هــرمــزگــان در خــصــوص
گالیههای مطرح شده در رابطه با عدم ارائه به موقع
جواب آزمایشها از سوی اداره کل استاندارد نیز
بیان داشت :اداره کل استاندارد استان هرمزگان
مکلف است برای جلوگیری از طوالنی شدن روند
ً
پاسخ دهی نهایتا در مدت  35روز پاسخ مناسب
را به صراحت و با شفافیت کامل به شرکتها اعالم
نماید.
صالحی با اشــاره به نقش مهم واحدهای تولیدی
در اجــرای مسئولیتهای اجتماعی اظهار داشت:
بر اساس مصوبه ستاد پیگیری سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی و با توجه به شرایط خشکسالی
و کمبود بارشها در استان ،صنایع و شرکتهای
تولیدی بــه منظور جلوگیری از آسیب بــه محیط
زیست و حیوانات نسبت به تامین آب مورد نیاز در
این بخش نیز اقدام کنند.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اعالم کرد:

ایجاد  1000شغل با احیای واحدهای صنعتی و معدنی در هرمزگان
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان گفت :از سال
گذشته تاکنون  ۹۵واحد صنعتی و معدنی در هرمزگان به چرخه
فعالیت بازگشتهاند که بــرای بیش از هــزار نفر در ایــن استان
شغل ایجاد شده است.
به گزارش جامجم خلیل قاسمی بیان داشت ۸۱ :واحد صنعتی
و معدنی راکد استان در سال گذشته فعالیت مجدد خود را آغاز
کردند که با احیای آن برای  ۹۲۷نفر اشتغالزایی ایجاد شد.
وی بــا اش ــاره بــه ایــن کــه درســال جــدیــد نیز ب ــرای اح ـیــای دیگر
واحدهای راکد برنامهریزیهایی انجام شده است و تالش ما بر
این است تا واحدهای بیشتری به چرخه تولید بازگردند ،افزود:
از ابتدای سالجاری تا پایان تیر امسال  ۲۴واحد صنعتی فلزی و
غیرفلزی با سرمایه گذاری  ۱۴۹میلیارد و  ۵۵۳میلیون ریال احیا و
به چرخه تولید برگشتهاند.
وی بیان داشت :در این مدت  ۱۲واحد صنعتی غیرفلزی با اشتغال
 ۱۲۳نفر و سرمایهگذاری  ۶۵میلیارد و  ۸۴۷میلیون ریال و  ۱۲واحد

غیرفعال صنعتی فلزی با میزان سرمایه گذاری  ۸۳میلیارد و ۶۵۶
میلیون ریال و اشتغال  ۶۴نفر احیا شدهاند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان
با اشــاره به اینکه تعداد  ۹واحــد صنعتی نیز به
نه ــا بــاطــل شــده
عـلــت ف ـعــال ن ـشــدن پــروانــه آ 
اســت ،اظ ـهــار داشـ ــت :هـمـچـنـیــن درایــن مــدت
تـعــداد  ۳۲فقره پــروانــه صنعتی بــا نــرخ رشــد ۷۷
درصــدی با سرمایهگذاری ایجاد شده  ۳۰هــزار و
 ۶۹۵میلیارد ریال صادر شده است.
قاسمی ادامه داد :میزان تولید صنایع
غـیــرفـلــزی نـیــز از اب ـتــدای ام ـســال تــا
پایان تیر امسال  ۶میلیون و ۵۷۵
هـ ــزار و  ۶۵۹هـ ــزار تــن بــا نــرخ
رش ــد  ۹درصـ ــدی نسبت
ب ــه هـ ـمـ ـسـ ـنـ ـج ــی ب ــا

پارسال بوده است .وی ادامه داد :با وجود چالشهای پیش روی
شامل کاهش برق ،مشکالت گازرسانی و محدودیتهای
مربوط به شیوع ویروس کرونا در تمام موارد یادشده،
رشد صورت گرفته است.
ایــن مــســئــول یــادآور ش ــد :ب ــه ــرهب ــرداری از طــرح
توسعه شرکت پاالیش نفت بندرعباس و صدور
پــروانــه ب ـهــر هبــرداری بــا افــزایــش ســرمــایـ هگــذاری
 ۲۸ه ــزار و  ۶۸مـیـلـیــارد ری ــال و
اشتغال  ۲هــزار و ۵۱۵
نفر و بهرهبرداری از
 ۲کارخانه کنسانتره
سـنــگ آه ــن پــدیــده
ک ـ ــاوش ای ــرانــی ــان
و ت ــن ــگ زاغ در
راس ـتــای تکمیل

زنجیره ارزش فوالد از دیگر اقدامهای صورت گرفته امسال در
حوزه صنایع هرمزگان بوده است.
وی گفت :از ابتدای امسال تاکنون در بخش صنایع هرمزگان
اقـ ــدا مهـ ــای دیــگ ــری ه ـمــچــون پـیـگـیــری و اج ـ ــرای بــرنــام ـههــای
توسعه و تعمیق ساخت داخــل ،رفع مشکالت و موانع تولید
و تأمین محصوالت مبارزه با کرونا بهویژه تأمین اکسیژن طبی
مورد نیاز بیمارستانهای استان انجام شده است.
ق ــاسـ ـم ــی ی ــادآور شـ ــد :پ ـی ـگ ـیــری م ــوض ــوع ف ــع ــال س ـ ــازی بــنــدر
شیالتی گوکسر جاسک به بندر چند منظوره برای انجام فعالیت
تجاری ،پیگیری راهاندازی بازارچه ملوانی در مناطق گچین ،هرمز
و بندرعباس ،پیگیری تخصیص سهمیه  ۱۰۰میلیون دالری برای
پیله وران ،پیگیری موضوع اجــرای دستورالعمل ورود قاچاق
کاال و ارز استان برای سفر شناورهای سنتی زیر  ۵۰۰تن و برگزاری
میز کشوری میگو از دیگربرنامههای مهم حوزه صنعتی و تجاری
سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان در امسال است.

دبیر کل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان خبر داد:

کمک  ۸میلیارد ی اتاق بازرگانی به مراکز درمانی
چهار محموله کمکهای درمانی اتاق بازرگانی به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تحویل شد.
دبیر کل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان گفت :در ادامه تحقق
کمکهای  8میلیارد تومانی اتاق بازرگانی هرمزگان به مراکز درمانی استان چهار
سری این کمکها بعد از ورود به مرکز استان به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تحویل داده شد.
به گزارش جامجم پیام رضایی در این ارتباط اظهار داشت :این کمکها شامل
تخت آی سی یو ،پایه سرم ،میز غذاخوری بیمار ،کمد کنار تخت ،تخت بستری
مکانیکی ،دستگاه نبوالیزر ،دستگاه فشارسنج ،دستگاه الکتروکاردیوگرافی،
دستگاه مانیتور ،میله آویز سرم ،ترالی نبوالیزر ،ترالی اورژانس ،کپسولهای
اکسیژن و دیگر اقالم بود که تحویل ستاد مرکزی پیشگیری از کرونا استان گردید.
وی افزود :ورود این کمکها به استان همچنان ادامه دارد و در روزهای آینده نیز
شاهد رسیدن دیگر اقالم مورد نیاز مراکز درمانی به استان خواهیم بود.
دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان ادامه داد :این کمکها با پیگیریها و ممارست
اتاق بازرگانی هرمزگان با توجه به نیاز مبرم مراکز درمانی استان و با حمایتها و
کمکهای اتاق بازرگانی ایران محقق شده است.
رضایی تاکید کرد :از ابتدای شیوع ویروس کرونا در استان اتاق بازگانی هرمزگان
و فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی بیش از  30میلیارد تومان در قالبهای
مختلف به مراکز درمانی استان کمک کرده اند و این کمکها تا قطع شدن زنجیره
کامل این بیماری در استان همچنان ادامه خواهد داشت.

اجتماعی
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ب ــازدی ــد اس ـتــانــدار هــرمــزگــان از
مجتمع بنکداران بندرعباس

استاندار هرمزگان با بیان این که فاز دوم مجتمع
بنکداران به زودی آغاز میشود گفت :فاز اول آن
با  ۱۹۳غرفه با بهترین کیفیت آماده افتتاح است.
فریدون همتی درحاشیه بازدید از مجتمع
بنکداران بندرعباس واقع در بلوار راه آهن اظهار
کرد :این مجتمع در زمینی به ابعاد  ۱۷هکتار
احداث شده که در فاز اول آن با احداث ۱۹۳
غرفه  ۲۰۰،۴۰۰و ۵۰۰متری با زیربنای  ۷۵هزار متر
مربع آماده افتتاح است .وی افزود :این پروژه با
سرمایه گذاری اولیه  ۸۰میلیارد تومانی از آورده
اعضا ساخته شده است.
فریدون همتی بیان کرد :این پروژه به عنوان یک
بارانداز بسیار قوی در تامین ارزاق عمومی ،استان
هرمزگان نقش آفرینی خواهد کرد.
استاندار هرمزگان اظهار کرد :مهر امسال
عملیات احداث فاز دوم به ابعاد تقریبی ۱۰
هزار متر مربع شامل اقامتی،خدماتی ،رفاهی،
تجاری،هایپرمارکت،مسجد ،آغازخواهدشد.
عبدالمحمد حزنی ،مدیر عامل شرکت تعاونی
بنکداران استان هرمزگان هم گفت :تاکنون با
همکاری و تعامل خوب استانداری ،فرمانداری
و اعضای تعاونی تعداد  ۱۸۰غرفه فعال شده و
 ۱۸۰نفر عمده فروش و تعدادی شرکتهای
پخش از مرکز شهر که دربافت فرسوده ،سنتی و
قدیمی شهر مستقر بودند و این مجموعه باعث
ترافیک شدید در شهر ایجاد میکردند به مجتمع
بنکداران انتقال یافتند .وی افزود :در حال حاضر
برای  ۶هزار نفر به صورت مستقیم و برای  ۱۲هزار
نفر غیر مستقیم اشتغال ایجادکرده است.

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستانهرمزگان:حامدشکوهی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان
خبر

مدیرعاملمنطقهویژهاقتصادیخلیجفارس گفت:
فوالد هرمزگان باعث افتخار منطقه ویژه و ویترین
صنعت استان هرمزگان است.
خلج تهرانی در نشست بررسی مشکالت موجود
در راه توسعه فوالد هرمزگان اظهار داشت :وظیفه
ما پشتیبانی و رفع دغدغه از بخش تولید است.
وی با بیان اینکه در بحث انرژی و بازسازی اعتماد
و اعتمادآفرینی باید تمام تالش خودمان را انجام
دهیم تاکید کرد  :در حال حاضر کشور نیاز به کار
جهادی دارد و باید فعالیتها را سرعت بخشید.
خلج تهرانی با استقبال از اجرای طر حهای توسعهای
فوالد هرمزگان گفت  :ما آمادگی داریم زمین را در
اختیار فوالد هرمزگان قرار دهیم .وی همچنین
حمایت خود را از بخش خصوصی در خصوص
تامین انرژی اعالم کرد .گفتنی است مدیر عامل
فوالد هرمزگان و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
به بررسی مشکالت موجود در راه توسعه فوالد
هرمزگان پرداخته و بر تامین زمین و انرژی مورد نیاز
فوالد هرمزگان در طر حهای توسعهای تاکید کردند.
عطاهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان نیز در
این نشست به نگاه ارزشی و انقالبی و همکاریها
و حمایتهای همه جانبه مدیران ارشد منطقه
ویژه اقتصادی خلیج فارس اشاره کرد و نتیجه این
همکاریها را رفع مشکالت و در نهایت انتفاع کشور
دانست .معروفخانی با بیان این که نگاه دولت به
طر حهایتوسعه،ویژهاستونهاییشدنطر حهای
توسعهای به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد ،به
بیان مشکالت پیش رو در توسعه فوالد هرمزگان
پرداخت و اظهار امیدواری کرد :این همکاریها در
رفع موانع توسعه فوالد هرمزگان ادامه یابد.

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان هرمزگان 076-33675224 :

www.daneshpayam.ir
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ستاره خلیجفارس نگین درخشان صنعت پاالیش کشور

مدیر منطقهویژهاقتصادیخلیجفارس:

ف ـ ـ ــوالد هـ ــرمـ ــزگـ ــان ویــت ــری ــن
صنعت هرمزگان است

اى دوست ،به عشق تو دچاريم ،همه
در ياد ُر خ تو داغداريم ،همه
گ ـ ــر دور كنـ ــى ي ـ ـ ــا بپذيرى ما را
در كوى غم تو پايداريم ،همه

جفــارس ضـمــن تشریح
مــدیــرعــامــل شــرکــت نـفــت س ـتــاره خـلـیـ 
اقدامات گسترده و تمهیدات مؤثر در ایجاد توسعهی متوازن
و پایدار در این پاالیشگاه گفت :افــرادی که با ارائ ـهی آمار کذب،
قصد به حاشیه بردن و تضعیف این بخش استراتژیک از صنعت
پاالیش کشور را دارند ،بیتردید آب به آسیاب دشمن میریزند.
به گــزارش جامجم «محمدعلی دادور» ضمن تشکر از استاندار
هرمزگان به سبب درک شرایط ویژه این پاالیشگاه و استقبال از
حضور هیات بازرسی استانداری هرمزگان در شرکت نفت ستاره
خلیجفارس ،بیان داشت :سازمان بازرسی کل کشور نیز از ماهها
پیش باهدف تدقیق در عملکرد بخشهای مختلف ،در این
پاالیشگاه حضور یافته است و این اقدام ،اقدامی شایسته تقدیر
است.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیجفارس ادامه داد :در این مدت
تمامی آمار و اطالعات طبقهبندی شدهی این شرکت با رعایت
همه شیوهنامههای صیانتی به آگاهی مقامات مرتبط رسیده
است و امیدواریم وجوه روشن جانفشانیها و اقدامات جهادی
مدافعان امنیت تأمین سوخت کشور که با تالش شبانهروزی
اهداف حیاتی برنامههای توسعه و سند کالن چشمانداز کشور را
دنبال میکنند ،به صورتی روشنتر در معرض افکار عمومی قرار
گیرد .وی توانمندسازی نیروی انسانی و توجه ویژه به نیروهای
بومی را یکی از ارزشمندترین اقدامات این پاالیشگاه عنوان کرد
و اظهار داشــت :شرکت نفت ستاره خلیجفارس ،ضمن انعقاد
تفاهمنامه با دانشگاهها و مراکز فنی و حرفهای استان در راستای
ارت ـقــای دان ــش و تجربه نـیــروهــای بــومــی ،بــا بــرگــزاری کالسهای
آموزشی و انتقال تجربیات عملی ،توسعه و تعالی نیروهای بومی

را مدنظر قرار داده است که از منظر مدیران این شرکت ضامن
استمرار موفقیتآمیز عملیات تولید این پاالیشگاه حیاتی است.
دادور ایــن پــاالیـشـگــاه را نقطه قــوت کــشــور و خ ــاری در چشم
دشمنان قسمخورده ایــران اسالمی خواند و افــزود :افــرادی که
در پی تضعیف این مجموعهی استراتژیک هستند ،آگاهانه یا
غیرآگاهانه آب به آسیاب دشمنان میریزند و با ارائهی آمار کذب،
از بین بــردن منابع ارزشمند نیروی انسانی جهادی و انقالبی را
دنبال میکنند و اصول محرمانگی را زیر سؤال بردهاند.
دادور استفاده از نیروهای بومی را رمز دستیابی به توسعه پایدار
در این پاالیشگاه دانست و اضافه کرد :نزدیک به  ۲۲سال از عمر
 ۲۷ساله خدمتم در صنعت نفت ایران را در صنایع نفتی استان
هرمزگان گــذرانــدهام و همواره بیشترین دغدغه را بــرای درونــی
شدن این صنعت در هرمزگان داشتهام و اعتقاد قلبی دارم که این
دغدغهها را باید فراتر از بحث تشویش اذهان عمومی نگریست.
وی اقداماتی از جمله قطع ید پیمانکاران خارجی و سودجویان
داخلی و همچنین بهکارگیری نیروهای بومی را از بزرگترین خدمات
دوران خدمت خود در شرکت پاالیش نفت الوان و شرکت نفت
ستاره خلیجفارس عنوان کرد و افزود :همواره در تالش بودهایم تا
با بهکارگیری حداکثری ظرفیتهای بالقوه و موجود نیروهای بومی،
اشتغال مولد را در استان هرمزگان تقویت و زمینههای افزایش
گردش مالی در هرمزگان را ایجاد کنیم.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیجفارس ایــن پاالیشگاه را
پشتوانهای قابلاطمینان بــرای مسئوالن استان هرمزگان در
عمل به مسئولیتهای اجتماعی و همچنین در زمینه مقابله
با ویروس کرونا خواند و گفت :تا به امروز اقداماتی مانند تزریق

حداقل  ۱۰مگاوات-ساعت برق به شبکهی هرمزگان،
ساخت بیمارستان مجهز  ۲۶۴تخت خــوابــی در
بندرعباس و صدها اقدام ریز و درشت دیگر را در
راستای حفظ شان همنوعانمان کمتر رسانهای
میکردیم اما از امروز بنا به درخواست مسئوالن
ایــن پشتیبانیها را رســانـهای خواهیم کــرد .وی
ضمن اش ــاره بــه دوران مدیرعاملی خــود در
سالهای  1390تا  1393در شرکت پاالیش
نفت الوان تشریح کــرد :این دوران،
دوران طالیی جــزیــرهی الوان بود
و در عمل توانمندسازی و اتکا
به نیرو و پتانسیلهای بومی
تبلور یــافــت بـ هنــحــوی کــه در
این بره ه زمانی ضمن انتقال
دفاتر شرکت به هرمزگان و
کاهش نرخ بیکاری ،گردش
مــالــی قــاب ـلتــوج ـهــی ن ـیــز در
منطقه ایجاد شد و سطح رفاه
عمومی افزایش پیدا کرد.
نحــال
دادور اضــافــه ک ــرد :بــاایـ 
پــس از خ ــروج مــن از مدیریت
پــاالیـش ـگــاه الوان ،روزگ ـ ــار مــردم
منطقه بار دیگر دچــار چالش شد
و دفاتر شرکت و مراودات تجاری آن
نیز به استان فارس انتقال یافت.

وی در ادامه تمام دستاوردهای مدیریتی خود را مرهون اعتماد
صــددرصــدی و تــاش همکاران و صــبــوری خــانــوادههــای
ایشان دانست و اظهار داشــت :نباید ایــن نکته مهم
فراموش شود که شرکت نفت ستاره خلیجفارس ،ایران
اسالمی را نهتنها در تولید بنزین به خودکفایی رساند
بلکه نخستین صادرات فراورده استراژیک بنزین تاریخ
صنعت نفت ایــران را تحقق بخشید و اعتقاد
داری ــم ام ــروز قــدردانــی از مهندسان و
کارگران این صنعت عظیم و تکریم
آنان باید بهعنوان رسالتی مهم
در اولویت قرار داده شود.
دادور در پ ــای ــان گــفــت :از
دس ــت ــگ ــاهه ــای ام ـن ـی ـتــی
انتظار داری ــم بــا توجه به
موقعیت ویژه و جایگاه
حیاتی ای ــن پاالیشگاه،
ض ــم ــن ت ــم ــرک ــز بـیـشـتــر
بــر مــبــاحــث عــنــوان شــده
و ب ــرخ ــورد ب ــا اف ـ ــراد خ ــاط ــی ،از
انتشار مطالب کذب و تشویش اذهان
جــلــوگــیــری کنند و اجـ ــازه نــدهــنــد ایــن
مجموعهی استراتژیک تبدیل به ابزاری
برای تبلیغات سوء جریانهای سیاسی
و جــه ـتگــیــریهــا و اعــمــالنــظــرهــای
مغرضانه شود.

استاندار خبر داد:

کنترل مرزهابرای شناسایی سویههای جدید کرونا
استاندار هرمزگان گفت :در تمامی نقاط
مرزی استان و همچنین در جزایر و
مناطق آزاد هرمزگان ،نظارت و کنترل جدی
بر ترددها صورت میگیرد تا به محض
شناسایی سویههای جدید ویروس کرونا
از ورود به استان و کشور جلوگیری شود.
فریدون همتی در نشست ستاد استانی
مدیریت بیماری کرونا اظهار داشت :کمیته

استانی این موضوع با محوریت دانشگاه
علوم پزشکی و همکاری فرمانداران در
هرمزگان فعال شده است.
وی ادامه داد :در تمامی نقاط مرزی استان
و همچنین در جزایر و مناطق آزاد هرمزگان،
نظارت و کنترل جدی بر ترددها صورت
میگیرد تا به محض شناسایی سویههای
جدید ویروس کرونا ،با واکنش فعاالنه از

ورود این سویههای ویروس به استان و
کشور جلوگیری شود.
استاندار هرمزگان با بیان این که با افزایش
حساسیتها و رعایت خوب پروتکلهای
بهداشتی ،میزان ابتال به کرونا در هرمزگان،
رو به کاهش است ،افزود :امیدواریم این
رویه خوب رعایت پروتکلهای بهداشتی
از سوی مردم ادامه داشته باشد و

حسن خلج طهرانی:

عوامل جذب سرمایه در منطقه
ویژه اقتصادی خلیج فارس تشریح کرد
مدیر عامل منطقه ویــژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فــارس  3عامل کاهش اداری بروکراسی اداری ،تسهیل فرآیند صدور
مجوزهای سرمایهگذاری و اعطای تسهیالت بانکی را از عوامل جذب سرمایهگذاری در منطقه دانست.
به گزارش جامجم حسن خلج طهرانی در رابطه با چگونگی جذب سرمایهگذار برای پروژههای موجود در این منطقه ویژه اقتصادی گفت:
جذب سرمایهگذاری تابع عوامل متعددی از جمله بهبود زیر ساختها تسهیل فضای کسب و کار وکاهش بروکراسی اداری و اعطای
تسهیالت بانکی به بخش تولید است بهبودهای صورت گرفته در بخش زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در حوزه آب،
گاز ،برق و فراهم نمودن زمینهای مورد نیاز سرمایه گذاران یکی از عوامل ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در این منطقه بوده
است.
وی ادامه داد :افزایش نقدینگی در کشور و هدایت بخشی از نقدینگی به بخش تولید ،پایین بودن هزینههای نیروی انسانی و افزایش
نرخ ارز از طریق افزایش درآمدهای صادراتی تقاضای سرمایهگذاری را افزایش داده و منجر به جذب 3برابری سرمایهگذاری در سال 99
نسبت به سالهای گذشته به طوریکه در سال گذشته  9قرارداد سرمایهگذاری منعقد و در 3ماهه نخست امسال  8قرار داد منعقد شده
است.مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس درباره میزان جذب سرمایه در مدت  16ماه گذشته گفت:
سرمایهگذاری صورت گرفته در سال  99طبق اظهار نظر سرمایهگذاران در صورت اجرای کامل طر حها میزان  6100میلیون دالر با ظرفیت
اشتغالزایی حدود 1700نفر بوده است.
وی کاهش اداری بروکراسی اداری ،تسهیل فرآیند صدور مجوزهای سرمایهگذاری و اعطای تسهیالت بانکی را از عوامل جذب سرمایهگذاری
در منطقه دانست پیشبینی کرد که حجم سرمایه گذاری در سال جاری افزایش یابد.
خلج طهرانی با بیان اینکه افزایش سرمایه گذاریهای صورت گرفته دارای پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی بر سطح رفاه و اشتغال
منطقه بوده است ،افزود :بیکاری و اشتغال نداشتن در یک منطقه میتواند منجر به اختالالت رفتاری و بروز تنشهای اجتماعی و سیاسی
شود که با افزایش اشتغال از طریق افزایش درآمد و کاهش فقر میتواند از بروز این مساله جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد :توسعه فعالیتهای صنعتی در منطقه باعث افزایش اشتغال بومیان شده و از طرفی منجر به اشتغالزایی برای بخشی از
نیروی کار غیر ماهر نیز شده است.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اظهار داشت ،انتقال تکنولوژی ،دانش فنی از دیگر پیامدهای مثبت
سرمایهگذاری در منطقه بوده که نهایتا منجر به درآمدزایی می شود.

همچنان نسبت به استفاده از ماسک،
رعایت فاصله فیزیکی و اجتماعی ،پرهیز از
دورهمیها و عدم حضور در تجمعات ،توجه
جدی داشته باشند .همتی اضافه کرد:
در پاساژها ،اصناف ،بازار و همه مشاغل
نیز باید به طور جدی دستورالعملهای
بهداشتی رعایت شود تا روند بیماری کرونا
کاهشی باشد.

وی گفت :عالوه بر این که تعداد مراجعین
سرپایی و فوت ناشی از کرونا در هرمزگان
کاهش پیدا کرده است ،تعداد فوت به
دلیل بیماری کرونا نیز در هرمزگان نسبت
به میانگین کشوری کمتر است که نشان
دهنده کیفیت خوب درمان بیماران مبتال
به کرونا در بیمارستانها و مراکز درمانی از
سوی پزشکان ،پرستاران و کادر درمان در

افزایش  ۷۵درصدی تخلیه وبارگیری ریلی در بندرشهید رجایی
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از رشد
 ۷۵درصدی تخلیه و بارگیری ریلی در پنج ماهه
نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل در بندر شهید رجایی بندرعباس
خبرداد.
به گزارش جام جم «علی رضا محمدی کرجی
ران» با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان
مرداد امسال ۱۵۶ ،هزار و  ۹۰۰تن انواع کاالی
اساسی از بندر شهید رجایی بوسیله حمل و
نقل ریلی به سراسر کشور حمل  شده است اظهار کرد :این میزان جابجایی در همسنجی  با مدت مشابه سال
قبل از رشد ۷۵درصدی برخوردار بوده است .وی  انواع کاالی اساسی راشامل گندم ،روغن نباتی ،جو و ذرت عنوان
کرد که از طریق ۶۳کیلومتر خطوط ریلی داخلی بندرشهید رجایی متصل به خطوط دوگانه راه آهن سراسری با اقصا
نقاط کشور ارسال شده است  .این مسئول ،توسعه فعالیتها و جابجایی کاال ازطریق ریل  را یکی از راهبردهای
مهم اداره کل بنادر و دریانودری هرمزگان در بندر شهید رجایی دانست و ابرازداشت :درحال حاضر  ۱۲محوطه
اختصاصی ریلی بخش غیر دولتی در بندر شهید رجایی فعال میباشد که جابه جایی انواع کاالها از طریق خطوط
ریلی فرعی متصل به خطوط ریلی سراسری جابجا میشود .بندرشهید رجایی با ظرفیت اسمی  ریلی  ۱۴میلیون
تن تخلیه و بارگیری در سال دارای بیش از  ۶۳کیلومتر شبکه ریلی درون بندری و اتصال به خطوط دوگانه راهآهن
سراسری است .خطوط ریلی اختصاصی در بندرشهید رجایی شامل تخلیه و بارگیری کانتینری ،مواد و مشتقات
نفتی ،کاالی اساسی(گندم ،شکر ،روغن نباتی ،فرآوردههای دامی) و مواد معدنی و غیره میباشد.

سراسر استان هرمزگان است.
استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم حفظ
فضاها و مکانهای جدید ایجاد شده برای
بستری بیماران مبتال به کرونا ،ادامه داد :با
این کار ،بیمارستانها میتوانند در ارتباط
با ماموریتهای خود برای ارائه خدمات
مطلوب در زمینه نیازهای تخصصی به
مراجعان و بیماران غیر از کرونا ،گام بردارند.

توزیع بیش از چهار هزار بسته
معیشتی در هرمزگان

همزمان با سراسر کشور و در اجرای طرح شمیم
حسینی ،چهار هزار و  ۲۰۰بسته معیشتی بین
آسیب دیدگان از کرونا در هرمزگان توزیع شد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت :این
نهمین مرحله توزیع کمکهای معیشتی در
هرمزگان ،به ارزش یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تومان است.
به گزارش جامجم حجت االسالم عبادی زاده
افزود :توزیع بستههای معیشتی در ایام کرونا
اقدام ارزشمندی است که با همکاری همه
نهادها و سازمانها صورت میگیرد.
این بستهها شامل برنج ،روغن ،رب گوجه
فرنگی ،قند و شکر ،ماکارونی و حبوبات است.

