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دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان خبر داد:
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افزایش ۷۵ درصدی  
یلی در  تخلیه وبارگیری  ر

بندرشهید رجایی

 شرکت های همجوار 
پاالیشگاه به دنبال خط لوله 

اختصاصی نباشند

عوامل جذب سرمایه  در 
منطقه ویژه اقتصادی  

یح کرد خلیج فارس تشر

شناسایی  مرزهابرای  کنترل 
کرونا  سویه های جدید 

استاندار خبر داد:

 حسن خلج طهرانی:
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بیشتر بخوانید

مدیــر منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس:مدیــر منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس:

هرمزگان است هرمزگان است  ین صنعت  ین صنعت فوالد هرمزگان ویتر فوالد هرمزگان ویتر

کز درمانی کمک ۸ میلیارد ی اتاق بازرگانی به مرا

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس ضمن 
تشریح اقدامات گسترده و تمهیدات مؤثر در ایجاد 
توسعه ی متوازن و پایدار در این پاالیشگاه گفت: افرادی که با 
ارائه ی آمار کذب، قصد به حاشیه بردن و تضعیف این بخش 
استراتژیک از صنعت پاالیش کشور را دارند، بی تردید آب به 

ــاب دشمن  ــی می ریزند.آس
« بـــــه گـــــــزارش  جام جم »محمدعلی دادور
از استاندار هرمزگان به سبب ضمن تشکر 
ویژه این پاالیشگاه و استقبال درک شرایط 

از حضور هیات بازرسی 
استانداری هرمزگان در 
شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، بیان 
داشــت: سازمان 
بازرسی کل کشور 
نیز از ماه ها پیش 
باهدف تدقیق در 

عملکرد و ....

 ستاره خلیج فارس نگین 
درخشان صنعت پاالیش 

کشور
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان

انا هلل و انا الیه راجعون 
هرمزگان  حــاذق  پزشکان  از  نــژاد  سرهنگ  حسین  درگذشت  خبر 

باعث تاسف و تاثر گردید.
اخالق  با  و  متعهد  انسان  یک  بارز  نمونه  نــژاد«   سرهنگ  »حسین 
طبابت  صــرف  را  خــود  عمر  ســال   40 به  ،قریب  ــراق  اغ بی  که  بودند 
پزشک  ایــشــان  نمودند.  هرمزگان  اســتــان  بیماران  بــه  خدمت  و 
تا  و  کــردنــد  سالمت  ارتــقــای  وقــف  را  خــود  کــه  بــودنــد  پیشکسوتی 

آخرین لحظات عمر گرانبار خویش به طبابت مشغول بودند.
و  عزیز  و  برجسته  استاد  ایــن  فقدان  ضایعه  هرمزگان  کــشــاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتــاق 
می نماید.   عرض  تسلیت  ایشان  معزز  خانواده  بویژه  و  استان  پزشکی  جامعه  به  را  متعهد   پزشک 

روانشان شاد و روحشان قرین رحمت الهی باد.



جهانی  سازمان  در  دیگر  رکورد  سه  ثبت  به  موفق  هرمزگانی  ورزشکار 
ایمارو شد.

به گزارش جام جم آرش احمدی طیفکانی، ورزشکار ۳۴ ساله مینابی در 
تهران توانست روپایی مسافتی و سرعتی با یک پا به مسافت صد متر 

را، زیر یک دقیقه به ثبت برساند.

صورت  به  پیشانی  رو  فوتبال  توپ  داشتن  نگه  حرکت  ادامه  در  وی 
ثبت  به  دقیقه  یک  زیر  هم،  را  متر  صد  مسافت  به  جلو  به  رو  سرعتی 

رساند. 
احمدی در سومین نمایش خود نگه داشتن توپ فوتبال روی پیشانی 
در حالت باال و رفتن از ۲۰۰ پله را در زمان شش دقیقه و ۳۸ ثانیه به ثبت 

سازمان  در  که  است  مینابی  ورزشکار  خالقیت  دهمین  این  رساند. 
رکورد های جهانی ایمارو به ثبت می رسد.

بصورت  پیشانی  روی  فوتبال  توپ  داشتن  نگه  طیفکانی  احمدی  آرش 
ثابت در مدت ۸ ساعت و ۴۲ دقیقه و روپایی مسافتی با دو پا به مسافت 

۲۱ کیلومتر و دویست متر را در کتاب گینس به ثبت رسانده است.

چهار شنبه    17 شهریور    1400   شماره 6027
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اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

ورزشکار هرمزگانی سه رکورد جهانی دیگر ثبت کرد

خبر

 معاون بنادر و دریانوردی هرمزگان 
خبر داد:

تخلیه 2 کشتی حامل کاالهای 
اساسی در شهیدرجایی

کل  اداره  اقتصادی  و  بندری  امور   معاون 
کشتی   ۲ گفت:  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر 
بندری  مجتمع  در  اساسی  کاالهای  حامل 
شهیدرجایی بندرعباس در حال تخلیه است.

به گزارش جام جم منصور خرمشکوه  با بیان 
این که بار این کشتی ها ۵۸ هزار تن گندم و ۷۰ 
هزار تن ذرت است، افزود: تخلیه کشتی حامل 
به  آینده  روز   ۲ تا  ذرت  محموله  و  امروز  گندم 
پایان می رسد.  وی با اشاره به این که به زودی 
اساسی،  کاالهای  حامل  دیگر  کشتی  پنج 
در  گندم  و  ذرت  نباتی،  خام  روغن  شامل 
پهلو  بندرعباس  شهیدرجایی  بندری  مجتمع 
می گیرد، اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون یک 
این  به  اساسی  کاالی  تن  هزار   ۴۵۰ و  میلیون 
و  بندری  امور  معاون  است.  شده  وارد  بندر 
اقتصادی اداره کل بنادر ودریانوردی هرمزگان 
اساسی  کاالهای  از  تن  میلیون  کرد: یک  بیان 
سراسر  به  رجایی  شهید  بندر  به  شده  وارد 
در  دیگر  تن  هزار   ۴۵۰ و  شد  فرستاده  کشور 

انبارها ذخیره شده است.
روغن  برنج،  کاالها  این  این که  به  اشاره  با  وی 
است  دامی  نهاده های  و  شکر  گندم،  خام، 
اظهار  است،  شده  تخلیه  بندر  این  در  که 
یکسره  حمل  صورت  به  اساسی  کرد: کاالهای 
به سراسر  ریلی و جاده ای  به صورت  کشتی  از 

کشور ارسال می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:
برای بازگشــائی مدارس استان  
تابــع تصمیمــات ســتاد کرونــا 

هستیم

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: بیش از 
آموز کم بضاعت استان برای  ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانش 
از  که  هستند  تبلت  نیازمند  غیرحضوری  تحصیل 
این تعداد حدود ۴ هزار تبلت در سال گذشته توزیع 

شده است. 
به گزارش جام جم ایرج بیت اللهی اظهار داشت: با 
کشور عادی  کرونا، شرایط  توجه به شیوع بیماری 
تصمیمات  تابع  مدارس،  بازگشائی  برای  نیست، 
وی  هستیم.  کرونا  ملی  ستاد  سیاست های  و 
افزود: بازگشائی برای همه دانش آموزان در تمامی 
پایه ها از اول مهر ۱۴۰۰ می باشد و مدارس روستائی 
رعایت  و  گذاری  فاصله  امکان  که  جمعیت  کم  و 
پروتکل های بهداشتی در آنها وجود دارد، به شکل 

حضوری می توان برگزار کرد. 
بیت اللهی، فراهم شدن زیر ساخت های بهداشتی 
گفت:  و  برشمرد  مهم  را  حضوری  یادگیری  برای 
واکسیناسیون فرهنگیان، دانش آموزان، رانندگان 
رعایت  همچنین  و  والدین  و  مدارس  سرویس 
پروتکل های بهداشتی از الزامات برگزاری کالس ها به 
صورت حضوری می باشد. مدیرکل آموزش و پرورش 
استان هرمزگان اضافه کرد: تبلت دانش آموزی یکی 
از زیر ساخت های مورد نیاز در یادگیری غیر حضوری 
است که در این راستا بیش از چهار هزار دستگاه با 
کمک نهادهای حمایتی، صنایع و خیرین، بانک ها 
و غیره در سال تحصیلی گذشته تهیه و در اختیار 

دانش آموزان بی بضاعت قرار گرفت.

خبر
پیام تبریک مدیر آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان به مناسبت هفته تعاون

آمــوزش  کل  مدیر  کریمی  اسما   
فنی و حرفه ای هرمزگان با صدور 
شهریور   ۱۳ رســیــدن  ــرا  ف پیامی 
روز ملی و هفته تعاون را تبریک 

گفت.
بــخــش تـــعـــاون زمــیــنــه بــســیــار 
سرمایه های  بــروز  بــرای  مناسبی 
استفاده  بــا  کــه  اســت  اجتماعی 

و  تــخــصــص  ــربـــه،  تـــجـ تـــــــوان،  از 
صاحب نظران  نخبگان،  مهارت 
بـــه عــرصــه هــای  و مــتــخــصــصــان 
ضمن  و  ــرده  ــ کـ ورود  مــخــتــلــف 
مسئولیت های  حجم  از  کاستن 
مردم،  مشارکت  سایه  در  دولت 
سبب  را  ــتـــصـــادی  اقـ ــی  ــدگ ــن ــال ب

می شود.

ایـــنـــجـــانـــب ضـــمـــن تـــبـــریـــک فـــرا 
هفته  و  تعاون  ملی  روز  رسیدن 
ــران و  ــگ ــاون ــع تـــعـــاون بـــه هــمــه ت
فـــعـــاالن ایـــن بــخــش تــاثــیــرگــذار 
بتوانیم  ــدوارم  ــیـ امـ اســـتـــان،  در 
ــار و  ــ ــروردگ ــ ــات پ ــای ــه عــن ــای در س
تعاونی ها  ظرفیت  از  بهره گیری 
تــحــقــق  اســــتــــان،  ــانــســیــل  ــت پ و 

ــه انــقــالب  ــرزانـ ــات رهــبــر فـ مــنــوی
ــه مــنــظــور  ــ ــه الـــعـــالـــی( ب ــلـ )مـــدظـ
تحقق  نیز  و  سیاست ها  اجــرای 
شـــعـــار »تـــولـــیـــد، پــشــتــیــبــانــی هــا 
مسیر  در  را  ــانـــع زدایـــی هـــا«  مـ و 
ــوازن،  ــتـ ــه تــوســعــه مـ ــیـــدن بـ رسـ
پــــایــــدار شــاهــد  و   هــمــه جــانــبــه 

باشیم.

در  مــحــور  توسعه  بــرنــامــه هــای  ــه  ادامـ در 
تولید  بندرعباس،  نفت  پاالیش  شرکت 
با  همزمان   III و   II گــروه  پایه  روغــن هــای 
ح ملی ارتقاء کیفیت محصوالت  اجرای طر
قرار  شرکت  این  کار  دستور  در  سنگین 

گرفت.
ــزارش جـــام جــم در حـــال حــاضــر در  ــ بــه گ
کشور بیشتر روغن های گروه I که مصرف 
کــاهــش  حـــال  در  آن  جــهــانــی  و  داخـــلـــی 
توجه  با  بنابراین  مــی گــردد،  تولید  اســت 
پتانسیل  همچنین  و  کــشــور  ــیــاز  ن بـــه 
ــای خــارجــی و ارزش افـــزوده بــاالی  ــازاره ب
مجتمع  ارزشـــمـــنـــد،  مـــحـــصـــوالت  ایــــن 
در   III و   II گـــروه  پــایــه  روغـــن هـــای  تــولــیــد 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس احداث 

می شود.
هــمــاهــنــگ کــنــنــده فــنــی پـــــروژه طــراحــی 
کیفیت  ارتــقــاء  فرآیندی  واحــدهــای  پایه 
مــــحــــصــــوالت ســـنـــگـــیـــن پـــاالیـــشـــگـــاه 
الی ۲۰ درصد  بندرعباس گفت: حدود ۱۵ 
پاالیشگاه  تــولــیــدی  کـــوره  نفت  حجمی 

سبک  لوبکات  برش های  را  بندرعباس 
ــای خــالء  ج هـ ــر بـ از  ــیــدی  ــول ت و ســنــگــیــن 
واحــــدهــــای تــقــطــیــر تــشــکــیــل مــی دهــنــد 
ــای پایه  بــه روغـــن هـ لــوبــکــات  تــبــدیــل  و 
بر  ــالوه  ــ ع  III و   II گـــروه هـــای  بــخــصــوص 
تبدیل  موجب  کوره  نفت  تولید  کاهش 

ارزش  بیشترین  بــا  فـــــــرآورده ای  بــه  آن 
پاالیشی  فـــرآورده هـــای  بــیــن  در  افــــزوده 
ــرزاده افـــــزود: بـــا تــوجــه به  ــیـ مـــی شـــود. پـ
گرفته،  صــورت  بــررســی هــای  و  مطالعات 
شامل  فــاز  در ۴  پــروژه  ایــن  کامل  انجام 
ــی، انـــجـــام مــطــالــعــات و  ــن اخـــذ دانــــش ف
طراحی بنیادی واحدهای فرآیندی، اجرای 
ح  مناقصه و تأمین تجهیزات و اجرای طر
به صورت EPC تعریف شده است و به ۵۱ 

ماه زمان نیاز دارد.
اجــرای فاز  راســتــای  وی بیان داشــت: در 
نخست پــروژه مبنی بر اخــذ دانــش فنی 
ــا شــرکــت هــای  ــرات ب ــنــس(، مـــذاکـ )الیــس
معتبر اروپایی و آسیایی آغاز شده است.

مــدیــر پـــروژه طــراحــی بــنــیــادی واحــدهــای 

ــاه  ــگـ ــاالیـــشـ مـــجـــتـــمـــع روغـــــــن ســـــــازی پـ
ــرد: امـــتـــیـــازات و  ــ بــنــدرعــبــاس تــصــریــح ک
ــوراک  پــتــانــســیــل هــایــی مــانــنــد تــأمــیــن خـ
یوتیلیتی های  و  هیدروژن  وجــود   ، پایدار
آزاد و  ، نــزدیــکــی بــه آب هــــای  ــورد نــیــاز مــ
جمله  از  محصول،  ایــن  ــادرات  ص امکان 
پاالیش  شرکت  در  موجود  ظرفیت های 
سمت  به  حرکت  بــرای  بندرعباس  نفت 

تولید  این محصوالت است.
پیش بینی های  اساس  بر  گفت:  پیرزاده 
خــوراک،  ویژگیهای  به  توجه  با  و  موجود 
شــامــل  ــه  ــ س و  دو  گــــــروه  روغـــــن هـــــای 
؛    SN۲۰۰ ؛    SN۱۵۰ ؛    SN۱۰۰ روغـــن هـــای 
SN۳۵۰ و SN۵۰۰  در این پروژه قابل تولید 

خواهند بود.

حرکت  پاالیش نفت بندرعباس  به سمت تولید روغن های پایه گروه دو و سه 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( هرمزگان گفت: 
هزار دانش آموز نیازمند استان در قالب طرح نذر امام 

سجاد)ع( از تبلت بهره مند می شوند.
این خبر به  اعالم  با  تراهی  گزارش جام جم جلیل  به   
رسانه ها افزود: طرح نذر امام سجاد)ع( به همت مرکز 
امداد  کمیته  همکاری  با  و  سجاد)ع(  امام  نیکوکاری 

داشت:  بیان  وی  اجراست.  حال  در  )ره(  هرمزگان 
خیران و مردم نوعدوست هرمزگان می توانند تا پایان 
ماه صفر و ایام بازگشایی مدارس، نذرهای خود را برای 
تامین این تبلت ها به شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۶۴۸ 
کمیته امداد واریز کنند. مدیرکل کمیته امداد هرمزگان 
گروه های  مذهبی،  هیات های  نیکوکاری،  مرکزهای  از 

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

سجاد )ع( هرمزگان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان:

 1000 دانش آموز نیازمند هرمزگانی دارای تبلت می شوند

  9 ن  ا ز نبــا جا نبــش   ، ن ا ز نبــا جا ر  ا بلــو  ، ) ر ا هــز و  د ( ملــت  ی  کــو  : س عبــا ر بند

09 1 ۷ 1 63 3 1 94 -09 1 ۷ 1 ۵94 1 ۷0  : ه ا همــر  0۷ 6 -3 3 44 1 ۵93  : تلفــن   

ری بیماران روانی مزمن زانن )سالمت( ری بیماران روانی مزمن زانن )سالمت(مرکز نگهدا مرکز نگهدا
یستی یستیبا مجوز رسمی سازمان بهز با مجوز رسمی سازمان بهز

۵894     63۷0    0006    9929 کارت                                                       شــماره 
شماره حساب )بانک رفاه(                                                                                  266421090

بنام ساحل آرامش ماندگار

حال  در  کــرده  فعالیت  بــه  شــروع   ۹۳ ســال  از  مرکز  ایــن 

بصورت  مزمن  روان  و  اعصاب  بیماران  از  نفر   ۶۷  حاضر 

کنون  تا  و  می شود  نگهداری  مرکز  ایــن  در  روزی  شبانه 

کــردن  پیدا  نسبی  بهبود  کــه  بیمارانی  از  نفر   ۵۲ تــعــداد 

ترخیص ونزد خانواده زندگی می کنند.

  شجاعی مدیر عامل موسسه ساحل ارامش ماندگار با 

بیان این که بیشتر بیماران از شهر و روستاهای  استان 

از  مددجویان  ایــن  خــانــواده هــای  افزود:بیشتر  هستند 

هزینه  پــرداخــت  تـــوان  و  هستند  جامعه  مــحــروم  قشر 

نگهداری سهم خانواده را ندارند.

وی اظهار کرد :این بیماران مشکل اعصاب و روان دارند  

شامل زنان بی سرپرست، بد سرپرست  و افراد مجهول 

الهویه هستند. 

این  بیان  با  آرامــش  ساحل  خیریه  موسسه  مدیرعامل 

درمان  و  دارو  هزینه های  کمک   از  درصــد   ۶۰ از  بیش  که 

تامین  بهزیستی  کــل  اداره  تــوســط  مــرکــز  ایــن  بــیــمــاران 

بیماران،  از  داری  نگه  هزینه های  مابقی  افــزود:  می شود 

دارو ودرمان ،پرداخت حقوق پرسنل و بیمه آنان توسط 

کمک های خیران و مردم تا مین می شود .

روانپزشک  از  متشکل  تیم هایی  مرکز  این  در  گفت:  وی 

و  پرستار  ؛  مددکار و  بالینی  روانشناس  عمومی،  ،پزشک 

خدمات  بیماران  به  شبانه روزی  بصورت  که  داریــم  بهیار 

می دهند.

ــن کــه تــوســط  مــددکــار و روانــشــنــاس  به  وی بــا بــیــان ای

ــیــمــاران نــیــز در ایـــن مـــرکـــزآمـــوزش الزم  خـــانـــواده هـــای ب

بیماری  نــوع  به  توجه  با  افــزود: همچنین  می شود  داده 

مددجویان برخی از رشته های فنی و حرفه ای نیز در این 

مرکز تحت آموزش هستند.

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

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

نفر شغل ایجاد شده است.

مدیرکل  خوب  اقدامات  از  قدردانی  با  پایان  در  شجاعی 

مراکز  نیاز   مورد  تجهیزات  تامین  برای   استان  بهزیستی 

افزود: همچنان این مرکز نیازمند  تجهیزات سرد کننده 

نیاز به همت و  ارتــبــاط    ایــن  و لباسشویی اســت که در 

همراهی خیران داریم.

موسسه ساحل آرامشموسسه ساحل آرامش
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اجتماعیاجتماعی
مرکز نگهداری و توانمندسازی معتادان متجاهر در بندرعباس افتتاح شد

تــــوانــــمــــنــــدســــازی و صـــیـــانـــت  نـــــگـــــهـــــداری، درمــــــــــــان،  ــز  ــ ــرکـ ــ مـ
ــی فقیه  ــ ــده ول ــن ــای ــم ــا حـــضـــور ن ــان  بـ ــزگـ ــرمـ مـــعـــتـــادان مــتــجــاهــر هـ
بـــنـــدرعـــبـــاس  ــیـــن  ایـــسـ ــای  ــ ــتـ ــ ــان در روسـ ــ ــزگ ــ ــرم ــ  واســـــتـــــانـــــدار  ه

افتتاح شد.
امـــام جمعه  کــه  ــن مــرکــز  ای افــتــتــاح  اســتــانــدار هــرمــزگــان در حاشیه 

 ، مخدر ــواد  مـ بــا  ــارزه  مــب هماهنگی  شـــورای  اعــضــای  و  بــنــدرعــبــاس 
ــا هــزیــنــه ۹۰ میلیارد  ب ایـــن مــرکــز  افــــزود:  اســتــان حــضــور داشــتــنــد، 
بــیــمــار  ۵۰۰ پـــذیـــرش  کـــه ظــرفــیــت  اســــت  ــده  انــــــدازی شــ راه  ــال  ــ  ریـ

 را دارد.
درمــان،  نگهداری،  مرکز  افــزود:  هرمزگان  استاندار  همتی  فریدون 

توانمندسازی و صیانت معتادان متجاهر هرمزگان دارای مساحتی 
به میزان ۶ هکتار و سه هزار مترمربع است.

کارگاهی و فنی  بیان داشت: یک هزار متر سوله  استاندار هرمزگان 
و حرفه ای، چاه آب چهار اینچ و چهار هکتار زمین مستعد کشاورزی 

بخشی از ظرفیت های این مرکز است.

چهار شنبه    17 شهریور    1400   شماره 6027

ــدار هــرمــزگــان از  ــان ــت بـــازدیـــد اس
مجتمع بنکداران بندرعباس

استاندار هرمزگان با بیان این که فاز دوم مجتمع 
بنکداران به زودی آغاز می شود گفت: فاز اول آن 
با ۱۹۳ غرفه با بهترین کیفیت آماده افتتاح است.

مجتمع  از  بازدید  درحاشیه  همتی   فریدون 
بنکداران بندرعباس واقع در بلوار راه آهن اظهار 
هکتار   ۱۷ ابعاد  به  زمینی  در  مجتمع  این  کرد: 
 ۱۹۳ احداث  با  آن  اول  فاز  در  که  شده  احداث 
متر  هزار   ۷۵ زیربنای  با  متری  و۵۰۰   ۲۰۰،۴۰۰ غرفه 
مربع آماده افتتاح است. وی افزود: این پروژه با 
آورده  از  تومانی  اولیه ۸۰ میلیارد  گذاری  سرمایه 

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.
امسال  مهر  کرد:  اظهار  هرمزگان  استاندار   
 ۱۰ تقریبی  ابعاد  به  دوم  فاز  احداث  عملیات 
رفاهی،  اقامتی،خدماتی،  شامل  مربع  متر  هزار 

تجاری، هایپرمارکت، مسجد، آغازخواهد شد.
تعاونی  شرکت  عامل  مدیر  حزنی،  عبدالمحمد 
با  تاکنون  گفت:  هم  هرمزگان  استان  بنکداران 
همکاری و تعامل خوب  استانداری، فرمانداری 
تعداد ۱۸۰ غرفه فعال شده و  تعاونی  اعضای  و 
شرکت های  تعدادی  و  فروش  عمده  نفر   ۱۸۰
پخش از مرکز شهر که دربافت فرسوده، سنتی و 
قدیمی شهر مستقر بودند و این مجموعه باعث 
ترافیک شدید در شهر ایجاد می کردند به مجتمع 
بنکداران انتقال یافتند.  وی افزود: در حال حاضر 
برای ۶ هزار نفر به صورت مستقیم و برای ۱۲ هزار 

نفر غیر مستقیم اشتغال ایجادکرده است.

خبر

ــری اجــــــرای  ــیـ ــگـ ــیـ ســـومـــیـــن نـــشـــســـت ســــتــــاد پـ
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حضور رئیس 
کل دادگستری استان هرمزگان در شرکت پاالیش 

نفت بندرعباس برگزار شد.
ــی مــشــکــالت  ــ ــررس ــ ــه مـــنـــظـــور ب ــ ایـــــن نــشــســت ب
در  فعال  صنایع  ویــژه  به  استان  غرب  شرکت های 
حوزه نفت و تصمیم گیری در خصوص رفع موانع و 

حمایت از تولید برگزار شد.
حضور  از  پیش  هــرمــزگــان  دادگــســتــری  کــل  رئیس 
از واحد های عملیاتی و پشتیبانی  در این نشست 
پاالیشگاه بندرعباس و همچنین فعالیت تعدادی 

از شرکت های همجوار پاالیشگاه بازدید کرد.
بــازدیــد  از  پــس  صالحی  علی  جــام جــم  گـــزارش  بــه  
ــرای  اجـ پــیــگــیــری  پــاالیــشــگــاه در جــلــســه ســتــاد  از 
به  اشـــاره  بــا  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
رهبری  معظم  مقام  ســوی  از   ۱۴۰۰ ســال  نامگذاری 

و  زدایــی هــا  مانع  تولید،  از  حمایت  ســال  عنوان  با 
عمل  را  نشست  این  از  اصلی  هدف  پشتیبانی ها، 
به مطالبه بحق رهبر معظم انقالب اسالمی و اجرای 
قوه  محترم  ریاست  سوی  از  ابالغی  سیاست های 
قضائیه در راستای حمایت از تولید، سرمایه گذاری 

و کارآفرینی عنوان کرد.
بر  تاکید  با  هرمزگان  استان  قضایی  شــورای  رئیس 
لزوم احصاء مشکالت واحد های تولیدی به منظور 
موانع  رفــع  و  امکانات  تخصیص  در  اولویت بندی 
خاص  وضعیت  بــه  توجه  بــا  کــرد:  تصریح  مــوجــود، 
و  تــولــیــدی  لــحــاظ وجـــود صنایع عظیم  بــه  اســتــان 
الزم  راهکارهای  ارائه   ، پایدار اشتغال  در  آنها  نقش 
به منظور جلوگیری از کاهش تولید باید به صورت 

جدی مدنظر قرار گیرید.
وی با اشاره به استقرار برخی شرکت ها در مجاورت 
ــت تــامــیــن  ــ ــواس ــ پــاالیــشــگــاه بــنــدرعــبــاس و درخ

افــزود:  پاالیشگاه  ایــن  فــرآورده هــای  از  اولیه  مــواد 
مجزا  لوله های  خط  دنبال  به  همجوار  شرکت های 
خــوراک  تامین  هــدف  بلکه  نباشند  اختصاصی  و 
و تــولــیــد اســـت کــه مــقــرر شـــده اســـت بــا نــظــارت و 

مــدیــریــت شــرکــت پـــاالیـــش نــفــت بــنــدرعــبــاس بر 
تامین  بــرای  ایمنی  رعایت مــوارد  و  اســاس ظرفیت 
تولیدی  واحد های  نیاز  مــورد  خــوراک  و  اولیه  مــواد 

متقاضی اقدام الزم صورت گیرد.

ــیــس کـــل دادگـــســـتـــری هــرمــزگــان در خــصــوص  رئ
ح شده در رابطه با عدم ارائه به موقع  گالیه های مطر
نیز  استاندارد  کل  اداره  سوی  از  آزمایش ها  جواب 
هرمزگان  استان  استاندارد  کل  اداره  داشت:  بیان 
روند  شدن  طوالنی  از  جلوگیری  برای  است  مکلف 
مناسب  پاسخ  روز   ۳۵ مدت  در   

ً
نهایتا دهی  پاسخ 

را به صراحت و با شفافیت کامل به شرکت ها اعالم 
نماید.

تولیدی  واحد های  مهم  نقش  به  اشــاره  با  صالحی 
داشت:  اظهار  اجتماعی  مسئولیت های  اجــرای  در 
بر اساس مصوبه ستاد پیگیری سیاست های کلی 
خشکسالی  شرایط  به  توجه  با  و  مقاومتی  اقتصاد 
استان، صنایع و شرکت های  در  بارش ها  کمبود  و 
محیط  بــه  آسیب  از  جلوگیری  منظور  بــه  تولیدی 
زیست و حیوانات نسبت به تامین آب مورد نیاز در 

این بخش نیز اقدام کنند.

کمک کمک 88 میلیارد ی اتاق بازرگانی به مراکز درمانی میلیارد ی اتاق بازرگانی به مراکز درمانی
چهار محموله کمک های درمانی اتاق بازرگانی به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

تحویل شد.
 دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان  گفت: در ادامه تحقق 
چهار   استان   درمانی  مراکز  به  هرمزگان  بازرگانی  اتاق  تومانی  میلیارد   8 کمک های 
سری  این کمک ها بعد از ورود به مرکز استان  به دانشگاه علوم پزشکی  هرمزگان 

تحویل داده شد.
شامل   کمک ها  این  داشت:  اظهار  ارتباط   این  در  رضایی  پیام  جام جم  گزارش  به 
بستری  تخت  تخت،  کنار  کمد    ، بیمار غذاخوری  میز  سرم،  پایه  یو،  سی  آی  تخت 
الکتروکاردیوگرافی،  دستگاه  فشارسنج،   دستگاه    ، نبوالیزر دستگاه  مکانیکی، 
کپسول های  اورژانس،  ترالی    ، نبوالیزر ترالی  سرم،   آویز  میله   ، مانیتور دستگاه 
اکسیژن  و دیگر اقالم بود که  تحویل ستاد مرکزی پیشگیری از کرونا استان گردید.
آینده نیز  وی افزود: ورود این کمک ها به استان همچنان  ادامه دارد و در روزهای 

شاهد رسیدن دیگر اقالم مورد نیاز مراکز درمانی به استان خواهیم بود.
ممارست  و  پیگیری ها  با  کمک ها  این  داد:  ادامه  هرمزگان  بازرگانی  اتاق  کل  دبیر 
و  حمایت ها  با  و  استان  درمانی  مراکز  مبرم  نیاز  به  توجه  با  هرمزگان  بازرگانی  اتاق 

کمک های اتاق بازرگانی ایران محقق شده است.
هرمزگان  بازگانی  اتاق  استان  در  کرونا  ویروس  ع  شیو ابتدای  از  کرد:  تاکید  رضایی 
قالب های  در  تومان  میلیارد   30 از  بیش  خصوصی  بخش  و  اقتصادی  فعاالن  و 
مختلف به مراکز درمانی استان کمک کرده اند و این کمک ها تا قطع شدن زنجیره 

کامل این بیماری در استان همچنان ادامه خواهد داشت.

 شرکت های همجوار پاالیشگاه به دنبال خط لوله اختصاصی نباشند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: از سال 
گذشته تاکنون ۹۵ واحد صنعتی و معدنی در هرمزگان به چرخه 
استان  ایــن  در  نفر  هــزار  از  بیش  بــرای  که  بازگشته اند  فعالیت 

شغل ایجاد شده است.
به گزارش جام جم 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 ۹۲۷ نفر اشتغالزایی ایجاد شد.
ــرای احــیــای دیگر  وی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه درســال جــدیــد نیز بـ
واحدهای راکد برنامه ریزی هایی انجام شده است و تالش ما بر 
این است تا واحدهای بیشتری به چرخه تولید بازگردند، افزود: 
از ابتدای سالجاری تا پایان تیر امسال ۲۴ واحد صنعتی فلزی و 
غیرفلزی با سرمایه گذاری ۱۴۹ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال احیا و 

به چرخه تولید برگشته اند.
وی بیان داشت: در این مدت ۱۲ واحد صنعتی غیرفلزی با اشتغال 
۱۲۳ نفر و سرمایه گذاری ۶۵ میلیارد و ۸۴۷ میلیون ریال و ۱۲ واحد 

غیرفعال صنعتی فلزی با میزان سرمایه گذاری ۸۳ میلیارد و ۶۵۶ 
میلیون ریال و اشتغال ۶۴ نفر احیا شده اند.

هرمزگان  تجارت  و  معدن  صنعت،  رئیس سازمان 
به  نیز  واحــد صنعتی  تعداد ۹  این که  به  اشــاره  با 
عــلــت فــعــال نــشــدن پــروانــه آن هـــا بــاطــل شــده 
ــت: هــمــچــنــیــن درایــن مــدت  ــ اســت، اظــهــار داش

خ رشــد ۷۷  نــر بــا  تــعــداد ۳۲ فقره پــروانــه صنعتی 
و  هــزار   ۳۰ شده  ایجاد  سرمایه گذاری  با  درصــدی 

۶۹۵ میلیارد ریال صادر شده است.
قاسمی ادامه داد: میزان تولید صنایع 

ابــتــدای امــســال تــا  از  نــیــز  غــیــرفــلــزی 
پایان تیر امسال ۶ میلیون و ۵۷۵ 

خ  نــر بــا  تــن  ــزار  ــ ــزار و ۶۵۹ ه ــ ه
نسبت  درصــــدی   ۹ ــد  رشـ

بـــه هـــمـــســـنـــجـــی بـــا 

پارسال بوده است. وی ادامه داد: با وجود چالش های پیش روی 
شامل کاهش برق، مشکالت گازرسانی و محدودیت های 
مربوط به شیوع ویروس کرونا در تمام موارد یادشده، 

رشد صورت گرفته است.
ح  ــد: بـــهـــره بـــرداری از طــر ــادآور شـ ــول ی ــئ ــس ــن م ای
توسعه شرکت پاالیش نفت بندرعباس و صدور 
پــروانــه بــهــره بــرداری بــا افــزایــش ســرمــایــه گــذاری 
و  ریـــال  مــیــلــیــارد  هـــزار و ۶۸   ۲۸
اشتغال ۲ هــزار و ۵۱۵ 
از  بهره برداری  و  نفر 
کنسانتره  کارخانه   ۲
ســنــگ آهـــن پــدیــده 
کـــــاوش ایـــرانـــیـــان 
در  زاغ  ــگ  ــنـ تـ و 
تکمیل  راســتــای 

در  امسال  گرفته  صورت  اقدام های  دیگر  از  فوالد  ارزش  زنجیره 
حوزه صنایع هرمزگان بوده است.

هرمزگان  صنایع  بخش  در  ابتدای امسال تاکنون  از  گفت:  وی 
ــرای بــرنــامــه هــای  ــ ــای دیـــگـــری هــمــچــون پــیــگــیــری و اجـ ــدام هــ اقــ
تولید  موانع  و  مشکالت  رفع  داخــل،  ساخت  تعمیق  و  توسعه 
طبی  با کرونا به ویژه تأمین اکسیژن  مبارزه  و تأمین محصوالت 

مورد نیاز بیمارستان های استان انجام شده است.
ــازی بــنــدر  ــ ــد: پــیــگــیــری مـــوضـــوع فـــعـــال سـ ــ ــادآور ش ــی یـ ــمـ ــاسـ قـ
شیالتی گوکسر جاسک به بندر چند منظوره برای انجام فعالیت 
تجاری، پیگیری راه اندازی بازارچه ملوانی در مناطق گچین، هرمز 
و بندرعباس، پیگیری تخصیص سهمیه ۱۰۰ میلیون دالری برای 
قاچاق  ورود  دستورالعمل  اجــرای  موضوع  پیگیری  پیله وران، 
کاال و ارز استان برای سفر شناورهای سنتی زیر ۵۰۰ تن و برگزاری 
میز کشوری میگو از دیگربرنامه های مهم حوزه صنعتی و تجاری 

سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در امسال است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعالم کرد:

ایجاد 1000 شغل با احیای واحدهای صنعتی و معدنی در هرمزگان

دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان خبر داد:
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان هرمزگان : حامد شکوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

  د  فتر سرپرستی    استان هرمزگان :   076-33675224 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
در کوى غم تو پایداریم، همه

چهار شنبه    17 شهریور    1400   شماره 6027

امام خمینی )ره(

مدیر منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس:

ــان ویـــتـــریـــن  ــ ــزگ ــ ــرم ــ فـــــــوالد ه
صنعت هرمزگان است

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 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 
تولید  است.  از بخش  رفع دغدغه  و  ما پشتیبانی 
وی با بیان اینکه در بحث انرژی و بازسازی اعتماد 
انجام  را  خودمان  تالش  تمام  باید  اعتمادآفرینی  و 
کار  به  نیاز  کشور  حاضر  حال  در   : کرد  تاکید  دهیم 

جهادی دارد و باید فعالیت ها را سرعت بخشید.
خلج تهرانی با استقبال از اجرای طرح های توسعه ای 
در  را  زمین  داریم  آمادگی  ما   : گفت  هرمزگان  فوالد 
همچنین  وی  دهیم.  قرار  هرمزگان  فوالد  اختیار 
خصوص  در  خصوصی  بخش  از  را  خود  حمایت 
عامل  مدیر  است  گفتنی  کرد.  اعالم  انرژی   تامین 
فوالد هرمزگان و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
فوالد  توسعه  راه  در  موجود  مشکالت  بررسی  به 
هرمزگان پرداخته و بر تامین زمین و انرژی مورد نیاز 

فوالد هرمزگان در طرح های توسعه ای تاکید کردند.
 عطاهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان نیز در 
این نشست به نگاه ارزشی و انقالبی و همکاری ها 
منطقه  ارشد  مدیران  جانبه  همه  حمایت های   و 
ویژه اقتصادی خلیج فارس اشاره کرد و  نتیجه این 
همکاری ها را رفع مشکالت و در نهایت انتفاع کشور 
دانست. معروفخانی با بیان این که نگاه دولت به 
طرح های توسعه، ویژه است و نهایی شدن طرح های 
به  کرد،  خواهد  کمک  کشور  اقتصاد  به  توسعه ای 
بیان مشکالت پیش رو در توسعه فوالد هرمزگان 
در  همکاری ها  این  کرد:  امیدواری  اظهار  و  پرداخت 

رفع موانع توسعه فوالد هرمزگان ادامه یابد.

خبر

صدور  فرآیند  تسهیل  اداری،  بروکراسی  اداری  کاهش  عامل   ۳ فــارس  خلیج  فلزی  و  معدنی  صنایع  اقتصادی  ویــژه  منطقه  عامل   مدیر 
مجوز های سرمایه گذاری و اعطای تسهیالت بانکی را از عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه دانست.

به گزارش جام جم حسن خلج طهرانی در رابطه با چگونگی جذب سرمایه گذار برای پروژه های موجود در این منطقه ویژه اقتصادی گفت: 
اعطای  و  اداری  بروکراسی  وکاهش  کار  و  کسب  فضای  تسهیل  ساخت ها  زیر  بهبود  جمله  از  متعددی  عوامل  تابع  سرمایه گذاری  جذب 
تسهیالت بانکی به بخش تولید است بهبودهای صورت گرفته در بخش زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در حوزه آب، 
از عوامل ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این منطقه بوده  ، برق و فراهم نمودن زمین های مورد نیاز سرمایه گذاران یکی  گاز

است.
وی ادامه داد: افزایش نقدینگی در کشور و هدایت بخشی از نقدینگی به بخش تولید، پایین بودن هزینه های نیروی انسانی و افزایش 
 ۹۹ سال  در  سرمایه گذاری  ۳برابری  جذب  به  منجر  و  داده  افزایش  را  سرمایه گذاری  تقاضای  صادراتی  درآمد های  افزایش  طریق  از  ارز  خ  نر
نسبت به سال های گذشته به طوریکه در سال گذشته ۹ قرارداد سرمایه گذاری منعقد و در ۳ماهه نخست امسال ۸ قرار داد منعقد شده 
گفت:  گذشته  اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس درباره میزان جذب سرمایه در مدت ۱۶ ماه  است.مدیر عامل  منطقه ویژه 
ح ها میزان ۶۱۰۰ میلیون دالر با ظرفیت  سرمایه گذاری صورت گرفته در سال ۹۹ طبق اظهار نظر سرمایه گذاران در صورت اجرای کامل طر

اشتغال زایی حدود۱۷۰۰ نفر بوده است.
وی کاهش اداری بروکراسی اداری، تسهیل فرآیند صدور مجوز های سرمایه گذاری و اعطای تسهیالت بانکی را از عوامل جذب سرمایه گذاری 

در منطقه دانست پیش بینی کرد که حجم سرمایه گذاری در سال جاری افزایش یابد.
خلج طهرانی با بیان این که افزایش سرمایه گذاری های صورت گرفته دارای پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی بر سطح رفاه و اشتغال 
منطقه بوده است، افزود: بیکاری و اشتغال نداشتن در یک منطقه می تواند منجر به اختالالت رفتاری و بروز تنش های اجتماعی و سیاسی 

شود که با افزایش اشتغال از طریق افزایش درآمد و کاهش فقر می تواند از بروز این مساله جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد: توسعه فعالیت های 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 

سرمایه گذاری در منطقه بوده که نهایتا منجر به درآمدزایی می شود.

نقاط  تمامی  در  گفت:  هرمزگان  استاندار 
و  جزایر  در  همچنین  و  استان  مرزی 
مناطق آزاد هرمزگان، نظارت و کنترل جدی 
محض  به  تا  می گیرد  صورت  ترددها  بر 
کرونا  شناسایی سویه های جدید ویروس 

از ورود به استان و کشور جلوگیری شود.
 فریدون همتی در نشست ستاد استانی 
مدیریت بیماری کرونا  اظهار داشت: کمیته 

با محوریت دانشگاه  این موضوع  استانی 
در  فرمانداران  همکاری  و  پزشکی  علوم 

هرمزگان فعال شده است.
وی ادامه داد: در تمامی نقاط مرزی استان 
و همچنین در جزایر و مناطق آزاد هرمزگان، 
صورت  ترددها  بر  جدی  کنترل  و  نظارت 
می گیرد تا به محض شناسایی سویه های 
از  فعاالنه  واکنش  با  کرونا،  ویروس  جدید 

و  استان  به  ویروس  سویه های  این  ورود 
کشور جلوگیری شود.

استاندار هرمزگان با بیان این که با افزایش 
حساسیت ها و رعایت خوب پروتکل های 
بهداشتی، میزان ابتال به کرونا در هرمزگان، 
این  امیدواریم  افزود:  کاهش است،  به  رو 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  خوب  رویه 
و  باشد  داشته  ادامه  مردم   سوی  از 

ماسک،  از  استفاده  به  نسبت  همچنان 
رعایت فاصله فیزیکی و اجتماعی، پرهیز از 
دورهمی ها و عدم حضور در تجمعات، توجه 
کرد:  اضافه  همتی   باشند.   داشته  جدی 
مشاغل  همه  و  بازار  اصناف،  پاساژها،  در 
دستورالعمل های  جدی  طور  به  باید  نیز 
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 
به  فوت  تعداد  است،  کرده  پیدا  کاهش 
دلیل بیماری کرونا  نیز در هرمزگان نسبت 
به میانگین کشوری کمتر است که نشان 
دهنده کیفیت خوب درمان بیماران مبتال 
به کرونا در بیمارستان ها و مراکز درمانی از 
سوی پزشکان، پرستاران و کادر درمان در 

سراسر استان هرمزگان است.
حفظ  لزوم  به  اشاره  با  هرمزگان  استاندار 
فضاها و مکان های جدید ایجاد شده برای 
بستری بیماران مبتال به کرونا، ادامه داد: با 
ارتباط  در  بیمارستان ها می توانند   ، کار این 
خدمات  ارائه  برای  خود  ماموریت های  با  
به  تخصصی  نیازهای  زمینه  در  مطلوب 
مراجعان و بیماران غیر از کرونا، گام بردارند.

مــدیــرعــامــل شــرکــت نــفــت ســتــاره خــلــیــج فــارس ضــمــن تشریح 
متوازن  توسعه ی  ایجاد  در  مؤثر  تمهیدات  و  گسترده  اقدامات 
آمار کذب،  ارائــه ی  با  افــرادی که  و پایدار در این پاالیشگاه گفت: 
قصد به حاشیه بردن و تضعیف این بخش استراتژیک از صنعت 

پاالیش کشور را دارند، بی تردید آب به آسیاب دشمن می ریزند.
استاندار  از  تشکر  ضمن  دادور«  »محمدعلی  جام جم  گــزارش  به 
هرمزگان به سبب درک شرایط ویژه این پاالیشگاه و استقبال از 
حضور هیات بازرسی استانداری هرمزگان در شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور نیز از ماه ها 
این  در  مختلف،  بخش های  عملکرد  در  تدقیق  باهدف  پیش 
پاالیشگاه حضور یافته است و این اقدام، اقدامی شایسته تقدیر 

است.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس ادامه داد: در این مدت 
رعایت  با  شرکت  این  طبقه بندی  شده ی  اطالعات  و  آمار  تمامی 
رسیده  مرتبط  مقامات  آگاهی  به  صیانتی  شیوه نامه های  همه 
است و امیدواریم وجوه روشن جان فشانی ها و اقدامات جهادی 
شبانه روزی  تالش  با  که  کشور  سوخت  تأمین  امنیت  مدافعان 
اهداف حیاتی برنامه های توسعه و سند کالن چشم انداز کشور را 
دنبال می کنند، به صورتی روشن تر در معرض افکار عمومی قرار 
نیروهای  به  ویژه  توجه  و  انسانی  نیروی  توانمندسازی  وی  گیرد. 
بومی را یکی از ارزشمندترین اقدامات این پاالیشگاه عنوان کرد 
انعقاد  ضمن  خلیج فارس،  ستاره  نفت  شرکت  داشــت:  اظهار  و 
تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای استان در راستای 
بــا بــرگــزاری کالس های  ارتــقــای دانـــش و تجربه نــیــروهــای بــومــی، 
آموزشی و انتقال تجربیات عملی، توسعه و تعالی نیروهای بومی 

از منظر مدیران این شرکت ضامن  را مدنظر قرار داده است که 
استمرار موفقیت آمیز عملیات تولید این پاالیشگاه حیاتی است.

چشم  در  ــاری  خـ و  کــشــور  قــوت  نقطه  را  پــاالیــشــگــاه  ایــن  دادور 
که  افــرادی  افــزود:  و  خواند  اسالمی  ایــران  قسم خورده  دشمنان 
یا  آگاهانه  هستند،  استراتژیک  مجموعه ی  این  تضعیف  پی  در 
غیرآگاهانه آب به آسیاب دشمنان می ریزند و با ارائه ی آمار کذب، 
را  انقالبی  و  جهادی  انسانی  نیروی  ارزشمند  منابع  بــردن  بین  از 

دنبال می کنند و اصول محرمانگی را زیر سؤال برده اند.
دادور استفاده از نیروهای بومی را رمز دستیابی به توسعه پایدار 
در این پاالیشگاه دانست و اضافه کرد: نزدیک به ۲۲ سال از عمر 
۲۷ ساله خدمتم در صنعت نفت ایران را در صنایع نفتی استان 
درونــی  بــرای  را  دغدغه  بیشترین  همواره  و  گــذرانــده ام  هرمزگان 
شدن این صنعت در هرمزگان داشته ام و اعتقاد قلبی دارم که این 

دغدغه ها را باید فراتر از بحث تشویش اذهان عمومی نگریست.
سودجویان  و  خارجی  پیمانکاران  ید  قطع  جمله  از  اقداماتی  وی 
داخلی و همچنین به کارگیری نیروهای بومی را از بزرگ ترین خدمات 
دوران خدمت خود در شرکت پاالیش نفت الوان و شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس عنوان کرد و افزود: همواره در تالش بوده ایم تا 
با به کارگیری حداکثری ظرفیت های بالقوه و موجود نیروهای بومی، 
اشتغال مولد را در استان هرمزگان تقویت و زمینه های افزایش 

گردش مالی در هرمزگان را ایجاد کنیم.
را  پاالیشگاه  ایــن  خلیج فارس  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل   
در  هرمزگان  استان  مسئوالن  بــرای  قابل اطمینان  پشتوانه ای 
مقابله  زمینه  در  همچنین  و  اجتماعی  مسئولیت های  به  عمل 
با ویروس کرونا خواند و گفت: تا به امروز اقداماتی مانند تزریق 

حداقل ۱۰ مگاوات-ساعت برق به شبکه ی هرمزگان، 
در  خــوابــی  تخت   ۲۶۴ مجهز  بیمارستان  ساخت 

بندرعباس و صدها اقدام ریز و درشت دیگر را در 
راستای حفظ شان هم نوعان مان کمتر رسانه ای 
می کردیم اما از امروز بنا به درخواست مسئوالن 
وی  کــرد.  خواهیم  رســانــه ای  را  پشتیبانی ها  ایــن 

در  خــود  مدیرعاملی  دوران  بــه  اشـــاره  ضمن 
سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در شرکت پاالیش 

دوران،  این  کــرد:  تشریح  الوان  نفت 
بود  الوان  جــزیــره ی  طالیی  دوران 

اتکا  و  توانمندسازی  عمل  در  و 
بومی  پتانسیل های  و  نیرو  به 

در  بــه نــحــوی  کــه  یــافــت  تبلور 
این برهه  زمانی ضمن انتقال 
و  هرمزگان  به  شرکت  دفاتر 
گردش  بیکاری،  خ  نر کاهش 
مــالــی قــابــل تــوجــهــی نــیــز در 

منطقه ایجاد شد و سطح رفاه 
عمومی افزایش پیدا کرد.

بــاایــن حــال  ــرد:  کـ اضــافــه  دادور 
مدیریت  از  مــن  خـــروج  از  پــس 

ــردم  م ــار  ــ روزگـ الوان،  پــاالیــشــگــاه 
بار دیگر دچــار چالش شد  منطقه 

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 تــالش همکاران و صــبــوری خــانــواده هــای 
مهم  نکته  ایــن  نباید  داشــت:  اظهار  و  دانست  ایشان 
فراموش شود که شرکت نفت ستاره خلیج فارس، ایران 
رساند  خودکفایی  به  بنزین  تولید  در  نه تنها  را  اسالمی 
بلکه نخستین صادرات فراورده استراژیک بنزین تاریخ 
صنعت نفت ایــران را تحقق بخشید و اعتقاد 
و  مهندسان  از  ــی  ــدردان ق امـــروز  داریـــم 
کارگران این صنعت عظیم و تکریم 
مهم  رسالتی  به عنوان  باید  آنان 

در اولویت قرار داده شود.
از  ــت:  ــف گ پـــایـــان  در  دادور 
دســـتـــگـــاه هـــای امــنــیــتــی 
به  توجه  بــا  داریـــم  انتظار 
جایگاه  و  ویژه  موقعیت 
پاالیشگاه،  ایـــن  حیاتی 
ــز بــیــشــتــر  ــرکـ ــمـ ــمـــن تـ ضـ
ــوان شــده  ــن ــر مــبــاحــث ع ب
ــراد خـــاطـــی، از  ــ ــورد بـــا افـ ــرخـ و بـ
انتشار مطالب کذب و تشویش اذهان 
ایــن  نــدهــنــد  ــازه  ــ اج کنند و  جــلــوگــیــری 
مجموعه ی استراتژیک تبدیل به ابزاری 
برای تبلیغات سوء جریان های سیاسی 
ــای  ــره ــظ ــال ن ــم اع و  ــا  ــری ه ــی ــت گ ــه ج و 

مغرضانه شود.

 ستاره خلیج فارس نگین درخشان صنعت پاالیش کشور

استاندار خبر داد:
کنترل مرزهابرای شناسایی سویه های جدید کرونا

 حسن خلج طهرانی:
عوامل جذب سرمایه  در منطقه 

یح کرد ویژه اقتصادی  خلیج فارس تشر

رشد  از  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  کل  مدیر 
۷۵ درصدی تخلیه و بارگیری ریلی در پنج ماهه 
نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه 
بندرعباس   رجایی  شهید  بندر  در  قبل  سال 

خبرداد.
کرجی  محمدی  رضا  »علی  جم  جام  گزارش  به 
پایان  تا  امسال  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  ران« 
کاالی  انواع  تن   ۹۰۰ و  هزار   ۱۵۶ امسال،  مرداد 
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 ۶۳ کیلومتر خطوط ریلی داخلی بندرشهید رجایی متصل به خطوط دوگانه راه آهن سراسری با اقصا 
نقاط کشور ارسال شده است . این مسئول، توسعه فعالیت ها 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 ۱۲ محوطه 
اختصاصی ریلی بخش غیر دولتی در بندر شهید رجایی فعال می باشد که جابه جایی انواع کاالها از طریق خطوط 
ریلی فرعی متصل به خطوط ریلی سراسری جابجا می شود. بندرشهید رجایی با ظرفیت اسمی  ریلی ۱۴ میلیون 
تن تخلیه و بارگیری در سال دارای بیش از ۶۳ کیلومتر شبکه ریلی درون بندری و اتصال به خطوط دوگانه راه آهن 
سراسری است. خطوط ریلی اختصاصی در بندرشهید رجایی شامل تخلیه و بارگیری کانتینری، مواد و مشتقات 

نفتی، کاالی اساسی)گندم، شکر، روغن نباتی، فرآورده های دامی( و مواد معدنی و غیره می باشد.

افزایش 75 درصدی  تخلیه وبارگیری  ریلی در بندرشهید رجایی

ح شمیم  همزمان با سراسر کشور و در اجرای طر
بین  معیشتی  بسته   ۲۰۰ و  هزار  چهار  حسینی، 

آسیب دیدگان از کرونا در هرمزگان توزیع شد.
این  گفت:  هرمزگان  در  فقیه  ولی  نماینده 
در  معیشتی  کمک های  توزیع  مرحله  نهمین 
میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  یک  ارزش  به  هرمزگان، 

تومان است.
زاده  عبادی  االسالم  حجت  جام جم  گزارش  به 
کرونا  ایام  در  توزیع بسته های معیشتی  افزود: 
همه  همکاری  با  که  است  ارزشمندی  اقدام 

نهاد ها و سازمان ها صورت می گیرد.
گوجه  رب  روغن،  برنج،  شامل  بسته ها  این 

فرنگی، قند و شکر، ماکارونی و حبوبات است.

توزیع بیش از چهار هزار بسته 
معیشتی در هرمزگان


