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بیشتر بخوانید

مدیرکلمدیرکل پشــتیبانی امور دام هرمزگان خبر داد   پشــتیبانی امور دام هرمزگان خبر داد  ::

تن جو انباشتی  در بندر شهید رجایی  تن جو انباشتی  در بندر شهید رجایی  هزار  ۶۵۶۵ هزار  ترخیص ترخیص 

 اجرای طرح انتقال پساب برای استفاده صنایع در غرب بندرعباس

تعدادی از اعضای تیم کوهنوردی انبار نفت شهید 
رجایی بندرعباس به ارتفاعات تشگر هرمزگان 

صعود کردند.
به گزارش جام جم، در ایام فرخنده عید اهلل اکبر، عید سعید 
قربان تعدادی از اعضای تیم کوهنوردی انبار نفت شهید 
رجایی بندرعباس با حضور در برنامه صعود به ارتفاعات تشگر، 

قله آن را فتح کردند

کوهنوردی تیم   صعود 
  انبار نفت شهید رجایی

 به ارتفاعات تشگر

ــه، عــیــد سعید  ــج ــح ــدن دهـــم ذی ال ــی ــرارس ف
قــــربــــان، شــکــوهــمــنــدانــه تــریــن تــجــلــی 

عبودیت و بندگی را محضر تمامی شما 
تهنیت  و  تبریک  حق پرست  ســروران 
عرض می کنم و در این روز فرخنده که 
عشق  سرسپردگی،  تسلیم،  جلوه گاه 

ــه مــعــبــود  و عـــاقـــه مــخــلــوق بـ
حق تعالی  درگـــاه  از  اســت، 

صادقانه  پیروی  توفیق 
در  نهفته  مفاهیم  از 

خداجویانه  حــرکــت 
حــضــرت ابــراهــیــم و 
در  ایستادن  امتیاز 
 صف ملت حنیف را 

مسألت دارم.
در  نمادین  حرکتی  کــردن  قربانی 
خالص  و  بندگی  اعــام  راســتــای 
ایـــن فلسفه  کــه  شـــدن اســـت 
بــه خــوبــی در  مـــی تـــوان  را  ــهــی  ال
ــا که  مــنــاســک حــج یــافــت؛ آن جـ
شناخت  بــه  عــرفــات  در  انــســان 
شعور  بــه  مشعر  در  مــی رســد، 
از  الــهــی و در مــنــا، رهــایــی 

تعلقات دنیوی و رسیدن به عشق و قرب الهی را 
آرزو می کند و از شیطان برائت می جوید.

بار  این عید جلیل القدر  آستانه  در  تا  بر ماست   
دیگر دل به حب حضرت رسول )ص( و خاندان 
گـــرامـــی اش بــســپــاریــم و بــیــش ازپــیــش بــه درگـــاه 

خداوند سبحان تقرب جوییم.
تهنیت  و  تبریک  ضمن  خــود  به نوبه  دیگر  بــار   
از  قــربــان،  سعید  عید  فــرارســیــدن  مناسبت  بــه 
درگاه خداوند سبحان و رحیم اعتا و پیشگامی 
مــیــهــن ســــرافــــراز اســـامـــی و صــحــت، 
را  ایــران  و بهروزی ملت شریف   سامت 

مسألت دارم. 
محمدعلی دادور مدیرعامل 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پیام تبریک مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس
 به مناسبت عید سعید قربان
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وزیر  با  کنفرانس  ویدئو  ارتباط  در  هرمزگان،  در   ۱۱۵ اورژانس  ح  طر سه    
بهداشت به بهره برداری رسید.

ح ها  طر این  از  یکی  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ساختمان مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه 
خدمات  به  مردم  عادالنه  دسترسی  برای  که  بود  هرمزگان  پزشکی  علوم 

بهداشتی و درمانی به بهره برداری رسید.
با  ساختمان  این  که   این  بیان  با  فرشیدی  حسین  جم  جام  گزارش  به 
مساحت هزار و ۳۷۰ مترمربع در سه طبقه ساخته شده اظهار کرد: این 
با  هدایت  مرکز  و  عملیات،  و  فرماندهی  پشتیبانی،  شامل   قسمت ها  
اعتبار ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات عمرانی دانشگاه 

وبه  ساخته  سال  دو  مدت  در  کشور  اورژانس  سازمان  و  پزشکی   علوم 
بندرمقام   ۱۱۵ اورژانس  جاده ای  پایگاه  افزود:  وی  رسید.  برداری  بهره 
که  به بهره برداری  ح دیگر  بود  نیز دو طر آباد  بندرلنگه و شهری حاجی 
رسید. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، برای ساخت این 

دو پایگاه نیز بیش از ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.
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اقتصادیاقتصادی
ح اورژانس در هرمزگان اجتماعی اجتماعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اعالم کرد: بهره برداری از سه طر

لحاظ  به  گفت:  هرمزگان  امـــوردام  پشتیبانی  مدیرکل 
اخیر  خشکسالی های  به  توجه  با  اضطرار  حالت  وجــود 
و مشکات دامــداران مناطق مختلف کشور در تأمین 
علوفه و نــهــاده هــای دامـــی مـــورد نــیــاز خـــود، بــا صــدور 
هزار   ۶۵ فوری  ترخیص  و  بارگیری  قضایی،  ویژه  دستور 
تن جو انباشته شده در بندر شهید رجایی برای توزیع 

در سراسر کشور آغاز شده است.
به گزارش جام جم تقی زاده افــزود: اداره کل راهــداری و  
راه آهن هرمزگان  با استفاده از تمامی ظرفیت های خود 
فعالیت  دامی  نهاده های  سریع  انتقال  و  بارگیری  برای 

می کنند.
 ، وی  در این ارتباط اعام کرد:به منظور تأمین نیاز کشور

با  هرمزگان،  استان  مرکز  انقاب  و  عمومی  دادســتــان 
رجایی  شهید  اسکله  محل  در  بحران  ستاد  تشکیل 
محموالت  تــرخــیــص  و  بــارگــیــری  دســتــور  بــنــدرعــبــاس، 
دپوشده در فضای باز این بندر که در معرض فساد و 
کرد  صادر  بود  شده  پیش بینی  بارندگی  از  ناشی  خرابی 
و هم اکنون در حال بارگیری و ارسال به سراسر کشور 

است.
حمل  در  که  مشکاتی  به  توجه  با  که   این  بیان  با  وی 
عنوان  بــه  )ره(  خمینی  بــنــدرامــام  از  دامـــی  نــهــاده هــای 
بزرگ ترین مبدا ورود نهاده های دامی طی ماههای اخیر 
مو اد  تولید  امر  در  اختال  باعث  آن  کمبود  و  داده  خ  ر
به  ــدام  اق ــوردام  امـ پشتیبانی  شرکت  کــرد:  اظهار  شــده 

ورود نهاده های دامی از بندرشهید رجایی نموده است.
وی با اشاره به این که  ظرفیت خوب حمل و نقل ریلی 
وجاده ای که در بندر شهیدرجایی وجود دارد  افزود: طی 
ماه جاری سه فروند کشتی حامل ذرت و جو به میزان 

۲۰۰ هزار تن وارد بندر شهید رجایی شد.
و  بندرعباس  دادســتــان  ورود  بــا  کــرد:  اضــافــه  نامبرده 
دستگاه های  بــا  گرفته  صــورت  هماهنگی  و  همکاری 
متولی در امر ترخیص نهاده های دامی این  محموالت 
با کمترین زمان ماندگاری در بندر ترخیص و به سراسر 
کشور حمل می گردد و به دست تولیدکنندگان می رسد.
همکاری  و  گرفته  صــورت  برنامه ریزی  با  کــرد:  اعــام  وی 
در  ــود  ــی ش م پیش بینی  مــتــولــی  دســتــگــاه هــای  خـــوب 
پایان  تــا  تــمــام دســتــگــاه هــای متولی  صـــورت هــمــکــاری 
ذرت،  شامل  دامــی  نهاده  هــزارتــن   ۸۰۰ حــدود  امسال 
و  وارد  رجایی  شهید  بندر  طریق  از  جو  و  سویا  کنجاله 

ترخیص گردد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام هرمزگان خبر داد:

ترخیص ۶۵ هزار تن جو  انباشتی  در بندر شهید رجایی 

 نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان هرمـزگان و امـام جمعـه بندرعبـاس در   
٢٩ تیـر  واکسـن ایرانـی کـوو ایـران برکـت را دریافـت کـرد.

بـه گـزارش جـام جـم حجـت االسـام عبـادی زاده بـا بیـان ایـن کـه  چنـد 
روزی اسـت که واکسـینه گروه سـنی ٥٠ تا ٦٠ سـال در اسـتان هرمزگان 
ح و محـدوده  شـروع شـده اسـت  افـزود: بـا توجـه بـه ایـن کـه ایـن طـر

سـنی شـامل بنـده شـد از واکسـن کـوو ایـران برکـت اسـتفاده کـردم.
وی افـزود: درخواسـتم از مـردم ایـن اسـت کـه در صورتـی کـه نوبـت بـه 
تزریـق واکسـن در گروه هـای سـنی آنهـا شـد و پیامـک تزریـق واکسـن 
را دریافـت کردنـد در مراکـز تجمیعـی بـرای تزریـق واکسـن کرونـا حضـور 

پیـدا کنند.
حجـت اإلسـام عبـادی زاده امـام جمعه بندرعباس ابراز کـرد: از عموم 
اعـم  کـه همکاری هـای الزم  مـردم و همشـهریان درخواسـت می کنـم 
 از رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و ... در تزریـق واکسـن را انجـام ب

دهند.
حجـت اإلسـام عبـادی زاده نماینـده ولـی فقیه در اسـتان هرمزگان در 
پایـان اظهـار کـرد: واکسـن ایرانـی کرونا فقط یک واکسـن نیسـت بلکه 
متخصصـان  علمـی  توانمنـدی  همچنیـن  و  اقتـدار  قـدرت،  از  نشـان 

کشـور است.

نفت  انتقال  راهبردی  و  ملی  ح  طر نخست  مرحله 
ویدئوکنفرانسی  ارتباط  در  جاسک،  به  گوره  خام 
نخستین  و  رسید  بهره برداری  به  رئیس جمهور  با 

محموله نفتی در جاسک بارگیری شد.
مرحله  از  برداری  بهره  با  گفت:  هرمزگان  استاندار   
بارگیری  و  دریافت  امکان  ح،  طر این  نخست 
منطقه  این  از  نفت  صادرات  و  محموله  نخستین 

استراتژیک فراهم شده است.
لوله  خط  افزود:  همتی  فریدون  جام جم  گزارش  به 

نفت خام گوره بوشهر به جاسک با ظرفیت انتقال 
طریق  از  روز  در  خام  نفت  بشکه  میلیون  یک 
با   پایانه جدید جاسک طراحی شده است و اکنون 
روزانه ۳۰۰  ح،  از مرحله نخست این طر بهره برداری 

هزار بشکه نفت خام صادر می شود.
ح  برای اجرای مرحله نخست این طر همتی  گفت: 

، هزینه شده است. یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر
برای  ح  طر این  کامل  برداری  بهره  با  افزود:  همتی 
انتقال  لوله  ح  طر می شود.  ایجاد  شغل  هزارنفر   ۱۵

گوره به جاسک شامل یک خط لوله ۴۲  نفت خام 
اینچی به طول هزار کیلومتر به همراه ساخت پنج 
مخزن   ۲۰ پایانه،  توپکرانی،  ایستگاه  دو  تلمبه خانه، 
۵۰۰ هزار بشکه ای به ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه نفت 
و تاسیسات دریایی برای صادرات نفت خام است. 
و  دارد  کاری  پیشرفت  درصد   ۸۲ اکنون  ح  طر این 

ابتدای سال ۱۴۰۱ به بهره برداری کامل می رسد.
کاهش  خام،  نفت  صادرات  استمرار  تضمین 
تمرکززدایی  مشتریان،  نفت  انتقال  مایلی  هزار 

توسعه  آن،  متنوع سازی  و  صادراتی  پایانه های  از 
اهداف  از  مکران  سواحل  در  اشتغال زایی  و  پایدار 
 ۲۵۰ مشارکت  با  ح  طر این  است.  ح  طر این  اجرای 
پیمانکار ایرانی و تولید کننده داخلی و با استفاده 
۹۱ درصدی از توان ساخت داخل اجرا شده است و 
تجهیزات مورد نیاز آن مانند تختال ورق نفت ترش، 
انواع  و  شناور  گوی  نفتی،  شیرآالت  عریض،  ورق 
پمپ هایی که در صنعت نفت بکار گرفته می شود 

با همت متخصصان ایرانی ساخته شده است.

نخستین محموله نفتی در جاسک بارگیری شد

 نماینده ولی فقیه در استان
کرد یافت  کرونا در  واکسن 

فرمانده  مرزبانی استان هرمزگان خبر داد:

کرگان  گازوئیل در سواحل   قاچاق 
تاق بازرگانی هرمزگان  کسب رتبه سوم ا

گذاری خارجی در سرمایه 
 تسهیل فعالیت بازرگانان قشمی  

گیرد      کار قرار  در دستور 

 فرمانـده مرزبانـی اسـتان هرمـزگان از کشـف ۱۰۰ هـزار لیتـر سـوخت 
کـرگان شهرسـتان مینـاب خبـر داد.  قاچـاق در سـواحل روسـتای 

بـه گـزارش جـام جـم سـردار "حسـین دهکـی"  بـا اعـام ایـن خبـر اظهار 
پـس  کـرگان  منطقـه  در  مینـاب  دریابانـی  پایـگاه  مرزبانـان  داشـت: 
حـوزه  در  سـوخت  قاچاقچیـان  فعالیـت  بـر  مبنـی  خبـری  کسـب  از 
اسـتحفاظی، بافاصلـه بـرای بررسـی موضـوع بـه محـل اعـزام شـدند.
وی افـزود: مرزبانـان حیـن گشـت زنـی و بررسـی منطقـه، شـناورهای 
قاچاقچیـان را مشـاهده و بـرای بررسـی بیشـتر فرمـان ایسـت صـادر 

کردنـد.
مرزبانـان  مشـاهده  بـا  کـه  قاچاقچیـان  کـرد:  اضافـه   دهکـی  سـردار 
غافلگیـر شـده بودنـد، بـدون توجـه بـه هشـدارهای مرزبانـان اقـدام 
بـه بریـدن طنـاب مشـک ها کـه بـه شـناورها متصـل بـوده کردنـد و از 

محـل متـواری شـدند.
تـاش مرزبانـان  این کـه  بیـان  بـا  اسـتان هرمـزگان  فرمانـده مرزبانـی 
بررسـی  در  کـرد:  اظهـار   دارد،  ادامـه  قاچاقچیـان  دسـتگیری  بـرای 
لیتـر  هـزار   ۱۰۰ حـاوی  سـوخت  پاسـتیکی  محفظـه  عـدد   ۲ محـل  از 
سـوخت قاچـاق از نـوع گازوئیـل بـه ارزش ۳۰۰ میلیـون ریـال کشـف 

شـد.

اتـاق بازرگانـی بندرعبـاس در نشسـت  از رئیـس  اسـتاندار هرمـزگان 
سـتاد مرکـز سـرمایه گـذاری اسـتان هرمـزگان تقدیـر کـرد.

به گزارش جام جم در متن این تقدیر نامه آمده است:
جناب آقای محمدرضا صفا 

ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس
تاش هـای ارزنـده جنابعالـی در توسـعه مرکـز خدمـات سـرمایه گذاری 
از  حمایـت  اصلـی  ارکان  از  یکـی  عنـوان  بـه  هرمـزگان  اسـتان 
سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی بـدون شـک زمینـه سـاز پیشـرفت 

بـود.  خواهـد  اسـتان  اقتصـادی 
بدیـن وسـیله از کوشـش و جدیـت شـما در جلـب و جـذب سـرمایه 
گـذاری در اسـتان هرمـزگان و کسـب رتبه سـوم سـرمایه گذاری خارجی 
آن کـه  امیـد  بـه عمـل می آیـد.  و تشـکر  تقدیـر  کشـور در سـال ۱۳۹۹ 
در راه سـربلندی کشـور اسـامی مـان بیـش از پیـش موفـق و مویـد 

باشـید.  
فریدون همتی استاندار هرمزگان

یـادآور می شـود اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی هرمـزگان 
 بـرای چهارمیـن بـار در دور نهـم فعالیـت هیـات نماینـدگان در بخـش 

سرمایه گذاری خارجی رتبه کسب کرده است.

رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد قشـم در نشسـتی 
بـا نماینـدگان جامعـه بازرگانـان قشـم بـر ضـرورت روان سـازی، تسـهیل و 

همچنیـن رفـع موانـع فعالیـت تجـار و بازرگانـان جزیـره تاکیـد کـرد.
بـا هـدف حـل  کـه  ایـن جلسـه  در  پـور  گـزارش جام جـم علـی درویـش  بـه 
و  کسـب  رونـق  و  اقتصـادی  امـور  بازرگانـان و تسـهیل  و  مشـکات تجـار 
کار در جزیـره برگـزار شـد، دسـتوراتی را بـرای رفـع برخـی موانـع در چارچـوب 
قوانیـن صـادر کـرد. در ایـن جلسـه همچنیـن موضـوع ایجـاد یـک کارگـروه 
مشـترک بـا حضـور مدیـران حـوزه اقتصـادی سـازمان منطقـه آژاد قشـم و 
نمایندگان جامعه بازرگانان  و برگزاری جلسات مستمر و منظم برای رونق 
بخشـیدن بـه فعالیـت بخـش خصوصـی و تجـار و بازرگانان مـورد تاکید قرار 
گرفـت. پیگیـری و کمـک بـه حـل مشـکات مالیاتـی برخـی بازرگانـان، کمک 
به جذب کاالهای ۱۵ درصد، تسـهیل در امر صادرات ماهی خشـک، اجرای 
آزاد قشـم و اصـاح  مصوبـه حـذف ثبـت سـفارش کاال بـه گمـرک منطقـه 
وتسـهیل در رویـه صـدور کارت حـق العمـل کاری موضوعـات دیگـری بـود 
کـه در نشسـت میـان مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد قشـم و نماینـدگان 
گردیـد.   اتخـاذ  تصمیماتـی  آن  دربـاره  و  ح  مطـر قشـم  بازرگانـان  جامعـه 
مدیرعامل سـازمان منطقه آزاد قشـم همچنین در این جلسـه بر پیگیری 
مسـتمر مدیریت های و بخش های مختلف سـازمان برای حل مشـکات 

تجـار و بازرگانـان، بازاریـان و فعـاالن اقتصـادی تاکیـد کـرد.
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اجتماعیاجتماعی
مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان: خسارت 3 میلیاردی  طوفان به شبکه توزیع برق هرمزگان 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: وقوع طوفان ۲۹ تیر 
در شهرستان های بندرعباس، بندرخمیر و جزیره قشم باعث خسارت ۳۰ 

میلیارد ریالی به شبکه و تاسیسات توزیع برق استان شد.
به گزارش جام جم هاجر عبدی افزود: تندباد شدیدی در ۲۹ تیر به وقوع 
 ، کیلوولت   ۲۰ پایه  اصله   ۱۰۰ از  بیش  شدن  شکسته  باعث  پیوست 

فشارضعیف و روشنایی معابر و ۱۵ دستگاه ترانسفورماتور شد. 
به گزارش جام جم عبدی اضافه کرد: با اقدام به موقع نیروهای عملیاتی 
،قشم و نواحی چهارگانه بندرعباس بسیاری  مدیریت های برق بندرخمیر
تا  باقیمانده  مناطق  و  شده  برطرف  طوفان  از  ناشی  خاموشی های  از 
ساعات آینده برق دار می شوند.   وی ادامه داد :عملیات اصاح و بازسازی 

تا  شده  آغاز  طوفان  وقوع  از  پس  بافاصله  دیده  آسیب  شبکه  های 
ساعات آینده شبکه به حالت پایدار باز خواهد گشت. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اظهار داشت: در حال حاضر این شرکت با تمام ظرفیت 
نیروهای بهره برداری و با استفاده از تمام تجهیزات و ماشین آالت در حال 

رفع خسارت های وارد شده هستند.

یکشنبه    3 مرداد  1400   شماره 5994

کل بنــادر و دریانــوردی اســتان  مدیــر 
داد: خبــر  هرمــزگان 

نوســازی چهارمیــن انبــار ترانزیــت 
کاال در بندرشــهید رجایــی 

اتمام  از  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
نوسازی چهارمین انبار ترانزیت کاال )انبار شماره 
۲۲( با حدود ۱۰ هزار متر مربع در بندر شهید رجایی 

خبر داد.
به گزارش جام جم  علی رضا محمدی کرجی ران 
اظهارداشت: تعمیرات اساسی انبارهای عمومی 
بندر شهید رجایی بر اساس یک برنامه زمانبندی 
از سال گذشته آغاز و چهارمین انبار ترانزیت)انبار 
چرخه  وارد  اساسی  تعمیرات  اتمام  از  پس   )۲۲
و  اصولی  انبارش  وی،  شد.  خواهد  فعالیت 
افزایش سطح ایمنی کاالها اساسی و ترانزیتی با 
ترین  را به عنوان مهم  ارائه خدمات بهتر  هدف 
مولفه های مورد توجه در تعمیر و نوسازی اعام 
گفت:  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  کرد. 
انبار یادشده دارای سکوی بار انداز به مساحت 
حدود ۷۵۰ متر مربع بوده که با توجه به تعمیرات 
امکان  عادی؛  شرایط  بر  عاوه  گرفته  صورت 
استریپ کاال )تخلیه و بارگیری کاال( از طریق این 
سکوها نیز با سهولت انجام می پذیرد. محمدی 
کرجی ران، اصاح سیستم اطفا حریق و اتصال به 
، تعویض قطعات آسیب  شبکه اطفاء حریق بندر
سیستم  تعویض  و  ساماندهی  سوله،  دیده 
فاضاب متناسب با شبکه فاضاب بندر و اجرای 
در  شده  انجام  اقدامات  از  را  سوله  نمای  رنگ 

ارتباط  نوسازی این انبار اعام کرد.

مدافع  شهید  دهمین  تشییع 
سالمت هرمزگان

در  هرمزگان  استان   سامت  شهید  دهمین 
به  انتقال  از  پس  و  تشییع  میناب  شهرستان 
به  کردر  روستای  شهدای  گلزار  در  خود  روستای 

خاک سپرده شد.
شبکه  رئیس  رحیمی  غام  جام جم  گزارش  به 
گفت:  میناب  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
ناصر ذاکری به عنوان کارشناس بهداشت محیط 
شبکه و بازرس ستاد کرونا در شهرستان میناب 
فعالیت می کرد شهید ذاکری بر اثر ابتا به کرونا 
در بیمارستان خاتم االنبیاء بندرعباس جان خود 
 ۲۸ سامت،  مدافع  شهید  این  داد.  دست  از  را 
کردر میناب بود  ساله، متاهل و متولد روستای 
که از سه سال پیش در مرکز بهداشت و درمان 

میناب مشغول فعالیت شده بود.

و  فرهنگــی  اول  رتبــه  کســب 
اجتماعی توسط اداره کل تعاون 

و رفــاه اجتماعــی هرمــزگان 

هرمزگان  اجتماعی  ورفاه  کار  تعاون،  مدیرکل 
و  کار  تعاون،  ادارات  عملکرد  ارزیابی  در  گفت: 
که توسط معاون فرهنگی  کشور  اجتماعی  رفاه 
کل  اداره  این  گرفت،  وزارتخانه صورت  اجتماعی 

موفق به کسب رتبه اول شد.
ایجاد  به  بخشیدن  سرعت  ابراهیمی،  هادی 
جامعه  در  بهداشتی  و  فرهنگی  زیرساخت های 
کار و تاش از جمله ایجاد هفت خانه بهداشت 
مستمر  برگزاری   ، کار فرهنگ  خانه   ۵۷ کارگری، 
آسیب های  از  پیشگیری  آموزشی  دوره های 
و  کار  جامعه  در  ورزش  امر  به  توجه  اجتماعی، 
انتخاب  و  کریم  قرآن  مسابقات  برگزاری  تولید، 
مهم  از  را  ملی  نمونه  محور  سامت  کارفرمای 
ترین اقدامات این واحد در سال گذشته  عنوان 
ملی  سطح  در  رتبه  این  کسب  سبب  که  کرد 

گردید.

خبر

عملیات   یک  طی   : گفت  هرمزگان  استان  نوردی  دریا  و  بنادر  کل  اداره  دریایی  معاون 
جستجو ونجات مشترک با نیروی دریایی سپاه و پس از تاشی شش ساعته  آن هم 
در تاریکی شب دو صیاد مفقود شده قشمی نجات یافته و در سامت کامل به آغوش 

خانواده باز گشتند .
دریایی  نجات  و  جستجو  عملیات  تشریح  در  زاده  مکی  "اسماعیل  جام جم  گزارش  به 
دریایی  نجات  و  جستجو  مرکز  با  مردمی  تماس  ۱۷:۴۵طی  ساعت  در  گفت:  تیر   ۲۹
در  صیادی  تشتی  قایق  فروند  یک  شدن  غرق  بر  مبنی  خبری   )  MRCC*( بندرعباس 
این  سرنشین  نفر  دو  شدن  مفقود  و  الرک  غرب  و  قشم  شرق  جنوب  بین  محدوده 

قایق واصل شد.
وی افزود: از آنجایی که شرایط متاثر از طوفان حاکم بر بنادر وجزایر مرکزاستان  مضاف 
برآن تاریکی شب دامنه عملیات جستجو و نجات را وسیع تر می نمود؛ انجام عملیات 
مشترک با حضور شناورهایی ناجی متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی، شناور ندسا و 
چندین فروند شناور همیار ناجی  در دستور کار قرار گرفت و بافاصله ۵ فروند شناور 

به محل اعزام شدند.
شدید  باد  وزش  این که  بابیان  هرمزگان  نوردی  ودریا  بنادر  کل  ه  ادار  دریایی  معاون 
متصور  محل  از  دورتر  را  شدگان  مفقود  انتقال  احتمال   شناور  شدن  غرق  هنگام  در 

که  منطقه  وسیع  پایش  با   و  شبانه  مشترک  عملیات  یک  در  اظهارداشت:  می نمود 
؛ خوشبختانه حوالی ساعت ۲۲:۳۰ شناور ناجی ۱۵ هر  انجامید  شش ساعت به طول 
دو صیاد که  خود را به کمک اشیا )تکه چوب و دبه آب (  شناور نگه داشته بودند پیدا 

شدند.
وی ادامه داد : این دو صیاد یکی ۶۰ ساله و دیگری ۳۵ ساله  توسط ناجی مذکور به بندر 
شهید ذاکری قشم منتقل و برای حصول اطمینان از وضعیت سامتشان توسط تیم 

هال احمر به بیمارستان قشم انتقال یافتند .
مکی زاده با قدردانی از مشارکت نیروی دریایی سپاه، همیاران ناجی و تاش کارکنان 
ناجی ۱۵ و ناجی ۱۰ در این عملیات اظهار داشت: توجه نکردن به هشدارهای هوا شناسی 
و دریا روی در شرایط نامساعد جوی علت بروز این حادثه بوده است.شایان ذکر است  
اخطارهای  بیشتر  که  درنوردید  را  استان  مرکز  جزایر  و  بنادر  سهمگین  طوفانی  تیر   ۲۹
هواشناسی مبنی بر عدم تردد در آن مقطع زمانی از سوی اداره کل هواشناسی استان و 

مرکز جستجو و نجات دریایی به طرق مختلف اطاع رسانی شده بود .

نجات جان دو صیاد با جستجوی شبانه

توقیف سه فروند لنج سوختی در بوموسی 

فرمانده دریابانی بوموسی از توقیف سه  فروند شناور حامل فرآورده های 
با نیروی دریایی سپاه پاسداران در  سوختی قاچاق طی عملیاتی مشترک 

آبهای این شهرستان خبرداد.
به گزارش جام جم سرهنگ   حمید حاتمی در تشریح این خبر گفت: در 
با  مبارزه با قاچاق کاال و فرآورده های سوختی اکیپ گشت دریایی   ارتباط 
پایگاه دریابانی بوموسی طی عملیاتی مشترک با عوامل قرارگاه راهکنشی 
امام سجاد )ع( ندسا و کسب اخبار و کار اطاعاتی مرزبانان دریابانی بندر 
لنگه ، مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق کشف شد. وی اظهار داشت: 
شناور  فروند  سه  توقیف  ضمن  شدند  موفق  عملیات   این  در  ماموران 
مقدار ۴۲ هزار لیتر گازوئیل  قاچاق را کشف کنند.  وی افزود: بنابر اعام نظر 
کارشناسان، ارزش این محموله ۱۲۶ میلیون ریال  برآورد شده است . گفتنی  

است در این عملیات مشترک ۱۰ نفر متهم دستگیر شده اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف بیش از 
۱۳ هزار متر مربع از اراضی ملی در جزیره قشم خبر داد. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعام کرد: ۱۳ هزار و 
۱۵۰ متر مربع از اراضی ملی و دولتی جزیره قشم به ارزش ۱۳۱ 

میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رفع تصرف شد.
علی صالحی در ادامه افزود: این زمین ها در منطقه باالکوه 
صورت  به  و  مجوز  اخذ  بدون  قشم  جزیره  درگهان  شهر 
گرفته  قرار  بهره برداری  مورد  سودجویان  توسط  غیرقانونی 

بود که با صدور دستور قضایی، رفع تصرف و به بیت المال 
اعاده شد.  رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی 
هشدار  با  همچنین  هرمزگان  استان  طبیعی  منابع  و  ملی 
و  زیاده خواهی  هرگونه  کرد:  اعام   غیرقانونی،  متصرفان  به 
دست اندازی به اراضی ملی و دولتی، واکنش شدید دستگاه 

قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعالم کرد:
رفع تصرف 13 هزار متر مربع از اراضی ملی در  جزیره قشم

سایت جدید BTS همراه اول در روستای اسام آباد – در پهن 
سندرک شهرستان میناب راه اندازی شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و ارتباطات مخابرات منطقه در 
از خدمات مطلوب  با توسعه و برخورداری روستائیان  ارتباط 
همکاران  همت  با  اول  همراه   BTS سایت   ، همراه  شبکه 
– در  آباد  ارتباطات سیار مخابرات منطقه در روستای اسام 

پهن سندرک شهرستان میناب راه اندازی گردید. با راه اندازی  
سایت مذکور، ۳۲۴ خانوار این مناطق از خدمات همراه اول 
بهره  مند شدند .  گفتنی است پروژه توسعه شبکه همراه در 
استان به ویژه در روستاها با هدف توسعه و پایداری شبکه و 
بهره مندی مشترکان از خدمات نوین شبکه ارتباطی پرسرعت 

مطلوب و با کیفیت در حال انجام است.

راه اندازی سایت BTS همراه اول در روستای اسالم آباد 

ــان هــرمــزگــان با  ــت ســخــنــگــوی دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی اس
کــرونــای دلــتــا در سراسر شهرها  ــروس  که  وی ایــن  به  ــاره  اش
تاکنون  گفت:  اســت،  شده  پراکنده  هرمزگان  روستاهای  و 
کرونا  بیماری  نفر در استان هرمزگان علیه  ۲۰۶ هزار  از  بیش 

واکسینه شده اند.
باختن  جان  افزود: با  نوروزیان   فاطمه  جم  جام  گــزارش:  به 
شمار  هرمزگان،  در  کرونا  به  مبتا  بیماران  از  دیگر  نفر   ۱۳
کل جان باختگان این بیماری در استان به هزار و ۵۸۳ نفر 

رسید.
کــرد: از  اظهار  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 

مجموع بستری ها، ۱۱۵ نفر در بخش مراقبت های ویژه )آی. 
سی. یو( بستری هستند و حال ۲۵نفر از آنها وخیم است.

نوروزیان اضافه کرد: ویروس کرونای دلتا در سراسر شهرها 
ــت و در صــورت  ــده اس و روســتــاهــای هــرمــزگــان پــراکــنــده ش
ــزودی ایــن  ــ ــت نــشــدن شــیــوه نــامــه هــای بــهــداشــتــی، ب ــای رع

ویروس، ویروس غالب در استان خواهد شد.
از  که  هرمزگانی  ســال   ۵۰ بــاالی  افــراد  این که  به  اشــاره  با  وی 
مرکز جامع سامت پیامک تزریق واکسن دریافت کرده اند 
کرد: این  اضافه  کنند،  مراجعه  تجمیعی  مراکز  به  می توانند 
تشکیل  پزشکی  پرونده  سامت  جامع  مراکز  در  قبًا  افــراد 

هم  ــرادی  اف این که  بیان  با  مسئول  مقام  ایــن  بودند.  داده 
نزدیکترین  به  حضوری  مراجعه  با  ندارند  پزشکی  پرونده  که 
نام  سیب  سامانه  در  خود  زندگی  محل  سامت  جامع  مرکز 
نویسی کنند، اعام  کرد: اکنون ۸۵ درصد افراد باالی ۵۰ سال 
هرمزگانی در سامانه سیب نام نویسی کرده اند که از طریق 
پیامک زمان و مکان واکسیناسیون به آن ها اعام می شود.

سنی  گروه های  واکسیناسیون  این که  به  اشاره  با  نوروزیان 
باالتر هم به شرط نام نویسی در سامانه سامت در استان 
هرمزگان ادامه دارد، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۰۶ هزار نفر 

در استان هرمزگان علیه بیماری کرونا واکسینه شده اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:

واکسینه شدن 20۶ هزار هرمزگانی 

ــس کـــانـــون شــرکــت هــای  ــی ــب رئ ــائ ن
انعقاد  گــفــت:   ، کــشــور نقل  و  حمل 
یک میلیون  از  بیش  جدید  ــرارداد  قـ
راننده کامیون و خانواده های آنها در 

موعد مقرر انجام می شود.
رضــا رستمی  بــا اشـــاره بــه اقــدامــات 
ــرار داد  ــرای تــمــدیــد قـ انــجــام شـــده بـ
کــامــیــون  ــان  ــدگ ــن ران تکمیلی  بــیــمــه 
اظــهــار کـــرد: بــر اســـاس بــرنــامــه ریــزی 
تا  گــذشــتــه  ــال  ــ ــده در س ــ ــام ش انـــجـ
بیمه  داد  ــرار  قــ  ۱۴۰۰ مـــردادمـــاه   ۱۵
تکمیلی رانندگان پابرجاست و افراد 
استفاده  آن  مــزایــایــی  از  مــی تــوانــنــد 
جدید  قــرارداد  برای  گفت:  وی  کنند. 
بیمه ای  شــرکــت هــای  از  تــعــدادی  بــا 
را  انــجــام شــده و جلساتی  رایــزنــی هــا 
قانون  براساس  باید  و  کردیم  برگزار 

مناقصه آن برگزار شود.
ــس کـــانـــون شــرکــت هــای  ــی ــب رئ ــائ ن
این که  اعــام  با  کشور  نقل  و  حمل 
ــای  ــوشــش ه ــا داریــــــم پ ــن ــال ب ــسـ امـ
ارتــقــاء  را  ــان  ــدگ ــن ران تکمیلی  بیمه 
دهیم، افزود: بر اساس رایزنی اولیه 
پیدا  بهبود  خدمات   ۱۰۰ تا   ۵۰  حدود 

می کند.
ــرد: در قــرار  ــ رســتــمــی اضــافــه ک

ــده  شـ ــام  ــ ــجـ ــ انـ داد 
ســــــال گــذشــتــه 

آن  رونــــــــد  کـــــه 

میلیون  یــک  دارد  ادامـــه  همچنان 
همراه  بــه  کــامــیــون  ــنــده  ران هـــزار   ۱۲۰
بیمه  پوشش  زیر  آنها  خانواده های 

تکمیلی قرار دارند.
بیمه ای  خدمات  افزایش  دربــاره  وی 
رانندگان کامیون، گفت: حمایت های 
حادثه  و  عادی  شرایط  در  عمر  بیمه 
حـــدود ۵۰ درصـــد افــزایــش یــافــتــه و 
بیمارستانی  هــزیــنــه هــای  بــحــث  در 
تا   ۵۰ افــزایــش  با  هم  پاراکلینیکی  و 
کــار داریــم.  را در دستور  ۸۰ درصــدی 
رستمی با اعام این که تاش ما این 
با  قــرار داد  تا پنجم مــرداد  که  اســت 
ادامــه  افــزود:  شــود،  منعقد  بیمه ها 
بیمه تکمیلی رانندگان پس از اتمام 

قانونی روال  بــراســاس  قبلی   بیمه 
 انجام می شود. 

مراجعه،  و  ثبت نام  نحوه  دربــاره  وی 
در  گذشته  در  کــه  رانــنــدگــانــی  گــفــت: 
ــیــمــه ای قــــرار داشــتــنــد بــه  لــیــســت ب
دریافت  درپروسه  صورت سیستمی 
قرار می گیرند  بیمه تکیملی  خدمات 
و اطاعات افراد جدید الورود هم در 
اختیار شرکت  بیمه ای طرف قرار داد 
رانندگان  اطـــاع  بــه  و  شــده  گذشته 
اطاع  سایت های  طریق  از  متقاضی 
ــط بـــا رانـــنـــدگـــان قـــرار  ــب ــرت رســـانـــی م

می گیرد. 
نــائــب رئــیــس کـــانـــون شــرکــت هــای 
حمل و نقل کشور در ارتباط با بحث 
ــام خــمــیــنــی)ره(،  انــتــقــال بــار بــنــدر امـ
و ۴۰۰  روزانــه بین دو هزار  کرد:  اظهار 
تا ۲ هزار ۸۰۰ دستگاه بین استان ها 
هماهنگی های  با  و  می شود  بارگیری 
ــداری همه  ــ ــ ــان راهـ ــازمـ انـــجـــام بـــا سـ
شدند  مکلف  استان ها  شرکت های 

که کامیون اعزام کنند.
 رستمی یادآور برای تشویق رانندگان 
هماهنگ  صــمــت  ســـازمـــان  بـــا  هـــم 
شــــده کـــه نــســبــت بـــه تــامــیــن 
الســــــتــــــیــــــک و 
روغـــــــــــــــن 
اقـــــــــــــــدام 

کنند.

 : نائب رئیس کانون شرکت های حمل و نقل کشور

قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان کامیون در  زمان تعیین شده انجام می شود
شوبندر با ساختار جدید روی آنتن 

سیمای خلیج فارس
صیاد هرمزگانی موفق به کسب 

عنوان دریانورد نمونه ملی شد

برنامه شوبندر تابستان ۱۴۰۰  به تهیه کنندگی نوید رشیدی 
با رویکردی جدید و با هدف ساخت برنامه ای شاد و سرگرم 

کننده ساعت  ۲۱  شب بر روی آنتن می رود.
شده  ساخته  تند  ریتمی  با  جدید  ساختاری  با  برنامه  این 
این  مهمانان  برنامه،   این  خاص  ویژگی های  از  است.یکی 
برنامه می باشند که همه به صورت  دو نفری دعوا می شوند 
و در حین گفتگو تصاویری  از دوستان آنها نیز در نمایشگر 

برنامه به نمایش در می آید.
بازی فوتبال دستی با مهمانان از دیگر خاقیت هایی است 
که در این برنامه وجود دارد. بخش اصلی این برنامه  بخش 
تا  می شود  انجام  بار  اولین  برای  که  است  یابی  استعداد 
این  در  که  چیزی  شود.   کشف  استان  ویژه  استعداد های 
برنامه بسیار مشهود می باشد مشارکت مردم در ساخت 
این برنامه می باشد. این برنامه با اجرای سارا ساربانی و در 

کنار وی سامان سایبانی پخش می شود
و  دارد  عهده  به  مرادبوی  محسن  را  برنامه  این  تدوین 
ج قادری به ترتیب کارگردان  ویدیویی  شایان عباسپور و تور

و نورپرداز این برنامه را عهده دار  هستند.

مدیر کل شیات هرمزگان از کسب عنوان دریانورد نمونه 
ملی توسط "حسین ماحیاک"صیاد هرمزگانی خبر داد. 

این که  بیان  با  دریایی  عبدالرسول  جام جم،  گزارش  به 
پر تاش جامعه هستند  و  کش  اقشار زحمت  از  صیادان 
گفت: بی شک حمایت جامعه صیادی یکی از اولویت های 
شیات هرمزگان است که همواره در دستور کار این اداره 

کل قرار دارد. 
از   امسال   دریانورد  جهانی  روز  مراسم  در  کرد:  اظهار  وی 
"حسین ماحیاک" به عنوان دریانورد نمونه ملی با حضور 

مقامات کشوری و لشگری تقدیر شد. 
دریایی با تبریک کسب این افتخار به جامعه شیاتی و به 
صیادان  همه  گفت:  کشور  و  استان  صیادی  جامعه  ویژه 
وظیفه  بی شک  و  هستند  تقدیر  شایان  هرمزگان  استان 

اصلی شیات استان خدمت به این عزیزان است. 
مراسمی  طی  هرمزگان  شیات  کل  مدیر  است  گفتنی 
بررسی  و  نمونه  صیاد  و  دریانورد  این  با  دیدار  ضمن 
اهدای  ضمن  وی،  با  نظر  تبادل  و  مسائل،مشکات 

تقدیرنامه از ایشان تقدیر کرد.
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صاحب امتیاز :           
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

فرهادم و سوِز عشق شیرین دارم  
     اّمـــــید لقــــاء یـــــار دیـــــرین دارم

طاقت ز کفــــم رفت و ندانم چه کنم   
    یادش همه شب در دل غمگین دارم
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امام خمینی )ره(

میلیارد  یــک  از  بــیــش  تــولــیــد 
کیلووات برق در  و742میلیون 

نیروگاه بندرعباس

هزار   ۵۵۶ و  میلیون   ۷۴۲ و  میلیارد  یک  از  بیش 
کیلو وات ساعت برق در نیروگاه بندرعباس تولید 

شده است.
سرپرست معاون مهندسی و برنامه ریزی شرکت 
خبر  این  بیان  با  هرمزگان  برق  تولید  مدیریت 
چهار  در  بندرعباس  نیروگاه  تولیدی  انرژی  گفت: 
کیلووات   ۱۷۴۲۵۵۶۰۰۰ از مرز   ۱۴۰۰ اول سال  ماهه 

ساعت برق گذشت.
افزود:  عامری"  "محمدعقیل  جام جم،  گزارش  به 
و  بخار  واحدهای  در  برق  انرژی  تولید  میزان 
کیلووات   ۱۷۴۲۵۵۶۰۰۰ مرز  از  نیروگاه  این  گازی  
بار  جذب  در  نیروگاه  همچنین  و  گذشته  ساعت 
راکتیو سلفی جنوب شرق کشور و تصحیح ولتاژ 
منطقه مشارکت داشته است. سرپرست معاون 
تولید  مدیریت  شرکت  برنامه ریزی  و  مهندسی 
برق هرمزگان ادامه داد: از این میزان تولید حدود 
و  بخار  واحدهای  سهم  وات   کیلو   ۱۶۷۸۹۹۰۰۰۰
بیش از ۶۳۵۶۶۰۰۰ کیلو وات سهم واحدهای گازی 

نیروگاه بوده است.
واحد  چهار  با  بندرعباس  نیروگاه  افزود:  عامری   
مگاوات   ۱۳۲۰ ظرفیت  با  گازی  واحد  دو  و  بخاری 
به عنوان بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور با 
نقش  امسال  تابستان  در  انرژی  حداکثری  تولید 
بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین 
برق استان دارد. بنا بر این گزارش  تمامی شش 
تولید  مدار  در  بندرعباس  نیروگاه  تولیدی  واحد 

می باشند.

ــوردی ــ ــن ــ ــوه ــ  صــــعــــود تـــیـــم ک
ــد رجــایــی ــی ــه  انـــبـــار نــفــت ش

 به ارتفاعات تشگر

تعدادی از اعضای تیم کوهنوردی انبار نفت شهید 
هرمزگان  تشگر  ارتفاعات  به  بندرعباس  رجایی 

صعود کردند.
اهلل اکبر،  عید  فرخنده  ایام  در  جام جم،  گزارش  به 
تیم  اعضای  از  تعدادی  قربان  سعید  عید 
با  انبار نفت شهید رجایی بندرعباس  کوهنوردی 
قله   ، تشگر ارتفاعات  به  صعود  برنامه  در  حضور 
کشیدگی  از  بخشی  که  قله  این  کردند.  فتح  را  آن 
است؛  هرمزگان  استان  در  زاگرس  جبال  سلسله 
دارد.  ارتفاع  متر  دویست  و  هزار   ۳ از  بیش  کمی 
کارکنان  بین  در  کوهنوردی  ورزش  است  گفتنی 
منطقه هرمزگان یکی از رشته های ورزشی فعال و 

پرطرفدار است.

استقرار گروه جهادی پزشکی 
در بشاگرد

برای  دندانپزشکی  و  پزشکی  نفره   ۵۳ گروه 
در  درمان  و  بهداشت  بخش  به  رسانی  خدمت 
بیمارستان حضرت بقیه اهلل االعظم شهر سردشت  

بشاگردمستقر شدند.
مسئول گروه جهادی بقیه اهلل تهران گفت: این 
زنان،  متخصص   ۲ دندانپزشک،   ۱۲ شامل  گروه 
یک پزشک عمومی و ۴ اورولوژیست به مدت ۵ 

روز به بیماران خدمات ارائه دادند.
 ۴۰ از  بیش  مدت  این  در  افزود:  پورجویباری 
ابراهیمی  شد.  انجام  بیماران  برای  جراحی  عمل 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان   مشاور 
نیز در این ارتباط گفت: حضور این گروه جهادی 
که  بشاگرد  نیازمند  مردم  تا  شد  باعث  پزشکی 
به شدت به بخش درمان نیازمند هستند از آن 

بهره گیرند.

خبر

برتر  مدیران  از  تجلیل  مراسم  در  هرمزگان  فقیه  ولی  نماینده 
یک  قرآن  گفت:  استان  قرآنی  فعاالن  و  عترت  و  قرآن  موسسات 
منظومه بزرگ و به هم پیوسته است و فقط از طریق شبکه سازی 
منسجم می توان آنرا در همه بخش های جامعه بسط و گسترش 

داد. 
بر  تاکید  با  زاده  عبادی  محمد  االسام  حجت  جام جم  گزارش  به 
ایجاد رویه ای واحد در  فعالیت های قرانی افزود: زمانی به یک اتحاد 
و  دستگاه ها  همه  که  می رسیم  قرآنی  فعالیت های  در  انسجام  و 

نهاد های مرتبط در یک شبکه هماهنگ قرار گیرند.
قرآنی  فرهنگ  گسترش  در  دستگاه ها  از  بسیاری  کرد:  بیان  وی 

به  فعالیت ها  و  می کنند  عمل  جزیره ای  صورت  به  اما  سهیم اند 
ح وظایف هر بخش مشخص  افزایی نمی رسد و سهم و شر هم 

نیست.
اظهار  استان  در  صنایع  از  گله مندی  با  بندرعباس  جمعه  امام 
خود  اجتماعی  مسئولیت های  حوزه  در  هرمزگان  داشت:صنایع 
چندان خوب عمل نکرده اند و الزم است از طریق شورای فرهنگ 

عمومی پیگیری و مطالبه شود.
و  فعالیت ها  از  تشکر  و  تقدیر  با  هرمزگان  در  فقیه  ولی  نماینده 
حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی، بر برگزاری نشست 
مشکات  بررسی  برای  قرانی   فعاالن  و  موسسات  با  مشترک 

اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  ادامه  در  کرد.  تاکید  حوزه  این 
برنامه های  از  بخش  مهم ترین  را  قرآنی  فعالیت های  هرمزگان، 
قرانی  موسسه   ۳۲ اکنون  گفت:هم  و  دانست  استان  فرهنگی 
فعال در استان مشغول خدمات دهی هستند که بیش از چهار 
هزار حافظ قرآن در این موسسات آموزش دیده اند و در مجموع 

بیش از هشت هزار نفر در این حوزه مشغول فعالیت هستند.
رضا کمالی زرکانی افزود: تا کنون سه میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال 
جمله  از  قرآنی  موسسات  برنامه های  از  حمایت  صرف  اعتبار 
جشن های رمضان، مسابقات قرآن کریم، هفته های قرآن و عترت، 

آزمون قرآنی، دهه کرامت، فجر فاطمی و ... شده است.
در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس از مدیران برتر موسسات 

قرآنی هرمزگان تقدیر به عمل آمد.

نماینده ولی فقیه در استان اعالم کرد:

گرامیداشت هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرینی
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس 
و  کارآفرینی  ملی  روز  و  مهارت  ملی  هفته  آغاز  مناسبت   به 

آموزش های فنی و حرفه ای را با صدور پیامی گرامی داشت.
در این پیام آمده است:

ج  ار برای  مغتنمی  فرصت  مهارت،  عنوان  با  هفته ای  نامگذاری 
از  نهادن به تاش و مجاهدت مردان و زنانی است که با تاسی 
آموزی قدم  سیره ی انبیا و ائمه اطهار با تعلیم و ترویج مهارت 

در وادی تعالی جامعه بر می دارند.
دانش ، پژوهش و مهارت ضروری است.

باشد  افزایی  مهارت  با  همراه  و  عجین  پژوهش  و  دانش  اگر   
قطعا نتیجه بخش خواهد بود.  

ظرفیتی که در استان هرمزگان با توجه به منویات مقام معظم 
خوبی  آینده  دارد،  وجود  مکران  سواحل  توسعه  نیز  و  رهبری 
آموزش فنی و حرفه ای  برای استان رقم خواهد خورد. اداره کل 
استان می تواند با توسعه مهارت های متناسب با شرایط اقلیمی 
و بومی استان هرمزگان با کمک بخش خصوصی، حمایت های 
مردمی  نهادهای  و  خیران  مشارکت  همچنین  و  دولتی  بخش 

اشتغالزایی را افزایش دهد. 

است.   امورات  دیگر  از  بیشتر  ضرورتش  اشتغال  ایجاد  امروزه 
در  و  استان  در  شما  صدای  و  شما  کنار  در  زمینه  این  در  ما 
سطح ملی خواهیم بود تا شاهد رونق اشتغال در سطح استان 
باشیم. اینجانب فرا رسیدن هفته ملی مهارت و ششم مرداد را 
به تمامی کارشناسان، مربیان و مدیران خدوم در بخش دولتی 
و آزاد فنی و حرفه ای استان تبریک عرض می نمایم و امیدوارم در 
سالی که توسط مقام معظم رهبری سال تولید، پشتیبانی و مانع 
و  آموزی  مهارت  توسعه  و  ارتقا  است؛  شده  نامگذاری  زدایی ها 

موفقیت همه شما عزیزان را شاهد باشیم.

نماینده ولی فقیه:

شبکه سازی قرآنی موجب گسترش مفاهیم معنوی در جامعه می شود

ح انتقال پساب برای استفاده صنایع در غرب بندرعباس  اجرای طر

ح ساماندهی فاضاب شهر بندرعباس و انتقال پساب تصفیه شده برای استفاده  طر
در صنایع غرب بندرعباس در ارتباط ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور آغاز بکار کرد.

تومان،  میلیارد  دوهزار  از  بیش  گذاری  سرمایه  با  ح  طر گفت: این  هرمزگان  استاندار 
توسط شرکت زیرساخت متشکل از صنایع بزرگ غرب بندرعباس، اجرایی می شود.

خط  ۸کیلومتر  طول  به  ح  طر این  اول  مرحله  افزود:  همتی  فریدون  جام جم  گزارش  به 
انتقال و احداث ایستگاه پمپاژ ده هزار مترمکعبی است.

ح موجب جلوگیرى از ورود فاضاب به دریا در بندرعباس و رفع  وی گفت: اجرای این طر
کامل این دغدغه زیست محیطی است.

استاندار هرمزگان افزود: بازسازی و ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه فاضاب شهر بندرعباس 
، ن و ارتقاء ایستگاه پمپاژ اصلی، احداث تأسیسات  به ۸۰هزار مترمکعب در شبانه روز
زدایی  نمک  و  تکمیلی  تصفیه  تاسیسات  احداث  و  ۲۵کیلومتر  طول  به  پساب  انتقال 
، از اقداماتی  برای استفاده پساب در صنعت به ظرفیت ۸۰هزار مترمکعب در شبانه روز

ح اجرا می شود. است که در این طر
امین قصمی مدیرعامل شرکت آب و فاضاب هرمزگان  در ایین اغاز عملیات اجرایی  
ح انتقال پساب به صنایع مولد بندرعباس با بیان این که جلوگیری از ورود پساب  طر
پیش  تا  افزود:  است،  بوده  مردم  و  آبفا  دیرین  مطالبه  بندرعباس  شهر  ساحل  به 
با  ادامه  در  که  بود  قرارداد شده  وارد  برای تصفیه پساب  کار جم  ژرف  این شرکت  از 
صورت  مجلس  در  مردم  نمایندگان  و  هرمزگان  استاندار  حمایت  با  که  رایزنی هایی 
گرفت به شرکت زیرساخت متشکل از صنایع بزرگ واقع در غرب بندرعباس به عنوان 

نهاد جایگزین واگذار گردید.
خانه  تصفیه  پساب  است  قرار  صنایع  سوی  از  مالی  منابع  تامین  افزود:با  قصمی   

فاضاب به این صنایع بزرگ در غرب بندرعباس انتقال داده شود.
قصمی مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه را بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد 

ریال اعام  کرد.
فاضاب  خانه  تصفیه  ورودی  حاضر  حال  در  داد،  ادامه  هرمزگان   آبفای  مدیرعامل 
بندرعباس۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز است که پس از تصفیه اولیه پساب آن 
به محیط پذیرنده وارد می شود که با آغاز عملیات این پروژه و تکمیل آن در بازه زمانی 

مشخص شده، شاهد استفاده از این ظرفیت در صنایع غرب خواهیم بود.
مدل  اولین  عنوان  به  بندرعباس  غرب  صنایع  به  بندرعباس  پساب  واگذاری  از  وی 
نمایندگان  و  هرمزگان  استاندار  ویژه  پیگیری  با  که  کرد  یاد  شکل  این  به  واگذاری 
بندرعباس  شهر  برای  خوبی  روزهای  نوید  و  گرفت  خود  به  عملیاتی  جنبه  مجلس 

می دهد.
قصمی ادامه داد، در این ارتباط  باز سازی و ارتقا ظرفیت تصفیه خانه ، انتقال پساب 
به غرب شهر بندرعباس ، تصفیه تکمیلی و شیرین سازی پساب در تعهد شرکت زیر 

ساخت است.
در  فاضاب  شبکه  کیلومتر   ۵۰ اجرای  در  زیرساخت  شرکت  تعهد  به  همچنین  وی 
سازی  سالم  باعث  ح  طر این  اجرای  گفت:  و  کرد  اشاره  بندرعباس  فرسوده  بافت 
بندرعباس،  شهر  محیطی  زیست  چالش  حل  فارس،  خلیج  کرانه های  اکوسیستم 

پایداری   آب صنایع غرب و.. . خواهد شد.
مدیرعامل آبفا در پایان از حمایت و کمک های ویژه استاندار هرمزگان در تحقق این 

پروژه بزرگ قدردانی کرد.

شرکت پاالیش نفت بندرعباس در سال ۹۹ در راستای 
با  را  پاالیشگاهی  قطعه   ۳۷۲ داخل  ساخت  از  حمایت 
بومی  کشور  در  بار  نخستین  برای  داخلی  توان  بر  تکیه 

سازی کرد.
در  داخل  ساخت  توان  از  حمایت  جم  جام  گزارش  به 
راستای اجرای استراتژی های داخلی این شرکت همسو 
با سیاست های کشور مبنی بر حفظ منابع و صیانت از 
سرمایه های ملی و اتخاذ روشهای موثر در مسیر تحقق 
اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با هدف ایجاد بهبود در 

فرآیندهای عملیاتی و استمرار تولید اجرا شده است.
در  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  بازرگانی  معاون 
راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات  با  گفت:  ارتباط   این 
خودکفایی و بومی سازی قطعات در سال گذشته ۳۷۲ 
قطعه  و ۱۵۵  هزار  کل ۲۴  تعداد  به  پاالیشگاهی  قطعی 
برای نخستین بار در کشور با حمایت از سازندگان داخلی 

توانمند، ساخته و مورد تایید قرار گرفت.

بهرام پور با اشاره به این که بسیاری از اقام ساخته شده 
جز قطعات و تجهیزات مهم و حیاتی صنعت پاالیش نفت 
است که استمرار تولید را تضمین می کند افزود: حمایت 
گذشته  سال  در  کشور  داخل  در  قطعات  ساخت  از 
موجب صرفه جویی به ارزش بیش از ۲۹۳ میلیارد ریال 
گردید. وی اظهار کرد: به منظور حمایت از ساخت و توان 
داخلی و همچنین با استفاده از امکانات و ظرفیت های 
برای  کاال  قلم   ۷۹۳ و  هزار   ۶ بر  بالغ  کنون  تا  پاالیشگاه 
نخستین بار و با مهندسی معکوس, بدون نقشه اولیه و 
تنها با تکیه بر دانش و توان متخصصان پاالیشگاه نفت 
بندرعباس و همچنین تولید کنندگان داخلی ساخته و 
مورد استفاده قرار گرفته است. معاون بازرگانی شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس بیان داشت: جلوگیری از خروج 
, تامین به موقع قطعات  ارز، قطع وابستگی به خارج کشور
و  انتقال  تولید،  فرآیند  عملیاتی  ریسک های  کاهش  و 
بومی سازی فناوری و توسعه دانش فنی، اشتغال زایی 

از شرکت های  از شرکت های داخلی، حمایت  با حمایت 
تجهیزات  و  قطعات  ساخت  و  طراحی  در  بنیان  دانش 
دستاوردهای  از  اقتصادی  جویی  صرفه  و  پاالیشگاهی 
حمایت  در  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  استراتژی 
به  اشاره  با  پور  بهرام  است.  داخل  ساخت  و  توان  از 
پاالیشگاه  در  داخل  ساخت  پشتیبانی  واحد  استقرار 
از  حمایت  منظور  به  واحد  این  گفت:  بندرعباس  نفت 
سازندگان داخلی و رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی 
از توان بالقوه صنایع داخلی  به بیگانگان با بهره برداری 
به  این شرکت نسبت  کارشناسان  نظارت  با  و  توانمند 

بومی سازی تجهیزات و قطعات ایجاد شده است.

خانواده بانوی ۵۸ ساله بندرعباسی پس از 
تائید مرگ مغزی این بیمار با اهدا کبد وی 
به یک بیمار نیازمند جان دوباره بخشیدند.

علوم  دانشگاه  عضو  ــدای  اه واحــد  رئیس 
گفت:  ــاال   ب خبر  بیان  بــا  هرمزگان  پزشکی 
کاهش  تشخیص  با  تیر  رودبـــاری۲۷  مریم 
با  ــزی،  ــغ م سکته  عــائــم  و  هــوشــیــاری  آن 
اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید محمدی 
افـــزود:  پــور  حسین  محمود  شــد.  منتقل 
ــا وجـــود بــســتــری شـــدن بــیــمــار در بخش  ب
دلیل  به  ویژه،  مراقبت های  دریافت  و   ICU
سه  از  بعد  مــغــزی،  آســیــب هــای  پیشرفت 
متخصص  تــوســط  بیمار  مــغــزی  مــرگ   ، روز
داخلی مغز و اعصاب، متخصص جراح مغز 
و اعصاب، متخصص بیهوشی و در نهایت 

متخصص پزشکی قانونی، تائید شد.

بر  مبنی  خانواده  رضایت  از  بعد  گفت:  وی 
اهدا عضو، کبد این جان آفرین برای پیوند 
منتقل  شیراز  سینای  ابــن  بیمارستان  به 

شد.
استان  حاضر  حــال  در  افـــزود:  پــور  حسین 
بین  را  عــضــو  ــدای  ــ اه دوم  رتــبــه  هــرمــزگــان 
استان های با جمعیت بین یک و نیم تا دو 

میلیون نفر دارد.

بومی سازی 372 قطعه پاالیشگاهی در شرکت پاالیش نفت بندرعباس اهدای عضو بانوی مرگ مغزی نجات بخش چند زندگی شد

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با گرامیداشت هفته 
ملی مهارت وششم مرداد روز ملی کار آفرینی و آموزش های 

فنی و حرفه ای و تبریک به تاش گران این عرصه  گفت:
ح ذیل می باشد متن پیام به شر

وان لیس االنسان اال ما سعی
 )سوره مبارکه نجم آیه ۳۹(

و این که برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست
بــی شــک انــســان بـــدون یــادگــیــری و نــو کـــردن اندیشه ها و 
دانسته های خود در زندگی موفق نخواهد بود. مشاغل در 
تبدیل  هنر  آمــوزی  مهارت  تردید  بی  و  هستند  تغییر  حال 

علم به عمل است .

آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان یک نقشه راه مطمئن 
ایجاد  رفــاه،  افزایش  اقتصادی،  توسعه  به  دستیابی  بــرای 
خصوصا  جــامــعــه  طــبــقــات  هــمــه  ــرای  ــ ب معیشت  و  درآمــــد 

مددجویان کمیته امداد است.
وجود فناوری های جدید و نیاز جامعه به استفاده حداکثری 
آموزی  از تکنولوژی های نو موجب گردیده است که مهارت 
به عنوان مهم ترین مولفه تسلط به تغییرات سریع جامعه 

واجب شود. 
ــال "تــولــیــد،پــشــتــیــبــانــی و مــانــع زدایـــی هـــا" بــی شک  در سـ
منابع  ســازی  توانمند  و  آمـــوزی  مــهــارت  نهضت  گسترش 

انسانی می تواند راهگشا باشد. 

زمینه  میتواند  خاقیت  و  مهارت  با  دانــش  تلفیق  که  چــرا 
ساز اشتغال مولد و پایدار برای جوانان و به تبع آن توسعه 
اقتصادی و رفع مشکل معیشتی مردم خصوصا در جامعه 

هدف امداد شود.
و  کــارآفــریــنــی  ملی  روز  ــرداد،  مــ ششم  آســتــانــه  ،در  انتها  در 
تبریک  و  گرامیداشت  ضمن  حــرفــه ای  و  فنی  آمــوزشــهــای 
هفته ملی مهارت به همه زحمتکشان عرصه مهارت آموزی 
از خداوند متعال  را  آنها  استان هرمزگان، توفیق روز افزون 

خواستاریم.
جلیل تراهی

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی ره استان هرمزگان

 مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان:

گسترش مهارت آموزی راهگشای پیشرفت

ینی  کارآفر گرامیداشت هفته ملی مهارت و روز ملی 


