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فرمانده ســپاه امام ســجاد )ع( خبر داد؛
توزیع 66میلیارد ریال بســته معیشــتی بین نیازمندان هرمزگان 
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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 

ح افزایش ظرفیت؛ اجرای موفقیت  آمیز گام نخست طر

مدیرعامل آبفای استان خبر داد؛ با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت؛مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

استفاده از  ظرفیت های 
قشم منجر به کاهش 

هزینه صادرات به  عمان 
می شود

 67 پروژه برق رسانی به
 بهره برداری رسید

17 پروژه آبرسانی در هرمزگان 
به بهره برداری رسید

 افتتاح 12 پروژه آموزشی ، بهداشتی  
و درمانی در هفته دولت

 دبیــر کل اتــاق بازرگانــی بندرعبــاس با بیــان این که 
هزینه صــادرات بــه عمــان از قشــم پایین تر اســت، 
گفت: باید از ظرفیت های قشم در بخش صادرات به عمان به 

دلیل شرایط خاص بخوبی استفاده شود.

 نقش صنعت بیمه در سرمایه گذاری  دبیر کل اتاق بازرگانی بندرعباس:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

نفت ستاره خلیج فارس
 نماد خودباوری ملی
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مشاور رئیس جمهور در سفر به قشم:

 واردات کاالهای گروه 4 به مناطق آزاد، آزاد می شود
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خبر

پاسداشت مقام شامخ شهدا؛ رویکرد 
فرهنگی منطقه ویژه خلیج فارس

خلیـج  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 
ایـران  امـروز  شـکوفایی  و  امنیـت  فـارس 
اسـامی را مدیـون خـون پـاک شـهدا دانسـت 
یکـی  از مقـام شـامخ شـهدا  تجلیـل  گفـت:  و 
ایـن  فرهنگـی  رویکردهـای  تریـن  اساسـی  از 

اسـت. اقتصـادی  عظیـم  مجموعـه 
روابـط  از  نقـل  بـه  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
خلیـج  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  عمومـی 
دیـدار  در  طهرانـی«  خلـج  »حسـن  فـارس، 
ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد  مدیـرکل  بـا 
تمامـی  از  تقدیـر  ضمـن  هرمـزگان  اسـتان 
شـاغل  پرسـنل  بویـژه  اقتصـادی  جهادگـران 
کـه  فـارس  خلیـج  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  در 
از هیـچ تاشـی  در شـرایط ویـژه  امـروز کشـور 
نکرده انـد،  فروگـذار  میهـن  بـه  خدمـت   بـرای 
ایـران  شـکوفایی  و  امنیـت  داشـت:  بیـان 
پـاک شـهدایی اسـت  اسـامی مدیـون خـون 
کـه بـا اخـاص و ایمـان دسـت بـه جانفشـانی 

زدنـد.
جایگاهـی  را  مدیریتـی  پسـت های  وی 
رشـادت ها  چنانچـه  افـزود:  و  خوانـد  موقتـی 
داشـته  نظـر  در  را  شـهدا  دالورمـردی  و 
باشـیم، هیچـگاه کـج روی و کـم کاری در نظـام 
آمـد. نخواهـد  وجـود  بـه  کشـور  اقتصـادی 
خلـج طهرانـی در ادامـه اظهـار داشـت: منطقـه 
ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج 
ایـن  در  اشـتغال  متولـی  عنـوان  بـه  فـارس 
را  نهایـت همـکاری  اقتصـادی  منطقـه عظیـم 
شـهدا  خانواده هـای  کارگیـری  بـه  راسـتای  در 
ایـن  در  قانونـی  ماحظـات  و  داشـت  خواهـد 

می شـود. لحـاظ  اسـتخدام ها 
خلیـج  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 
فـارس در پایـان تجلیـل از مقام شـامخ شـهدا 
را یکـی از اساسـی تریـن رویکردهـای فرهنگـی 
ایـن مجموعـه عنـوان کـرد و گفـت: بـا مزیـن 
بلوارهـای  و  سـاختمان ها  از  برخـی  سـاختن 
جلیـل  نـام  بـه  اقتصـادی  عظیـم  منطقـه  ایـن 
ایـن  یـاد  و  نـام  کردیـم  سـعی  شـهدا،  القـدر 
بزرگـواران  ایـن  تـا  داریـم  گرامـی  را  بزرگمـردان 
مهندسـان،  مدیـران،  همـه   بـرای  الگویـی 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  کارکنـان  و  کارگـران 

باشـد.  فـارس  خلیـج 

 یکشنبه   16 شهریور  1399   شماره 5748

سرپرست ناحیه گاز شهرستان بندرعباس، مقام برتر در زمینه مقاالت 
را در سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی شهر هامبورگ آلمان 

به دست آورد.
 به گزارش جام جم مهدی جعفری، سرپرست ناحیه گاز شهرستان 

مهندسی   و  علوم  بین المللی  کنگره  سومین  در  بندرعباس، 
به عنوان یکی  و  برگزار شد  کهدر سال 98   آلمان  شهر هامبورگ 
از معتبرترین و منظم ترین گردهمایی ساالنه علمی ، پژوهشی و 
اجرایی حوزه علوم و مهندسی به شمار می رفت، مقام برتر  مقاالت 

آورد. گفتنی است سومین کنگره بین المللی  علوم و  را  به دست  
مهندسی شهر هامبورگ به عنوان یکی از معتبرترین و منظم ترین 
گردهمایی ساالنه علمی ، پژوهشی و اجرایی حوزه علوم و مهندسی  
مجازی   صورت  به  کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  با  آلمان   کشور  در 

پدیده  »بررسی  عنوان  با  مقاله ای  با  جعفری  مهدی  که  شد  برگزار 
هیدرات گازی و ارائه راهکارهای عملی جهت جلوگیری از تشکیل آن 
«  توانست عنوان مقاله برتر را به خود اختصاص  در خطوط لوله گاز

دهد.

در کنگره بین المللی هامبورگ؛
مقاله یک هرمزگانی حائز رتبه برتر شد اقتصادی2

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر هرمزگان

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از جابه جایی حجمی نزدیک به ۲ میلیون تن انواع 
از ۶ هزار  کانتینر و پهلوگیری بیش  بارگیری  کاال و جهش صعودی ۶۶۲ درصدی تخلیه و 

فروند شناور طی پنج ماهه نخست سال جهش تولید خبر داد.
قاسم  هرمزگان،  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
طی  داشت:  اظهار  استان  غرب  بنادر  ماهه  پنج  عملکرد  تشریح  ضمن  نسب  عسکری 
غرب  بنادر  در  کاال  انواع  تن   ۷۷۷ و  هزار   ۷۷۹ و  میلیون  یک  مجموع  در  زمانی  دوره  این 
هرمزگان تخلیه و بارگیری شد که از این میزان، ۸۶۰ هزار و ۹۸۵ تن که رشد ۱۰ درصدی را 
نشان می دهد مربوط به کاالهای غیر نفتی و ۹۲۱ هزار و ۷۰ تن دیگر به فرآورده های نفتی 

اختصاص دارد.
عسکری نسب میزان صادرات کاالهای غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان را ۴۲۹ هزار و ۸۳ 
 ، ، خشکبار بار تن اعام کرد و افزود: عمده این محموله های صادراتی شامل میوه و تره 
 ۳۱ افزایش  عملیات،  از  بخش  این  در  که  است  بوده  ساختمانی  مصالح  و  معدنی  مواد 

درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بودیم.
* افزایش 29 درصدی کابوتاژ فرآورده های غیرنفتی

مجموع صادرات  از  کرد:  بیان  کابوتاژی  فعالیت های  افزایش  به  اشاره  با  نسب  عسکری 
غیر نفتی انجام شده، ۳۷۱ هزار و ۳۶۹ تن به صورت رویه کابوتاژ )کران بری( در بنادر غرب 

هرمزگان جابه جا شد که رشد ۲۹ درصدی داشته است.
وی افزود: حجم صادرات محصوالت کشاورزی، دامی و احشام به ۱۲۹ هزار و ۶۱۴ تن رسید 

که نشانگر رشد ۲۲ درصدی است.
بنادر  در  غیرنفتی  کاالهای  ترانزیت  تن   ۲۵۷ و  هزار   ۳۷ حجم  به  اشاره  با  نسب  عسکری 
آن محموله خودرو بوده است(  )که عمده  پنج ماه نخست سال ۹۹  غرب هرمزگان طی 
اظهار کرد: بندرلنگه با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی و داشتن کمترین فاصله 
فعال  بنادر  زمره  در  عربی،  متحده  امارات  بنادر  جمله  از  منطقه  کانونی  بنادر  با  دریایی 
ترانزیتی کشور محسوب می شود؛ به طوری که این بندر با تخلیه ۱۷ هزار و  ۷۷۰ دستگاه 
خودرو ترانزیتی در پنج ماهه سال جاری همچنان پیش رو در امر ترانزیت به لحاظ تعداد 

و باال بودن سرعت تخلیه است.
* رشد 662 درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر

وی به اقدامات صورت گرفته جهت گسترش فعالیت های بندری و ترغیب به کانتینری 
ح توسعه بندرلنگه و اجرای  کردن روند تخلیه و بارگیری کاال اشاره کرد و گفت: با انجام طر
محوطه  تخصیص  و  الزم  شرایط  کردن  فراهم  و  اخیر  سال های  در  بنایی  زیر  پروژه های 
تسهیل  و  ارسال  نوبت  انتظار  در  کانتینرهای  و  ورودی  خالی  کانتینرهای  نگهداری  ویژه 
روندهای کاری اربابان رجوع، همچنین تنظیم استراتژی مشترک کاری با ارگان های همکار 
با توجه به خواسته های مشتریان بندرلنگه، ایجاد شرایط ورود و خروج کانتینر و تسریع 
شاهد  دریایی،  خدمات  ساعته   ۲۴ خدمات  ارائه  نیز  و  بندر  این  در  شناورها  پهلودهی 

افزایش عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری هستیم.
وی ادامه داد: هم اکنون این میزان به ۴ هزار و TEU ۶۷۸ کانتینر پر طی پنج ماهه سال 

جاری رسید که بیانگر رشد ۶۶۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ است.
عسکری نسب در پایان تعداد شناورهای ورودی به بندرلنگه طی پنج ماه نخست سال 
۹۹ را ۶ هزار و ۲۵۸ فروند اعام کرد و افزود: از این میزان، ۳۶۹ فروند شناور باالی هزار تن 

و ۵ هزار و ۸۸۹ فروند زیر هزار تن در این بندر پهلودهی شده اند.

عملکرد 5 ماهه بنادر غرب هرمزگان تشریح شد؛
افزایش 31 درصدی صادرات غیرنفتی و رشد شاخص های عملیاتی بنادر غرب هرمزگان

درود  نثار  و  دولت  هفته  تبریک  با 
بویژه  دولت  شهدای  بلند  روح  بر 
سطور  در   ، باهنر و  رجایی  شهیدان 
بین  تفاوت  درباره  تا  دارم  قصد  زیر 
دیگر  انواع  با  مولد  سرمایه گذاری  
نوع  این  نسبت  و  سرمایه گذاری ها 
و  تولید  جهش  با  سرمایه گذاری   از 

صنعت بیمه نکاتی را یادآور شوم.
آمده  پیش  بسیار  ما  همه  برای 
ضرورت  درباره  را  مطالبی  که 
نسبت  مولد«و  »سرمایه گذاری های 
آن با افزایش رشد و رونق اقتصادی 
دست  آن  از  مولد«  باشیم.«سرمایه گذاری   شنیده  یا  خوانده 
بیان  اقتصادی  نخبگان  ادبیات  در  کرات  به  که  است  مقوالتی 
شده و از آن به عنوان گشاینده بن بست های اقتصادی و موانع 

تولید یاد شده است.
هر  نه  مگر  که  است  این  می آید  پیش  باره  این  در  که  نکته ای 
سرمایه ای به لحاظ ریالی ارزشی معین دارد و از این جهت همه 
سرمایه ها را می توان با یک تراز مشخص اندازه گیری و محاسبه 
کرد؟ پس چه تفاوتی بین انواع سرمایه گذاری ها به لحاظ مولد یا 

غیرمولد بودن آنها وجود دارد؟
نزد در  موجود  ریالی  واحدهای  که  است  این   واقعیت 

مشابه  مبالغ  با  تفاوتی  هیچ  ارزشی  لحاظ  به  گذاران  سرمایه 
این  کارگیری  به  و  حصول  شیوه  در  تنها  تفاوت،  ندارد؛  دیگر 
آن هم  البته برای رشد اقتصادی کشور  ریال هاست؛ تفاوتی که 

در شرایط اقتصادی فعلی بسیار معنادار است.
انجام فعالیت های مولد،  راه  از  که  کسانی  و  بزرگ  سرمایه داران 
کسب سرمایه می کنند در این مسیر به انواع شیوه های جدید 
مجهز  جدید  تکنولوژی های  و  اداری  سازماندهی  مدیریتی، 
می شوند. چنین مجموعه نیرومندی که حول محور شخصی به 
« شکل می گیرد، به هر اقتصادی  « یا »سرمایه دار نام »سرمایه گذار
به  اقتصادی،  کردن شاخص های  بر مثبت  وارد شود، عاوه  که 
مرور زمان باعث ایجاد تحوالت بنیادین اقتصادی مانند »جهش 
تولید« نیز خواهد شد که از قضا سال جاری)1399( نیز از سوی 

مقام معظم رهبری با همین عنوان نام گذاری شده است.
اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  توفیق  در  موثر  عوامل  امروزه 
این  نتایج  است؛  شده  علمی  پژوهش های  از  بسیاری  موضوع 
ارتباط میان میزان جذب بنگاه ها به  از وجود  پژوهش ها حاکی 
مناطق  است.  اقتصادی  رشد  و  مناطق  این  در  سرمایه گذاری  
آزاد و ویژه با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع سعی دارند 
کاالهای  تولید  در  را  آن  و  جذب  را  مولد  سرمایه گذاری های  تا 
صادراتی مورد استفاده قرار دهند و سپس با صادرات کاالها و 
نظیر  تجارت  و  صادرات  مثبت  مزایای  و  آثار  از  را  کشور  خدمات 
جهش تولید، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و توسعه منطقه ای 

بهره مند کنند.
غ از مباحثی مانند انگیزه های سودآوری  با همه این اوصاف و فار
هرگونه  انجام  اساسی  ضرورت  که  قانونی  حمایت های  و 
مولد  سرمایه های  جذب  در  که  چیزی  آن  است،  سرمایه گذاری  
در مناطق آزاد بر هر چیز دیگری اولویت دارد، وجود سازوکارهای 
بیمه ای مطمئن برای حمایت از سرمایه گذاری های مولد است، 

مساله ای که البته در محاسبات مربوط به سودآوری شرکت های 
ح است. یک  بزرگ، به عنوان یک شاخص اصلی اقتصادی مطر
سرمایه گذار انتظار دارد در صورت بروز خسارت یا به وجود آمدن 
بیمه ای مطمئنی  ، شرکت های  کار و  کسب  مشکات تجاری در 

برای پوشش دادن خسارات احتمالی وجود داشته باشند.
نقش  می تواند  بیمه  صنعت  که  است  منظر  همین  از  دقیقا 
مناطق  در  بخصوص  کشور  اقتصادی  توسعه  در  توجهی  قابل 
با  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  کند.  ایفا  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
زیر  امکانات  و  توجه  قابل  اقتصادی  ظرفیت های  از  برخورداری 
سرمایه  روی  پیش  را  توجهی  قابل  فرصت های  مناسب،  بنایی 
برای  را  خوبی  فرصت  مساله  همین  که  کرده  فراهم  گذاران 
گسترش همکاری های بین صنعت بیمه و مناطق آزاد و ویژه به 

وجود آورده است.
شرکت بیمه »ایران معین« به عنوان بزرگ ترین  شرکت بیمه ای 
تخصصی مناطق آزاد و ویژه کشور در کیش قرار دارد که سهامدار 
آن نیز بیمه ایران به عنوان بزرگ ترین شرکت بیمه ای در  اصلی 
صنعت بیمه کشور است. از چهار شرکت بیمه ای که در مناطق 
آزاد ثبت  شده اند، بیمه ایران معین از نظر  سرمایه  ثبت شده ، 
بزرگ ترین شرکت فعال در این مناطق است؛ به طوری که بیش 

از 50درصد از بازار بیمه ای مناطق آزاد را راهبری می کند.
همچنین افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران معین که از محل 
العاده  فوق  مجمع  در  شده  حاصل  مطالبات  و  انباشته  سود 
این شرکت به تصویب رسیده بود، در تیر امسال در اداره ثبت 
به  و  رسید  ثبت  به  معنوی  و  صنعتی  مالکیت های  و  شرکت ها 
این ترتیب سرمایه این شرکت رسما از 250 میلیارد به 400 میلیارد 

تومان افزایش پیدا کرد.
شرکت  سرمایه،  افزایش  این  با 
به  رسما  معین  ایران  بیمه 
سرمایه  با  شرکت های  باشگاه 
پیوست  تومانی  میلیارد   ۴۰۰

سرمایه  حیث  از  کشور  بیمه  صنعت  اول  شرکت   ۵ ردیف  در  و 
قرار گرفت. با ثبت سرمایه جدید، عاوه بر افزایش قابل ماحظه 
شرکت،  این  توسط  شده  پذیرفته  ریسک های  نگهداری  سهم 
انتظار می رود درآمد قبولی اتکایی بیمه ایران معین هم افزایش 

پیدا کند.
عملیاتی  درحالی  معین  ایران  بیمه  شرکت  سرمایه  افزایش 
می شود که برنامه ریزی برای افزایش سرمایه و همچنین ورود 
به بازار سرمایه همچنان در اولویت  کاری ایران معین قرار دارد 
به طوری که هم اکنون مقدمات این مهم در حال انجام است و 
با افزایش سرمایه دیگری که با موافقت و تایید سهامدار بزودی 
بازار  در  عرضه  آماده  معین  ایران  بیمه  گرفت،  خواهد  صورت 

سرمایه خواهد شد.
در  خود  نفوذ  گسترش  هدف  با  همچنین  معین  ایران  بیمه 
مناطق  در  گذاران  سرمایه  به  رسانی  خدمات  تسهیل  و  بازار 
را در  از این شرکت  ویژه اقتصادی قصد دارد تا شعبات دیگری 
5  منطقه ویژه اقتصادی تاسیس کند که امیدواریم این مساله 
تا پایان سال عملیاتی شود. با مجموع این اقدامات بیمه ایران 
اقتصاد  گری خود در قبال  تا رسالت بیمه  معین تاش می کند 
از  بیش  را  مولد  سرمایه گذاری های  برای  بسترسازی  و  ایران 

گذشته به انجام رساند.   

 نقش صنعت بیمه در سرمایه گذاری  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
یادداشت

داریوش محمدی

مدیر عامل بیمه 
ایران معین

 مصیبت وارده را به سرکار عالی و خانواده محترمتان 
تســلیت عــرض نمــوده و بــرای آن مرحومــه از درگاه 
ســایر  و  شــما  بــرای  و  مغفــرت  متعــال  خداونــد 

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

خانواده محترم نیکویی
انا هلل و انا الیه راجعون

سهرابی پور

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان 
گفت :در هفته دولت ۶۷ طرح برق رسانی با اعتباری 
به  استان  در  ریال  میلیارد   ۴۶۹ یکهزارو  بر  بالغ 

بهره برداری می رسد. 
طرح ها  افزود:این  عبدی  جم، هاجر  جام  گزارش  به 
شامل ۸۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی،  ۳۰ 
کیلومتر   ۱۳۱ زمینی،   ضعیف  فشار  شبکه  کیلومتر 
شبکه فشار متوسط هوایی،  ۲۱ کیلومتر شبکه فشار 
 ۹۸ و  هوایی  پست  دستگاه   ۵۲۳ زمینی،  متوسط 
دستگاه پست زمینی است. وی همچنین گفت: در 
این ایام نیز ۸هزارو ۹۲۵ چراغ روشنایی معابر افتتاح 
ح ها از  شد.  عبدی اظهار داشت: برای احداث این طر
آخرین دانش به کار رفته در شبکه های توزیع مطابق 
با شرایط اقلیمی استان استفاده شده که حاصل آن 
افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق 
کابل های  از  استفاده  کرد:  اضافه  وی  است.   بوده 

خودنگهدار، زمینی نمودن شبکه در مناطق ساحلی 
از تاسیسات مقاوم در برابر فرسودگی  و بهره گیری 
در  شده  احداث  پروژه های  مزایای  مهم ترین  از 
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  است.   دولت  هفته 

ابتدای امسال  از  گفت:  ادامه  هرمزگان در 
جدید  مشترک   ۴۹۸ هزارو   ۱۰ تاکنون 

به مشترکان استان اضافه شده که 
 ۷۱۲ به  استان  مشترکان  مجموع 
است.  یافته  افزایش  مشترک  هزار 
این  کرد:  تصریح  عبدی  مهندس 

حال  در  شرکت 

فشار  شبکه  کیلومتر  هزار   ۹ از  برداری  بهره  حاضر 
و  متوسط  فشار  شبکه  کیلومتر  هزار   ۱۵ ضعیف،  
ظرفیت  به  ترانسفورماتور  دستگاه   ۷۶۶ هزارو   ۲۶
که  دارد  برعهده  را  آمپر  مگاولت   ۷۳۶ هزارو   ۴
و  روستایی  مناطق  در  آنها   عمده 
دارند.  قرار  استان  العبور  صعب 
تابستان  داشت:  بیان  عبدی 
امسال علیرغم افزایش مصرف 
وضعیت  در  گرفتن  قرار  و  برق 
عدم  و  چالش  کمترین  با  قرمز 
برنامه  طبق  خاموشی  اعمال 

بار  اوج   . کنیم  عبور  مصرف  اوج  زمان  از  توانستیم 
شبکه توزیع برق در 15 مرداد امسال به میزان ۲ هزارو 
345 مگاوات به ثبت رسید که نسبت به اوج بار سال 
گذشته 123 مگاوات افزایش داشته است. با وجود 
این که پیک بار امسال از میزان مشخص شده برای 
استان فراتر رفت، اما موفق شدیم با همین شرایط 
امسال  وی،  گفته  به  کنیم.   حفظ  را  شبکه  پایداری 
چهار روستای جدید برقدار شد و تعداد روستاهای 
برقدار به یکهزارو ۷۵۵ روستا افزایش یافت.  عبدی 
تصریح کرد: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا 
توزیع  شرکت  ادارات،  در  مردم  حضور  عدم  لزوم  و 
نیروی برق خدمات غیرحضوری خود را گسترش داده 
،به گونه ای که متقاضیان انشعاب برق و مشترکین 
میز  طریق  از  برق  ادارات  به  مراجعه  بدون  می توانند 
و  ثبت  را  خود  درخواست های  الکترونیکی  خدمت 

پیگیری کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

67 پروژه برق رسانی به بهره برداری رسید

حقـوق  از  حمایـت  و  بازرسـی  نظـارت،   معـاون 
واحدهـای  تمامـی  گفـت:  هرمـزگان  کننـدگان  مصـرف 
تولیـدی و صنفـی اسـتان موظـف به ثبت موجـودی کاال 

در سـامانه جامـع انبارهـا هسـتند.
افـزود: در  ایـن خبـر  اعـام  بـا  عبدالرضـا پیـروی منـش 
ایـن سـامانه،  در  انبـار  اطاعـات  ثبـت نشـدن  صـورت 
می باشـند. احتـکار  قانـون  مشـمول  انبارهـا  کاالهـای 

وی بیـان داشـت: تمامـی انبـارداران بـرای ثبـت اطاعات 
کاالهـا درسـامانه جامـع انبارهـا و مراکـز نگهـداری کاال بـه 
نشانی www.nwms.ir مراجعه نمایند.  معاون نظارت، 
بازرسـی و حمایـت از حقـوق مصرف کننـدگان هرمزگان 
اظهار داشت: راه اندازی سامانه جامع انبارها در راستای 
اجـرای آییـن نامـه اجرایـی قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و 
ارز انجـام شـده و بـر اسـاس تعریـف، ایـن مراکـز شـامل 
واحدهـای  سـردخانه ها،  سـیلوها،  دپـو،  مراکـز  انبارهـا، 
ع کشـاورزی  تولیـدی، کارخانه هـا، معادن، اصنـاف و مزار
موجـودی  و  خروجـی  و  ورودی  همـه  بایـد  کـه  اسـت 
انبـار در ایـن سـامانه ثبـت شـود. وی خاطرنشـان کـرد: 
گویـای ۱۲۴ سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت  تلفـن 
هرمـزگان، همـواره آمـاده دریافت شـکایات، انتقـادات و 

پیشـنهادات مـردم در ایـن اسـتان اسـت.

معاون صمت استان:
واحدهای صنفی هرمزگان در سامانه جامع انبارها ثبت نام کنند



در بانک کشاورزی هرمزگان؛
صدور بیش از 13هزار دالر حواله ارزی و گشایش اعتبار اسنادی 

ماهـه   5 طـی  بندرعبـاس  شـعبه  در  کشـاورزی  بانـک  ارزی  واحـد 
نخسـت سـال جـاری، عملکـردی بالـغ بـر 13هـزار دالر در حوزه هـای 
بـرای  اسـنادی  بـروات  و  اعتبـار  گشـایش  ارزی،  صـدور حواله هـای 

اسـت. داشـته  متقاضیـان 

 بـه گـزارش جـام جـم، بـا اقدامـات انجـام شـده در ایـن حـوزه، 27 
شـده  محقـق   99 سـال  در  اسـتان  تعهـدی  برنامـه  کل  از  درصـد 

اسـت.
تحریم هـای  باوجـود  کشـاورزی  بانـک  می افزایـد:  گـزارش  ایـن 

خـوب  جایـگاه  پشـتوانه  بـه  موجـود،  مشـکات  و  ظالمانـه 
در  همچنـان  مجـرب،  کارشناسـان  و  ارزنـده  تجـارب  بین المللـی، 
زمینـه عملیـات ارزی و تبـادالت مالـی بین المللـی در بیـن سیسـتم 

اسـت. پیشـرو  کشـور  بانکـی 
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اقتصادی
اجتماعی

دهمین کنگره بین المللی امام سجاد)ع( با سخنرانی علما و اندیشمندان داخلی 
و خارجی در دو بخش حضوری همراه با رعایت پروتکل های بهداشتی و مجازی در 

بندرعباس برگزار شد.
آیین اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد)ع(، سه  به گزارش جام جم، 
شنبه شب ۱۱ شهریور ۹۹ در سالن اجتماعات حوزه علمیه خواهران بندرعباس برگزار 

شد.
 آیت اهلل خاتمی: چهره حماسی امام سجاد)ع( به جامعه معرفی شود

آیت اهلل سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در مراسم مجازی این کنگره 
به  زدن  ضربه  صدد  در  مختلف  راه های  از  اسامی  انقاب  دشمنان  داشت:  بیان 
نظام اسامی هستند، در عرصه سیاسی و اقتصادی، روشی از آغاز انقاب داشتند 

و همچنان دارند و آن مبارزه فرهنگی با نظام مقدس جمهوری اسامی ایران است.
وی ادامه داد: مبارزه فرهنگی که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( با تعابیر مختلف 
اخیر  دهه  چند  طول  در  فرهنگی  جانبه  همه  شبیخون  فرهنگی،  تهاجم  جمله  از 
هشدار داده اند، این دیده بان دقیق نظام اسامی همواره هشدار دادند که چگونه 

باید عمل کرد.
عضو خبرگان رهبری با طرح این سوال که در مقابله با این تهاجم فرهنگی باید چه 
اقداماتی انجام داد، گفت: یک راه معرفی الگوهای صالح و سرمشق هایی است که 
 انسان را به ساحل نجات می رساند، ما باید به همان اندازه که 

ً
همراهی با آنان یقینا

تاش برای احیای قرآن داریم، برای معرفی عترت نیز اهتمام ورزیم.
آیت اهلل خاتمی در بخش دیگری از مباحث خود با بیان این که باید چهره حماسی امام 
سجاد )ع( معرفی شود، اظهار کرد: در یکی از سفرهایی که به کربا داشتم با پیرمردی 
نشان  از  پس  و  می داد  نشان  را  کربا  در  بیت  اهل  خیمه  محل  که  شدم  مواجه 
 دادن محل خیمه امام حسین )ع( و حضرت زینب )س(، گفت: این نیز خیمه امام 
زین العابدین بیمار است! بسیار اندوهگین شدم و پس از بازگشت کتابی با عنوان 
»سیمای حماسی امام سجاد« نوشتم و در پی اثبات این سخن بودم که امام سجاد 
)ع( بیمار بودند اما در مقطعی ضمن این که این پسوند بیمار بار منفی دارد، آنچه که 

مطرح است این که اجتماع باید درگیر معرفی این چهره حماسی و با نشاط باشد.
وی با اشاره به این که باید روی صحیفه سجادیه بیش از این کار شود، افزود: صحیفه 
سجادیه زبور آل محمد و انجیل اهل بیت است، اما به نسل مان معرفی نشده 
است، معارف صحیفه بسیار بلند است و باید این دو تحفه غنیمتی یعنی صحیفه 

سجادیه و رساله حقوق امام سجاد )ع( در جامعه معرفی شود.
 رونمایی از کتاب »شبی که T2 معراج شد« 

حجت االسام احمد پهلوانی، دبیر اجرایی کنگره بین المللی امام سجاد )ع( نیز در 
آیین افتتاحیه دهمین کنگره امام سجاد)ع(، گفت: کتاب »شبی که T2 معراج شد« 
خاطرات پاسدار شهید »خلیل تختی نژاد« دومین شهید مدافع حرم استان هرمزگان 

را روایت می کند.
وی افزود: کتاب »شبی که  T2معراج شد« به قلم »سبحان خسروی« و در ۱۷۸ صفحه 
و  چاپ  مقاومت  انتشارات  توسط  و  مبین  پژوهشی  فرهنگی  موسسه  همت  به 

منتشر شده است.
محمد تختی نژاد، پدر دومین شهید مدافع حرم استان هرمزگان نیز با بیان این که 
شهید »خلیل تختی نژاد« رابط کانون فرهنگی هنری حضرت حمزه )ع( بندرعباس و 
پرورش یافته مسجد بود، گفت: با کانون های مساجد آشنایی کامل دارم و در برهه ای 

خودم مدیر و شهید تختی نژاد رابط کانون بود.
وی با ذکر این نکته که شهید خلیل تختی نژاد در جوار مسجد، قرآن و کانون رشد 
کرد، افزود: این رشد را مدیون کارهای فرهنگی که به همت کانون فرهنگی هنری در 

مسجد صورت می گیرد، می دانم.
پدر شهید خلیل تختی نژاد تصریح کرد: رشد خلیل و ده ها جوان دیگر در استان 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  متنوع  برنامه های  تاثیرگذاری  بیانگر  هرمزگان 

است که زیر نظر ائمه جماعت برگزار می شود.
شهید خلیل تختی نژاد سومین فرزند خانواده محمد تختی نژاد ۱۰ مرداد سال ۷۲ در 
شهر بندرعباس به دنیا آمد و وقتی یک ساله بود به دلیل شغل پدرش که نظامی 
بود به همراه خانواده به کردستان می رود و تا سال ۷۴ در این استان زندگی را سپری 

می کند.
دوران دبستان را در مدرسه بال گذرانده و مقطع راهنمایی را در مدرسه امیرکبیر 
سپری نمود و سپس دبیرستان تا پیش دانشگاهی را در رشته تجربی در مدرسه 
شهید ذاکری بندرعباس با موفقیت طی نمود و پس از آن وارد دانشگاه افسری و 

تربیت پاسداری امام حسین )ع( شد و تحصیاتش را تا مقطع لیسانس ادامه داد.
شهید تختی نژاد مقطعی را در سپاه شهرستان های بندر خمیر و قشم خدمت نمود 
گذراند و  را به اصرار و عاقه خودش در سپاه قدس  آن دوران خدمتش  از  و بعد 
سرانجام در شب ۱۹ رمضان در سال ۹۷ همزمان با شب لیالی قدر و ضربت خوردن 
حضرت علی )ع( در سوریه در دفاع از حرم حضرت زینب )س( به دست نیروهای 

تکفیری به فیض عظیم شهادت نائل شد.
بر پایه این گزارش؛ در این آیین انگشتری متبرک سردار شهید قاسم سلیمانی به پدر 

شهید خلیل تختی نژاد اهدا شد.
 برنامه های دهمین کنگره امام سجاد)ع( در 26 کشور برگزار می شود

علی عامه زاده دیگر سخنران آیین افتتاحیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد 
)ع(، به تشریح نحوه شکل گیری کنگره و توسعه کمی و کیفی برنامه های آن پرداخت 
به  پیش  سال   ۱۰ کشور  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  ستاد  کرد:  اظهار  و 
دبیرخانه های استانی دستور داد که هر استان برنامه بزرگداشت یکی از ائمه اطهار را 

اجرا کند که هرمزگان مامور پرداختن به سیره امام سجاد )ع( شد.
وی با بیان این که امروز به برکت کنگره بین المللی امام سجاد )ع(، هرمزگان را به نام 
کلید خورد و سپس  از شهر بندرعباس  این حرکت  افزود:  امام می شناسند،  این 
شهرهای دیگر استان، در مرحله بعد استان های جنوبی و سپس اقصی نقاط کشور و 

امروز در بیش از ۲۶ کشور از انوار این رویداد معنوی برخوردار شدند.
گذشته  سنوات  در  این که  به  اشاره  با  سجاد)ع(  امام  بین المللی  کنگره  دبیر 
کنگره  در  مختلف  کشورهای  از  مسیحیت  و  سنت  اهل  و  شیعه  اندیشمندان 
 ۵۰ سخنرانی  کرونایی،  شرایط  به  توجه  با  امسال  کرد:  عنوان  می کردند،  سخنرانی 
اندیشمند داخلی و ۵۰ اندیشمند خارجی در رابطه با سیره امام سجاد )ع( و صحیفه 

سجادیه آماده شده است که در فضای مجازی منتشر خواهد شد.
از  اندازی وب سایت کنگره به عنوان دیگر اقدام برشمرد و گفت: ۱۰ نفر  راه  از  وی 
استان  زندان های  از  دیه  ستاد  و  دادگستری  همکاری  با  غیرعمد  جرائم  زندانیان 

هرمزگان آزاد شدند.
عامه زاده از اجرای طرح نذر امام سجاد )ع( با هدف دستگیری از نیازمندان، تربیت 
بیش از ۵۰ حافظ، ویژه برنامه در محضر صحیفه و نشست های علمی با موضوع 
صحیفه سجادیه به عنوان دیگر اقدامات نام برد و افزود: از ۱۲ تا ۲۵ محرم نیز ویژه 

برنامه هایی در استان هرمزگان برگزار می شود.
 آزادی 1۰ زندانی جرائم غیرعمد از زندان های هرمزگان، همزمان با دهمین کنگره 

امام سجاد)ع(
از  غیرعمد  جرائم  زندانی   ۱۰ آزادی  از  کنگره  این  حاشیه  در  نیز  نژاد  مرادی  احمد 
زندان های هرمزگان خبر داد و گفت: بدهی این مددجویان ۶۰ میلیارد ریال است که با 

کمک خیران، تخفیف شاکیان و منابع استانی تامین شده است.
وی افزود: مبلغ تامین شده و پیگیری اعصار و تقسیط در محاکم قضایی استان 
بیش از ۵۷ میلیارد ریال و کمک نمایندگی ستاد دیه هرمزگان ۲۰۰ میلیون ریال است.

مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان ادامه داد: این افراد به علت ناتوانی در پرداخت مهریه 
ومحکومیت مالی در زندان بودند.

مرادی نژاد خاطرنشان کرد: افراد خیر می توانند کمک های نقدی را به شماره حساب 
۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷ یا با شماره #۷۷۷۷۰۷۶۷۸۰ برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد واریز کنند.
صحیفه  در  معنویت  و  عقل  سویه  دو  ارتباط  و  جایگاه  ارزانی:  حجت االسالم   

سجادیه
حجت االسام حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور در مراسم مجازی دهمین کنگره بین المللی امام سجاد )ع( که در 
بندرعباس برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به شعار این دوره با عنوان »امام سجاد 
مختلف  ادعیه  از  فرازهایی  در  گفت:  مقاومت«  و  عقانیت  معنویت،  اسوه  )ع(، 

صحیفه سجادیه به مساله عقانیت اشاره شده است.
آن حضرت در این دعا  از ادعیه صحیفه سجادیه، گفت:  با اشاره به فرازهایی  وی 
می فرماید: »جان و زبان و عقل من تو را می ستایند؛ ستایشی که بر عرصۀ کمال و 
ۀ نهایت خشنودی تو از من باشد؛ پس مرا 

ّ
حقیقت شکر برسد؛ ستایشی که در قل

از خشمت نجات ده.«، حضرت نفس، زبان و عقل را نام می برد و عقل را در کنار این 
دو مولفه قرار می دهد گویا عقل زبان گویایی است که خدا را حمد می گوید. رئیس 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: عقلی که خداوند به 
انسان عنایت کرده است، برای شکرگزاری از نعمت های حضرت معبود است، لذا 
امام سجاد )ع( این چنین تعبیر فرموده و در دعای ۲۸ صحیفه می فرماید: )بارخدایا 
به بریدنم از غیر و پیوستنم به تو خود را از هر شائبه خالص کردم، و با تمام وجود 
به تو رو آوردم و از آن که نیازمند به عطای توست روی گرداندم و درخواست خود را از 
طرف آن که از فضل تو بی نیاز نیست گرداندم و دانستم که حاجت خواستن محتاج از 
محتاج دیگر از سبک رائی و گمراهی عقل اوست« این تعابیر مهمی است که حضرت 

فرموده است و اشاره به این مساله دارد که انسان تنها خداوند را منشا اثر بداند.
از دیگری می کند اما خدا را مصدر و سرچشمه  وی گفت: یک وقت انسان طلب 
می داند، اما گاهی سراغ دیگران می رود و آنها را منشا اثر می داند و خود که محتاج 
است از دیگری که او هم محتاج است طلب می کند، این محتاج ممکن است فردی 
دیگر یا جامعه و کشوری دیگر باشد، مساله آن است که از کسی جز خدا طلب شده 
است، امام سجاد )ع( در فرازی از دعای ۲۸ صحیفه به این مساله اشاره کرده است و 

این مساله مهم که طلب از دیگری گمراهی عقل است.
حجت االسام ارزانی با بیان این که رابطه میان عقل و معنویت از اهمیت واالیی 
با خدا و وصل  ارتباط  از  تعبیر درون دینی معنویت غیر  آیا  گفت:  برخوردار است، 
شدن به حضرت معبود است؟ حضرت می فرماید: اگر انسان دچار گمراهی عقل 
شود معنویتش فروکاسته می شود، یعنی عقل و معنویت دو بال انسان هستند، 
هم  معنویت  ارتقای  و  رفتن  باال  شاهد  می رود  باال  انسان  در  الهی  عقل  که   زمانی 

خواهیم بود.
وی گفت: همچنین حضرت در فرازی از دعای ۵۱ صحیفه می فرماید: »جان و زبان 
برسد؛  شکر  حقیقت  و  کمال  عرصۀ  بر  که  ستایشی  می ستایند؛  را  تو  من  عقل  و 
ۀ نهایت خشنودی تو از من باشد؛ پس مرا از خشمت نجات ده.«، 

ّ
ستایشی که در قل

اطاعت پروردگار انسان را سیراب می کند و از تحیر و سرگردانی نجات می دهد.
رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: رابطه عقل 
و معنویت بر اساس همین ادعیه که ارائه شد رابطه ای دو سویه است، هر آنچه که 
عقل الهی افزون شود معنویت نیز بیشتر می شود و هرچه که معنویت و ارتباط با 
معبود بیشتر شود عقل انسان افزایش می یابد. وی گفت:  صحیفه سجادیه نیاز 
و  است  بیت  اهل  با  انس  امروز  بشر  نجات  راه  یگانه  معتقدم  است،  بشر  امروز 

صحیفه در قالب دعا، معارف ژرفی را برای ما روشن کرده است.
 تجلیل از مادران شهدا در دهمین کنگره بین المللی امام سجاد)ع(

شهیدان  مادران  از  سجاد)ع(،  امام  بین المللی  کنگره  دهمین  برگزاری  حاشیه  در 
محمد و علی رضایی و اسحق و گنجعلی دارا از شهدای دوران دفاع مقدس و خلیل 
تختی نژاد دومین شهید مدافع حرم استان هرمزگان با اهدای لوح و تمثال مبارک 

تجلیل به عمل آمد.
این آیین در راستای اجرای طرح سه شنبه های تکریم به مناسبت چهلمین سالگرد 

دفاع مقدس و به همت ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزار 
شد.

به  سجاد)ع(  امام  تدبیر  با  که  تهدیداتی  انگلیس:  اسالمی  مرکز  رئیس   
فرصت تبدیل شدند

دیگر سخنران این مراسم حجت االسام سید هاشم موسوی بود که با 
اشاره به سیره امام سجاد)ع(، اظهار داشت: شخصیت این امام همام، 

گرفته،  قرار  حسین)ع(  امام  قیام  الشعاع  تحت  طوالنی  مدت های  تا 

بنابراین مردم معمواًل بیشتر در مورد کربا حرف می زنند تا امام سجاد)ع(.
رئیس مرکز اسامی انگلیس ادامه داد: دولت اموی قادر بود کنترل کاملی بر شرایط 
اجتماعی بویژه فعالیت امام سجاد)ع( داشته باشد، لذا تمام فعالیت های آن حضرت 
تحت نظر حکومت بود، این عوامل در کنار موارد دیگر سبب شد تصویری که از 
آن امام همام ترسیم می شود کامل و با جزئیات نباشد، بنابراین کمی دشوار است 
تصویری ارائه شود که نشان دهنده نقش امام سجاد)ع( در بخش های گوناگون 
بویژه بخش معنویت، عقانیت و مقاومت زندگی آن حضرت باشد، اما با این وجود 
و  به درک شرایط و جامعه  امام سجاد)ع( نسبت  تیزهوشی  و  به دلیل هوشیاری 

انتخاب یک شکل خاص از مبارزه، حضرت الگوی مقاومت شد.
وی افزود: یکی از چیزهایی که می توان از امام سجاد)ع( به عنوان الگوی مقاومت 
آموخت، این است که با وجود تمام محدودیت های قبل و بعد از اسارت، آن حضرت 
قادر بود به روشی زیبا خانواده شریف خود را به دشمن معرفی کنند، امام سجاد 
)ع( این توانایی را داشت که سخنرانی های زیبایی در مکان های مختلف ارائه کند، 
موضوعات سخنرانی آن امام همام، در زمان اسارت مسائل بسیاری را برای آنها که با 

خانواده آن حضرت و در اصل با حقیقت امام )ع( آشنا نبودند، معرفی کرد.
حجت االسام موسوی تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی های شخصیتی امام سجاد)ع( 
که قرار است به آن اشاره کنیم این است که آن حضرت سبک خاصی از مقاومت را 
خلق کرد که با معنویت و عقانیت مطابقت دارد، این مساله بسیار مهم است، آن 
 با عقل و 

ً
امام همام بهترین روش مبارزه و مقاومت را انتخاب کرده و این روش دقیقا

معنویت مطابقت دارد، با قرائت دعاهای صحیفه سجادیه در کنار بازگو کردن واقعه 
کربا، از طریق توصیف فشاری که بر امام حسین )ع( بود این مهم محقق شد.

رئیس مرکز اسامی انگلیس گفت: امام سجاد )ع( یک روش مبارزه را طراحی کرد که 
می توانست بسیاری از تهدیدها را حذف کند و حتی آنها را به فرصت بدل سازد، در 
این رابطه سه مثال عنوان می کنم، نخست تهدیدی که در مورد خانواده آن حضرت 
وجود داشت، هیچکس قادر نبود خاندان رسول اهلل )ص( را معرفی کند اگر کسی از 
خاندان پیامبر )ص( سخن می گفت احتمال داشت به دردسر بزرگی بیفتد اما امام 
سجاد )ع( بهترین روش را برای معرفی خانواده اش از طرق مختلف پیدا کرده بود، 
در جریان سخنرانی امام )ع( در شام، آن حضرت از تریبون دشمن به بهترین شکل 
استفاده می کند تا خاندان خود را معرفی کند، تهدید دوم که از سوی امام )ع( به 
فرصت تبدیل شد در زمینه تبلیغ دین و آموزش عقاید اسامی است، می بینیم که 

آن حضرت قادر بود عقاید اسامی را از طریق صحیفه سجادیه آموزش دهد.
وی اظهار داشت: اما تهدید سوم که بسیار قوی ارائه شد گزارش اخبار کرباست، 
هیچکس اجازه نداشت در آن دوران از حوادث کربا سخن بگوید اما امام سجاد )ع( 
بهترین روش را برای شرح وقایع کربا یافت، هر بار که آن حضرت واقعه غم انگیزی 
را مشاهده می کرد از آن به عنوان فرصت استفاده می کرد تا برای مردم حوادث کربا 
را شرح دهد، مثًا می فرمود: آه پدرم و برادرم به چنین روشی شهید شدند، به این 

ترتیب مردم می توانستند بیشتر در مورد کربا حرف بزنند.
گفتنی است، کنگره بین المللی امام سجاد)ع( از ۹ سال پیش همه ساله به همت 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان و با همکاری ادارات و 
نهادهای استان و ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور، مجمع جهانی اهل 
بیت)ع(، سازمان فرهنگ و ارتباطات و جامعه المصطفی همزمان با سالروز شهادت 

سید الساجدین امام سجاد )ع( 
اندیشمندان  حضور  با  و 

مسلمان و سایر ادیان 
برگزار می شود.

با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی؛

بین المللی  کنگره  دهمین 
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بازارچه  نخستین  راه اندازی 
میوه و تره بار قشم

آزاد  منطقه  سازمان  اصناف  و  بازرگانی  مدیر 
قشم از راه اندازی نخستین بازارچه جهت عرضه 
مستقیم میوه و تره بار در قشم خبر داد تا چهار 

دهه دغدغه مردم این جزیره خاتمه  یابد.
ایجاد  داشت:  اظهار  امیری  جام جم  گزارش  به 
تعامل بین فروشنده و مصرف کننده و همچنین 
از  قشم  شهر  بازار  در  میوه  قیمت  تعادل  ایجاد 
مدیر  است.  اقدام  این  اهداف  مهم ترین  جمله 
بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم تصریح 
متر  مساحت ۴۰۰  به  فضایی  در  بازارچه  این  کرد: 
مربع و سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد ریالی واقع در میدان 
شهدای گمنام جنب حوزه علمیه امام صادق)ع( 
با  تازه  میوه  تن   ۲۰ تا   ۱۵ روزانه  و  شده  جانمایی 
حفظ نکات بهداشتی و رعایت تمامی پروتکل های 
این  در  کرونا  شیوع  از  جلوگیری  برای  بهداشتی 
مجموعه برای مصرف شهروندان توزیع می شود.  
اندازی  راه  با  نیز  قبل  مدتی  از  داد:  ادامه  امیری 
یک برنامه نرم افزاری و کاربردی امکان سفارش 
و خرید آناین میوه از فروشگاه های سطح شهر 
برای ساکنان جزیره فراهم شده است. وی اضافه 
کرد: وجود میوه و تره بار در سبد غذایی خانوار 
یک ضرورت بوده و نقش مستقیمی در سامت 
شهروندان دارد از این رو خود را مکلف می دانیم 
تمام تاش خود را جهت دسترسی مناسب تمام 
شهروندان به میوه و تره بار باکیفیت و  از صرفه 
کرد:  خاطرنشان  امیری  دهیم.  انجام  اقتصادی 
ساکنان جزیره قشم  می توانند از طریق شماره  
تماس ۰۷۶۳۵۲۵۲۰۱۰ شکایت خود از گران فروشی 

و تخلفات صنفی را گزارش دهند.
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اقتصادی4
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر هرمزگان

مدیر آموزش و پرورش رودان گفت: کمبود فضای آموزشی و وجود مدارس 
فاقد فضا، مدارس تخریبی و کانکسی مهم ترین مشکات ما در سال های 

پیش رو می باشد.
به گزارش جام جم، نادر صفایی دهبارز، مهم ترین مشکات و چالش ها ی 

پیش رو در سطح ملی و منطقه ای را افزایش تعداد بازنشستگان و افزایش 
بازنشسته ها   افزایش تعداد  کرد:  اظهار  و  آموزی دانست  جمعیت دانش 
بویژه در بحث نیروهای خدماتی و سپس سایر نیروها موجب کمبود نیروی 
انسانی در حوزه های خدماتی و سپس آموزشی می شود و بعد از آن کمبود 

فضای آموزشی با توجه به افزایش جمعیت دانش آموز در سال های پیش رو 
و وجود مدارس فاقد فضا، مدارس تخریبی و کانکسی از مهم ترین مشکات 

ما در شهرستان رودان به شمار می رود.
مدیر آموزش و پرورش رودان افزود: کمبود وسایل سرمایشی و دستگاه 

فتوکپی و رایانه در مدارس با توجه به عدم اختصاص بودجه الزم در طرح 
تملک استانی و کمبود نیروی انسانی در مناطق فاقد دریافت حق نوار مرزی 
و در نتیجه سیل انتقالی به مرکز استان و مناطق دارای حق نوار مرزی از دیگر 

مشکات و چالش های  ما در آموزش و پرورش این شهرستان است.

ح کرد؛ مدیر آموزش و پرورش رودان مطر
وجود مدارس تخریبی؛ مهم ترین چالش در رودان 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر هرمزگان

بسیار  فرصت  دولت  هفته  گفت:  خلیج فارس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
ناامیدی  زمان  نیز  و  جامعه  در  بیشتر  اعتمادسازی  و  امیدآفرینی  برای  مناسبی 

دشمنان انقاب اسامی در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی است. 
خلج طهرانی از شهیدان رجایی و باهنر به عنوان الگوهای مدیریتی یاد کرد و اظهار 
داشت: سرعت و دقت دو واژه ای است که در مراکز ارائه خدمات از ارکان اصلی  به 
شمار می روند و منطقه ویژه خلیج فارس نیز از این امر مستثنی نیست بر این اساس 

اصاحات و تعمیرات اساسی بر پایه بومی سازی در این منطقه  انجام شده است .
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی 
خلیج فارس، حسن خلج طهرانی اعام کرد : اصاح هوپرهای بتنی واگن برگردان نیز 
از اقدامات در دست انجام واحد بهره برداری منطقه ویژه می باشد که به دلیل حجم 
زیاد تخلیه مواد معدنی باعث خوردگی شدید و ایجاد حفره در دیوارهای بتنی هوپرها 
شده بود که این باعث می شد مواد معدنی تخلیه شده در داخل این حفره های جمع 
و با سایر مواد معدنی ترکیب شود که این مساله نارضایتی مشتریان و صاحبان 
کاال بخصوص کارخانه های داخلی را به همراه داشت و از طرفی تعمیرات آن نیز نیاز 
به صرف زمان طوالنی داشت که با توجه به حجم باالی عملیات تخلیه این امکان 
وجود نداشت با صرف فعل خواستن  و با همت نیرو های توانمند  واحد بهره برداری 

و اعتماد به  نیروی های جوان  به درستی این هوپر ها را تعمیر شد.
وی اذعان داشت: یکی دیگر از پروژه های انجام شده بسیار مهم تعمیر کف دامپر 
جنوبی و تعویض باکس واگن برگردان های شمالی و جنوبی بوده که به دلیل کارکرد 
باال هر ساله شاهد شکستگی پی در پی آن ها بودیم که به دلیل حجم زیاد تخلیه تنها 
اقدام به جوشکاری آن به صورت موقت می شد که البته هر بار شکستگی حداقل 5 
تا 7 روز و در طول سال این مشکل بیش از 30 روز توقف تخلیه در پی داشت. ولی 
در این فرصت ایجاد شده این مهم نیز به سرانجام رسید. خلج طهرانی در ادامه به 
تعمیرات باکس های دامپر اشاره و بیان کرد: در تعمیر و تجهیز باکس های دامپر 
نیز همین مساله مطرح است و اگر بخواهیم با مشابه خارجی مقایسه کنیم در دو 
سال اخیر توانستیم یک باکس را از صفرتا صد بسازیم و یک باکس را نیز به طور کامل 
بازسازی کنیم که هزینه های مجموع این دو پروژه مبلغی حدود 500 میلیون تومان 
برآورد می شود که اگر می خواستیم تنها یکی از این باکس ها را از کشور آلمان وارد 
کنیم حدود  دو  میلیارد تومان هزینه در بر داشت حال که باکس های تولید داخل و 
باکسی که تعمیر شده است از نظر کیفی به جرات می توان گفت که از نمونه خارجی از 
کارایی بیشتری برخوردار است زیرا توانستم این باکس ها را بر اساس نیاز منطقه ویژه 
تقویت کنیم، این اقدامات نشان می دهد که اگر از توانمندی های داخلی استفاده و 
به دانش بومی تکیه کنیم می توانیم چه میزان صرفه جویی های کانی داشته باشیم.

که در دست  از پروژه های مهم  گفت: یکی دیگر  ادامه  مدیرعامل منطقه ویژه در 
اقدام می باشد کنترل انتشار گردوغبار ناشی از تخلیه و بارگیری می باشد. در این پروژه 
پاشش آب یکی از مهم ترین و مؤثرترین گزینه ها جهت جلوگیری از انتشار گردوغبار 
بوده ولی به دلیل کمبود و اهمیت بسیار باالی آب، تصمیم بر آن گرفتیم بعد از انجام 

آزمایش های الزم برداشت آب خور  را که ناشی از پساب تصفیه فاضاب کارخانه های 
داخلی و پاالیشگاه می باشد با تغییرات خطوط انتقال آب و همچنین احداث مخزن 
ذخیره آب مستقل و احداث خطوط لوله جدید   همچنین نصب پمپ و تغییرات در 
پمپ خانه از این آب جهت پاشش آب بر روی دپوی مواد معدنی استفاده نماییم 
که تاکنون بیش از 90 درصد این طرح نیز انجام شده و بقیه در دست اقدام می باشد. 
با توجه به بررسی و آزمایش های انجام شده، عاوه بر پاشش بر روی مواد معدنی، 
و  آب جهت شستشوی تجهیزات  این  از  آب،  انتقال  تغییر در خطوط  و  احداث  با 
همچنین آبیاری بخشی از فضای سبز نیز استفاده می شود. مهم این است که این 
پروژه ماهانه حدود 4000 مترمکعب فقط در بحث شستشوی تجهیزات و فضای سبز 
صرفه جویی مصرف آب شرب در برداشته و در حال حاضر راه اندازی سیستم پاشش 
بسیار  زیست محیطی  آلودگی های  از  پیشگیری  در  معدنی  مواد  دپوی  روی  بر  آب 

تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: از دیگر کارهایی که در این مجموعه انجام یا در دست انجام می باشد 
اصاح و احداث خطوط ریلی به طول حدود 1350 متر با صرف هزینه 100 تا 150 میلیون 
تومان می باشد و همچنین راه اندازی کارگاه سیم پیچی موتورهای الکتریکی که قبا در 
بیرون از منطقه انجام می شد و همچنین انجام تعمیرات انواع گیربکس ها در کارگاه 

 در بیرون از منطقه انجام می گرفت.
ً
مکانیک که تا پیش از این عموما

خلج طهرانی خاطرنشان کرد: در پایان از همکاران پرتاش و مسئولیت پذیر مجموعه 
بهره برداری که نقش بی بدیلی در به ثمر نشستن این پروژه ها که بسیاری از آن ها برای 

اولین بار در منطقه انجام شده است، تشکر می کنم.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت 
کسب  مجوز  دریافت  متقاضیان  و  مردم  این که  بیان  با  اقتصاد 
کنند،  ثبت  دادور  سامانه  در  را  خود  شکایت  می توانند   ، وکار
را  میانگین زمان پاسخ به شکایات مردمی  در استان هرمزگان 

190روز اعام کرد.
به  اشاره  با  فیروزی  علی  فارس  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
شکایات  به  رسیدگی  و  پیگیری  انعکاس،  دریافت،  سامانه 
کار اظهار داشت: نام این  متقاضیان صدور مجوزهای کسب و 
نحوی  هر  به  که   کار  و  کسب  فعاالن  و  است   » »دادور سامانه 
نتوانستند مجوز مورد درخواست خود را دریافت کنند یا شرایط 
با  می توانند  است  نبوده  قانون  مطابق  آنها  برای  مجوز  دریافت 
مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار شکایت خود را ثبت 

کنند.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت 
اقتصاد با بیان این که طبق مواد قانون اجرای سیاست های کلی 
به استاندار  این موضوع  برای  اصل ۴۴ اساسی مردم می توانند 
شکایت  رقابت  ملی  مرکز  و  اجرایی  دستگاه  مقام  باالترین  یا 
باالترین  و  استاندار  یعنی  مرجع،  دو  گفت:  کنند،  اعام  را  خود 
 مقام دستگاه اجرایی مکلف به این هستند که شکایت را ظرف 

۷ روز کاری پاسخ دهد؛ این سامانه بر همین اساس شکایات را 
دریافت و در گام نخست تحویل استانداران می دهد.

بیشتر  می دهد،  نشان  میدانی  بررسی های  داد:  ادامه  وی 
متقاضیان از حقوق شان مطلع نیستند. 

را  گلوگاه ها  متقاضیان،  شکایت  مذکور  سامانه  از  استفاده  با 
مشخص می کند و هیات مقررات زدایی مستقر در وزارت اقتصاد 
و  سازی  روان  به  کمک  و  گلوگاه ها  این  رفع  با  توانست  خواهد 
، زمان انجام  بهبود کیفی و کمی فرآیندهای صدور مجوز در کشور
 تکالیف قانونی را کاهش و بهبود وضعیت محیط کسب و کار را

 فراهم کند.
و  شکایت  امکان  سو  یک  از  دادور  سامانه  کرد:  تاکید  فیروزی 
کارهای  و  کسب  و  مردم  عموم  به  را  مجوز  فرایند های  پیگیری 
متقاضی می دهد و از سوی دیگر مدیران ارشد و نهادهای نظارتی 
مجازی  صورت  به  را  مردمی  بازخوردهای  و  شکایات  می توانند 

رصد و بررسی کنند تا مشکات مردم حل شود.
استان   ۳۱ حاضر  حال  در  این که  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
کشور به این سامانه مجهز و برای اولین بار ذینفعان و اثرگذاران 
جغرافیایی  تقسیمات  سطح  پایین ترین  تا  مجوزدهی  نظام 
به  پاسخگویی  برای  داشت:  بیان  است،  شده  شناسایی 

شکایات برای بیش از ۵ هزار نفر از کارکنان دستگاه های اجرایی 
کارتابل پاسخگو تدارک دیده شده است.

شفافیت  کردن  دنبال  را  سامانه ها  ایجاد  اهداف  از  یکی  وی 
صدور  در  محتمل  رانت های  از  موضوع  این  گفت:  و  دانست 
شناسایی  را  آن  گلوگاه های  و  جلوگیری  کار  و  کسب  مجوزهای 
نظارت  می توان  دستگاه ها  عملکرد  بر  همچنین  و  کرد  خواهد 

داشت.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت 
مشاوره  میز  اندازی  راه  را،  شده  انجام  اقدامات  دیگر  از  اقتصاد 
حقوقی رایگان برای متقاضیان و شاکیان دریافت مجوز دانست 
در  را  خود  شکایت  که  کسانی  تمامی  با  تیم  این  شد:  یادآور  و 
تماس  باشند  کرده  ثبت  سامانه  در  مجوز  یک  صدور  خصوص 
فرد  به  حقوقی  مشاوره  و  راهنمایی  ارائه  ضمن  و  گرفته  تلفنی 
مقرر  زمان  مدت  در  را  خود  پاسخ  که  صورتی  در  کننده  شکایت 
به  کننده  رسیدگی  مرجع  باشند  نکرده  دریافت  کاری  روز  هفت 
نتیجه  حصول  تا  را  الزم  پیگیری های  و  گرفته  تماس  شکایت 

انجام می دهد.
کسب وکاری  شکایت های  به  نسبت  استان ها  پاسخگوترین   *

مردم
فیروزی به ارائه آماری از عملکرد سامانه دادور پرداخت و عنوان 
 ۷۵ به  که  بوده  مورد   ۹۷۰ شده  ثبت  شکایات  کل  تاکنون  کرد: 

درصد آنها یعنی ۷۲۴ شکایت پاسخ داده شده است.
اردبیل  ترتیب  به  استانی  دستگاه های  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
با ۱۴ شکایت ثبت شده و ۱۰۰ درصد پاسخ داده شده، خراسان 
شده،  داده  پاسخ  درصد   ۱۰۰ و  شده  ثبت  شکایت   ۱۲ با  شمالی 
خراسان جنوبی با ۵ شکایت ثبت شده و ۱۰۰ درصد پاسخ داده 

شده و کردستان با ۲۰ شکایت ثبت شده و ۹۱ درصد پاسخ داده 
شده بهترین عملکرد در پاسخگویی را داشتند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: استان های خراسان شمالی 
، خراسان جنوبی با میانگین ۱۷ روز و آذربایجان  با میانگین ۹ روز
شرقی با میانگین ۱۸ روز بهترین عملکرد را در زمان پاسخگویی 

داشتند.
* دستگاه های رکوددار شکایت مردمی

اشاره  استان ها  در  شده  ثبت  شکایات  بیشترین  به  فیروزی 
با  تهران  استان  در  شده  ثبت  شکایات  بیشترین  گفت:  و  کرد 
و  قم  شکایت،   ۶۵ فارس  شکایت،   ۸۵ اصفهان  شکایت،   ۱۵۳
ترتیب  به  است.  شده  ثبت  شکایت  مورد   ۵۷ کدام  هر  کرمان 
دستگاه های دارای بیشترین شکایت نیز مربوط به اتاق اصناف 
و تجارت و  وزارت صنعت، معدن  کشاورزی،  وزارت جهاد  ایران، 

وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت 
اقتصاد اظهار داشت: ضعیف ترین عملکرد پاسخگویی مربوط 
به استان زنجان با ۲۵ درصد، سیستان و بلوچستان و آذربایجان 

غربی با ۴۲ درصد است.
وی همچنین گفت: باالترین زمان پاسخ به شکایات مردمی ۱۹۰ 
روز برای استان هرمزگان، ۱۸۸ روز استان چهارمحال و بختیاری، 
۱۸۴ روز آذربایجان غربی و ۱۵۲ روز برای استان مرکزی ثبت شده 
به  شکایات  به  رسیدگی  حوزه  وضعیت  دیگر  منظر  از  است. 
تفکیک ماه در سطح استان های کشور از تیر۹۸ تا تیر ۹۹ نشان 
بر ۱۰۰  بالغ  می دهد میانگین زمانی پاسخ به شکایات در تیر ۹۸ 
روز بوده که با اقدامات صورت گرفته این زمان در تیر ۹۹ به هفت 

روز رسیده است.

 رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای

 کسب و کار وزارت اقتصاد:

؛ میانگین زمان پاسخگویی  190 روز
 به شکایات هرمزگانی ها در سامانه دادور

به مناسبت هفته دولت؛
152 پروژه بخش کشاورزی هرمزگان به بهره برداری رسید

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس:

 تبدیل تهدید به فرصت با اصالح هوپرهای بتنی واگن برگردان
 

از 152 پروژه  از بهره برداری  رئیس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان 
در بخش کشاورزی این استان در هفته دولت سال جاری  خبر داد.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  همایی  باقرزاده  علی  جم،  جام  گزارش  به 
در  کشاورزی  پروژه   152 دولت  هفته  مناسبت  به  گفت:  هرمزگان  استان 
سطح استان با اعتباری بالغ بر یک هزار و 677 میلیارد ریال به بهره برداری 

رسید.
ایجاد  در  بسزایی  نقش  همواره  کشاورزی  جهاد  این که  به  اشاره  با  وی 
اشتغال پایدار و تثبیت جمعیت در شهرها و روستاها داشته و از مهاجرت 

روستاییان به دلیل نبود اشتغال جلو گیری می کند، افزود: با بهره برداری 
ح ها برای 620 نفر در استان هرمزگان اشتغالزایی ایجاد می شود. از این طر

باالترین مقام اجرایی وزارت جهادکشاوزی در استان هرمزگان ابراز داشت: 
 75 کشاورزی،  محصوالت  بندی  بسته  و  فرآوری   ، تبدیلی  صنایع  واحد   21
پروژه اجرای سامانه های نوین آبیاری، کلنگ زنی خط انتقال و اجرای شبکه 
احداث  پروژه   15 ع،  مزار بین  جاده  احداث  پروژه   18 سغ،  روستای  فرعی 
کانال و خطوط انتقال آبیاری، 17 پروژه احیا و مرمت قنوات، 3واحد تولیدی 
بره و2 واحد پرورش شتر پروژه های قابل  بز داشتی و پروار بندی  پرورش 
که در هفته دولت سال  کشاورزی استان هرمزگان بوده  افتتاح در بخش 

جاری به بهره برداری رسیدند.
بندی  بسته  و  فرآوری   ، تبدیلی  صنایع  واحد   21 داد:  ادامه  همائی  باقرزاده 
محصوالت کشاورزی با ظرفیت 150هزار تن و اشتغالزایی 470 نفر در هفته 

دولت به بهره برداری رسید.
هکتار   1500 با  آبیاری  نوین  سامانه های  اجرای  پروژه   75 این که  بیان  با  وی 
عملیات اجرایی و اشتغالزایی 130 نفر در هفته دولت به بهره برداری می رسد  
افزود: کلنگ زنی خط انتقال و اجرای شبکه فرعی روستای سغ با عملیات 

اجرایی 270 هکتار نیز در هفته دولت انجام شد.
ع با حجم عملیات  این مسئول ادامه داد: 18 پروژه احداث جاده بین مزار
 50 کیلومتر ، 15 پروژه احداث کانال و خطوط انتقال آبیاری با حجم عملیات 
30 کیلومتر و 17 پروژه احیاء و مرمت قنات نیز از دیگر پروژه هایی است که 

در هفته دولت سال جاری به بهره برداری رسید.
در  دام  پرورش  ح های  طر از  برداری  بهره  خصوص  در  همچنین  باقرزاده 
و داشتی  بز  پرورش  تولیدی  واحد   3 کرد:  خاطرنشان  هرمزگان   استان 
به  نفر در استان   150 با  2 واحد پرورش شتر  و  راس   1700 با  بره  بندی  پروار 

بهره برداری رسید.
دولت  هفته  در  دام  پرورش  ح های  طر از  برداری  بهره  با  کرد:  تصریح  وی 

سال جاری برای 20 نفر اشتغال ایجاد شد.



رئیس کل دادگستری استان خبر داد؛
کشف بیش از 35 تن مواد مخدر در هرمزگان از ابتدای سال جاری

ابتدای  از  کرد،  اعام  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
امسال بیش از ۳۵ تن مواد مخدر در استان کشف شده است.
قاطع  برخورد  لزوم  بر  تأکید  با  صالحی  علی  جام جم  گزارش  به 
دستگاه  کرد:  خاطرنشان  مرگ،  سوداگران  با  اغماض  بدون  و 

قضایی با اشراف بر نقاط مختلف استان، اجازه نخواهد داد که 
سوداگران مرگ در هیچ نقطه ای  احساس امنیت کنند.

استان  کل  دادگستری  توفیقات  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
مواد  بزرگ  محموله های  ضبط  و  کشف  خصوص  در  هرمزگان 

از ابتدای امسال ، بیش از ۳۵ تن مواد مخدر  مخدر اعام کرد: 
در مناطق مختلف استان هرمزگان کشف و افراد زیادی در این 
رابطه دستگیر و همچنین پرونده های متعددی تشکیل شده 

است.

کرد:  تصریح  همچنین  هرمزگان  استان  قضایی  شورای  رئیس 
ضربه به بنیان اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر از موارد مهم و 
اساسی برای مبارزه علیه این افراد سودجو است و دستگاه های 

مقابله ای باید این امر را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر هرمزگان

اقتصادی
اجتماعی

در حالی از  ۱۵ شـهریور سـال تحصیلی جدید آغاز می شـود که برخی از 
خانواده هـا حاضـر بـه فرسـتادن فرزندانشـان به کاس هـاى حضورى 
نیسـتند؛ آمـوزش و پـرورش بـرای آغـاز سـال جدیـد سـه سـناریو دارد 
امـا دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمـزگان در این زمینه پیشـنهاد بهتری 

دارد.
از  بسـیارى  جـارى،  سـال  تابسـتان  اواسـط  از  جـم،  جـام  گـزارش   بـه 
حضـور  و  مـدارس  شـروع  بـراى  فراوانـی  نگرانی هـاى  دل  خانواده هـا 
فرزندانشـان در کاس هـاى درس داشـته اند چـرا کـه ویـروس مرمـوز 
کرونـا همچنـان در بیـن مـا جـوالن می  دهـد و منتظـر فرصتـی اسـت تا 
مهمـان خانـه هـر کـدام از مـا شـود و چـه فرصتـی بهتـر از کاس هـاى 

درسـی کـه اصـول بهداشـتی در آن رعایـت نشـود!
ایـن در حالـی اسـت کـه محسـن حاجـی میرزایـی، وزیـر آمـوزش و 
پـرورش در جدیدتریـن اظهـار نظـر خـود، از بازگشـایی مـدارس و 
دانشگاه ها از 15 شهریور خبر داده است و اکنون نگرانی بسیارى 
از خانواده ها و دانش آموزان بیشتر شده و تعدادى از خانواده ها 
مدرسـه بـه  را  خـود  فرزنـد  شـرایطی  چنیـن  در  نیسـتند   حاضـر 

 بفرستند.
همچنیـن کادر مـدارس و معلمـان عـاوه بـر نگرانـی بـراى سـامتی 
دانـش آمـوزان، بـراى سـامت خـود و خانواده هایشـان هـم مضطـرب 
از  بسـیارى  در  کرونـا  ویـروس  محققـان،  گفتـه  بـه  کـه  چـرا  هسـتند، 
بـراى  ویـروس،  بـه  آلـوده  کـودکان  امـا  اسـت  بی عامـت  کـودکان 
اطرافیان خود ناقل خطرناکی محسـوب می شـوند و این مسـاله باید 

جـدى گرفتـه شـود.
 براى بازگشایی مدارس، 3 سناریو روى میز است

مسـئوالن وزارت آمـوزش و پـرورش از چنـدى پیـش اعـام کرده انـد 
کـه بـرای بازگشـایی مـدارس، سـه سـناریو روی میـز دارنـد و بسـته بـه 
چگونگـی وضعیـت کرونـا در هـر منطقه، یکی از این سـه سـناریو را به 
اجرا در خواهند آورند، همچنین معاون آموزش متوسـطه آموزش و 
پـرورش هرمـزگان، از ایجـاد آمادگـی در مـدارس سـطح اسـتان جهـت 
برگـزارى برنامه هـاى آموزشـی و پرورشـی در سـه منطقـه قرمـز، زرد و 

سـفید اسـتان خبـر داد.
روز  از  هرمـزگان،  پـرورش  و  آمـوزش  سـامت  اداره  رئیـس  گفتـه  بـه 
و  آغـاز می کننـد  را  شـنبه 15 شـهریور مـدارس رسـما فعالیـت خـود 
سـفید،  مناطـق  بـراى  حضـورى  حالـت  سـه  در  آموزشـی  برنامه هـاى 
نیمـه حضـورى بـراى مناطـق زرد و غیـر حضـورى بـراى مناطـق قرمـز، 
برگـزار خواهـد شـد کـه آخر هر هفته وضعیت کرونا در هر شهرسـتان 

اعـام شـده و بـر آن مبنـا تصمیم گیـرى می شـود.
 نظـر دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمـزگان بـراى چگونگـی برگـزارى 

برنامه هاى آموزشی مدارس

در ایـن رابطـه سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمـزگان می گوید: 
در جلسـه ای کـه بـا آمـوزش و پـرورش خواهیـم داشـت، قـرار بـر ایـن 
شد تا پیشنهاد دهیم که این اداره، برنامه هاى آموزشی را در مناطق 
نارنجـی و زرد هماننـد مناطـق قرمـز، بـه صـورت آنایـن و غیرحضـورى 

برگـزار کند.
هـم  سـفید  مناطـق  در  می دهـد:  ادامـه  نوروزیـان  فاطمـه  دکتـر 
و  نرونـد  مدرسـه  بـه  روز  هـر  آمـوزان  دانـش  زرد،  مناطـق  مثـل 
در  کـه  شـود  برگـزار  حضـورى  نیمـه  صـورت  بـه  درس  کاس هـاى 
 نهایـت بایـد ببینیـم خروجـی ایـن جلسـه بـراى تصمیـم نهایـی چـه 

خواهد بود.
در  کـه  اسـت  ایـن  پیشـنهاد  ایـن  علـت  می کنـد:  تصریـح  وى 
شهرسـتان هاى سـیریک، بشـاگرد و ابوموسی که در وضعیت سفید 
کرونـا قـرار دارنـد، ایـن وضعیـت خیلـی قابـل اعتمـاد نیسـت چـرا کـه 

در  نیسـتند  تسـت  انجـام  بـه  حاضـر  مناطـق  ایـن  مـردم  از  بسـیارى 
نتیجـه نبایـد فریـب رنگ سـفید این شهرسـتان ها را خـورد و اقدام به 

کـرد. حضـورى  کاس هـاى  برگـزارى 
می کنـد:  اظهـار  بندرعبـاس  شهرسـتان  خصـوص  در  نوروزیـان 
وضعیـت کرونـا در شهرسـتان بندرعبـاس هـم بـه رنـگ قرمـز درآمـده 
اسـت و کاس هاى درس مدارس در این شهرسـتان فعا به صورت 
آنایـن برگـزار می شـود تـا ببینیم شـرایط کرونـا در آینده به چـه صورت 

خواهـد شـد.
تیم های نظارتی بهداشتی به مدارس اعزام خواهد شد

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  مدیـر  خصـوص  ایـن  در 
داشـته  حضـورى  آمـوزش  مـدارس  شـد  بنـا  اگـر  می گویـد:  هرمـزگان 
باشـند، تیم هـاى بهداشـتی بـراى نظـارت بـر رعایـت اصـول بهداشـتی 
در ایـن محل هـا فرسـتاده خواهـد شـد و امیدواریـم همـکارى الزم از 

سـوى مسـئوالن مـدارس جهـت برقـرارى محیطـی امـن و بهداشـتی، 
بگیـرد. صـورت 

دکتـر نوروزیـان در خصـوص وضعیـت بوفه هـاى تغذیـه در مـدارس 
تصریـح می کنـد: بوفه هـاى مـدارس در اصـل نبایـد بـاز شـوند چـون 
خطـرات احتمالـی بـراى انتقـال و شـیوع ویـروس کرونا به واسـطه این 
محـل وجـود دارد امـا در صـورت بـاز شـدن، تنهـا بایـد آب و غذاهـاى 
بسـته بنـدى بـه فـروش برسـد و فـروش انـواع غذاهـاى گـرم ممنـوع 

اسـت.
 نگرانی هاى دو جانبه دانش آموزان و خانواده ها

شهرسـتان  در  متوسـطه  اول  دوره  آمـوزان  دانـش  از  یکـی  مـادر 
بندرعبـاس می گویـد: وضعیـت کرونـا در اسـتان هرمـزگان همچنـان 
ثابـت نیسـت و بـا حضـور دانـش آمـوزان در مـدارس زمینـه انتقـال و 
شـیوع ایـن ویـروس بیشـتر می شـود و سـامت تمـام افـراد مرتبـط بـا 

مـدارس بـه خطـر بیفتـد.
این دانش آموز اظهار می کند: حاضر شـدن با ماسـک در کاس هاى 
همـراه  بـه  شـرایط  ایـن  در  و  اسـت  زجـرآور  و  سـخت  بسـیار  درس 
دروس  یادگیـرى  بـر  تمرکـزى  نمی تـوان  کرونـا،  از  تـرس  و  اسـترس 
و  اسـت  کوچـک  مـدارس  کاس هـاى  فضـاى  همچنیـن  داشـت 

کـرد. رعایـت  را  مناسـب  فاصلـه  بخوبـی  نمی تـوان 
در کنـار تمـام نگرانی هـاى خانواده هـا و معلمـان کـه منطقـی و قابـل 
درک اسـت، برخـی از دانـش آمـوزان هـم بـا آمـوزش حضـورى موافـق 
هسـتند در ایـن بـاره یکـی از دانـش آمـوزان پایـه دوازدهـم می گویـد: از 
طریـق آموزش هـاى مجـازى دروس را بـه طور کامـل یاد نمی گیریم و با 
توجـه بـه این کـه کنکـور را در پیـش رو داریـم، بهتـر اسـت برنامه هـاى 
تحمـل  و  پروتکل هـا  رعایـت  بـا  حضـورى  صـورت  بـه  آموزشـی 
سـختی هایش، برگـزار شـود. بـه گـزارش تسـنیم، بسـیارى از مـدارس 
از امکانـات و فضـاى مطلـوب و مناسـبی جهـت برگـزارى برنامه هـاى 
آموزشی حضورى و رعایت پروتکل های بهداشتی، برخوردار نیستند 
آمـوزان و مناسـب  و فضـاى کوچـک کاس هـا، تعـداد بـاالى دانـش 
نبـودن سـرویس هاى بهداشـتی تنهـا گوشـه اى از مشـکات در ایـن 
زمینـه اسـت. بهتـر اسـت کـه مسـئوالن آمـوزش و پـرورش در ایـن 
کـه  باشـند  داشـته  توجـه  و  نگیرنـد  عجوالنـه اى  تصمیمـات  زمینـه 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی تنهـا اسـتفاده از ماسـک و شسـت 
و شـو دسـت ها نیسـت کـه حتـی همیـن اصـول را هـم دانش آمـوزان 

دوره ابتدایـی شـاید خیلـی مسـلط و مقیـد بـه انجامـش نباشـند.  
در مجموع حفظ سامت دانش آموزان، معلمان و کادر مدرسه باید 

در اولویت و راس تصمیمات نهایی این ارگان قرار بگیرد.

خبرگزاری تسنیم

نگرانی خانواده ها از آغاز سال 
تحصیلی جدید 

بیمه تأمین اجتماعی
 نویسندگان و روزنامه نگاران 

هرمزگان  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
سازمان  میان  گرفته  صورت  توافق  برابر  گفت: 
تامین  اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
واجد  نگاران  روزنامه  و  نویسندگان  هنرمندان، 
شرایط پس از عضویت در صندوق و معرفی از سوی 
معاونت های تخصصی مربوطه یا ادارات کل ارشاد 
هنر«  اعتباری  »صندوق  معرفی  نامه  با  استان ها 

بیمه تأمین  اجتماعی می شوند.
به گزارش جام جم رضا کمالی زرکانی افزود : اعضای 
صندوق اعتباری هنر می توانند ضمن برخورداری از 
حمایت های مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل 
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ویژه  کمک  از  آزاد 
معادل 10درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی 
کار در هر سال، بابت حق بیمه ماهانه خود برخوردار 
شوند. پس از معرفی از سوی معاونت های تخصصی 
ذیربط، صندوق اعتباری هنر طبق ضوابط و شرایط زیر 
اقدام به بیمه هنرمندان می کند.  کمالی زرکانی اضافه 
کرد: متقاضی ) مرد یا زن ( باید حداقل 18 سال سن 
و حداکثر 50سال جهت درخواست و عقد قرارداد 
داشته باشد، چنانچه سن متقاضی بیش از سنین 
یاد شده باشد، پذیرش درخواست وی وابسته به 
دارابودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به میزان 
برابر مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود و کسانی که 
حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند از 
اعمال شرط سنی معاف می باشند.   جهت کسب 
  www.honarcredit.ir سایت:  به  بیشتر  اطاعات 

مراجعه نمایید.
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نفت ستاره خلیج فارس، نماد خودباوری ملی

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیح فارس ضمن تشریح اهم اقدامات ابر پاالیشگاه 
افزایش تحریم ها و شیوع  اگر چه  گفت:  گذشته،  ستاره خلیج فارس در یک سال 
همت  با  توانستیم  هم  باز  اما  کرد،  حاکم  کشور  بر  را  ویژه ای  شرایط  کرونا  ویروس 
مدیران، مهندسان، کارگران و کارکنان این پاالیشگاه و پشتیبانی ارکان مختلف نظام 
بویژه مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، اقدامات ماندگاری را 

در صنعت پاالیشی کشور به یادگار بگذاریم.
به گزارش جام جم، »محمدعلی دادور« ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر 
و تبریک به مناسبت هفته  دولت، اهم اقدامات ابرپاالیشگاه ستاره خلیج را تشریح 

کرد.
ح افزایش ظرفیت   اجرای موفقیت آمیز گام نخست طر

عنوان  به  را  پاالیشگاه  موجود«  فاز  سه  گلوگاه های  رفع  و  ظرفیت  »افزایش  وی، 
اصلی ترین طرح در حال اجرای مدت اخیر اعام کرد و گفت: در آغاز سال ۹۸ با توجه به 
محدودیت های مالی و افزایش تحریم ها و مقرون به صرفه نبودن ساخت فیزیکی فاز 
چهار، توسعه نرم افزاری جایگزین توسعه فیزیکی شد و رسیدن به اهداف فاز چهارم با 

کمترین میزان اعتبارات به پیش رفت.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس تصریح کرد: با افزایش ظرفیت پاالیشی در 
هر ۳ فاز از ۱۲۰ به ۱۸۰ هزار بشکه، تولید مورد انتظار از فاز چهارم در ۳ فاز موجود تقسیم 
و این اقدام سبب افزایش بهره وری و سودآوری شرکت، باال بردن ذخایر استراتژیک 

بنزین و افزایش ایجاد فرصت های صادراتی شد.
وی افزود: در شرایط کنونی گام نخست طرح افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه های فازهای 
سه گانه پاالیشگاه برای دسی به ظرفیت 450 هزار بشکه در روز با تکیه بر توان داخلی 

موفقیت انجام شد و گام دوم آن نیز تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد.
 افزایش چشمگیر تولید فرآورده بنزین، هوی اند و گاز مایع

دادور به تشریح میزان دریافت خوراک در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس پرداخت و 
بیان داشت: با تاش شبانه روزی و همت واالی مهندسان کارآزموده و کارگران ماهر 
این ابرپاالیشگاه، مقدار خوراک دریافتی در سال 98 به حدود 140 میلیون بشکه رسید 

که این میزان نسبت به سال 97 با افزایشی به میزان 1.75برابر همراه بود.
وی به روند تولید نیز اشاره کرد و افزود: تولید فرآورده استراتژیک بنزین نیز به بیش 
از 13 میلیارد لیتر در سال 1398 رسید که در مقایسه با مقدار تولیدی سال 97، رشد 
1.75 برابری را نشان می دهد، همچنین تولید ِهوی اند )Heavy End( در سال گذشته به 
حدود پنج میلیارد لیتر و گاز مایع نیز به بیش از 500 میلیون لیتر رسید تا شاهد افزایش 

قابل توجهی نیز در تولید این فرآورده ها باشیم.
 تزریق حس خودباوری به تولیدکنندگان داخلی

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس ایجاد حس خودباوری در تولیدکنندگان 
داخلی را یکی از دستاوردهای مهم این پاالیشگاه دانست و گفت: ستاره خلیج فارس 
نماد اعتماد به توان داخلی و سردمدار نهضت پاالیشگاه سازی ایرانی است و ما با 
برگزاری بیش از 80 جلسه کمیسیون معامات، 85 جلسه کمیته فنی بازرگانی و درج 
قریب به 100 آگهی مناقصه عمومی، اعتماد خود را به تولیدکنندگان و تامین کنندگان 
داخلی اثبات کرده ایم تا ضمن افزایش شفافیت، شاهد شکوفایی بخش های دیگر 

صنعت ایران اسامی باشیم.
حضور قدرتمند در بازارهای داخلی و جهانی

وی در ادامه به تشریح فعالیت های واحد فروش این شرکت پرداخت و بیان داشت: 
تعیین  در  تاثیرگذار  آوردن نقشی  به دست  افزایش 330 درصدی تعداد مشتریان، 
قیمت فرآورده در بورس انرژی کشور، افزایش 26 برابری عرضه فرآورده در بورس و 
فروش 700 هزار متریک تن از فرآورده های تولیدی پاالیشگاه که رشدی 10.2 درصدی را 
نسبت به سال 1397 نشان می دهد، بیانگر حضور قدرتمند این شرکت در بازارهای 

داخلی و جهانی است.
 بازگشت صد در صدی ارز صادراتی

دادور در ادامه اضافه کرد: کسب عنوان شرکت پیشرو در رفع تعهد ارزی در سیستم 
بانک مرکزی در سال 1398 و عرضه 100درصد ارز حاصل از صادرات فرآورده های ویژه در 
سامانه نیما بار دیگر تعهد شرکت نفت ستاره خلیج فارس را نسبت به اقتصاد کشور 

به اثبات رساند.
بهبود  راستای  در  مختلف  پروژه های  اجرای  نیز  اکنون  هم  که  این  بیان  ضمن  وی 
فرآیندها در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در جریان است، اظهار داشت: پروژه افزایش 
ظرفیت و رفع موانع برداشت، پروژه ایستگاه گاز شمالی، پروژه ایستگاه کال، پروژه 
گیت ورودی پاالیشگاه و پروژه انبار مرکزی از جمله پروژه های در دست اجرای یک 

سال گذشته است.
 مدیریت سبز

اخیر  ماه های  در  کرد:  تاکید  ادامه  در  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، وظایف 
محیط زیستی و هم گرایی با حرکت جهانی گسترش مدیریت سبز در صنعت نفت، بر 
آن شده است تا ضمن همکاری نزدیک با انجمن مدیریت سبز ایران، اهداف بنیاد 
جهانی انرژی را دنبال کند و در قالب پروژه »مدیریت سبز، رد پای آب و رد پای کربن« 
در راستای بهینه سازی مصرف منابع از یک سو و کاهش آلودگی های زیست محیطی از 

سوی دیگر گام بردارد تا در این زمینه نیز پیشگام باشد.
وی گفت: همچنین استقرار استاندارد مدیریت انرژی )ایزو 50001( در راستای ایجاد و 
بهینه سازی سیستم ها و فرآیندهای الزم به منظور بهبود عملکرد انرژی در پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس یکی دیگر از اقدامات اساسی در حال انجام است.
 ایجاد عدالت شغلی بین کارکنان

دادور به کارگیری نیروهای ماندگار را یکی از افتخارات شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
عنوان کرد و افزود: این پاالیشگاه در سال 1398 با درک صحیح از وضعیت امنیتی 
و اجتماعی کشور و با در اولویت قرار دادن نیروهای بومی، قریب به سه هزار نفر از 
پرسنل شرکت پیمانکاری اویکو را با تغییر وضعیت به قرارداد مستقیم شرکت درآورد 
و این اقدام هوشمندانه سبب شد تا از تجربه  تلخ و ناموفق قراداد ثالث در زمان بهره 

برداری پرهیز و بیش از پیش منافع همگان تامین شود.
 صیانت از کارکنان و استمرار تولید در شرایط کرونا

و  کرد  اشاره  نیز  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  بر  آن  تاثیر  و  کرونا  موضوع  به  وی 
سال  پایانی  ماه های  در  را  تولید  روند  می توانست  که  رویدادهایی  از  یکی  گفت: 
با این حال  کرونا بود،  گذشته با چالش جدی مواجه کند، موضوع شیوع ویروس 
از اعام همه گیری این بیماری در چین، برگزاری  با پیش بینی های انجام شده پس 
جلسات مداوم کمیته سامت از بهمن در دستور کار قرار گرفت و با تامین و توزیع 
برخط  توزیع پکیج سامت،  اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی،  تجهیزات بهداشتی، 
سازی جلسات، مناسب سازی رستوران، مداخله و ارائه  مشاوره های خانوادگی، انجام 
تست های هر روز  کرونا، برگزاری جشنواره مجازی برای تشویق افراد به درخانه ماندن 
و سایر اقدامات پیشگیرانه تبعات این بیماری به حداقل رسید تا ستاره خلیج فارس 

الگویی برای سایر صنایع کشور باشد.
 اقدامات در حوزه مسئولیت های اجتماعی

دادور با اشاره به اقدامات کم نظیر شرکت نفت ستاره خلیج فارس در حوزه  بهداشت 
و درمان، تاکید کرد: ادامه ساخت مدرن ترین و مجهزترین بیمارستان استان هرمزگان، 
برگزاری نخستین جشنواره سامت ستاره خلیج فارس به عنوان اقدامی بی سابقه در 
صنایع هرمزگان، کمک رسانی فکری به صنایع همجوار و امدادرسانی کاالیی به اقشار 
کم درآمد و سیستم درمان هرمزگان و کاهش بار مراجعات بر شبکه درمانی شهر 
بندرعباس با انجام اقدامات پیشگیرانه در زمان شیوع ویروس کرونا از جمله این 

اقدامات بوده است.
وی در پایان ضمن تقدیر از صبوری و تحمل مرارت ها از سوی خانواده های پرسنل، 
به تشریح دیگر اقدامات این پاالیشگاه در حوزه مسئولیت  های اجتماعی پرداخت و 
گفت: حفاظت از زیست کره گنو و گونه  در حال انقراض پلنگ ایرانی، تامین برق و آب 
خام مورد نیاز آب شیرین کن 220 هزار متر مکعبی در جهت تولید آب مورد نیاز مردم 
بندرعباس، ثبت رکورد اجرای بیش از 70 هکتار فضای سبز، مشارکت در اجرای طرح 
پیک سایی برق بندرعباس با کمک به شبکه برق در زمان اوج مصرف و ده ها اقدام 
فرهنگی، اجتماعی، خیریه و مذهبی را در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی در 

یک سال گذشته انجام داده ایم.
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درصدی   5۰ از  بیش  افزایش 
تولید برق  در هرمزگان 

 

دور جدید پویش »الف-ب-ایران« توسط وزیر نیرو 
از فروردین امسال با هدف افتتاح ۲۵۰ پروژه آب و 
میلیارد  هزار   ۵۰ سرمایه گذاری   با  فاضاب  و  برق 
تومان آغاز شده و تا پایان کار دولت دوازدهم ادامه 

خواهد داشت.
پایان  تا   ۱۳۹۹ سال  ابتدای  از  جم،  جام  گزارش  به 
نیروگاه  برق ۸  تولید  حوزه  در  و  سال جاری  مرداد 
حرارتی با ظرفیت ۹۸۲ مگاوات به ارزش ۸۲۹۰ میلیارد 
تا  که  افتتاح گردیده است  تومان در سطح کشور 
پایان سال ۱۵ نیروگاه به بهره برداری خواهد رسید. 
ابتدای  از  نیروگاه های حرارتی  ظرفیت نصب شده 
افزایش  مگاوات   ۱۱۰۰۸ تاکنون  یازدهم  دولت  کار 
داشته است که با توجه به پیش بینی های صورت 
گرفته تا پایان سال ۹۹ این افزایش ظرفیت به ۱۸۷۱۹ 
تولید  شرکت  مدیرعامل  رسید.   خواهد  مگاوات 
نیروی برق بندرعباس، درخصوص سهم هرمزگان 
از  هرمزگان  در  گفت:  برق  تولید  میزان  افزایش  از 
ابتدای شروع کار دولت یازدهم تاکنون ۴ نیروگاه 
حرارتی با ظرفیت ۱۲۲۰ مگاوات به بهره برداری رسیده 
است و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته تا 
پایان سال جاری واحدهای گازی نیروگاه هنگام نیز 
گردید. رضا  افتتاح خواهد  با ظرفیت ۶۱۴ مگاوات 
مهرانی تصریح کرد: تا کنون نیروگاه گازی پاسارگاد 
انرژی  و  نیروگاه های هرمز  گازی  قشم و واحدهای 
به  مگاوات   ۵۷۲ ظرفیت  به   

ً
جمعا قشم  گستر 

بهره برداری رسیده و تا قبل از پیک تابستان سال 
۱۴۰۰  نیز واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی پاسارگار 
شبکه  به  مگاوات   ۳۱۰ تولید  ظرفیت  با  قشم 

سراسری برق متصل خواهد شد.

یکشنبه   16 شهریور  1399   شماره 5748

 فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف 61 میلیارد 
و 4 میلیون و800 هزار ریال فرار مالیاتی توسط مأموران 

پلیس امنیت اقتصادی در شهرستان قشم خبر داد. 
بیان  با  جعفری«  »غامرضا  سردار  جام جم  گزارش  به 

جرایم  با   مبارزه  طرح های  اجرای  در  گفت:  خبر  این 
مالیاتی  فرار  بر  مبنی  خبری  دریافت  پی  در  اقتصادی 
توسط یک واحد صنفی طافروشی در شهر درگهان 
ماموران  کار  دستور  در  جدی  طور  به  موضوع  قشم 

گرفت.   قرار  شهرستان  این  اقتصادی  امنیت  پلیس 
با  قضایی  مجوز  اخذ  با  بافاصله  ماموران  افزود:  وی 
اکیپی به محل اعزام و با استعام از اداره دارایی و امور 
مالیاتی مشخص گردید نامبرده  61 میلیارد و 4 میلیون 

مقام  این  است.  داشته  مالیاتی  فرار  ریال  هزار  و800 
انتظامی اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر 
و به همراه پرونده برای ادامه مراحل قضائی به مرجع 

ذی صاح معرفی شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد؛
اقتصادی6 کشف فرار مالیاتی 61 میلیاردی در قشم

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر هرمزگان

مشـاور رئیـس  جمهـور و دبیـر شـورایعالی مناطـق آزاد تجـاری، صنعتـی و اقتصـادی کشـور گفت: 
واردات کاالهای گروه چهار، با تعیین سهمیه و سقف مشخص برای هر منطقه تا ۸۵۰ قلم کاال 

از هفتـه آینده آزاد می شـود.
بـه گـزارش جام جـم مرتضـی بانـک در جریـان بازدیـد از پروژه هـای عمرانـی قشـم  مبنـی بر ترخیص 
بـار کاالهـای گـروه چهـار در مناطـق آزاد بیان کـرد: برخی کاالهای گروه چهار امکان تولیـد در داخل 
کشـور را داشـت و دولـت بـرای مناطـق آزاد کارگروهـی پیـش بینـی کـرد تـا بـا سـهمیه ارزی تعییـن 

شـده و تعـداد قلـم کاالی مشـخص، برخـی دیگـر از کاالهـا را از ایـن موضـوع مسـتثنی کند.
وی ادامـه داد: پروسـه تصویـب و ابـاغ ایـن مصوبـه کـه دغدغـه مـردم، کسـبه و بازاریـان را فراهـم 
کـرده بـود بـه علـت برخـی مشـکات و ایـرادات در وزارت صمـت و بانـک مرکـزی معطـل مانـده 

بـود کـه بـا حـل و فصـل آن، بـزودی ایـن مشـکل نیـز حـل خواهـد شـد.  مشـاور رئیـس  جمهـور با 
عذرخواهـی از مـردم و فعالیـت اقتصادی مناطق آزاد، اطمینـان داد: با افزایش رونق تولید داخل، 
جلوگیـری از خـروج ارز و همچنیـن واردات کاالهـای مـورد نیـاز، بتـوان شـرایط بـازار را نیـز بـه نقطـه 
تعـادل رسـاند تـا نیارهـای مـردم نیـز برطـرف و زمینـه آرامـش فعالیـت اقتصـادی و کسـبه و تجـار 

نیـز فراهم شـود.
وی همچنیـن بـا بیـان این کـه نـرخ بیـکاری قشـم هـم اکنـون ۴ و ۸ دهـم درصـد اسـت، افـزود: 
امیدواریـم تـا بهـار ۱۴۰۰ و بهره بـرداری از پروژه هـای عظیـم در قشـم، ایـن رقـم بـه سـه و نیـم درصـد 
تقلیل یابد.  بانک ادامه داد: اثر اجتماعی پروژه هایی که در منطقه آزاد قشـم اسـت، قابل توجه 
بـوده و انتقـال تجربیـات و دانـش فنـی بـه مـردم بومـی سـرمایه گرانقـدری اسـت کـه با تاثیرگـذاری 
آحـاد مـردم کشـور،   بـرای  آن  ارزش اقتصـادی و اجتماعـی  ایـن پروژه هـا در اقتصـاد ملـی،  کان 
گرانقیمـت تـر اسـت.   وی بیـان داشـت: میـزان سـرمایه گذاری ریالـی در مناطـق آزاد در سـال ۹۶ 
بیـش از ۴۸۰۰ میلیـارد تومـان، در سـال ۹۷ بـه ۶۷۰۰ میلیـارد تومـان و ایـن میـزان در سـال ۹۸ بـه ۱۰ 
هزار میلیارد تومان افزایش یافته اسـت و خوشـبختانه این سـرمایه گذاری در بخش هایی بوده 
که واردات داشتیم. بانک اذعان کرد: خدماتی که منطقه آزاد قشم در روستاها با ساخت کمپ، 
خانه هـای بومگـردی، آبرسـانی، راهسـازی و عمرانـی انجـام داد کـم نظیر اسـت و تحوالت بسـیاری 
ایجاد کرده که سرمایه گرانقدری برای مردم و آینده منطقه است. وی همچنین پروژه های قابل 
افتتاح توسط ریاست جمهور را ۱۸ پروژه اعام کرد و افزود: با سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیارد ریال 

و سرمایه گذاری ارزی ۶۰۰ میلیون یورو، قشم یکی از مناطق آزادی خواهد بود که پروژه های کان 
و استراتژیکی را در خود جای خواهد داد.  دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی 
کشـور همچنین بیان داشـت: این میزان سـرمایه گذاری، زمینه اشـتغال برای سه هزار و ۹۵۰ نفر 
را فراهـم کـرده کـه نقـش بـی بدیلـی در اشـتغالزایی و کارآفرینـی خصوصـا در ایـام کرونـا و تحریم هـا 
و مشـکات اقتصـادی کشـور ایفـا می کنـد. وی گفـت: در مناطـق آزاد و ویـژه ۳۷۶ پـروژه تعریـف 
شـده بود که مجموعه قشـم، نشـان می دهد قابلیت ها و خدمات در سـطوح مختلف خدماتی، 
گردشـگری و تولیدی بخوبی درخشـیده اسـت.  بانک گفت: احداث پایانه های مهم نفتی، ایجاد 
نیروگاه هـای بـرق، هتل هـای ۴ سـتاره، واحدهـای تولیـدی و صنعتـی، بنکرینـگ و اسـکله های 

مربوطـه و سـوخت رسـانی از جملـه پروژه هایـی اسـت کـه در حـال انجام اسـت.
وی با بیان این که در حوزه اسکله سـازی و پاالیشـگاه نفت شـاهد اقدامات درخشـانی در قشـم 
بوده ایـم، افـزود: پاالیشـگاهی در قشـم بـا ظرفیـت ۳۵ میلیون لیتر و در مرحلـه دوم نیز با همین 

میـزان ظرفیـت کلنگ زنی خواهد شـد.
مشـاور رئیـس  جمهـور، قشـم را یـک کارگاه عمرانـی بـزرگ توصیـف کـرد کـه مرحلـه بـه مرحلـه 
سـرمایه گذاری های کان در آن بـه بهره بـرداری می رسـند و خدمـات و زحمـات مجموعـه فعـاالن 
بهره بـرداری  بـا  داد:  ادامـه  وی  می نشـیند.  بـار  بـه  قشـم،  آزاد  منطقـه  مدیرعامـل  و  اقتصـادی 
هتل هـای سـه تـا چهـار سـتاره، منطقه قشـم یکـی از قطب های گردشـگری اسـت کـه می تواند در 

پسـاکرونا فرصت هـای بیشـتری را نصیـب قشـم کنـد.

مشاور رئیس جمهور در سفر به قشم:
 واردات کاالهای گروه 4 به مناطق آزاد، آزاد می شود

استانــدار هــرمــزگان گفت: هــرمزگان دارای 
ظرفیت های بی نظیر و متنوع سرمایه گذاری  

به خصوص در زمینه آبزی پروری است.
با اشاره  گزارش جام جم فریدون همتی  به 
و  علمی  معاون  با  خود  اخیر  دیدار  به 
توسعه  کرد:  بیان  جمهور  رئیس  فناوری 
ظهور  نو  مشاغل  و  فعالیت ها  گسترش  و 
به  پا  دریایی  خیار  جلبک،  پرورش  نظیر 
پای پرورش میگو و سایر آبزیان باید مورد 

توجه قرارگیرد.                           
وی افزود: راه اندازی مزرعه جلبک می تواند 
را تبدیل  تهدید شن های روان در جاسک 

و  اشتغال  سرمایه گذاری،  فرصت  به 
با  هرمزگان  استانداری  و  نماید  درآمدزایی 
این  در  گذاران  سرمایه  از  ظرفیت ها  تمام 

زمینه حمایت می کند. 
عنوان  به  جلبک  کشت  از  همتی  دکتر 
که  کرد  یاد  سرمایه گذاری   جدید  الگوی 
بازار  نگاه  میگو  پرورش  کنار  در  می تواند 

جهانی را به خود جلب کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی کشور هم در این راستا گفت: 
اولین مزرعه پرورش ریزجلبک اسپیرولینا  
رئیس   ، استاندار مساعدت  و  پیگیری  با 

نظام  سازمان  و  ایران  شیات  سازمان 
استان  جاسک  شهرستان  در  مهندسی 

هرمزگان احداث می شود.
افزود:  این خبر  اعام  با  نژاد  شاهر رمضان 
ح،  از کار آفرینان،  دکتر گرگیج  مجری این طر
متخصصان، تولیدکنندگان و فعاالن اصلی 
بومی  و  میگو  پرورش  فعالیت   موثر  و 

شهرستان جاسک می باشد.
ضرورت  به  اشاره  با  مرکزی  سازمان  رئیس 
بخش  در  نوظهور  فعالیت های  توسعه 
مزرعه  این  اندازی  راه  با  گفت:  کشاورزی 
حدود ۲۰ هکتاری و فعال سازی زنجیره های 

بینی  پیش  محصول؛  این  مختلف  ارزش 
به  میگو  همانند  جلبک  پرورش  می شود 

سرعت توسعه و گسترش یابد.
وی افزود: دستگاه استحصال فیکوسیانین  
از جلبک  به عنوان ماده با ارزش افزوده باال 
توسط عضو  سازمان نظام مهندسی طراحی و 
ساخت آزمایشی آن انجام شده است،  نمونه 
داخلی این دستگاه با هزینه کمتر و کارآیی 
می باشد،  تحریم  که  خارجی  نمونه  از  بهتر 
زنجیره  در  مزرعه  این  در  و  می نماید  عمل 
فرآوری محصول جلبک مورد استفاده قرار 

می گیرد.

با پیگیری استاندار محقق شد؛
احداث نخستین مزرعه پرورش ریز جلبک اسپیرولینا در هرمزگان

هرمزگان  صنعتی  شهرك های  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
شرکت  مدیران  و  معاونان  از  جمعی  راس  در  و  دولت  هفته  مناسبت  به 
شهرك های صنعتی هرمزگان، با حجت االسام محمد عبادی زاده نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس دیدار نموده و به ارائه گزارشی اجمالی 

از عملکرد این شرکت پرداخت.
به گزارش جام جم، امیر امیری زاد در این دیدار با اشاره به فرا رسیدن هفته 
دولت گفت: 12 پروژه زیرساختی )اعم از شبکه روشنایی معابر، آسفالت و ...(و 
ح تولیدی با اشتغالی بالغ بر 150 نفر همزمان با هفته دولت در شهرك های  5 طر
صنعتی استان به بهره برداری می رسند. مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی 
هرمزگان با اشاره به تعداد شهرك های صنعتی در استان گفت: 31 شهرك و 
ناحیه صنعتی مصوب در تمام شهرستان های هرمزگان داریم که از این تعداد، 

23 شهرك و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده و 8 شهرك و ناحیه صنعتی 
در حال احداث می باشد. وی افزود: از 31 شهرك و ناحیه صنعتی مصوب، 7 

مورد از مهر 96 که زمان آغاز به کار اینجانب بوده مصوب شده است. 
 امیری زاد گفت: یك هزار 759 هکتار اراضی در قالب یك هزار و 110 فقره قرارداد 

حق بهره برداری از اراضی به صنعتگران واگذار شده است. 
 نماینده ولی فقیه در استان نیز ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته گفت: 
اجرای اصل  از حیث  در استان  ای واحدهای صنعتی  توسعه متوازن منطقه 

پدافند غیرعامل و گسترش کار و اشتغال بسیار ارزشمند است.
وی افزود: خلع ید افرادی که به نام تولید از مزایا و تسهیات دولت بهره می 
برند و در عمل کاری در زمینه تولید انجام نمی دهند در صورت محرز شدن، 

کاری بایسته و الزم است.

به مناسبت هفته دولت؛
دیدار مدیرعامل شرکت شهرك های  صنعتی هرمزگان

  با نماینده ولی فقیه  د ر استان

با حضور جمعی از مسئوالن؛
ئین بهره برداری از 2 پروژه زیرساختی در شهرك  آ

صنعتی تیاب برگزار شد
معــاون  و  هرمــزگان  صنعتــی  شــهر های  شــرکت  مدیرعامــل  حضــور  بــا 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان مینــاب و در دومیــن روز از هفتــه 
دولــت  دو پــروژه زیرســاختی در شــهرك صنعتــی تیــاب بــه بهــره بــرداری 

رســید.
بــه گــزارش جام جــم رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت شــهرك های 
فرمانــدار  حضــور  بــا  گفــت:  مراســم  ایــن  حاشــیه  در  هرمــزگان  صنعتــی 
محتــرم شهرســتان مینــاب؛ پــروژه توســعه شــبکه بــرق 20 کیلوولــت و پــروژه 
)زیرســازی و آســفالت( فــاز جدیــد شــهرك صنعتــی تیــاب بــه  اجــرای معابر

بهــره بــرداری رســید.

وی بــا اشــاره بــه پــروژه توســعه شــبکه بــرق 20 کیلوولــت گفــت: ایــن شــبکه 
بــه طــول 1500 متــر و بــا مبلــغ 3/3 میلیــارد ریــال در فــاز توســعه شــهرك 

ــرداری رســیده اســت. ــه بهــره ب صنعتــی تیــاب ب
)زیرســازی و آســفالت( اشــاره و  امیــری زاد همچنیــن بــه پــروژه اجــرای معابر
اذعــان کــرد: ایــن پــروژه بــه طــول 1400 متــر و بــا مبلــغ 12 میلیــارد ریــال افتتــاح 

شــد.
ــار مــی باشــد  ــا بیــان این کــه مســاحت شــهرك صنعتــی تیــاب 50 هکت وی ب
گفــت: 46 فقــره قــرارداد بــا ســرمایه گــذار در ایــن شــهرك منعقــد شــده و 
هم اکنــون فــاز توســعه شــهرك صنعتــی تیــاب بــه مســاحت 10هکتــار اســت.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:
تراکم ویروسی کرونادر هرمزگان 

روبه کاهش است
 

گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
تراکم ویروسی کرونا در این استان بر اساس شمار 
بیماران مثبت ظرف مدت زمانی یک ماه ›گذشته رو 
به کاهش است که این در شهر بندرعباس نمود 

بیشتری دارد.
آیین  گزارش جام جم دکترحسین فرشیدی در  به 
آغاز سال تحصیلی جدید مدرسه هادر بندرعباس 
گذاشتن  کنار  معنای  به  این  داشت:  اظهار 
دستورهای بهداشتی نبوده و مردم همچنان باید 
فاصله گذاری اجتماعی و دستورکارهای بهداشتی 

را رعایت کنند.
احساس  شکلی  هر  به  که  کسانی  داد:  ادامه  وی 
می کنند بیماری دارند برای دریافت دستورکارهای 

بهداشتی الزم به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.
اشاره  با  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
روزها  حاصل  داشت:  بیان  تحصیلی  سال  آغاز  به 
بهداشتی  متخصصان  و  کارشناسان  کار  ماه ها  و 
منجر به دستورعملی شده که خانواده ها بتوانند با 

خیالی راحت فرزندان  خود را به مدرسه ها بسپارند.
وی ادامه داد: مدت زمان حضور دانش آموزان در 
کاهش  ممکن  میزان  کمترین  به  باید  مدرسه ها 
بستر  مانند  آموزشی  نوین  شیوه های  از  و  یابد 
شبکه های اجتماعی و آموزش الکترونیکی در کنار 

آموزش حضوری بهره بیشتری گرفته شود.
فرشیدی خاطر نشان کرد: معتقدم آموزش باید به 
سمتی سوق یابد که اساس بر آموزش الکترونیکی 
و غیر حضوری قرار گیرد و آموزش حضوری تنها برای 
درس هایی باشد که امکان بهره گیری از شیوه های 

الکترونیک و روش های نوین نیست.

خبر

تقدیر روابط عمومی کل سپاه از تولیدات رسانه ای سپاه امام سجاد )ع(
طی  اسامی  انقاب  پاسداران  سپاه  کل  عمومی  روابط  مسئول 
السام  علیه  سجاد  امام  فاخرسپاه  رسانه ای  تولیدات  از  مراسمی 

استان هرمزگان تقدیر کرد.
به گزارش جام جم، سردار رمضان شریف گفت: انعکاس فاخر عملکرد 
دستاورد ها و توانمندی های سپاه در عرصه های مختلف به جامعه و 

افکار عمومی را بسیار با اهمیت عنوان کرد.
سخنگوی سپاه با اشاره به جنگ رسانه ای حاضر؛ جذب، سازماندهی 
 و آموزش نیرو های متعهد و متخصص بویژه در حوزه تولید برنامه ای و 
بهره گیری از توانایی و تخصص نیرو های ارزشی و انقابی را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام سجاد 

علیه السام در چند سال اخیر با تولید برنامه های فاخر تلویزیونی و 
رادیویی توانسته در این حوزه اثربخش باشد و باید این خدمات تداوم 
مسئول  خوب  بسیار  تعامل  از  مراسم  این  درادامه  باشد.   داشته 
نمایندگی، ولی فقیه در سپاه امام سجاد علیه السام استان هرمزگان، 
گروه  ارزشمند  تولیدات  راستای  در  پوالدی  موسی  االسام  حجت 

تلویزیونی سپاه استان با اهدای لوح تقدیراز طرف نماینده محترم، 
سجاد  امام  سپاه  عمومی  روابط  معاون  از  همچنین  در   فقیه  ولی 
علیه السام استان هرمزگان سرگرد پاسدارمحمد ساالری به جهت 
اطاع رسانی مناسب و شایسته برنامه های سپاه و تولیدات رسانه ای 

اثربخش تقدیر به عمل آمد.

 
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر هرمزگان

اقتصادی
7اجتماعی

یکشنبه    16 شهریور  1399   شماره 5748

ح  طر  ۱۱ افتتاح  با  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
رئیس  توسط  کنفرانس  ویدئو  طریق  از  بنایی  زیر  و  عمرانی 
ایجاد  منطقه  این  در  شغلی  فرصت  هزار  از  بیش  جمهور 

می شود.
شورای  نشست  در  مظفری  غالمحسین  جم،  جام  گزارش  به 
مشاور رئیس  حضور  با  که  سازمان  این  مدیران  و  معاونان 
و  صنعتی  تجاری،  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر  و  جمهور 
عبداهلل  ابا  شهادت  تسلیت  ضمن  شد  برگزار  اقتصادی  ویژه 
از  شهریور  بیستم  در  عمرانی  پروژه   ۱۱ افتتاح  الحسین)ع( از 
طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور خبر داد و گفت: با 
ح عمرانی  سرمایه گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در ۱۱ طر
منطقه  این  شغلی  در  فرصت  هزار  از  بیش  کیش  زیربنایی   و 

فراهم می شود. 
جزیره  در  که  زیربنایی  و  عمرانی  ح  طر  ۱۱ که  این  بیان  با  مظفری 

عمرانی  ح های  طر تنوع  از  رسید  خواهد  برداری  بهره  به  کیش 
خوبی برخوردار است افزود: این 11 پروژه عمرانی شامل: صنعتی، 
اقامتی، هتل و هلی پورت است که این سایت هلی کوپتری یکی 
کیش محسوب  کشور در  بزرگ ترین سایت های هلی پورت  از 

می شود.
وی مرکز نوآوری کیش را یکی دیگر از پروژه های اقتصادی که با 
از  حمایت  راستای  در  دریا  اقتصاد  و  هوشمند  شهر  محوریت 
کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  آپی  استارت  و  نوآورانه  فعالیت های 
و  بنیان  دانش  شرکت   ۳۵ بر  بالغ  کنون  گفت: تا  و  کرد  اشاره 
شرکت های  و  است  یافته  استقرار  مرکز  این  در  دهنده  شتاب 
اقدام  مهم  این  که  هستند  قرارداد  انعقاد  مراحل  در  نیز  دیگر 

زمینه  در  جمله  از  کیش  پایدار  توسعه  در  ارزشمندی  و  موثر 
نوآوری خواهد بود. 

امیدواری  ابراز  ضمن  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مقدمه ای  پروژه ها  این  اجرایی  و  عملیات  آغاز  داشت:  اظهار 
برای پروژه های بعدی  سال ۱۴۰۰ است که بیش از ۲۰ هزار میلیارد 

تومان منابع برای این پروژه ها اختصاص یافته است.
مدیران  و  معاونان  شورای  نشست  پنجمین  است  گفتنی 
و  جمهور  رئیس  مشاور  حضور  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
اقتصادی  ویژه  و  صنعتی  تجاری،  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
حال  در  رازی  سالن  کیش،  المللی  بین  همایش های  مرکز  در 

برگزاری است.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش خبر داد؛
ح عمرانی  ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی با افتتاح ۱۱ طر

رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با اشاره به میزان برداشت مجاز 
آب های  در  اسبی  یال  ماهیان  صید  میزان  گفت:  هرمزگان،  در  آبزیان  مختلف  گونه های 

هرمزگان، یک و نیم برابر حد مجاز است.
به گزارش جام جم، محمدصدیق مرتضوی اظهار کرد: فعالیت های پژوهشکده اکولوژی 
خلیج فارس و دریای عمان از سال 61 آغاز شده و در چهار بخش زیست شناسی ذخایر 
انجام  دریایی  فناوری  زیست  و  دریایی  پروری  آبزی  محور   ، آبی  منابع  اکولوژی  آبزیان، 

می شود.
آبزیان ، در طول سال میزان برداشت ذخایر  وی افزود: در بخش زیست شناسی ذخایر 

آبزیان و نوسانات در آبزیان تجاری بررسی می شود.
اکولوژی  بخش  در  داد:  ادامه  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  اکولوژی  پژوهشکده  رئیس 
گونه های  تنوع  و  تراکنش  روی  بر  طبیعی  غیر  و  طبیعی  تاثیرعوامل  چگونگی  آبی،  منابع 

آبزی بررسی می شود.
با  که  این است  به دنبال  ، پژوهشکده  آبزی پروری دریایی  گفته مرتضوی، در بخش  به 

استفاده از دانش روز تولیدات آبزیان دریایی را افزایش دهد.
در  جدید  محصوالت  ایجاد  دنبال  به  دریایی  فناوری  زیست  بخش  در  کرد:  تصریح  وی 
آبزیان و ایجاد ارزش افزوده بوده تا با استفاده از روش هایی، ترکیباتی استخراج شود که 

به تولیدات کمک وافری نماید.
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با اشاره به این که این پژوهشکده 
۱۹فعالیت و پروژه تحقیقاتی در چهار محور دارد، خاطرنشان ساخت: پژوهشکده اکولوژی 

ح عمرانی در دست اجرا داشته و ۱۵قرارداد  خلیج فارس و دریای عمان در حال حاضر۲طر
پژوهشی نیز با مراکز مختلف منعقد کرده است.

مرتضوی در ادامه میزان مجاز صید میگو در آب های هرمزگان طی یک سال را بین یکهزار 
در  میگو  جمعیت  تقریبی  ثبات  به  توجه  با  افزود:  و  دانست  سال  در  تن  ۲هزار  ۵۰۰تا  و  

آب های هرمزگان بابت این گونه نگرانی وجود ندارد.
وی همچنین در خصوص  صید مجاز ماهی یال اسبی  بیان داشت: بر اساس مطالعات 
علمی، میزان صید مجاز ماهی یال اسبی بین ۲۰تا ۲۲هزار تن در سال است اما میزان صید 

هم اکنون حدود ۳۵هزار تن است که حدود یک و نیم تا ۲برابر حد مجاز است.
در  تن  ۸۵هزار  حدود  را  ماهیان  ساردین  مانند  کفزیان  صید  مجاز  میزان   ، مسئول  این 
سال عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: کوچک شدن اندازه ساردین های نمونه گیری شده 
نشان می دهد صید این گونه، زیر سن بلوغ انجام می شود که شیات برنامه هایی برای 

مدیریت صید آن دارد.
وابسته  ماهی  بچه  واردات  به  قفس  در  ماهی  پرورش  صنعت  این که  به  اشاره  با  وی 
استان  در  ماهی  بچه  تکثیر  دنبال  به  مولدسازی  دانش  از  استفاده  با  افزود:  می باشد، 
پرورش  برداران  بهره  دانش  باالبردن  طریق  از  کرد:  تصریح  همچنین  مرتضوی  هستیم. 

میگو به دنبال افزایش تولید میگو در استان هستیم.
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان خاطرنشان ساخت : در مجموعه 
وزارت جهادکشاورزی سه مولفه اقتصاد، جامعه و دانش بومی در نظر گرفته شده که با 

رعایت آنها به کشاورزی پایدار برسیم.

مرتضوی با بیان این که این پژوهشکده یکی از مراکز مهمی بود که توانست پدیده کشند 
قرمز را کنترل نماید، اظهار کرد: با استفاده از جلبک های دریایی توانستیم این پدیده را 
ع پرورش میگو  کنترل کرده که خوشبختانه نتایج بسیار خوبی داشت ونتایج آن در مزار

نیز قابل اجرا می باشد.
نشان  بررسی ها  وی،  گفته  به 
ماهی  گونه های  برخی  می دهد 
شیر  و  هامور    ، سنگسر همچون 
بر  و  شده  کمتر  قبل  به  نسبت 
حلوا  جمعیتی  تغییرات  اساس 
شده  بیشتر  شوریده  و  سفید 

است.

صید 1/5 برابری ماهیان یال اسبی در آب های هرمزگان

با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت؛

افتتاح 12 پروژه آموزشی، بهداشتی  و درمانی در هفته دولت
مدیرعامل آبفای استان خبر داد؛

17 پروژه آبرسانی در هرمزگان به بهره برداری رسید
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمـزگان در مراسـم افتتـاح 164 پـروژه 
حـوزه سـامت در کشـور بـا یـادواره 164 شـهید مدافـع سـامت و آغـاز 
پویـش # ره_سـامت کـه بـه صـورت ویدئوکنفرانـس و بـا حضـور وزیـر 
درمانـی  و  بهداشـتی  آموزشـی،  پـروژه   12 گفـت:  شـد،  برگـزار  بهداشـت 
همزمـان بـا هفتـه دولـت در هرمـزگان افتتـاح و بـه بهـره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش جـام جـم دکتـر حسـین فرشـیدی افـزود: آی سـی یـو 14 تخته 
تـی سـیموالتور بیمارسـتان شـهید محمـدی، سـلف سـرویس  و سـی 
پردیـس دانشـگاه، توسـعه اورژانـس مینـاب، توسـعه بخـش بسـتری 
مجموعـه  کانکس هـای  از  بـرداری   بهـره   ، بندرخمیـر بیمارسـتان 
مسـکونی ویـژه کادر درمانـی بشـاگرد، مرکـز آمـوزش مجـازی دانشـگاه، 
10 واحـد منـزل بـرای متخصصـان قشـم، 8 واحـد محـل زیسـت پزشـک 
درگهـان، 8 واحـد منـزل برای متخصصان جاسـک، آغاز عملیات اجرایی 
خوابـگاه پسـرانه پردیـس و آزمایشـگاه کوویـد 19 مینـاب از پـروژه هـای 

شـاخص هرمـزگان در ایـن مراسـم بـود.
وی مجمـوع پـروژه هـای آموزشـی، بهداشـتی و درمانـی اسـتان را کـه بـا 
حضـور وزیـر بهداشـت بـه صورت ویدئـو کنفرانس افتتاح شـد، به متراژ 
4 هـزار و 968 مترمربـع و اعتبـاری بالـغ بـر 445 میلیـارد ریـال عنـوان کـرد.

پسـرانه  خوابـگاه  اجرایـی  عملیـات  آغـاز  بـه  اشـاره  بـا  فرشـیدی  دکتـر 
ایـن  گفـت:  دولـت  هفتـه  بـا  همزمـان  پردیـس  محـل  در  دانشـگاه 
نیـاز  مـورد  امکانـات  بـا  و  دانشـجو   700 پذیـرش  ظرفیـت  بـا  خوابـگاه 
درمانـی  آموزشـی  تختخوابـی   531 بیمارسـتان  کنـار  در  دانشـجویان 

رسـید. خواهـد  بـرداری  بهـره  بـه  و  سـاخته  دانشـگاه 
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمـزگان اظهـار کـرد: طـی دوره کوویـد 
آزمایشـگاه تشـخیص بیمـاری کوویـد در اسـتان راه انـدازی شـد کـه   4

آزمایشـگاه مینـاب رسـما افتتـاح شـد.
آمـوزش مجـازی معاونـت آموزشـی دانشـگاه،  وی عنـوان کـرد: فضـای 
شهرسـتان  سـه  در  پزشـکان  مسـکونی  واحـد   20 همزمـان  افتتـاح 
بیمارسـتان  اورژانـس  افتتـاح  اسـتان،  در  بشـاگرد(  و  قشـم  )جاسـک، 
ارائـه خدمـات سـامت در  کـه در فرآینـد  مینـاب بـه متـراژ 100 مترمربـع 
الحاقـی  خیرسـاز  بخـش  بـود،  خواهـد  موثـر  بسـیار  شهرسـتان  ایـن 
توسـط  ریـال  10میلیـارد  بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  کـه  بندرخمیـر  بیمارسـتان 
دانشـگاه تامیـن تجهیـزات شـد از پـروژه هـای شـاخص دانشـگاه بـود 

کـه افتتـاح شـد و بـه بهـره بـرداری رسـید.
و  بشـاگرد  در  درمانـی  فضـای  دو  افتتـاح  بـه  اشـاره  بـا  فرشـیدی  دکتـر 
در  درمانـی  بخـش  یـک  کـرد:  تصریـح  محمـدی  شـهید  بیمارسـتان 
در  یـو  سـی  آی  تخت هـای  افزایـش  راسـتای  در  همچنیـن  بشـاگرد 
بیمارسـتان شـهید محمدی 14 تخت ICU رسـما در هفته دولت افتتاح 

شـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمـزگان خاطرنشـان کـرد: امیدواریـم 
تـا دهـه مبـارک فجـر پـروژه هـای دیگـر دانشـگاه کـه در دسـت احـداث 
اسـت تکمیـل شـده و جهـت ارائـه خدمـت بـه مـردم شـریف اسـتان بـه 

بهـره بـرداری برسـانیم. 

 مدیرعامـل آب و فاضـاب هرمـزگان از افتتـاح و بهـره بـرداری 17 پـروژه  آبرسـانی 
همزمـان با هفتـه دولت خبـرداد.

بـه گـزارش جـام جـم، امیـن قصمـی بـا بیـان این کـه پروژه هـای مذکـور بـا اعتباری 
بالـغ بـر شـش هزار و 721 میلیـارد ریـال مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفـت، افـزود: 
بهـره  سـالم  آشـامیدنی  آب  از  نفـر  هـزار   94 پروژه هـا  ایـن  از  بـرداری  بهـره  بـا 
منـد و وضعیـت آب 350 هـزار نفـر بهبـود یافـت.  وی بـا بیـان این کـه فـاز دوم 
آبشـیرین کـن بندرعبـاس و طـرح آبرسـانی بـه سردشـت بشـاگرد مـاه گذشـته 
بـه عنـوان دو پـروژه بـزرگ حـوزه آب بـه دسـتور رئیـس جمهـور از طریـق ویدئـو 
کنفرانـس بـه بهـره برداری رسـید، افـزود: با افتتاح این پروژه بخشـی از جمعیت 
شهرسـتان های بشـاگرد، بندرعباس و شهرسـتان خمیر از آب شرب بهره مند 
و وضعیـت آبرسـانی بـه ایـن مناطـق بهبود یافـت. مدیرعامـل آب و فاضاب در 
ادامـه بـه دیگـر پروژه هـای بهره بـرداری شـده آبفـا در هفتـه دولـت اشـاره کـرد و 
افزود: توسـعه و اصاح شـبکه آب سـطح شـهر بندرعباس به طول 10 کیلومتر، 
آب روسـتاهای  انتقـال دزک، بهبـود وضعیـت تامیـن  اجـرای ۱.۲کیلومتـر خـط 
آغاسـین پاییـن  آبرسـانی بـه روسـتای  بالولـی و سـرریگ بـه طـول ۲ کیلومتـر، 
سیاهو شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه، خط انتقال آب به طول ۳ کیلومتر، 
احداث ایستگاه پمپاژ، دو باب مخزن و توسعه شبکه آب به طول ۵ کیلومتر، 
سایت نمک زدایی مهدی آباد فین به ظرفیت ۱۵۰ مترمکعب در روز و احداث 
ایسـتگاه پمپاژ و اجرای خط انتقال آب آن به طول ۴ کیلومتر، اصاح، بازسـازی 
و توسـعه شـبکه آب مجتمـع شـمیل بـه طول ۱۲ کیلومتر، بهـره بـرداری از پروژه 
اصـاح شـبکه آب و انشـعابات روسـتاهای طبـل، چاهـو و گـوران قشـم به طول 
۸ کیلومتـر و بازسـازی ایسـتگاه پمپـاژ آب شـیرین کـن مپنـا درگهـان، طـی هفته 
دولـت بـه بهره بـرداری رسـید. بـه گفتـه قصمـی بـا بهـره بـرداری از ایـن پروژه هـا، 
بهبـود نسـبی وضعیـت آب مشـترکان حـوزه مرکـزی هرمـزگان را شـاهد بودیـم.  
مدیرعامـل آب و فاضـاب هرمـزگان در ادامـه بـه بهـره بـرداری از چنـد پـروژه در 

شـرق هرمـزگان اشـاره کـرد و افـزود: پروژه هـای آبرسـانی بـه روسـتاهای دشـت 
صفـا و پشـته گیـش شـامل حفـر و تجهیـز یـک حلقـه چـاه، اجـرای سـه کیلومتـر 
خط انتقال و چهار کیلومتر شبکه داخلی، آبرسانی به مجتمع برنطین به طول 
۶۵ کیلومتـر شـامل توسـعه و اصـاح شـبکه آب و استاندارد سـازی یک هـزار و 
۹۰۰ فقـره انشـعاب آب، اصـاح خـط انتقـال روسـتای لیمویی بخـش رودخانه به 
طول سه کیلومتر، تأمین آب روستای جغین شمالی شامل حفر و تجهیز یک 

حلقـه چـاه و اجـرای ۵۰۰ متـر خـط انتقـال مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفـت.
وی همچنیـن از بهـره بـرداری سـه پـروژه در غـرب هرمـزگان خبـر داد و افـزود: 
همزمـان بـا هفتـه دولـت سـایت نمـک زدایـی کوخـرد و چالـه گرینـد بـه ظرفیـت 
۷۵۰ مترمکعب در شـبانه روز، خط انتقال آب شـیرین کن کوخرد و چاله گربند 
آب روسـتای  بـه طـول چهـار و نیـم کیلومتـر در شهرسـتان بسـتک و تامیـن 
بسـتانه شـامل احـداث یـک بـاب مخـزن بـه ظرفیـت ۵۰۰ متـر مکعـب و اجـرای 

چهـار کیلومتـر شـبکه توزیـع آب در بندرلنگـه بـه بهـره بـرداری رسـید.
تحـول  شـاهد  پروژه هـا  ایـن  از  بـرداری  بهـره  بـا  کـرد،  امیـدواری  ابـراز  قصمـی 
چشـمگیری در وضعیـت آبرسـانی بـه شـهرها و روسـتاهای اسـتان هرمـزگان 

باشـیم.
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سرمایه گذاری  352میلیارد تومانی 
در بخش گازرسانی هرمزگان

مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان با اشاره به 
سرمایه گذاری  ۳۵۲میلیارد تومانی دولت تدبیر و 
امید در بخش گازرسانی شهری و روستایی، گفت 
روستاها  به  گازرسانی  بخش  در  سرمایه گذاری    :
داشته  رشد  ۱۴برابر  شهری  بخش  در  و  ۱۸برابر 

است.
داشت:  اظهار  حمزوی  فواد  جم،  جام  گزارش  به 
میزان سرمایه گذاری  در حوزه گازرسانی قبل از این 
دولت به روستاها ۹۰میلیارد ریال بود که در دولت 
تدبیر و امید با رشد ۱۸برابری، این بودجه به میزان 

یکهزار و ۶۲۰میلیاردریال ارتقاء یافت.
شهری  گازرسانی  بخش  در  کرد:  بیان  حمزوی 
ریال  ۱۳۰میلیارد  حدود  هرمزگان  استان  در  نیز 
سرمایه گذاری  شده بود که این سرمایه گذاری  با 
رشد بیش از ۱۴برابری به یک هزار و ۹۰۰میلیارد ریال 
رسیده است. وی افزود: میزان سرمایه گذاری  در 
خصوص جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوخت های 
فسیلی بیش از  شش برابر بوده که باعث افزایش 
ظرفیت جایگزینی گاز طبیعی به میزان دومیلیون و 
۳۰۰هزار مترمکعب در ساعت شده و در این زمینه 
در دولت یازدهم و دوازدهم تعداد صنایعی که از 
برابر  هشت  حدود  می کنند  استفاده  طبیعی  گاز 

رشد داشته است. 
حمزوی به افزایش  طول خطوط انتقال گاز هرمزگان 
نیز اشاره و تصریح کرد: تا پایان دولت تدبیر وامید 
به ۱۴۳کیلومتر  شده  اجرا  انتقال  خطوط  مجموع 
از  استان  گاز  شرکت  پیگیری  با   . رسید  خواهد 
ایران،  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  طریق 
شهرستان های  خطوط ۴۲اینچ  اجرای ۲۰۰کیلومتر 
میناب، سیریک و جاسک، ۵۰کیلومتر خط ۳۰ اینچ 
قشم برای تامین گاز مورد نیاز خانوارها و صنایع 
۱۶اینچ  خط  اجرای۱۳کیلومتر  قشم،  شهرستان 
منشعب از خط ۳۰ اینچ قشم به منظور تامین گاز 
مورد نیاز شهرک صنعتی خلیج فارس بندرعباس 
و۹۲کیلومتر خط ۵۶ اینچ بندرگرزه به منظور تامین 
گاز شهرستان بندرلنگه و خوشه کوهیج-جناح ، در 

دست اقدام است.

به  صادرات  هزینه  این که  بیان  با  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  کل  دبیر   
عمان از قشم پایین تر است، گفت: باید از ظرفیت های قشم در بخش 

صادرات به عمان به دلیل شرایط خاص بخوبی استفاده شود.
به گزارش جام جم، پیام رضایی در نشست هم اندیشی و تبادل نظر 
در خصوص توسعه روابط تجاری هرمزگان با کشور عمان که در سالن 
جلسات اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: گسترش روابط 

تجاری هرمزگان و عمان در گرو حل مشکات بانکی است.
وی افزود: حل مشکات بانکی از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، انتقال 
پول و ضمانت نامه های بانکی می تواند در گسترش حجم روابط تجاری 

بین هرمزگان و عمان تاثیر بسزایی داشته باشد.
داریم،  عمان  کشور  با  را  مراودات  بیشترین  ما  این که  بیان  با  رضایی 
بیان کرد: به دلیل مشکات بانکی تجار ما برای ثبت شرکت هایشان با 

مشکات عدیده ای روبه رو هستند.
دبیر کل اتاق بازرگانی بندرعباس خاطرنشان کرد: کشور عمان به دلیل 
بهترین  از  یکی  مسافت  بعد  و  هرمزگان  مردم  با  فرهنگی  اشتراکات 
بازارهای هدف هرمزگان محسوب می شود که مردم آن نیز عاقه بسیار 

زیادی به محصوالت استان هرمزگان دارند.
رضایی باال بودن هزینه های بندری، مشکات بانکی و عدم نرخ گذاری 
ثابت توسط تجار ایرانی را از مهم ترین مشکات و موانع  تجارت اصولی با 

کشور عمان عنوان کرد. 
وی با بیان این که تحریم ها نیز مانعی بزرگ بر سر راه تجار محسوب 
وضعیت  این  می تواند  در  کاال  به  کاال  مبادالت  کرد:   اضافه  می شود، 

بهترین راهکار باشد که باید رایزنی ها در این خصوص صورت گیرد.
خاص  شرایط  دلیل  به  قشم  از  صادرات  هزینه  این که  بیان  با  رضایی 
منطقه آزاد پایین است، بیان داشت: باید از ظرفیت های قشم در بخش 

صادرات به عمان بخوبی استفاده شود.  
همچنین در این نشست نمایندگانی از شرکت شهرک های صنعتی، 

وزارت امور خارجه، استانداری و گمرک نیز حضور داشتند.

دبیر کل اتاق بازرگانی بندرعباس:

استفاده از ظرفیت های قشم منجر به کاهش هزینه صادرات به عمان می شود
 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان از آغاز ثبت نام متقاضیان 
استان  خانگی«  مشاغل  توسعه  ملی  »طرح  قالب  در  خانگی  مشاغل 

توسط جهاد دانشگاهی، همزمان با هفته دولت خبر داد.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کرد:  بیان   ، ابراهیمی  هادی  جام جم  گزارش  به 
توسعه ای  نهاد  یک  عنوان  به  دانشگاهی  جهاد  همکاری  با  اجتماعی 
به  کمک  منظور  به  کشور   استان  در ۳۱  را  ملی  طرح  این  دارد  تصمیم 
مشاغل  جایگاه  توسعه  و  سال  شعار  تحقق  خانوار،  اقتصاد  رونق 
خانگی در اقتصاد کشور تعمیم دهد.  وی ادامه داد: جهاددانشگاهی 
به عنوان یک نهاد توسعه ای، از سوی وزارت تعاون،  وظیفه مطالعات 

ظرفیت سنجی  و  مزیت سنجی  نیازسنجی،  شامل  طرح،  این  اول  فاز 
مشاغل خانگی مبتنی بر الگوی توسعه این مشاغل را عهده دار شد و 
آن را اجرا نمود.  وی با بیان این که ثبت نام در این طرح از روز پنج شنبه 
داشت،  خواهد  ادامه  یک ماه  مدت  به  و  است  شده  آغاز  شهریور   ۶
سن  حداقل  دارای  که  افرادی  یعنی  شرایط  واجد  متقاضیان  گفت: 
عدم  صورت  در  و  هستند  هرمزگان  استان  بومی  بوده،  تمام  سال   ۱۸
سامانه به  می توانند  کارفرمایی،  بیمه  نداشتن  و  وقت  تمام   اشتغال 

 inhb.ir  که به همین منظور طراحی شده است، مراجعه و نسبت به 
کنند.   اقدام  ثبت نام  و  شده  خواسته  اطاعات  ارائه  و  فرم ها  تکمیل 
ابراهیمی ادامه داد:  پس از ثبت نام، جهاددانشگاهی نسبت به پایش 
و راستی   آزمایی اطاعات متقاضیان بر اساس دستورالعمل های مربوطه 
اقدام خواهد کرد.  به گفته ابراهیمی، این طرح ملی به کاهش بیکاری و 
اشتغالزایی در کسب و کار مشاغل کمک قابل توجهی در استان می نماید.  
وی خاطرنشان کرد: نظارت دقیق بر اجرا و پیاده سازی طرح در فازهای 
مختلف، به عهده اداره کل تعاون است و جهاددانشگاهی هر مرحله از 
کار را باید گزارش داده و آن را به تایید این اداره کل برساند. وی گفت: با 
پیاده سازی موفق این طرح در هرمزگان که نیازمند همراهی، همکاری و 
هم اندیشی بخش های مختلف دولتی و خصوصی است، می توان شاهد 

نهادینه شدن بهتر سهم مشاغل خانگی در اقتصاد استان بود.

با مشارکت جهاد دانشگاهی؛

ح ملی توسعه مشاغل خانگی هرمزگان«   اجرای »طر

فرمانده سپاه امام سجاد )ع( خبر داد؛
توزیع 66میلیارد ریال بسته معیشتی بین نیازمندان هرمزگان 

رزمایش  در  گفت:  )ع(  سجاد  امام  سپاه  فرمانده 
مواسات و همدلی ۲۲ هزار بسته معیشتی با ارزش 
ریال شامل موادغذایی بین نیازمندان  ۶۶ میلیارد 
استان هرمزگان توزیع شد که تا پایان ماه صفر نیز 

ادامه خواهد داشت.
به گزارش جام جم، سردار »اباذر ساالری« در مراسم 
در  همدلی  و  مواسات  رزمایش  دوم  مرحله  اجرای 
از  استان  جوانان  که  نکته  این  ذکر  با  بندرعباس 
بصیرت انقابی و همدلی اسامی برخوردار هستند 
اشتیاق  با  همواره  هرمزگان  جوانان  کرد:  اظهار 

بسیار در کمک به نیازمندان شرکت داشته اند.
فرمانده سپاه امام سجاد )ع( اضافه کرد: همچنین 
نهاد های انقابی از قبیل کمیته امداد امام خمینی 
قدس  آستان  نمایندگی  مستضعفان،  بنیاد  )ره(، 
جهادی  گروه های  و  خیران  استان،  در  رضوی 

همیشه در امر کمک کردن پیشتاز بوده اند.
ساالری تصریح کرد: تهیه و توزیع این تعداد بسته 
بین نیازمندان و دانش آموزان سراسر استان کافی 
نیکوکار  مردم  پیش  از  بیش  همکاری  و  نیست 

هرمزگان در کمک به افراد نیازمند را می طلبد.

اظهار  هرمزگان  )ع(  سجاد  امام  سپاه  فرمانده 
داشت: سعی کردیم در راستای کمک به کارگاه های 
تولیدی در محات، البسه مدارس را با هزینه کمتر 

و کیفیت بهتر به آنان بسپاریم.
به  کمک  برای  می توانند  خیران  کرد:  تصریح  وی 
کارت  شماره  به  را  خود  نقدی  هدایای  نیازمندان 
۵۰۴۱۷۲۱۱۱۱۵۹۶۷۰۷ و شماره حساب ۶/۵۶۸۶۱۲۸/۱۰ 
واریز  هرمزگان  همدلی  و  مواسات  قرارگاه  بنام 
ابراز  امام سجاد )ع( هرمزگان  کنند.  فرمانده سپاه 
معیشتی  بسته  هزار   ۲۲ رزمایش  این  در  داشت: 

بین  موادغذایی  شامل  ریال  میلیارد   ۶۶ ارزش  با 
تا  که  شد  توزیع  هرمزگان  استان  نیازمندان 

داشت.  خواهد  ادامه  نیز  صفر  ماه  پایان 
اول  مرحله  کرد:  تشریح  ساالری  سردار 

کشور  در  مواسات  و  همدلی  رزمایش 
از  انقاب  معظم  رهبر  دستور  به 

نیمه شعبان همزمان با میاد امام 
زمان)عج( کلید خورد و تا پایان ماه  
میاد  با  مصادف  رمضان  مبارک 
امام حسن عسکری)ع( برگزار شد.
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