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رئیس ســازمان صمت هرمزگان:
خانواده ها دغدغه تامین روغن نداشــته باشــند
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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛

به مناسبت میالد پیامبر اکرم )ص( ؛ : طی حکمی از سوی امام جمعه بندر عباس ؛معاون استاندار

قوانین داخلی بیش 
از تحریم ها فعاالن 

اقتصادی را آزار می دهد

مشکالت تخلیه کاالهای ملوانی 
رفع شد

آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 
با حضور خیران استان

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در 
هرمزگان منصوب شد

  عضو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی بندرعباس 
تحریــم  از  ناشــی  مشــکالت  این کــه  از  قبــل  گفــت: 
فعــاالن اقتصــادی را آزار دهد، قوانیــن و بخشــنامه های داخلی 

حرکت رو به جلوی فعاالن اقتصادی را کند کرده است.

امام جمعه بندرلنگه:عضو اتاق بازرگانی بندرعباس:

حال میراث فرهنگی بندرلنگه 
خوب نیست

میانگین روزانه ۲ فوتی
 بر اثر کرونا در هرمزگان
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مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان از دستیابی به رکورد ۱.۵میلیون تن فوالد خام با تالش 
مجموعه کارکنان و مهندسان این شرکت خبر داد.

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، فرزاد ارزانی مدیرعامل 
کارکنان  از عملکرد تمامی واحدهای این شرکت گفت: هدف ما و همه  این شرکت 
زحمتکش فوالد هرمزگان جهش تولید و دستیابی به رکورد تولید ساالنه با تولید یک 
میلیون و 500 هزار تن فوالد خام است که برای تحقق آن تمام تالش خود را به کار خواهیم 

بست.   
فرزاد ارزانی در ابتدای این گفت و گو با اشاره به نقش فوالد هرمزگان در امر اشتغالزایی 
در استان هرمزگان،  تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت را  1532 نفر اعالم داشت و 
اضافه نمود: 2100 نفر نیز به عنوان نیروی پیمانکار در فوالد هرمزگان مشغول به کارند. 
وی درادامه از اهمیت رعایت نکات ایمنی و حفظ سالمت این کارکنان زحمتکش گفت و 
اظهار داشت: سال 99 سالی بسیار متفاوت را آغاز کردیم، ظهور ویروس کرونا الزمه برنامه 
ریزی های جدیدی در فوالد هرمزگان بود با توجه به اهمیت سالمت کارکنان بالفاصله 
کمیته پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با حضور واحد HSE و به ریاست مدیرعامل به 
صورت هفتگی دایر گردید. یکی از تصمیمات این کمیته، کاهش زمان و روزهای حضور 
کارکنان ستادی، تا اواخر اردیبهشت بود. پس از آن نیز حفظ پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری های اجتماعی، از ورود کارکنان به سرویس های رفت و آمد تا حضور در 
محل کار را مد نظر قرارداده و به همین منظور کارکنان ستادی را به دو گروه A , B تقسیم 
نمودیم تا به صورت روزهای زوج و فرد در محل کار حضور پیدا کنند و روزهای عدم حضور 
را به صورت دورکاری انجام وظیفه نمایند و با تقویت زیرساخت های اطالعاتی از قبیل راه 
اندازی سیستم غربالگری از طریق اپلیکیشن های قابل نصب بر روی موبایل، تبلت، 
لپ تاپ و ... و همچنین نصب دوربین های حرارتی جهت اندازه گیری دمای بدن کارکنان 
در هنگام ورود به شرکت و غیره اقدام گردید. تولید انیمیشن و فیلم ها و پوسترهای 
آموزشی و توزیع ماسک، مواد ضد عفونی کننده و اقالم بهداشتی نیز یکی دیگر از مواردی 
بوده که انجام شده و تاکنون نیز ادامه دارد. رعایت تمام این موارد درصد ابتالی کارکنان 
به کرونا و همه گیری این ویروس در بین کارکنان و خانواده های آنان را بحمدا... به حد 
قابل توجهی تحت کنترل قرار داده است. نکته قابل توجه دیگر، کاهش چشمگیر روند 
ضریب تکرار و ضریب شدت حوادث شرکت طی نیمه اول سال 99 نسبت به سال 98 
بوده است به طوری که ضریب تکرار حوادث کل شرکت از 0/97 به 0/40 کاهش یافته 
است که بسیار حائز اهمیت است. در این رابطه می توان به کسب گواهینامه ایزو 45001 
مربوط به استانداردهای ایمنی و گواهینامه ایزو 14001 مربوط به استانداردهای مدیریتی 

محیط زیست اشاره نمود. 
این  تولیدی  عملکرد  بیان  در  ارزانی 
شرکت گفت: با شروع شیوع ویروس 
کرونا در چند ماهه گذشته تاکنون، 
رعایت  با  شرکت  تولیدات  میزان 
بهداشتی  پروتکل های  تمامی 
ادامه داشته و  به هیچ وجه شاهد 
کاهش تولید در شرکت نبوده ایم.   
وی ضمن اظهار تحقق رکورد تولید 
ماهانه تختال با تولید 137.391 تن در 
شهریور، از تولید 687 هزار تن 
ماهه  در 6  تختال 

اول سال 99 علیرغم کاهش تامین برق به دلیل کمبود آن، خبر داد.
رشد تولید 27 هزار تنی آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر خوب 
دیگری است که مدیرعامل فوالد هرمزگان به آن اشاره کرد. ارزانی در تکمیل این خبر 
گفت: واحد احیای مستقیم فوالد هرمزگان در 6 ماهه سال 99 با تولید 846 هزار تن آهن 
اسفنجی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 درصد افزایش تولید داشته است.  وی 
در زمینه ارتقای کیفیت محصوالت شرکت، درصد تولید ذوب های مطابق با سفارش در 
سال 1399 را 99.54 و  درصد تولید تختال های سالم را 98.62 عنوان کرد و میانگین بسیار 

خوب درصد تولید تختال های غیر منطبق با سفارش را 1.38 درصد اعالم نمود.
ارزانی روند کاهشی مصرف انرژی را بسیار ارزشمند اعالم کرد و گفت: در واحد احیای 
مستقیم میانگین مصرف ویژه انرژی الکتریکی از KWH/TON 110 به NOT/HWK 107.4 و 
در فوالد سازی میانگین مصرف گاز طبیعی از  TON/3 NM 8.2 به TON/3 NM  6.1 کاهش 
یافته است.   وی تامین مواد اولیه شامل گندله و آهن اسفنجی را یکی از چالش های 
شرکت های فوالدی بیان داشت که البته فوالد هرمزگان با برنامه ریزی صحیح و عملکرد 
بموقع موجودی خود را طبق برنامه از پیش تعیین شده، حفظ کرده است. با توجه به 
تحریم های ظالمانه کشور آمریکا برنامه ریزی های الزم جهت تامین سفارشات در واحد 
خرید و تمام بخش های قطعات یدکی، مواد اولیه و مواد مصرفی بموقع انجام شده است 
و در این راستا، شرکت، اقدامات الزم را به عمل آورده است.  مدیرعامل فوالد هرمزگان 
با اشاره به پروژه های در دست اقدام شرکت، اهم  از سخنان خود  در بخش دیگری 
این پروژها را طرح توسعه فوالد هرمزگان بیان کرد و گفت: با حمایت های فوالد مبارکه 
مقرر شد که ظرفیت فوالد هرمزگان در زیر سقف موجود از 1.5 میلیون به ۲ میلیون 
تن افزایش یابد که عملیات افزایش ظرفیت، از 1.5 به 2 میلیون تن آن در حال انجام 
می باشد. ضمن این که احداث یک خط  نورد ورق عریض )پلیت میل( و همچنین احداث 
یک واحد احیای مستقیم به ظرفیت ۹۰۰ هزار تن نیز در دستور کار شرکت قرار گرفته 

است.  با به بار نشستن خط  نورد ورق عریض در فوالد هرمزگان که ظرفیت آن 1.2 میلیون 
تن در سال است، ورق های خاص و API تولید خواهد گردید و به طبع، تنوع محصوالت 
این شرکت، افزایش خواهد یافت. افزایش ظرفیت از 1.5 به 2 میلیون تن در زیر سقف با 
انجام اصالحاتی در واحد فوالدسازی و ریخته گری و برخی زیرساخت های شرکت عملیاتی 
خواهد شد. در همین خصوص پروژه های متعددی در دست اقدام است و برخی از آنها 

نیز در آینده نزدیک شروع به کار خواهد کرد.
احداث واحد تولید ورق عریض، زمینه دستیابی به ارزش افزوده قابل توجهی برای تمام 
ذینفعان در کشور ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر، تختال فوالد هرمزگان در بخش 
دیگری از کارخانه به ورق عریض تبدیل خواهد شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته 
از تقاضای بازار، احداث خط پلیت میل مبتنی بر طراحی و تولید محصول متمایز به لحاظ 
ابعاد و کیفیت های خاص، به عنوان بهترین راهبرد توسعه سبد محصول گروه فوالد 
مبارکه در بازار در نظر گرفته شده و حضور پایدار شرکت را در بازارهای داخلی و صادراتی 

سبب خواهد شد و باعث افزایش قدرت رقابت و  افزایش سهم  بازار می گردد. 
از طرفی با توجه به توسعه ظرفیت صنایع کشتی سازی، صنایع نفت و گاز، لوله سازی، 
صنایع پتروشیمی، پروژه عمرانی، ماشین آالت و ... در سال های آتی نیاز این صنایع به 
ورق های عریض در کشور بیش از پیش با رشد قابل توجهی مواجه خواهد گردید و سهم 

شرکت فوالد هرمزگان در تأمین نیاز بازار تعیین کننده خواهد بود. 
وی پروژهای دیگری را در دستور کار دانست و مهم ترین آنها را چنین بیان کرد: احداث 
کوره های  غبارگیر  ظرفیت  افزایش  اسفنجی،  آهن  سازی  ذخیره  تجهیزات  و  سیلو 
 ،VDOB فوالدسازی و اصالح و بهینه سازی غبارگیرهای موجودی، احداث واحد گاز زدایی
توسعه پست برق 230، ایستگاه گاز شماره  2، خط دوم انتقال آب، نصب لنس های 
اکسیژن در کوره های فوالد سازی، احداث تصفیه خانه جدید، احداث یک واحد تولید 

اکسیژن، اصالحات الزم در ترانسفورماتورهاي موجود و رزرو شرکت و ده ها پروژه دیگر. 

در  مطرح  سازمانی  عنوان  به  هرمزگان  فوالد  شرکت  داشت:  اظهار  ادامه  در  ارزانی 
صنعت فوالد کشور، همواره سعی نموده است با به کارگیری رویکرد بهبود مستمر و 
استراتژی های توسعه سهم  بازار، در راستای جلب نظر مشتریان بکوشد و اهداف خود را 

در زمینه برنامه های تولید و فروش با دقت باالیی تدوین می نماید.
وی در ادامه با اشاره به شرایط سخت تحریم های ظالمانه ای که صنعت فوالد هم از 
آن ها بی بهره نبوده اظهار داشت: بدیهی است این تحریم ها هم حوزه تامین و هم حوزه 
فروش را نشانه گرفته است. در حوزه تامین از همان ابتدا با تشکیل کارگروه بومی سازی 
در کنار حمایت از شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها سعی 
در تامین  و بومی سازی اقالم در داخل کشور نموده و موفقیت های بسیاری نیز حاصل 
شد. در زمینه صادرات محصول اسلب به بازارهای جهانی، عملکرد صادرات شرکت 
طی 6 ماهه ابتدای سال جاری مطلوب ارزیابی می گردد. فوالد هرمزگان در جهت بهبود 
فاکتورهای قیمت، کیفیت و پایداری در تامین محصول، گام های زیادی برداشته است. 
سعی شده است تا با اخذ گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی، کیفیت خود را به 
سطح مطلوب جهانی ارتقا داده و از این طریق به عنوان یک برند، خود را در سطح جهانی 
مطرح نماید که در این ارتباط می توان به اخذ گواهینامه های ایزو 10004 و 10002 در مورد 

رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایت مشتریان اشاره نمود. 
ارزانی ادامه داد: شرکت به منظور کسب بهترین نتیجه با توجه به شرایط پیش رو، 
سناریوهای مختلفی را جهت فروش محصوالت خود در دستور کار قرار داده است. با 
این حال انتظار می رود با ارائه تسهیالت، تمهیدات و مشوق های صادراتی بیشتر توسط 
دولت، حمایت های الزم  از صادرات محصوالت فوالدی بویژه محصول اسلب به بازارهای 
جهانی به عمل آید، در زمینه تامین نیاز بازار داخل و پاسخگویی مناسب به نورد کاران 
کشور که در نقشه استراتژی شرکت همواره به عنوان اولویت اول و یک شاخص اساسی 
قلمداد شده، شرکت عملکرد بسیار مطلوبی داشته است به طوری که فروش و عرضه  
محصول اسلب طی سال های گذشته در بازار داخل هر ساله نسبت به دوره قبل با رشد 
قابل توجهی مواجه بوده است. میزان فروش داخل در 6 ماهه ابتدای سال 99 نسبت به 
مدت مشابه سال قبل گواه این مطلب بوده و از رشد 17 درصدی برخوردار است و پیش 
بینی می گردد همین روند برای  ماه های آینده ادامه داشته باشد. در این ارتباط، شرکت 
فوالد هرمزگان،  نقشه استراتژی فروش خود را معطوف به تامین پایدار محصول اسلب 
و پاسخگویی حداکثری به نیاز نوردکاران داخلی نموده و بستر مناسبی را جهت  افزایش 
ظرفیت تولید آنها و استفاده از تکمیل ظرفیت های خالی نورد کاران به وجود آورده است. 
در این راستا شرکت سعی نموده است تامین نیاز صنایع نوردکار به محصول اسلب 
کیفی خاص برای تحویل به صنایع پایین دستی کشور را مد نظر  قرار دهد که باعث صرفه 
جویی ارزی، خودکفایی و عدم وابستگی به محصوالت خارجی و کاهش واردات و لزوم 
رونق تولید در صنایع  کشور خواهد شد. از طرفی اتخاذ استراتژی فروش محصول اسلب 
کیفی به  بازار داخل نیز  برای شرکت باعث سود آوری، افزایش درآمد و ارتقای تکنولوژی 
خطوط شرکت خواهد شد که تولید کپسول های گاز  CNG، قطعات صنعتی با کربن باال،  
ورق های رویه خودرو، صنایع کشتی سازی، فوالد های آلیاژی حاصل از نورد اسلب های 

کیفی و ... از جمله این دستاوردها می باشد.
وی همچنین از رشد 57 درصدی درآمد شرکت از محل فروش صادراتی و داخلی در 6 

ماهه سال 99 در مقایسه با شش ماهه سال گذشته خبر داد. 
ازای هر سهم در 6  ارزانی خبری هم برای سهامداران داشت و گفت: EPS شرکت به 
به  هرمزگان  فوالد  تعهد  ادامه  در  وی  می باشد.  ریال  جاری 847  سال  نخست  ماهه 
فوالد  گفت:  و  دانست  جامعه  به  خدمت  برای  فرصتی  را  اجتماعی  مسئولیت های 
هرمزگان در خرداد، تیر و مرداد سال جاری نیز همچون سال های گذشته با کاهش تولید 
در کوره های فوالدسازی خود سبب افزایش تامین برق برای رفاه مردم شریف استان 
گردید. ضمن این که این شرکت با کمک انساندوستانه خود به دانشگاه علوم پزشکی 
در بحث تجهیز بخش های کرونایی، جشن گلریزان ستاد دیه و آزاد سازی زندانیان جرایم 
غیر عمد، طرح تکریم ایتام، پویش کمک های مومنانه و کمک های دیگر به بخش های 

فرهنگی و ورزشی استان و ... همواره تالش کرده تا به جامعه خود خدمت کند.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد؛

دستیابی به رکورد تولید ساالنه ۱.۵ میلیون تن فوالد خام

حال میراث فرهنگی بندرلنگه خوب نیست؛

ح ملی انتقال آب از خلیج فارس و  اجرای طر
ین کن کشور ین آب شیر بزرگ تر

ح کرد؛ استاندار مطر
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ح کرد؛ استاندار مطر

ین کن کشور  ین آب شیر ح ملی انتقال آب از خلیج فارس و بزرگ تر اجرای طر

اجرای  دست اندرکار  مدیران  و  مهندسان  از  قدردانی  ضمن  هرمزگان  استاندار 
ح ملی انتقال آب از خلیج فارس و  ابرپروژه آب شیرین کن خلیج فارس، اجرای طر
ظالمانه  تحریم های  برابر  در  ایرانی  قدرت  نماد  را  کشور  کن  آب شیرین  بزرگ ترین 

دشمنان دانست.
فریدون  دکتر  هرمزگان،  استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
ح ملی انتقال آب از خلیج فارس و ابرپروژه  همتی پس از افتتاح مرحله نخست طر
آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی خلیج فارس، با اشاره به همت بلند بخش 
ح عظیم انتقال آب خلیج فارس، عنوان  خصوصی، مدیران اجرایی و عوامل فنی طر
تحریم های  با  کشور  که  گرفت  صورت  شرایطی  در  پروژه  این  از  بهره برداری  کرد: 
ظالمانه روبه روست و می توان آن را نماد قدرت ایرانی در برابر تحریم های ظالمانه 

دشمنان برشمرد.
همتی، بهره گیری از توان بیش از 150 شرکت داخلی برای طراحی، مهندسی و ساخت 
افزایش خوداتکایی در عرصه تولید و اجرای  را اقدامی بزرگ در راستای  این پروژه 
از  آب  انتقال  خط  اجرای  مسیر  بزرگ  گام  این  افزود:  و  کرد  عنوان  بزرگ  پروژه های 

دریای عمان برای تأمین آب پایدار شرق کشور را هموار کرد.
وی اجرای این پروژه را یک ضرورت دانست و بیان داشت: با توجه به برداشت بی 
رویه از آب های زیرزمینی طی سال هایی که کشور با خشکسالی روبه رو بوده است 
و نیاز مبرم صنایع و بخش کشاورزی به منابع آبی، احداث آب شیرین کن ها برای 
کاهش ضرر و زیان ناشی از این برداشت بی رویه به عنوان یک ضرورت در دستور کار 
ح در پاییز  دولت قرار گرفت. استاندار هرمزگان با بیان این که عملیات اجرایی این طر
96 آغاز شده و در پاییز 99 به مرحله راه اندازی اولیه رسیده است، گفت: تأمین آب 
ح است.  شرب هرمزگان و صنایع دو استان کرمان و یزد از جمله مزایای مهم این طر
همتی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت موجود در آب شیرین  کن اول بندرعباس و 
سهم آبی هرمزگان در فاز اول آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی خلیج فارس، 

آب شرب شهر بندرعباس و روستاهای بخش مرکزی، آب شرب مردم شهرستان 
بندرخمیر و بخشی از نیاز آبی صنایع، بخش کشاورزی و آب شرب روستاها در مسیر 
آباد نیز تأمین خواهد شد که در  خط انتقال آب خلیج فارس در شهرستان حاجی 

پایداری منابع آبی استان اثر چشمگیری خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: با تأمین نیاز آبی صنایع بزرگ حوزه فالت مرکزی ایران که منابع 
آن ها در خدمت کشور قرار دارد، مردم سراسر کشور از ثمرات اجرای این پروژه بزرگ 

بهره مند شدند.
استاندار هرمزگان همچنین هماهنگی سه استان هرمزگان، کرمان و یزد در به ثمر 
نشستن این پروژه را یکی از عوامل مهم تحقق این پروژه و تأمین منابع آبی پایدار 
دانست و اضافه کرد: یکی از نگرانی های ما در هرمزگان به عنوان مجموعه دولتی 
آبی بخصوص در دشت میناب بود که با افتتاح آب  استفاده بیش از حد از منابع 
آب های  از  برداشت  فارس،  خلیج  کن  شیرین  آب  نخست  فاز  و  اول  کن  شیرین 
در  منطقه  این  آبی  منابع  و  قطع  کامل  طور  به  میناب  دشت  زمینی  زیر  و  سطحی 

اختیار احیای دشت میناب و بخش کشاورزی آن قرار گرفت.
آب  پروژه  گذار  از شرکت سازه سازان مالک و سرمایه  همتی ضمن قدردانی ویژه 
این  پذیر  سرمایه  آسیا  آب  مهندسی  توسعه  شرکت  و  فارس  خلیج  کن  شیرین 
عنوان  به  معدن  و  صنعت  بانک  و  ملی  توسعه  صندوق  حمایت های  از   پروژه، 
تامین کنندگان منابع مالی، شرکت مهندسی واال انرژی مشاور پروژه،  شرکت پرهون 

ح پیمانکار اجرایی و شرکت عامران افق پیمانکار نصب این پروژه قدردانی کرد. طر
پروژه بزرگ ترین  و  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  ملی  ح  طر اول  مرحله  از  بهره برداری   * 

 شیرین سازی آب کشور در بندرعباس
ح ملی انتقال آب از خلیج فارس و بزرگ ترین مجتمع آب شیرین کن  مرحله اول طر
، از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور و با حضور استاندار هرمزگان  کشور

در غرب بندرعباس به بهره برداری رسید.

 با بهره برداری از این مجتمع آب شیرین کن، ساالنه بیش از ۷۰ میلیون متر مکعب 
آب شیرین به آب های کشور افزوده شد.

آب شیرین تولیدی این پروژه در راستای تامین آب شرب هرمزگان و مجتمع های 
صنعتی واقع در استان های مرکزی ایران منتقل خواهد شد.

آب شرب و کمک به رشد صنعت در  ح، تأمین  از مزایای مهم اجرای این طر برخی 
مورد  آب  تأمین  و  یزد(  و  کرمان  هرمزگان،  )استان های  کشور  آب  کم  استان های 
نیاز واحدهای بزرگ در بخش های صنایع، معادن و افزایش رونق اقتصادی در این 

مناطق است.
هزار   ۴۰۰ حدود  کشور  در  بهره برداری  حال  در  آب شیرین کن های  ظرفیت  تاکنون 
مترمکعب در شبانه روز بوده و با ورود این مجتمع به چرخه  تولید، ظرفیت تولید 

آب شیرین کشور ۵۰ درصد افزایش یافته است.
در  مکعب  متر  هزار   ۲۰۰ ظرفیت  با  خلیج فارس  آب شیرین کن  تأسیسات  اول  فاز 
شبانه روز به منظور تأمین بخشی از آب مورد نیاز شرب و صنعت استان های مرکزی 
و جنوب شرق کشور احداث شده و این مجتمع در حال حاضر بزرگ ترین تأسیسات 
بندرعباس  غرب  در  خلیج فارس  صنعتی  شهرک  در  که  است  کشور  نمک زدایی 

احداث شده است.
ح هفت هزار میلیارد ریال و ۹۲  سرمایه گذاری های ریالی و ارزی انجام شده در این طر

میلیون یورو است.
از مجموع ظرفیت یک میلیون متر مکعبی آب شیرین کن خلیج فارس، ظرفیت 
اول مجوز خرید  گام  که در  برای هرمزگان پیش بینی شده است  تا ۴۰ درصدی   ۳۰
تضمینی ۴۰ هزار مترمکعب آب تولیدی از وزارت نیرو در فاز اول این پروژه دریافت 
آب شرب شهر بندرخمیر، شهر  شده که این ظرفیت برای تامین و تقویت منابع 
بندرعباس و جمعیت ۱۰۰ هزار نفری روستاهای حومه بندرعباس مورد استفاده قرار 

می گیرد.

گذشته  مانند  و  شده  آغاز  کشور  در  کرونا  سوم  موج 
ابالغ  کرونا  استانی  و  ملی  ستاد  سوی  از  محدودیت هایی 
شده که این الزامات بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد و همه 
این دستورالعمل ها در صورتی عملی خواهد شد که مردم 
به عنوان مخاطب اصلی این دستورالعمل ها، توصیه های 

پیشگیرانه را جدی بگیرند.
این که دولت و حاکمیت به چه میزان در مهار افرادی که 
قوانین ابالغی را زیرپا می گذارند موفق عمل کرده یک وجه 
ماجراست اما وجه مهم تر آن، کنکاش در رابطه با علل این 

را مجاب می کند در مجامع  نافرمانی است. عللی که مردم 
حضور پیدا کنند.

سوی  از  سالم  تفریحات  معرفی  و  بینی  پیش  عدم 
برنامه ریزان، یکی از علل اصلی مسافرت ها به شمار می رود. 
کسی که چندین ماه در قرنطینه خانگی به سر می برد و از 
را محروم  بازدید خانوادگی خود  و  مسافرت و هر نوع دید 
کرده، به طور قطع دچار کالفگی می شود و به دنبال چاره ای 
برای رفع این نیاز ذاتی خود است که عدم پیش بینی ساز 
و کار الزم برای جبران این کمبود از سوی حاکمیت، باعث 

برای  راه  خطرناک ترین  عبارتی  به  یا  راه  ساده ترین  شده 
جبران این خأل از سوی مردم انتخاب شود.

دورهمی های  و  عروسی  مراسم های  برگزاری  آن  نمونه 
تجمع هایی  و  کرونا  از  قبل  مرسوم  شیوه  با  خانوادگی 
است که بدون رعایت فاصله فیزیکی و حتی ماسک برگزار 
کرده  خ تر  سر را  کرونا  سوم  موج  خونین  رنگ  و  می شود 

است.
آنچه در این مقطع بسیار حائز اهمیت است، رعایت فاصله 
فیزیکی در کنار استفاده از ماسک  است که خوشبختانه 

در میان شهروندان هرمزگانی به یک فعل نهادینه تبدیل 
بشدت  را  استان  در  کرونا  به  ابتال  آمار  می تواند  و  شده 
برای تحقق خواست ستاد  این میان  اما در  کاهش دهد، 
کرونا باید نقش حمایتی دولت و نهادهای حاکمیتی  ملی 
از قشر آسیب پذیر پررنگ تر از گذشته باشد؛ چرا که یکی 
مصوب،  قانون های  از  تمکین  عدم  و  تجمع  اصلی  علل  از 
زمانی  تا  که  است  آسیب پذیرجامعه  قشر  مالی  نیازهای 
تحقق  برای  چندانی  انتظار  نباید  نشود،  رفع  خأل  این  که 

مصوبات ابالغی داشت.

ضرورت پیش بینی برنامه برای خانواده
یادداشت

مهین حیدری

خبرنگار جام جم 
هرمزگان 

از  حمایت  گفت:  بندرعباس  شهرداری  نوین  فناوری های  و  خالقیت  مرکز  مدیر 
طرح های خالقانه و قابل اجرا در حوزه صنایع دستی و آیین های سنتی بندرعباس، از 

مهم ترین برنامه های این مرکز است .
به گزارش جام جم، "احمد پایدار" با اشاره به این که ویروس کرونا برخی از برنامه ها 
و فعالیت های مرکز خالقیت را مختل کرد گفت : اما کرونا نتوانست ما را متوقف 
کند یا اهداف ما به فراموشی سپرده شود. اهدافی که همگی در راستای گسترش 
صنایع دستی و هنرهای بومی بندرعباس است . وی اظهار داشت : از آغاز فعالیت 
مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس، راهبرد ما بر پایه آموزش، 
نمایش و فروش صنایع دستی بندرعباس استوار بوده است یعنی برای ساخت 
صنایع دستی باید آموزش های الزم داده شود  و پس از آموزش، تولیدات در مکانی 

مناسب، نمایش داده شود تا این تولیدات فاخر به مرحله فروش برسد.
به گفته وی در شهرداری بندرعباس تالش بر این است تا این مفهوم جا بیفتد 
هر آنچه  برای ترویج صنایع دستی و آیین های سنتی بندرعباس الزم است مورد 
حمایت و پشتیبانی قرار می گیرد . مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
هزار  8 بر  افزون  بندرعباس،  دستی  صنایع  حوزه  در  کرد:  تصریح   بندرعباس 

 کار آفرین، مشغول فعالیت اند و سهمی در خالقیت و توسعه دارند و 90 درصد این 
افراد را بانوان تشکیل می دهند که سهمی به سزا در اقتصاد خانواده و رونق کسب و 
کار ایفا می کنند . »پایدار« اضافه کرد: برنامه هایی که بر پایه آموزش، نمایش و فروش 
در دست اقدام است شامل صنایع دستی، صنایع سفال، صنایع پارچه ای، تزئینات 

لباس، صنایع چوب، صنایع دستی دریایی و صنایع دستی آیینی است.
به گفته مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس، برای فروش 
از کشور، راه اندازی بازار مجازی صنایع دستی در  صنایع دستی در داخل و خارج 
دستور کار شهرداری است که پس از مطالعات و مراحل مقدماتی، به بهره برداری 
برای  فاخرشان  آثار  و  بندرعباس  هنرمندان  از  اطالعاتی  بانک  آن،  در  و  می رسد 

نمایش و فروش در دید عالقمندان قرار خواهد گرفت.
پایدار در ادامه با بیان این که سه مرکز برای آموزش، نمایش و فروش صنایع دستی 
است،  شهری  مدیریت  کار  دستور  در  شهرداری  گانه  سه  مناطق  در  بندرعباس 
استفاده از فضای مجازی در گسترش هر چه بیشتر صنایع دستی و هنرهای بومی 
را برنامه دیگر مرکز خالقیت خواند و افزود: در شهرداری بندرعباس، سعی بر این 
آیین های سنتی، زینت بخش  است تا نمادواره هایی با موضوع صنایع دستی و 
میادین، معابر و بلوارها باشد . هم اندیشی با کارآفرینان، صاحبان حرف و مشاغل، 
صنعتگران، کارشناسان، دانشگاهیان، بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی، 
و دستی  صنایع  دستی  صنایع  گسترش  برای  خالقیت  مرکز  برنامه های  دیگر   از 
 آیین ها ی سنتی بندرعباس است که به گفته مدیر این مرکز، در حال انجام است.

»پایدار « همچنین از اطالع رسانی و گفتگو با رسانه های خبری، تبلیغات هدفمند 
و آمادگی برای مشارکت با سازمان های مردم نهاد، دانشگاه ها، بخش خصوصی 
آیین های  و ادارات در اجرای برنامه هایی را که منجر به گسترش صنایع دستی و 
نوین  فناوری های  و  خالقیت  مرکز  اهداف  دیگر  از  باشد  بندرعباس  سنتی 
شهرداری بندرعباس خواند .  وی در پایان خاطرنشان کرد: اشتراکات فرهنگی میان 
شهرهای عضو شبکه جهانی شهرهای خالق یونسکو، بهبود دسترسی به زندگی 
فرهنگی، استفاده از ظرفیت های فرهنگی، هنری، اقتصادی و اجتماعی شهر خالق 
بندرعباس، تقویت هویت فرهنگی، نشاط اجتماعی و پاسداشت آیین های زیبا و 

ماندگار سنتی از برنامه هایی است که در این مرکز دنبال می شود .

ح کرد؛ مدیر مرکز خالقیت و فناوری های شهرداری مطر

ح های خالقانه صنایع دستی بندرعباس  حمایت از طر
مهم ترین  از  یکی  کرد:  اعالم  فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
معدنی  مواد  ورود  و  صادرات  برای  فارس  خلیج  ویژه  منطقه  زیرساخت های 
مورد نیاز شرکت ها و سرمایه گذاران، پل دسترسی و اسکله منطقه است که 
ریال بودجه در  300 میلیارد  بر  بالغ  آن در سال جاری  برای تعمیر و نگهداری 

نظر گرفته شده است.
صنایع  اقتصادی  ویژه  منطقه  عمومی  روابط  از   نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
افزود:  طهرانی  خلج  حسن  روابط  از  نقل  به  فارس  خلیج  وفلزی  معدنی 
منطقه  متنوع  پروژه های  اجرای  و  راه اندازی  برای  نیاز  مورد  اعتبار  مجموع 
بر  بالغ  اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس طی امسال رقمی  ویژه 
یک هزار و 200 میلیارد ریال پیش بینی شده است که اگر این بودجه به موارد 
زیرساخت های  تکمیل  در  چشمگیری  جهش  یابد،  شده  اختصاص  اشاره  

مورد نیاز رقم خواهد خورد.
وی گفت: بر اساس سند چشم انداز 1404، دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن 
فوالد در کشور پیش بینی شده است که منطقه ویژه خلیج فارس در راستای 
ح های تامین  تحقق این هدف، از سوی دولت موظف به پیگیری و تکمیل طر

زیرساخت منطقه ویژه شده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس افزود: در همین راستا شرکتی، 
، صبا فوالد خلیج  با سهامداری شرکت هایی شامل فوالد هرمزگان، گل گهر
تولید«  »جهش  تحقق  منظور  به  ایمیدرو،  و  قشم  فوالد  مادکوش،  فارس، 
شده  تاسیس  فارس  خلیج  ویژه  منطقه  در  تن  10میلیون  سقف  تا  فوالد 

است.
در  ویژه  منطقه  گسترده  و  متنوع  امکانات  با  که  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
تصفیه خانه  پساب  انتقال  پروژه  تکمیل  موجود،  آب شیرین کن های  زمینه 
بندرعباس و خرید پساب فاضالب برای تهیه آب، در کنار ظرفیت 160 مگاواتی 
بتوانیم  از خط صلح،  گاز  تامین  و  برق  به شبکه سراسری  افزودن  برای  برق 

شاهد تحقق تولید 10 میلیون تنی فوالد در موعد مقرر باشیم.
خلج طهرانی عنوان کرد: با توجه به ورود ظرفیت های جدید بخش آلومینیوم 
آلومینیوم در پنج ماه نخست  به مدار تولید، شاهد رشد 70 درصدی تولید 

سال 1399 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بوده ایم.
آلومینیوم،  استراتژیک  فلز  تولید  چشم انداز  اساس  بر  بنابراین،  افزود:  وی 
جایگاه  ابتدا   ،1410 سال  تا  و  به مرور  بتوانیم  که  است  این  ما  پیش بینی 
ارتقا دهیم و سپس امکان تبدیل شدن به  را  آلومینیوم کشور  بین المللی 

یکی از قطب های تولید شمش آلومینیوم در جهان را نیز فراهم آوریم.
برنامه ریزی های  با  گفت:  فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
و  اقتصادی خلیج فارس شاهد رشد  در منطقه ویژه  تاکنون  گرفته،  صورت 
ارتقای شرکت ها در کنار افزایش سرمایه گذاری  از سوی سرمایه گذاران بخش 

معدن و صنایع معدنی بوده ایم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اعالم کرد؛

 اختصاص 300 میلیارد ریال برای تعمیر و نگهداری پل دسترسی و اسکله



آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با حضور خیران استان
)ع(  صادق  جعفر  امام  و  اکرم)ص(  پیامبر  میالد  مناسبت  به 
دادگستری  کل  اداره  در  عمد  غیر  جرائم  زندانیان  آزادی  مراسم 

استان هرمزگان و با حضور متولیان و خیران برگزار شد.
 به گزارش جام جم، مرادی نژاد رئیس ستاد مردمی رسیدگی به 
امور دیه و کمک به زندانی های نیازمند استان هرمزگان در مراسم 

آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ضمن تشکر از فوالد هرمزگان و 
این  در  مشارکت  برای  شرکت  این  مدیرعامل  ارزانی  مهندس 
 امر خیر گفت: فوالد هرمزگان از  سال ۹۲ یاور ستاد دیه استان 
است و  تا کنون ۱۰۱ زندانی با کمک فوالد هرمزگان آزاد شده اند 
آزاد  کمک فوالد  با  زندانی جرائم غیرعمد   ۹ نیز  آینده  تا هفته   و 

خواهند شد. در ادامه این مراسم صفریان مدیر روابط عمومی 
مسئولیت های  در  فوالد  مشارکت  به  هرمزگان  فوالد  شرکت 
توان  حد  در  شرکت  این  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  اجتماعی 
خود  اجتماعی  مسئولیت های  به  عمل  برای  زمینه ها  همه  در 
آزادی 110 زندانی  مشارکت داشته است که یکی از این اقدامات 

است.
 وی به نگاه ویژه دست اندرکاران این شرکت بویژه مدیرعامل 
تا  از سال ۹۲  کرد و گفت: فوالد هرمزگان  فوالد هرمزگان اشاره 
کنون بالغ بر یك میلیاردو 5 میلیون تومان برای آزادی زندانیان 

هرمزگان کمک مالی کرده است.
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اجتماعی
اقتصادی

خبر

عضو اتاق بازرگانی بندرعباس:
قوانین داخلی بیش از تحریم ها 

فعاالن اقتصادی را آزار می دهد
 

بندرعباس  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
از  ناشی  مشکالت  این که  از  قبل  گفت: 
و  قوانین  دهد،  آزار  را  اقتصادی  فعاالن  تحریم 
به جلوی فعاالن  رو  بخشنامه های داخلی حرکت 

اقتصادی را کند کرده است.
در  افزود:  نجاتی  مهران  جم،  جام  گزارش  به 
بندرعباس ۱۸۰ شرکت حمل و نقل فعال داریم که 

زیر نظر بخش خصوصی فعالیت دارند.
وی اضافه کرد: یک روز تاخیر در ارسال کاال، خطوط 
که متحمل هزینه است  را متوقف می کند  تولید 
می شود  تحمیل  کاال  صاحبان  به  که  دموراژی  و 
باید با دالر پرداخت شود.عضو هیات نمایندگان 
متاسفانه  کرد:  عنوان  بندرعباس  بازرگانی  اتاق 
بویژه  اجرایی  دستگاه های  کردن  عمل  ای  جزیره 
بخش  به  را  زیادی  ضررهای  گیری ها  تصمیم  در 
داد:  ادامه  نجاتی  است.  کرده  تحمیل  خصوصی 
روبه رو  ای  عدیده  مشکالت  با  مالیاتی  بخش  در 
هستیم، بخشنامه ها بدرستی اعمال نمی شود و 
اتاق بازرگانی بندرعباس در حل مشکالت مالیاتی 

با بخش خصوصی همراه و قوی عمل کرده است.
ما  تولیدکنندگان  تمام  عمال  کرد:  خاطرنشان  وی 
مشکالت  این که  از  قبل  و  اند  شده  ورشکست 
دهد،  آزار  را  اقتصادی  فعاالن  تحریم  از  ناشی 
قوانین و بخشنامه های داخلی حرکت رو به جلوی 
فعاالن اقتصادی را کند کرده است و امور بسختی 
پیش می رود و در این بین سلیقه ای عمل کردن 
اقتصادی  فعاالن  از  را  انگیزه  عمال  مالیاتی  امور 
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  است.عضو  ربوده 
بخش  از  دولتی ها  این که  به  اشاره  با  بندرعباس 
خصوصی حمایت کنند و بخش خصوصی را رقیب 
خود ندانند، تصریح کرد: امروز تنها راه برون رفت از 
مشکالت اقتصادی و رشد اقتصاد بویژه در شرایط 
از توان بخش خصوصی  حاکم بر کشور استفاده 
است و وظیفه دولت این است که زیرساخت ها 
را برای رشد و پیشرفت بخش خصوصی مهیا کند.

مدیر امــور فنی و زیربنایی ســازمان 
ح کرد؛ مطر

تامیــن زیرســاخت های ســایت 
صنعتی کابلی منطقه آزاد قشم

مدیر امور فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم 
از انجام عملیات زیرسازی، آسفالت، تامین برق و 
با  کابلی  صنعتی  سایت  چهارم  الین  در  روشنایی 

اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال خبر داد.
اظهار  نژاد  ناصری  حسین  جام جم  گزارش  به 
مسئولیت  اجرای  راستای  در  ح  طر این  کرد: 
به  دهی  خدمات  ارتقا  هدف  با  و  اجتماعی 
این  در  حاضر  تولیدی  و  صنعتی  واحد های 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  صنعتی،  محدوده 
است. ناصری نژاد با اشاره به پیشرفت فیزیکی 
با  پروژه  این  افزود:  ح،  طر این  درصدی   ۸۸
ریال  میلیون   ۶۴۹ و  میلیارد   ۲۱ بر  بالغ  اعتباری 
آزاد  منطقه  سازمان  پیمانکاران  از  یکی  توسط 
عملیات  وی،  گفته  به  اجراست.  حال  در  قشم 
الین  روشنایی  تامین  و  آسفالت  زیرسازی، 
و  8۰0 متر  به طول  کابلی،  چهارم سایت صنعتی 
انجام شده و طبق  الی 16 متر   12 عرض متوسط 
آبان سال جاری  زمان بندی اعالم شده، تا پایان 
به اتمام خواهد رسید. مدیر امور فنی و زیربنایی 
اجرای  کرد:  تصریح  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
پروژه های عمرانی در شهرک های صنعتی منطقه 
حضور  برای  زیرساخت  تامین  راستای  در  آزاد 
است.  گرفته  بیشتری  شتاب  گذاران  سرمایه 
هدف  با  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  نژاد  ناصری 
نیاز مورد  زیرساخت های  تکمیل  و   بهسازی 
پروژه های  تولیدی،  واحد های  و  گذاران  سرمایه 
این  و  بوده  اجرا  و  بررسی  حال  در  نیز  دیگری 

برنامه ها با جدیت دنبال می شود.

روزها  این  کشور  سطح  در  و  بازار  در  آن  کمبود  و  خوراکی  روغن   
به دغدغه اصلی خانواده ها تبدیل شده که وضعیت تأمین آن در 

استان هرمزگان ظاهرا در حال برطرف شدن است.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  جام جم  گزارش  به 
تجارت هرمزگان، با تاکید بر تخصیص روغن خام به 
از موارد مهم در این  کرد: یکی  کارخانجات اظهار 
روغن  شرکت  به  خام  روغن  تخصیص  استان 

حیات هرمزگان است.
خام  روغن  تخصیص  افزود:  قاسمی  خلیل 

این شرکت باید از طریق مخازن این استان تامین شود تا سرعت تامین 
در سطح بازار افزایش یابد.

و  روستاها  در  بزرگ  فروشگاه های  استقرار  عدم  به  اشاره  با  وی 
استان  بازار  در  خوراکی  روغن  عرضه  کرد:  بیان  کوچک،  شهرستان های 
تا  گیرد  صورت  صنفی  واحدهای  و  بزرگ  فروشگاه های  طریق  از  باید 

مشکلی در این خصوص ایجاد نشود.
قاسمی عنوان کرد: ظرفیت تولید روغن خوراکی حیات هرمزگان ۲۵۰۰ تن 
با  می تواند  شرکت  این  خام،  روغن  کامل  تخصیص  با  که  است  ماه  در 
حداکثر ظرفیت در سه شیفت کاری روغن خوراکی استان را تامین کند و 

خانوارهای استان دغدغه تامین روغن را نخواهند داشت.
هرمزگان،  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  مدیرعامل  همچنین 
اعالم کرد: در بحث ذخیره سازی روغن خام استان هرمزگان هیچگونه 

مشکلی ندارد.
مسعود دشوارگر افزود: تخصیص روغن خام اعم از پالم، آفتاب گردان و 

سویا با توجه به اعالم بازرگانی دولتی به کارخانجات انجام می شود.
دغدغه های  از  یکی  هرمزگان  حیات  خام  روغن  تامین  کرد:  تصریح  وی 
استان است که با پیگیری های انجام شده درصدد تامین روغن خام این 

شرکت از طریق مخازن استان هستیم.

رئیس سازمان صمت هرمزگان:

خانواده ها دغدغه تامین روغن نداشته باشند

این که  به  اشاره  با  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بندرعباس، کیش و قشم در بحث کرونا جزو آلوده ترین ها هستند، 
تصریح کرد: ۲۲۳ دانش آموز مبتال به کرونا از ۱۵ شهریور در هرمزگان 
ثبت شده در حالی که ۹۸۵ مبتال مثبت از ابتدای شیوع کرونا ثبت 
شده است پس بازگشایی مدارس در ابتال به کرونا در دانش آموزان 

تأثیری نداشته است.
به گزارش جام جم حسین فرشیدی  افزود: در پی سفر امکان پرداخت 
و  نیست  میسر  پروتکل ها  تمامی  رعایت  و  بهداشتی  مسائل  به 

همین موضوع امکان ابتال به کرونا را افزایش می دهد.
درباره  رسانی  اطالع  رسانه ها  و  مسئوالن  وظیفه  این که  بیان  با  وی 
خطرات بیماری کووید ۱۹ است، تصریح کرد: امروز قدرت سرایت کرونا 
افزایش چشمگیری داشته و باید آن را جدی گرفت زیرا روزانه شاهد 

افزایش افراد مبتال در کشور هستیم.
این مقام مسئول با اشاره به این که اگر آگاهانه یک فرد با عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی سبب آلودگی سایر افراد به بیماری های عفونی 
شود باید با فرد متخلف برخورد شود، اظهار کرد: در حال حاضر به طور 
متوسط ۲۰ میلیون تومان هزینه درمان یک بیمار مبتال به کووید ۱۹ 
آن را بیمه پرداخت خواهد کرد که هنوز البته  می شود که ۹۰ درصد 
درمان  و  بهداشت  وزارت  و  دولت  و  نشده  بیمه  سوی  از  پرداختی 

حامی ما بوده اند.
وی ادامه داد: باید از فردی که عمدا با عدم رعایت پروتکل ها خود را 
در معرض خطر کرونا قرار داده در زمان ابتال و مراجعه به بیمارستان 
برخورد کرد و حتی هزینه درمان را از وی گرفت که اینچنین با بی فکری 

سبب آلودگی جامعه شده است.
فرشیدی با بیان این که ۲۵ درصد کل آزمایشات در هرمزگان مثبت 
انتهایی  رده دو استان  کرد: در تعداد فوتی ها در  است، خاطرنشان 
کشور هستیم و در ۶ هفته اخیر آمار ما در شمار بستری ها کاهشی 
بوده است.  وی با اشاره به این که تا پایان هفته مطالبات و معوقات 
با  درمان  کادر  ویژه  حق  کرد:  اضافه  شد،  خواهد  پرداخت  سال ۹۸ 
هم  موضوع  این  امیدواریم  بزودی  و  شده  رو  به  رو  اولیه  موافقت 

عملی شود و با حمایت های صورت گرفته از وزارت بهداشت و درمان 
نیز مشکالت در حال کاهش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان این که تعدادی 
از کادر درمان به صورت ۸۹ روزه نیز جذب شدند اما به دنبال جذب 
مدت دار آن ها هستیم، عنوان کرد: همچنین تا پایان سال با دریافت 
سهمیه جذب نیروی انسانی جدید بویژه در بخش کادر درمانی شاهد 
تحوالت مناسبی خواهیم بود و نیروی مورد نیاز مراکز جدید تأمین 

خواهد شد.
فرشیدی با اشاره به این که بندرعباس، کیش و قشم در بحث کرونا 
جزو آلوده ترین ها هستند، تصریح کرد: بندرعباس برای مان شهری 

مهم است زیرا از سایر شهرستان ها هم بیماران بدحال به بندرعباس 
با  وی  دارد.  وجود  بندرعباس  بر  بیشتری  فشار  و  می شوند  آورده 
در  جدیدی  ویژه  مراقبت های  بخش  و  اورژانس  بزودی  این که  بیان 
بیمارستان شهید محمدی بندرعباس به بهره برداری می رسد، اظهار 
کرد: حدود ۱۵۰ بیمار در بخش مراقبت های ویژه استان بستری اند که 
نیمی از آن ها بدحال هستند و باید جدی گرفته شود چرا که کووید ۱۹ 

بیماری شوخی برداری نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با اشاره به این که ما 
به دنبال کشف بیماران مثبت کرونا هستیم، اضافه کرد: اگر افراد زود 
مراجعه کنند احتمال بدحال شدن و فوت را بسیار کاهش می دهند 

جسمانی  وضعیت  شدن  بحرانی  سبب  دیرهنگام  مراجعه  اما 
می شود.

بیمار هرمزگانی در قرنطینه خانگی  این که حدود ۲ هزار  بیان  با  وی 
به سر می برند، خاطرنشان کرد: اگر در این مدت افراد پایبند به این 
موضوع نبوده و در سفر و جابه جایی باشند به طور حتم کرونا سرایت 

می کند و سبب آلودگی مناطق دیگر می شود.
فرشیدی با اشاره این که افراد با عالئم باید هرچه زودتر به مراکز درمانی 
آزمایش های  تعداد  جاری  هفته  پایان  تا  کرد:  اظهار  کنند،  مراجعه 
کووید ۱۹ را به هزار مورد و تا پایان هفته آینده به یک هزار و ۵۰۰ مورد 

می رسانیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با اشاره به این که تمام 
استان هرمزگان در یک وضعیت قرار ندارد، بیان کرد: یکی از خطرات 
در  که  است  همجوار  شهرستان های  و  استان ها  هرمزگان  استان 
وضعیت بحرانی قرار دارند و همین جابه جایی ها سبب آلودگی بیشتر 
استان هرمزگان می شود که باید با سختگیری ها مانع سفر به داخل 

استان شویم.
وی با بیان این که تعداد بیماران سرپایی استان هرمزگان در دو هفته 
کنونی افزایش داشته است، تصریح کرد: این موضوع بر روند بیماران 
افزایش بستری ها می شود.   تأثیر مستقیم داشته و سبب  بستری 
قرنطینه بیماران  با  روزانه  این که  به  اشاره  با  مسئول  مقام   این 
 خانگی مان در تماس هستیم و مدام پیگیر وضعیت آن ها خواهیم 
رعایت  شناورها  در  اجتماعی  فاصله  وجه  هیچ  به  کرد:  اظهار   بود، 
و  کردیم  مطرح  کرونا  بیماری  مدیریت  جلسه  سه  در  و  شود  نمی 
اقتصادی  مسائل  اما  هستیم  شناورها  ظرفیت  کاهش  خواستار 
این  حال  به  فکری  باید  و  است  دخیل  موضوع  این  در  شناورها 
 ۱۵ از  کرونا  به  مبتال  آموز  دانش   ۲۲۳ داد:  ادامه  وی  کرد.  موضوع 
از  مثبت  مبتالی  که ۹۸۵  حالی  در  شده  ثبت  هرمزگان  در  شهریور 
ابتدای شیوع کرونا ثبت شده است پس بازگشایی مدارس در ابتالی 
کرونا در دانش آموزان تأثیری نداشته است و ۴۰۵ معلم و ۴۶ نفر از 

کارکنان به کرونا مبتال شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد؛

ابتالی 223 دانش آموز به کرونا از 15 شهریور

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: با مقررات جدید ابالغی ستاد مبارزه با 
، زمینه رونق فعالیت های ملوانی در هرمزگان تسهیل می شود. قاچاق کاال و ارز کشور

مرزی  مبادالت  ساماندهی  شورای  کنفرانسی  ویدئو  جلسه  در  حیدری  ج  ایر جم،  جام  گزارش  به 
توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  فرمانداران  با  هرمزگان  استان  نفتی  غیر  صادرات  توسعه  کارگروه  و 
فعالیت های ملوانی، عنوان کرد: فرمانداران با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و با هماهنگی 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان، زمینه تسهیل و رونق فعالیت های ملوانی در مناطق 
بهبود  برای  کشور  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارز  ستاد  ابالغی  دستورالعمل های  طبق  استان  مرزی 

معیشت مردم ساکن این مناطق را تسریع کنند.
 وی در همین رابطه گفت: تمام کاالهای ملوانی که در چارچوب قوانین و مقررات ابالغی ستاد مبارزه 
ارز کشور وارد شهرستان های مرزی استان می شود در بازارچه های ملوانی استان  با قاچاق کاال و 

جهت فروش عرضه می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان تصریح کرد: اجرای کامل دستورالعمل های 
رونق  زمینه  کشور در خصوص فعالیت های ملوانی  ارز  و  کاال  با قاچاق  ابالغی ستاد مبارزه  جدید 
فعالیت های تجاری در مناطق مرزی هرمزگان را فراهم می کند و گمرک و دستگاه های اجرایی ذیربط 

و مقررات  را در چارچوب قوانین  کاالهای ملوانی در مناطق مختلف هرمزگان  آمادگی تخلیه 
ابالغی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز دارند.

مختلف  مناطق  در  ملوانی  کاالی های  تخلیه  روند  فرمانداران  داشت:  اظهار  وی   
استان را شخصا نظارت و مدیریت کنند.

در  ملوانی  کاالی های  تخلیه  روی  پیش  مشکالت  و  مسائل  نشست  این  در 
مناطق مختلف استان با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و نظارتی ذیربط 

بررسی و با دستور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان رفع 
شد .

: معاون     استاندار

مشکالت تخلیه کاالهای ملوانی رفع شد

میراث  بر  حاکم  وضعیت  گفت:  بندرلنگه  شهرستان  جمعه  امام 
فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان بندرلنگه مطلوب 
نیست و میراث ارزشمند این بندر یا ویران شده یا در حال ویرانی 

است.
به گزارش جام جم به نقل از فارس، مصطفی اقتداری رئیس اداره 
بندرلنگه   شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
با حجت االسالم جواد اسماعیل نیا امام جمعه این شهرستان در 

دفتر ایشان دیدار و گفت وگو کرد.
حجت االسالم جواد اسماعیل نیا امام جمعه شهرستان بندرلنگه 

فرهنگی،  میراث  اداره  بر  حاکم  وضعیت  کرد:  اظهار   ، دیدار این  در 
صنایع دستی وگردشگری شهرستان بندرلنگه مطلوب نیست.

بسیار  دستی  صنایع  و  گردشگری  میراثی،  ظرفیت های  افزود:  وی 
شده  رها  تقریبا  که  دارد  وجود  بندرلنگه  شهرستان  در  عظیمی 
است.  امام جمعه شهرستان بندرلنگه اضافه کرد: میراث ارزشمند 
ما که هر کدام گنج بی پایانی هستند متاسفانه به فراموشی سپرده 

شده اند یا ویران شده یا در حال ویرانی هستند.
حجت االسالم اسماعیل نیا یادآور شد: مسئوالن مربوطه ظرفیت 
عظیم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه را غنیمت 
بدانند و از شهرداری بندرلنگه و بندرکنگ می خواهم نسبت به در 
اختیار گذاشتن مکانی جهت تعاونی های صنایع دستی و راه اندازی 

بازار دائمی عرضه تولیدات آنها اقدام نمایند.
شد:  یادآور  بندرلنگه  شهرستان  عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
اتفاقا مشتری هم دارند  صنایع دستی متعدد و زیبای منطقه که 
بدون حامی است و اگر تالش  خودجوش تعداد محدودی از مردم 
منطقه نبود تا کنون فراموش شده بود و باید در کتب تاریخی به 
دنبال اسم آنها می گشتیم.   وی در پایان گفت: از مسئوالن استانی 
و کشوری و همه دلسوزان میراث فرهنگی تقاضا می کنم به فریاد 
آثار تاریخی فرهنگی شهرستان برسند و به سرمایه گذاران نیز توجه 

کنند.

این که در هفته  به  با اشاره  رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گذشته ۱۴ مورد فوتی داشتیم که هفته قبل از آن  ۱۳ مورد  بود و به طور 
متوسط روزانه ۲ فوتی داشتیم، بیان کرد: شهرستان های بندرعباس، 

پارسیان، بندرلنگه، بندرخمیر و حاجی آباد در وضعیت قرمز قرار دارند.
به  گزارش جام جم حسین فرشیدی افزود: در شبانه روز گذشته، ۳ 
بیمار کرونایی دیگر در هرمزگان جان باختند و شمار فوتی ها به ۸۵۲ 

نفر رسید.
وی با بیان این که تعداد مراجعان در هفته گذشته ۱۱ درصد افزایش 
آی  بیماران  در  افزایش  شاهد  آینده  هفته  در ۲   

ً
قطعا و  است  یافته 

سی یو خواهیم بود، تصریح کرد: در هفته گذشته ۳۱۵ بیمار جدید در 
بخش های کووید استان بستری شدند که از این شمار ۴۱ بیمار جدید 

به بخش های ویژه و آی سی یو منتقل شدند.
بیمار   ۶ روزانه  کرد:  اضافه  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کرونایی بستری می شوند که از این تعداد ۲ بیمار  به بخش آی سی یو 

منتقل می شوند و از دستگاه های تنفسی استفاده می کنند.
فرشیدی با اشاره به این که در هفته گذشته ۱۴ مورد فوتی داشتیم که 
هفته قبلش ۱۳ مورد بود و به طور متوسط روزانه ۲ فوتی داشتیم، بیان 
کرد: شهرستان های بندرعباس، پارسیان، بندرلنگه، بندرخمیر و حاجی 
آباد در وضعیت قرمز قرار دارند و باید دستورالعمل های بهداشتی را 

شدیدتر رعایت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان این که بیماران اگر عالئم 
پیدا کردند حتما و زود هنگام به مراکز درمانی مراجعه کنند و کسانی که 
زود مراجعه می کنند راحت و سریع تر درمان می شوند، اظهار کرد: کسانی 
که عالئمی همچون گلودرد، سردرد، تنگی نفس و کوفتگی داشتند 
روز قرنطینه  به پزشک حتما خود و خانواده شان۱۴  از مراجعه  پس 
خانگی باشند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان گفت: 
از مردم انتظار داریم همچنان همانند گذشته همکاری کنند تا با رعایت 
آمار مبتالیان و موارد بد  دستورالعمل های بهداشتی شاهد کاهش 

حال و مرگ و میر در هرمزگان باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛

میانگین روزانه 2 فوتی بر اثر کرونا در هرمزگان

امام جمعه بندر لنگه:

حال میراث فرهنگی بندرلنگه خوب نیست
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 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

سرپرست استان هرمزگان: پرستو سهرابی
دفتر سرپرستی استان هرمزگان: 076-32226058

تا دوست ُبَود، تو را گزندى َنُبود      
تا اوست، غبارِ چون و چندى َنُبود

بگذار هر آنچه هست و او را بگزین     
امام خمینی )ره(نیکوتر از این دو حرف، پندى َنُبود

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

دوشنبه  19  آبان  1399

خبر

مشاور عالی نماینده ولی فقیه 
در هرمزگان منصوب شد

عنوان  به  ارجمند«  »غالمعلی  االسالم  حجت 
بر  رسیدگی  و  نظارت  مسئول  و  عالی  مشاور 
در  فقیه  ولی  نماینده  با  مرتبط  نهادهای  امور 

استان هرمزگان منصوب شد.
»محمد  االسالم  حجت  جام جم  گزارش  به 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  زاده«،  عبادی 
حکمی  در  بندرعباس  جمعه  امام  و  هرمزگان 
را به عنوان  حجت االسالم »غالمعلی ارجمند« 
نهادهای  امور  بر  رسیدگی  و  نظارت  مسئول 
مرتبط با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 

منصوب کرد.
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  حکم  متن  در 

هرمزگان آمده است:
به موجب این ابالغ جنابعالی به عنوان مشاور 
رسیدگی  و  نظارت  مسئول  و  اینجانب  عالی 
ولی  نماینده  اشراف  تحت  نهادهای  امور  بر 
بنیاد   ، غدیر )بنیاد  هرمزگان  استان  در  فقیه 
رسیدگی  مرکز  البالغه،  نهج  بنیاد  مهدویت، 
در  فقیه  ولی  نماینده  دفتر  مساجد،  امور  به 
امر  ستاد   ، نماز اقامه  ستاد  سنت،  اهل  امور 
فرهنگ  شورای   ، منکر از  نهی  و  معروف  به 
عمومی( و سایر نهادهای فرهنگی و مذهبی به 
از اینجانب منصوب می گردید. امید  نمایندگی 
)عج( در  است در پرتو عنایت حضرت ولی عصر

امور محوله موفق باشید.
ریاست  ارجمند«  »غالمعلی  االسالم  حجت   
هرمزگان  جمعه  ائمه  سیاستگذاری  شورای 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  دبیر  و 
استان هرمزگان را در سابقه فعالیت خود دارد.

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

در  که  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  نشست  در  هرمزگان   استاندار 
از  قدردانی  ضمن  شد  برگزار  پاسارگاد  نفت  شرکت  بندرعباس  کارخانه  محل 
مجموعه فعالیت های مدیریت این مجموعه در جهت افزایش اشتغالزایی و 
رشد و شکوفایی اقتصاد استان، بر لزوم افزایش ارزآوری و حفظ منافع ملی از 
طریق مظروف سازی و استفاده از استانداردهای روز دنیا در جهت بسته بندی 
کیفی قیر تولیدی این کارخانه در قالب بشکه و جامبوبگ و شیوه های نوین 

بسته بندی تاکید کرد.
به گزارش جام جم فریدون همتی در حاشیه این بازدید افزود: این واحد تولیدی 
با اصالح برنامه تولید خود از صدور فله ای محصوالت خودداری کرده و مطابق 

نیاز و تقاضای بازار نسبت به بسته بندی فرآورده های تولیدی اقدام کند.
وی تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز باید تولید سایر واحدها را 
بررسی کرده و برای دستیابی به اشتغال و ارز آوری بیشتر همه واحدهای مشابه 

به سوی بسته بندی محصوالت صادراتی هدایت شوند.
مشاور  پوری،  امینی  ابراهیم  حضور  با  که  نشست  این  در  هرمزگان  استاندار 
استان،  صمت  سازمان  رئیس  قاسمی،  خلیل  هرمزگان،  استاندار  اقتصادی 
پاسارگاد  نفت  مدیره  هیات  رئیس  دانا،  علی  و  مدیرعامل  نیکخواه،  حسین 
برگزار شد، موانع و مشکالت مورد بررسی قرار گرفت و دستور الزم را به سازمان 

صمت با تشکیل کمیته ای صادر کرد.همتی با اعالم حمایت برای همکاری در 
راستای تحقق شعار سال جهش تولید و منویات مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( دستور داد: با تشکیل کمیته ای جهت تامین  ملزومات  نفت پاسارگاد 
پیگیری،  صمت  سازمان  طریق  از  موضوع  این  فلزی  بشکه های  تولید  برای 

مرتفع و نتیجه اعالم شود.
برای  که  ارزآوری  افزایش  بر  عالوه  قیر  صنعت  کرد:  بیان  هرمزگان  استاندار 
سخت  دوره  در  ایران  اقتصادی  مشکالت  از  بخشی  حل  موجب  دارد  کشور 
تحریم ها شده است و بر همین اساس مقتضی است که برای رشد و پویایی 

فعالیت های آن به نحو احسن وارد عمل شد.
مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد نیز، از حمایت های استاندار و دیگر مقامات 
استان هرمزگان در جهت تسریع در  فعالیت های کارخانه این مجموعه تشکر 
کرد و گفت: ما در حال حاضر نیازمند پشتیبانی بیشتر مقامات استانی برای 

تامین ملزومات تولید بشکه های مورد نیازمان هستیم.
اهمیت  از  قیر  نظیر  محصوالتی  صادرات،  مقوله  در  نیکخواه افزود:  حسین 
نیازمند  کشور  که  فعلی  حساس  برهه  در  بویژه  هستند،  برخوردار  فراوانی 
اقتصادی  فعالیت های  بهبود  برای  صادراتی  ظرفیت های  تمامی  از  استفاده 
ایران است. وی عنوان کرد: مجموعه نفت پاسارگاد نیز تمایلی به فله فروشی 

محصوالت خود ندارد و به دلیل ارزش افزوده بسیار زیاد تالش 
قالب  در  شده  بسته بندی  قیر  فروش  سمت  به  می کند 

بشکه حرکت کند.
نیاز  مورد  میزان  به  سرد  ورق  تامین  با  افزود:  نیکخواه 
می توانیم نسبت به اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم 
کارخانه  مجموعه  در  استان  این  جوانان  از  نفر  یک هزار 

بندرعباس و صنایع وابسته اقدام کنیم.
کارخانه بندرعباس شرکت نفت پاسارگاد در سال ۱۳۸۲با 

سرمایه گذاری ۱۲میلیارد تومان و ۱۳۰نیرو فعالیت 
ظرفیت  با  حاضر  حال  در  و  کرد  آغاز  را  خود 

و  قیر  تن  ۷۵۰هزار  از  بیش  ساالنه  تولید 
اشتغال ۲۵۰ نفر مشغول فعالیت است. 

محل  در  حضور  با  همچنین  همتی 
پاسارگاد  کارخانه نفت  تولید  خط 

از فرایند بشکه سازی، بشکه 
پرکنی و حمل قیر بازدید 

کرد.

ح کرد؛  استاندار مطر

توجه جدی به استاندارد در بسته بندی؛ نیاز واحدهای تولیدی 

هرمزگان،  استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل 
خبرنگاران  تالش های  و  زحمات  از  پیامی  طی 
خبری  پوشش  راستای  در  استان  رسانه های 

پروژه های ملی هرمزگان تقدیر کرد.
و  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
فاطمه  هرمزگان،  استانداری  الملل  بین  امور 
تالش های  و  زحمات  از  پیامی  طی  الدینی  رکن 
خبرنگاران تمامی  رسانه های استان در راستای 
تقدیر  هرمزگان  ملی  پروژه های  خبری  پوشش 

کرد.
در این پیام آمده است: 

مورد  تنها  نه  همواره  حقیقت  و  حق  نگارش 
انسان های  همه  بلکه  بزرگ  خداوند  ستایش 

آزاداندیش است.
بزرگ  افتتاح پروژه های  در هشتمین پنجشنبه 
بزرگ ترین  افتتاح  شاهد  هرمزگان  در  ملی  و 
که  استانی   ، بودیم  استان  این  در  کشور  پروژه 
به  آن  در  گذشته  ماه   6 طی  پروژه ها  بیشترین 
بهره برداری رسیده و بخوبی در سطح کشور و 
رسانه های بین المللی نیز منعکس شده است.
عرصه  داران  طالیه  شما  گاهی  آ و  بینش 
و  کشور  خاص  شرایط  به  توجه  با  رسانی  اطالع 
انعکاس دستاوردهای دولتمردان تدبیر و امید 
به عنوان خادمان همیشگی ملت در شرایطی 
که دشمنان این آب و خاک راهبرد تحریف را در 
پیش گرفته اند کاری قابل ستایش و قدردانی 

است.
با  فعلی  مقطع  در  اسالمی  نظام  دشمنان 
شیوه های  با  مجازی  فضای  بستر  از  استفاده 
دنبال  به  مسموم  تبلیغات  بمباران  و  نوین 
مردم  آحاد  میان  در  ناامیدی  و  یاس  ایجاد 
هستند که اصحاب رسانه و فعاالن مجازی باید 
ارائه تصویر غلط  ارائه اطالعات درست، مانع  با 
به جامعه  که از شگردها و رویکردهای تحریف 

و فریب به شمار می رود شوند.
مجازی  فضای  و  رسانه  فعاالن  خوشبختانه 
نسبت  کامل  اشراف  با  هرمزگان  استان  در 
پیشگام  همواره  دشمن،  تحریف  گفتمان  به 
روشنگری و مطالبه گری منصفانه بوده اند که 

گاهی بخشی و حضور بموقع، این بستر  را  این آ
برای سودجویان ناامن کرده است.

از استاندار هرمزگان  اینجانب به نمایندگی  لذا 
و  به پاس حضور فعاالنه  دانم  بر خود الزم می 
گاهانه اصحاب رسانه در زمینه انتشار اخبار و  آ
پروژه های  و  امید  و  تدبیر  دولت  دستاوردهای 
پروژه  بزرگ ترین  افتتاح  بویژه  هرمزگان  ملی 
شیرین سازی آب کشور در هشتمین پنجشنبه 
امید که نقش حیاتی در شریان اقتصادی کشور 
دارد، از یکایک شما فرهیختگان تقدیر و تشکر 

نمایم.
فاطمه رکن الدینی

سخنگو و مدیرکل روابط عمومی استانداری 

قدردانی مدیرکل روابط عمومی استانداری از خبرنگاران

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از پهلو گیری کشتی ۴۲ هزار تنی روغن خام 
خوراکی در بندرعباس و تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تعداد زیادی از کارخانه های 

تولید روغن در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش جام جم علی صالحی  اعالم کرد: با دستور قضایی اقدامات الزم به منظور 
پهلو گیری کشتی ۴۲ هزار تنی حامل روغن خام خوراکی در بندرعباس انجام و مواد 
اولیه مورد نیاز برای تعداد زیادی از کارخانه های تولید روغن در سراسر کشور تأمین 

شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: در  بازدید صورت گرفته از بندر 
برای  آمده  وجود  به  مشکل  از  اطالع  کسب  از  پس  و  بندرعباس  رجایی  شهید 
ترخیص محموله بزرگ روغن های خام وارداتی که مواد اولیه بسیاری از کارخانه های 
تولید روغن در سراسر کشور را تشکیل می دهد، دستورات صریح قضایی به منظور 
رفع موانع موجود صادر شد.وی خاطر نشان کرد: عدم پهلوگیری کشتی حامل 
این محموله در بندر شهید رجایی بندرعباس ناشی از اختالف مالی میان شرکت 
صادرکننده وشرکت غله بوده است که با توجه به حجم زیاد روغن وارداتی موجود 
در کشتی و مسائل به وجود آمده که باعث شده بود کشتی مذکور به مدت ۳ ماه 
بالتکلیف رها شده و محموله روغن آن روی دریا نگهداری و در معرض خطر تضییع 
قرار گیرد، مقرر گردید، در سریع ترین زمان ممکن جلسه ای با حضور دستگاه های 
مربوطه و با حضور نمایندگان شرکت غله و وکیل کاپیتان کشتی برگزار شود و در 
ع وقت با مشخص شدن وضعیت این روغن ها، نسبت به تخلیه کامل آن  اسر

اقدام گردد. صالحی یادآور شد: خوشبختانه با اقدام بموقع دستگاه قضایی کشتی 
مذکور با محموله ۴۲ هزار تنی روغن خام خوراکی در بندر شهید رجایی بندرعباس 
پهلوگیری نموده و در نتیجه میزان قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز برای بسیاری 

از کارخانه های کشور تأمین خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: با هماهنگی های انجام شده 
این کشتی به صورت کامل تخلیه و محموله روغن آن برای کارخانه های سراسر 

کشور فرستاده می شود.

رئیس کل دادگستری استان اعالم کرد؛

پهلو گیری کشتی 42 هزار تنی روغن خام خوراکی در بندرعباس 

توسعه  برای  مناسب  شرایط  همچنین  و  دریایی  صنعت  تحقق  باهدف 
صنایع  و  کشتی سازی  مجتمع  بین  مدیرعامل  تفاهم نامه ای  زیرساخت ها 
فراساحل ایران و رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و 

فناوری  رئیس جمهور منعقد شد . 
صنایع  و  سازی  کشتی  مجتمع  عمومی   از روابط  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
شرایط  ابعاد  همچنین  و  دریایی  صنعت  تحقق  هدف  با  ایران،  ساحل  فرا 
ایمنی،  ابعاد  بخصوص  حوزه  این  زیرساخت های  توسعه  برای  مناسب 
قطع  و  هوشمندسازی  و  بهره وری  دانش،  بومی سازی  دانش،  رسوب 
تفاهم  مهندسی،  و  فنی  خدمات  صدور  و  خارجی  شرکت های  به  وابستگی 
نامه ای بین حمید رضاییان اصل مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع 
های  فناوری  توسعه  مرکز  رئیس  فر  قادری  اسماعیل  و  ایران  فراساحل 
راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منعقد شد.  این همکاری 
در راستای توسعه زیست زیست بوم نوآوری حوزه صنعت دریایی و صنایع 
وابسته و حمایت از شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا با به 
کارگیری حداکثر ظرفیت ها و توانمندی های موجود در کشور و نفوذ نوآوری 
و فناوری های نوین در این صنایع صورت پذیرفت. همکاری در ایجاد و راه 
حمایت  در  همکاری  ایزوایکو،  در  دریایی  صنایع  حوزه  نوآوری  مراکز  اندازی 
دریایی، معرفی  نوپا و شتاب دهنده های حوزه صنعت  کارهای  و  کسب  از 

فراساحل،  و  سازی  کشتی  صنعت  بخش  در  فناورانه  نیازهای  احصای  و 
همکاری در راستای بومی سازی تجهیزات، نرم افزارها، سخت افزارها و فکر 
این  از دیگر محور های  پایه  اقتصاد دریا  و  با صنایع دریایی  افزارهای مرتبط 

تفاهم نامه است.
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( یک منطقه صنعتی 
مدرن  و  صنعتی  های  مجموعه  که  است  شده  شناخته  و  معتبر  اقتصادی 
بویژه مرتبط با کشتی سازی و صنایع وابسته به آن را در خود جای داده است.
ایزوایکو تالش می کند در افق ۱۴۰۴، مجتمعی سرآمد و الگو در صنایع کشتی 
سازی، سکوسازی، ترمینال های نفتی و معدنی در منطقه خلیج فارس باشد.

باهدف توسعه زیرساخت های صنعت دریایی انجام شد؛
همکاری کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران و معاونت علمی رئیس جمهور


