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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان

گاهی  استاد فرهیخته  درگذشت ناگهانی دکتر عباسپور درآ

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  محترم  عضو  و  دانشگاه 

کشاورزی هرمزگان را به خانواده محترم ایشان و مردم شریف 

تسلیت  هرمزگان  استان  اقتصادی  و  کشاورزی  جامعه  و 

سفر  عزیز  آن  برای  سبحان  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض 

کرده علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان آن بیت 

شریف صبر جمیل مسالت دارد. 

گاهی یف عباسپور درآ  خانواده محترم و شر
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اقتصادی و اجتماعیاجتماعی2 تاریخ  موضوع  با  کتاب  چهار  از  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  مناسبت  به 
جغرافیا در بندرعباس رونمایی شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان گفت: این کتاب ها به نویسندگی 
چهار بانوی هرمزگانی است که در شغل معلمی هم فعالیت می کنند.

مقامات  عناوین  و  القاب  بازشناسی  کتاب ها،  این  افزود:  دریانورد  امینه 
و  زنداستا، ساسانیان  به نویسندگی عذرا  ایران  درباری عهد ساسانی در 
دربار  زنان واالمقام  نویسندگی مرضیه شاهی،  به  قبایل صحراگرد شرقی 
ساسانی اثر مرجان شاهی و اقلیم شناسی سینوپتیک بارش های شدید 

شهر بندرعباس به نویسندگی مهسا شاهی است.
وی گفت: مردم می توانند با مراجعه به کتابخانه های عمومی استان این 

کتاب ها را مطالعه کنند.
از ۲۱ تا ۲۷ آبان هفته کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است.

رونمایی از چهار کتاب در بندرعباس

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

این بار گاز به جای گرما سرما 
به همراه داشت

از  درصــــــــــــد   ۶۰
انــــــتــــــقــــــال گـــــاز 
در  شـــــده  داده 
اســــــتــــــان هــــــای 
جنوب و جنوب شرق کشور توسط منطقه ۶ 
عملیات انتقال گاز  به نیروگاه های تولید برق 

در تابستان امسال اختصاص یافته است.
اســتــان هــای  ــن  ــت داش ــر  ب در  ــا  ب منطقه  ایـــن 
کرمان  بلوچستان،  و  سیستان  هــرمــزگــان، 
کویری  تابستان های  یــزد  از  بخش هایی  و 
ــر ساله  را ه ــی  ــاالی ب ــرم و شــرجــی  گـ ــوزان،  ــ سـ
تجربه می کند؛ امسال به علت مصرف باالی 
مذکور  اســتــان هــای  در  سرمایشی  سیستم 
مصرف برق در تابستان چند برابر شده و این 

مسئله تولید برق بیشتری را در پی داشت.
راســتــای  در  گـــاز  انــتــقــال  عملیات   ۶ منطقه 
ــال  رفــــــــاه حــ ــهــــت  خــــدمــــت رســـــانـــــی و جــ
و  سال  گرم  فصل  در  عزیزمان  هموطنانمان 
هیچگونه  بدون  و  خنک  تابستانی  گذراندن 
وقفه  ــــدون  ب و  پـــایـــدار  انــتــقــال  ای،  ــه  ــدغ دغ
در  بــرق  تولید  نــیــروگــاه   ۱۹ بــه  را  طبیعی  گــاز 
ــای جــنــوب و جــنــوب شـــرق کشور  ــان ه ــت اس
را  مــردم  به  رسانی  خدمت  این  و  داده  انجام 

چیزی جز عبادت نمی دانند.
انتقال  عملیات   ۶ منطقه  است  ذکر  شایان 
کشور  آبــی  و  خاکی  پهنه  از  درصــد   ۲۶ بــا  گــاز 
عملیاتی  منطقه  گــرمــتــریــن  و  وســعــیــتــریــن 

انتقال گاز کشور می باشد.

یاداشت

ــا تــاش متخصصــان پاالیشــگاه نفــت بندرعبــاس  ب
واحدهــای  اساســی  تعمیــرات  اجرایــی  عملیــات 
آمیــن  بــا  گاز  تصفیــه  و  هیــدروژن  آیزوماکــس، 
بــا موفقیــت و کیفیــت مطلــوب و  ایــن پاالیشــگاه 
مناســب و بــدون وقــوع هیچگونــه حادثــه ای انجــام 

و بــه پایــان رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت 
پاالیــش نفــت بندرعبــاس، ایــن تعمیــرات بــر اســاس 
هماهنگي هــای  و  شــده  انجــام  ریزی هــای  برنامــه 
صــورت پذیرفتــه بــا شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فعالیــت  دوره  یــک  از  پــس  نفتــی  فرآورده هــای 
ــا رعایــت دقیــق اســتاندارد های  مســتمر ۵ ســاله و ب
و  الزامــات  و  اصــول  بــا  مطابــق  و  تخصصــی  و  فنــی 
مقــررات بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت انجــام 

ــد. ش
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس گفت: 
ایجــاد   ، موثــر تمهیــدات  اتخــاذ  و  الهــی  الطــاف  بــا 
مناســب،  ســازوکار  ســازماندهی،  اجرایــی،  ســاختار 
بهــره گیــری از نظــام تعمیــرات برنامــه ریــزی شــده، 
نتایــج  منظــم  و  مســتمر  تحلیــل  و  تجزیــه  پایــش، 
، ایــن عملیــات  فعالیتهــای انجــام شــده در هــر روز
مهــم و حســاس در مــدت زمــان ۳۸ شــبانه روز بــا 
موفقیــت و صحــت و ســامت کامــل و بــدون وقــوع 

هیچگونــه حادثــه انجــام و بــه پایــان رســید.
دکتر هاشــم نامــور افــزود: هــدف اصلــی از انجــام ایــن 
تعمیــرات اساســی، آمــاده ســازی واحد هــای عملیاتــی 
و  مســتمر  مطمئــن،  کارکــرد  ادامــه  بــرای  مذکــور 
مســتمر  فعالیــت  دوره  یــك  جهــت  روزی  شــبانه 
ــا کیفیــت مــورد  تولیــد و تامیــن فرآورده هــای نفتــی ب

نیــاز کشــور اســت. 
واحدهــای  اساســی  تعمیــرات  در  گفــت:  وی 
آمیــن  بــا  گاز  تصفیــه  و  هیــدروژن  آیزوماکــس، 
برجهــا،  و  ظــروف  کلیــه  بندرعبــاس،  پاالیشــگاه 
و  پمپهــا  لولــه،  خطــوط  هوایــی،  فن هــای  ُمبدلهــا، 

دقیــق،  ابــزار  و  برقــی  سیســتم های  کمپرســورها، 
ایســتگاه های کنتــرل بــرق، راکتورهــا و کوره هــا مــورد 
بازرســی و ارزیابــی قــرار گرفتنــد و تعمیــرات مــورد نیــاز 

شــد. انجــام  آنهــا  روی  بــر 
بندرعبــاس  نفــت  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل 
ایــن  در  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  از  یکــی  افــزود: 
تعمیــرات تعویــض کاتالیســت های مــورد اســتفاده 
کارکنــان  تــاش  بــا  کــه  بــود  آیزوماکــس  واحــد  در 
بصــورت شــبانه روزی ۳۶۰ تــن کاتالیســت بــه همــراه 
جدیــد  کاتالیســت های  و  تخلیــه  محافــظ  الیه هــای 
مســتقیمی  تاثیــر  اقــدام  ایــن  کــه  شــد  بارگیــری 
واحــد  ایــن  در  تولیــدی  فرآورده هــای  کیفیــت  بــر 

دارد.  عملیاتــی 

در  حساســیت  و  دقــت  بــه  اشــاره  بــا  نامــور  دکتــر 
اجــرای تعمیــرات اساســی افــزود: بــه منظــور اجــرای 
مســتمری  و  متعــدد  جلســات  تعمیــرات،  دقیــق 
برگــزار  شــرکت  مســئوالن  و  مدیــران  حضــور  بــا 
و  گردیــد  تهیــه  اجرایــی  و  فرآینــدی  نقشــه های  و 
مــورد  دســتگاه های  و  تجهیــزات  اجنــاس،  کاالهــا، 
نیــاز تامیــن شــد و در طــول تعمیــرات اساســی نیــز 
جلســات هماهنگــی و نظــارت بــر پیشــرفت کار بــه 
ــه در محــل واحد هــای تحــت تعمیــرات  صــورت روزان
برگــزار شــد و رونــد پیشــرفت کار بــه صــورت مســتمر 

مــورد پایــش قــرار گرفــت.
بــا  نفــت بندرعبــاس   پاالیــش  مدیرعامــل شــرکت 
بیــان این کــه اجــرای تعمیــرات مذکــور در دو شــیفت 

بصــورت شــبانه روزی بمنظــور حداکثــر بهــره گیــری 
بهینــه و مطلــوب از اوقــات شــبانه روز و بهــره وری 
بیشــتر انجــام شــد گفــت: در اجــرای ایــن تعمیــرات 
خدمــات  از  پاالیشــگاه  کارکنــان  بــر  عــاوه  اساســی 
از  بیــرون  انســانی  نیــروی  نفــر  ششــصد  و  هــزار 

شــرکت اســتفاده شــد.
بندرعبــاس  نفــت  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل 
و  تجزیــه  و  کنتــرل  و  نظــارت  اهرمهــای  از  اســتفاده 
تحلیــل مســتمر فعالیتهــای انجــام شــده در مقایســه 
، تکیــه  بــا برنامــه ریزی هــای صــورت گرفتــه در هــر روز
کامــل  کــردن  رصــد  اطمینــان،  قابــل  اطاعــات  بــر 
همــکاری  و  مناســب  تعامــل  فعالیتهــا،  دقیــق  و 
مطلــوب و همــه جانبــه کارکنــان واحدهــای درگیــر در 

تعمیــرات اساســی و بهــره گیــری موثــر از خــرد جمعــی، 
زمــان ســنجی و انجــام کار بصــورت مــوازی و همزمــان 
را از جملــه  بــه صــورت شــبانه روزی  در دو شــیفت 
دالیــل پایــان موفقیــت آمیــز تعمیــرات اساســی در 

مــدت زمــان تعییــن شــده عنــوان کــرد.
ایــن  ویژگي هــای  مهمتریــن  از  یکــی  نامــور  دکتــر 
هیچگونــه  بــدون  آن  اجــرای  را  اساســی  تعمیــرات 
اساســی  تعمیــرات  در  افــزود:  و  کــرد  بیــان  حادثــه 
رعایــت اصــول، قوانیــن و الزامــات HSE در دســتور کار 
ــه منظــور توســعه فرهنــگ  قــرار دارد. در ایــن رابطــه ب
جلســه های  حادثــه  بــروز  از  پیشــگیری  و  ایمنــی 
ابتــدای  (در   HSE meeting  ( ایمنــی  صبحگاهــی 
مدیــران  حضــور  بــا  و  کاری  شــیفت  هــر  شــروع 
راهنمایی هــای  ارائــه  جهــت  عملیاتــی،  و  ســتادی 
بــرای  تذکــر  و  اصولــی  و  ایمــن  روش  بــه  کار  انجــام 
حــذف  و  کاهــش  و  مخاطــرات  بــروز  از  پیشــگیری 
آنهــا در حیــن کار و ایجــاد انگیــزه از طریــق تشــویق 
نیروهــای شــاغل در تعمیــرات اساســی کــه وظایــف 
مقــررات  رعایــت   ، مطلــوب  کیفیــت  بــا  را  خــود 
برگــزار  انــد،  داده  انجــام  انضبــاط  و  نظــم  و   HSE 

شد.
بــا  نفــت بندرعبــاس   پاالیــش  مدیرعامــل شــرکت 
اشــاره بــه این کــه ایــن تعمیــرات ماحصــل مشــارکت 
تاکیــد  بــوده  گروهــی  کار  یــک  و  کارکنــان  جمعــی 
کــرد: در یــک برنامــه حجیــم ماننــد انجــام تعمیــرات 
هماهنگــی  ایجــاد  پاالیشــی،  واحدهــای  اساســی 
اهمیــت  از  گروه هــا  بیــن  الزم  و  ســازنده  ارتبــاط  و 
باالیــی برخــوردار اســت کــه در ایــن دوره از تعمیــرات 
ایــن ارتبــاط و همــکاری بــه شــکل بســیار مناســب و 
مطلــوب برقــرار شــد و نتیجــه آن پیشــگیری از بــروز 
هرگونــه حادثــه و اجــرای تعمیــرات اساســی مطابــق 
و  مناســب  ســرعت  بــا  مربوطــه  اســتاندارد های 
حادثــه  هرگونــه  وقــوع  بــدون  و  مطلــوب  کیفیــت 

بــوده اســت.

 تبلور تالش و تخصص کارکنان 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس  در تعمیرات اساسی واحد های عملیاتی

وابط عمومی منطقه 6  ر
 عملیات انتقال گاز

زاده سعید قلندر

کیفیت  کنترل  هرمزگان،  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   
مهم  را  صادرات  در  بین المللی  استانداردهای  رعایت  و  وارداتی  کاالهای 
ایرانی  دانست و گفت: رعایت این استانداردها زمینه تقویت ورود کاالهای 

را به بازارهای جهانی تسهیل می کند.
افزود:   کامرانی  احسان  هرمزگان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش   به 
صادرکنندگان فعال و نمونه در حفظ نام و جایگاه ایران در تجارت بین المللی 

پیش  از  بیش  استاندارد  رعایت  با  نقش  این  و  دارند  کلیدی  و  مهم  نقشی 
تقویت خواهد شد.

در  را  تولید  هزینه های  کاهش  استاندارد  قوانین  رعایت  داشت:  بیان  وی 
بخش های مختلف درپی دارد و سود حاصل از آن برای تولیدکنندگان بیش 

از مصرف کنندگان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان رعایت استاندارد در 
از پیش و حفظ سامت مشتریان  بازاریابی بیش  را زمینه ساز  تولید کاالها 
هزینه  استاندارد،  مقررات  و  قوانین  اجرای  با  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان 

انبارداری و ماشین آالت کاهش می یابد و فرایند تولید منظم می شود.
کامرانی تصریح کرد: استاندارد هم اکنون جزیی جدایی ناپذیر زندگی جوامع 
بشری است، به طوری که روش های علمی را جایگزین روش های سنتی کرده 

است.
، توجه به نسل های آینده، جلوگیری  وی افزود: زمینه سازی برای توسعه پایدار
از نابودی محیط زیست، افزایش رضایت مشتری، ورود به بازارهای جدید و 
افزایش سهم در بازارهای جهانی از ماموریت ها و اهداف مهمی است که باید 

فعاالن بخش های مختلف با درنظر گرفتن استاندارد، آن را دنبال کنند.
پیشانی  و  استانداردها  رعایت  در  پیشتاز  استانی  هرمزگان  گفت:  کامرانی 

اجرای سیاست های مرتبط در واردات و صادرات است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان:

رعایت استانداردها، تقویت جایگاه تجارت بین المللی ایران را به دنبال دارد
برداشت پنبه از ۳۱۹ هکتار زمین کشاورزی شهرستان حاجی آباد آغاز شد.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان حاجـی آبـاد پیـش بینـی کـرد ۹۷۵ تـن محصـول 
ع ایـن شهرسـتان برداشـت شـود. پنبـه از مـزار

یعقوب محمد مرادی عملکرد تولید در هر هکتار را ۳ تن عنوان کرد.
برداشـت پنبه از اواسـط آبان آغاز شـده اسـت. وی گفت: بیشـترین سـطح کشـت 

پنبه مربوط به منطقه طاشـکوئیه و خوشـن آباد اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان حاجـی آباد افزود: مهم ترین ارقام کشـت شـده 

پنبه در شهرسـتان حاجی آباد ماکسـا، گلسـتان و سـاجدی هسـتند.
* برداشت ۸۰ درصد از خرمای پیارم در حاجی آباد

آبـاد  حاجـی  شهرسـتان  پیـارم  خرمـای  درصـد   ۸۰ حـدود  تاکنـون  مهـر  نیمـه  از 
اسـت. شـده  برداشـت 

مدیـر جهـاد کشـاورزی حاجـی آبـاد پیـش بینـی کـرد: امسـال حـدود چهـارده هـزار 
ایـن  پیـارم  نخلسـتان های  هکتـار   ۱۷۵ و  هـزار  چهـار  از  پیـارم  خرمـای  تـن   ۷۷۲ و 

شـود. برداشـت  شهرسـتان 
یعقـوب محمـد مـرادی گفـت: برداشـت خرمـای پیـارم در شهرسـتان حاجـی آبـاد تا 

اوایـل آذر ادامـه دارد.
محمدمـرادی گفـت: امسـال بـه علـت پدیـده مونسـون و رطوبـت شـدید هـوا در 
مـرداد مـاه پنجـاه تـا ۶۰ درصـد از محصـول درجـه یـک خرمـای پیـارم کاهـش داشـته 

است.

وی افزود: خرمای پیارم به شـکات طبیعی معروف اسـت و عمدتا به کشـور های 
حاشـیه خلیج فارس، اروپا و آسـیای میانه صادر می شـود.

پیـارم  خرمـای  کشـت  مناطـق  عمـده  گفـت:  آبـاد  حاجـی  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
معدنوییـه،  گاه،  درآ باینـوج،  دهسـتان،  روسـتا های  آبـاد،  حاجـی  شهرسـتان  در 

هسـتند. برغنـی  و  برآفتـاب  ج،  تـزر تنگدوییـه، 
محمدمـرادی گفـت: سـطح زیـر کشـت نخیـات در شهرسـتان حاجـی آبـاد هشـت 
هـزار و ۸۴ هکتـار اسـت کـه پیـش بینـی می شـود ۳۱ هزار تن خرما برداشـت شـود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد:

برداشت پنبه از زمین های کشاورزی در حاجی آباد

رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۶۴ 
نفر از متهمان جرایم علیه امنیت اخیر در این استان خبر داد.

ندامتگاه  در  حضور  با  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
از بند بازداشتی هایی که در اغتشاشات اخیر  مرکزی بندرعباس 

دستگیر شده اند، بازدید کرد.
مجتبی قهرمانی در حاشیه این بازدید، از صدور قرار مجرمیت و 
کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از متهمین جرایم علیه امنیت اخیر در 
این استان به اتهام »اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت 
کشور«، »فعالیت تبلیغی علیه نظام«، »اخال در نظم عمومی«، 
»اغتشاش«، »تحریک مؤثر به قتل و کشتار«، »تمرد توأم با ضرب 
ح مأموران حافظ نظم و امنیت« و »تخریب و تحریق اموال  و جر

عمومی و دولتی« خبر داد.
معقول،  زمان  در  دادسرا  شعب  کرد:  تصریح  قهرمانی  مجتبی 
بررسی  مورد  را  اخیر  آشوب های  و  اغتشاشات  متهمین  پرونده 
قرار داده اند و پرونده این افراد پس از صدور کیفر خواست به 
همراه دالیل، مستندات و ضمائم پرونده به دادگاه ارسال شده 

است.
به مطالبه عمومی و دستور مؤکد  با توجه  کرد:  وی خاطرنشان 

رسیدگی  وقت  خصوص،  این  در  قضاییه  قوه  محترم  ریاست 
دادگاه با رعایت مواعد و در سریع ترین زمان قانونی تعیین شده و 
اولین جلسه این دادگاه پنجشنبه همین هفته با حضور شکات 

و وکای متهمین برگزار خواهد شد.
همچنین  هرمزگان  استان  در  قضاییه  قوه  عالی  نماینده 
اتهامات  به  رسیدگی  روند  در  قضایی  دستگاه  شد:  یادآور 

دستگیرشدگان، رعایت اصل بی طرفی، عمل به قانون و پرهیز 
از هرگونه هیجانات و اقدامات احساسی را سرلوحه کار خود قرار 
داده است و در جریان دادرسی، توجه جدی به مقررات، حقوق 
قرار  تأکید  مورد  انسانی  کرامت  و  شهروندی  حقوق  متهمین، 

گرفته است.
قضاییه  قوه  نوین  تحول  دوره  در  کرد:  تصریح  قهرمانی   
رسیدگی های قانونی قاطع با نگاه سیاست جنایی و جرم شناسی 
اصل  برائت،  فرض  جمله  از  حقوقی  مسلم  اصول  به  توجه  و 
شخصی کردن مجازات ها و توجه به جنبه اصاحی و تربیتی آن به 

صورت ویژه مد نظر است.
وی بیان داشت: در تمامی نظام های حقوقی دنیا نسبت به جرایم 
قوانین  در  و  دارد  وجود  خاصی  حساسیت  کشور،  امنیت  علیه 
ارتکاب  نحوه  به  بسته  امنیت  علیه  جرایم  در  نیز  ما  موضوعه 
متهم،  توسط  وارده  خسارات  و  اقدامات  حجم  و  انگیزه  و  جرم 

مجازات های متفاوتی پیش بینی شده است.
این مقام قضایی عنوان کرد: با توجه به سیاست جنایی حاکم بر 
مقررات کیفری نظام حقوقی ما، اصاح بزهکاران در همه جرایم 
 سازمان زندانها می باشد 

ً
در اولویت کاری نظام قضایی و خصوصا

و در مورد جرایم علیه امنیت به لحاظ تأثیر قابل توجه ندامت و 
اصاح مرتکبین، به محض اطمینان قاضی صادر کننده حکم یا 
قاضی اجرای احکام از اصاح مجرم و ندامت وی و پیش بینی عدم 
تکرار جرم، امکان مساعدت وجود دارد که البته در مورد جرائم 

خشن و دارای شاکی خصوصی وضعیت متفاوت است.
مجتبی قهرمانی همچنین تأکید کرد: در هر حال کلیه متهمین 
هستند  نظام  همین  فرزندان  از  اخیر،  ناآرامی های  محکومین  و 
و عملکرد ما باید به نحوی باشد که دشمنان این نظام نتوانند 

نسبت به جذب آنها اقدام کنند.
از  دیگری  بخش  در  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
سخنان خود، بیان داشت: طبق قانون، متهمین حق برخورداری 
را دارند و همچنین بر اساس نظر مقام قضایی، تعداد  از وکیل 
کفیل  و  وثیقه  اند  توانسته  که  دستگیرشدگان  از  توجهی  قابل 
که تصمیمات  آزاد شده اند  کفالت  یا  وثیقه  با قید  کنند  معرفی 
آزاد  متفاوت بسته به نوع و میزان اقدامات مجرمانه متهمان و 
شدن تعدادی از متهمان با قرار متناسب قانونی حکایت از بلوغ 
دستگاه قضایی و تخصص قضات با رعایت اصل بی طرفی توسط 

ایشان دارد.
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی3
تأکید دادستان هرمزگان بر تسریع در اعالم نتیجه آزمایشات مربوط به پرونده های قضایی

علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت  از  بازدید  در  هرمزگان  مرکز  دادستان 
با  مرتبط  آزمایشات  نتایج  اعام  در  تسریع  لزوم  بر  استان  این  پزشکی 

پرونده های قضایی تأکید کرد.
دارو  و  غذا  معاونت  از  هرمزگان  استان  مرکز  انقاب  و  عمومی  دادستان 

دانشگاه علوم پزشکی این استان بازدید کرد. 

آزمایشگاه های  در  با حضور  بازدید،  این  در جریان  علیرضا احمدی منش 
هرمزگان،  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  مختلف 
انجام  مراحل  جریان  در  معاونت  این  اقدامات  فرآیند  بر  نظارت  ضمن 
نقش  بر  تأکید  ضمن  ادامه  در  وی  گرفت.  قرار  مرکز  این  در  آزمایشات 
آزمایشات تخصصی در رسیدگی دقیق و عادالنه به پرونده های قضایی، بر 

لزوم دقت نظر و تسریع در اعام نتایج این آزمایش ها تأکید کرد. 
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان هرمزگان همچنین پس از استماع 
دارو  و  غذا  معاونت  آزمایشگاه های  مسئوالن  مطالبات  و  مشکات 
دانشگاه علوم پزشکی استان، به منظور رفع موانع موجود جهت تسریع در 

روند اعام نتایج آزمایشات، دستورات الزم را صادر کرد.
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  هرمزگانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  هرمزگان

گفت:  مکران  سواحل  توسعه  شورای  اجرایی  دبیر   
کار  دستور  در  مکران  سواحل  توسعه  طرح  پیگیری 
دولت قرار دارد.  سردار حسین  دهقان در جمع اعضای 
اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: منطقه مکران  از لحاظ ژئو 
ظرفیت های  دارای  اقتصادی   زیرساختهای  و  فیزیکی 
بالقوه و بالفعلی است که باید به عنوان  موتور  محرک 

وپیشران توسعه  ملی  تلقی شود.
دهقان ادامه داد: چرا که بندر چابهار به بسیاری از نقاط 
دنیا متصل بوده که تأثیر آن عاوه بر استان موجب ارتقاء 
وی  می شود.  نیز  منطقه  و  کشور  دریایی  تجاری  سطح 
اظهار داشت: متاسفانه در بازه زمانی که می توانستیم با  
اراده و تصمیم راهبردی از ظرفیت های  عظیم خدادادی 
منطقه  بهره مند شویم  غفلت کردیم  و زمان را از دست 
دادیم. دهقان  افزود: از سال ۸۷ حوزه مکران  مطرح شد 
و  مقام معظم رهبری  این منطقه را  گنج پنهان  دانستند 
که حتما مورد توجه جدی قرار گیرد، دولت های سابق در  
مراحل زمانی یک سری اقداماتی توسعه ای انجام دادند 

ولی ماموریت ها به طور شایسته به سرانجام نرسید .
با  گفت:  مکران  سواحل  توسعه  شورای  اجرایی  دبیر   
استقرار دولت سیزدهم و تبیین سیاستهای کان کشور 
در حوزه های مختلف،  عزم و جزم دولت آقای رئیسی بر 
توسعه  طرح  پیگیر  مطالعه  و  جدیت  با  که  است  این 
منطقه مکران باشد که اتمام آن می تواند تاثیر بسزایی 
در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد و شاهد تحول 
و پیشرفت در این منطقه و به تبع آن در کشور باشیم. 
اتصال  به  مکران  سواحل  توسعه  شورای  اجرایی  دبیر 
آسیای  تا   آسیا  شرق  از  جهانی  آبهای  به  چابهار  آبهای 
میانه در آینده نیز اشاره کرد و افزود: شرق هرمزگان داری 
ظرفیت های  فوق العاده ای در بخش کشاورزی و شیات 
و صنایع نساجی و... است که  می توان افق کاما امیدوار 
کننده و  چشم انداز جذابی از این منطقه  به وجود آورد 
شده  ایجاد  زیرساختهای  به  اشاره  با  دهقانی  سردار   .
 برای سرمایه گذاری و روند توسعه پروژه های عمرانی و 
محوریت  با  مکران  سواحل  در  گذاری  سرمایه 
به  زیرساخت ها  توسعه   افزود:   اجرایی  دستگاه های 
در  زمانی  بازه   ۳ در  منطقه  ظرفیت های  تمام  همراه 

بندر  دوم  فاز  عملیات   اجرای  مانند  داریم  کار  دستور 
شهید بهشتی در بندر جاسک تکمیل کریدور ساحل 
جنوب از چابهار ،هرمزگان تا شلمچه و.. که امیدواریم 
اجرایی شورای  برسد.  دبیر  نتیجه  به  کوتاهی  زمان  در 
سیریک  نیروگاه  خصوص  در  مکران  سواحل  توسعه 
در  روس ها  گذاری  سرمایه  با  بزرگ   نیروگاه  این  گفت: 

تقویت  به  دهقان  است.سردار  کاری  پیشرفت  حال 
بخش های خصوصی و دانشگاهی و ایجاد تعاون های 
فرآیند  در  مردم  مشارکت  افزود:  و  کرد  اشاره  متعدد 
برای  باید  که  است  ضروری  مکران  منطقه  توسعه 
 رسیدن به نقطه مطلوب، وارد میداِن پیشرفت و آبادانی

 شوند.

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
هرمزگان:

واگذاری امور به بخش خصوصی توسعه سواحل مکران 
را متحول می سازد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان 
در  تسهیل  و  خصوصی  بخش  به  امور  واگذاری  گفت: 

قوانین و مقررات واگذاری ها، در طرح توسعه سواحل 
مکران تحول عظیمی ایجاد می کند.

محمدرضا صفا در نشست توسعه سواحل مکران که با 
حضور سردار دهقان دبیر شواری عالی توسعه سواحل 
مکران و فعاالن اقتصادی همراه بود، اظهار داشت: هر 
بخش از استان هرمزگان دارای ظرفیت های متعددی در 

اما ظرفیت های شهرستان  گوناگون است  بخش های 
برخوردار  فردی  به  منحصر  و  ویژه  جایگاه  از  جاسک 
است. وی افزود: از ظرفیت ها و قابلیت های اقتصادی 
آزاد و  آب های  سواحل مکران می توان به دسترسی به 
انرژی بر در  گذرگاه های جهانی، قابلیت استقرار صنایع 
مرزی  بازارچه  وجود  مکران،  سواحل  کرانه های  حاشیه 
با  مکران  سواحل  کرد:  اظهار  صفا  کرد.   اشاره  غیره  و 
نوار ساحلی و وجود ظرفیت های  کیلومتر  داشتن 541 
صید و صیادی از عوامل اصلی ایجاد اشتغال و توسعه 
است،  مکران  سواحل  محدوده  روستاهای  و  شهرها 
نه  که  دارد  فردی  به  منحصر  ویژگی های  سواحل  این 
تنها در ایران بلکه در جهان بی سابقه است. وی مهم 
ظرفیت  را  سواحل  این  فرد  به  منحصر  ظرفیت  ترین 
بزی پروری عنوان کرد و افزود: 11 بندر صیادی و 

ّ
شیاتی و آ

ماهیگیری در حوزه شهرستان های چابهار و کنارک برای 
از دیگر  ادامه داد:  صید و صیادی فعال هستند. صفا 
منطقه  دل  در  نهفته  اصلی  ظرفیت های  و  قابلیت ها  
مکران، توانمندی های محیطی کان این منطقه در حوزه 
کشاورزی و شیات است که در اسناد باال دستی سواحل 
مکران، قرار است محصوالت گرمسیری و گلخانه ای شبه 

قاره با فناوری شیرین سازی آب های عمان تولید شود. 
مکران  سواحل  توسعه  شک  بدون  کرد:  تاکید  وی 
می تواند محور توسعه اقتصادی کشور باشد و دولت 
و  توسعه  روی  بر  را  خود  تمرکز  از  اعظمی  بخش  باید 
رونق بخشی به این سواحل قرار دهد. صفا  اظهار کرد: 
گذار  سرمایه  جذب  بر  عاوه  مکران  سواحل  توسعه 
داخلی و خارجی به تسهیل ارتباطات بازرگانان و سرمایه 
دلیل  به  و  می کند  شایانی  کمک  اقتصادی  گذاری های 
آزاد  آب ها  به  دسترسی  و  استراتژیک  ممتاز  موقعیت 
بین المللی جایگاه ویژه ای در مبادالت تجاری کشورمان 

با سایر کشورهای منطقه دارد.
این مسئول واگذاری امور به بخش خصوصی، تسهیل 
در قوانین و مقررات مربوط به واگذاری، تسهیل در امور 
واگذاری مجوزها و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه 
گذاری در این منطقه را مهم ترین عامل تحول در این 

منطقه اعام کرد.

ح توسعه سواحل مکــــران در دستور کار دولت پیگیری طر
مدیر اجرایی شورای توسعه خبر داد:

بازدید نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان  از 
محصوالت صنایع دستی شهرستان میناب

امضای تفاهمنامه بین بسیج
 رسانه و بسیج دانش آموزی هرمزگان

جمعــه  امــام  هرمــزگان   اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده   
بندرعبــاس  از محصــوالت صنایــع دســتی شهرســتان مینــاب 

کــرد. بازدیــد  بهمنــی  روســتای 
 بــه گــزارش جــام جــم، حجت االســام محمــد عبــادی زاده در ایــن 
بازدیــد بــر ایجــاد نمایشــگاه دائــم صنایــع دســتی هرمــزگان بــرای 
سراســر  بــه  هرمــزگان  دســتی  صنایــع  محصــوالت  تنــوع  ارائــه 

کشــور تاکیــد کــرد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان هرمــزگان در ادامــه گفــت: بایــد 
اقدامــات الزم بــرای ایجــاد بازارهــای فــروش در نقــاط مختلــف 

کشــور و کشــورهای خارجــی انجــام  شــود.

ســرهنگ جالــی، مســئول بســیج رســانه اســتان هرمــزگان گفــت: در 
دیــدار بــا ابراهیــم پیلــه رام مســئول ســازمان بســیج دانــش آمــوزی 
اســتان هرمــزگان تفاهــم نامــه همــکاری بیــن ســازمان بســیج رســانه و 

ســازمان بســیج دانــش آمــوزی اســتان امضــا شــد.  
در ایــن نشســت مســئول بســیج رســانه هرمــزگان آمادگــی خــود را 
در خصــوص برگــزاری کاس هــای آمــوزش ســواد رســانه ای در ســطح 
اعــام  رســانه  حــوزه  خبــره  مربیــان  از  اســتفاده  بــا  اســتان  مــدارس 

نمــود. 
ــه  ــوزان عاق ــش آم ــایی دان ــوص شناس ــد در خص ــن مقــرر ش همچنی
منــد بــه حــوزه رســانه دوره آمــوزش خبرنــگاری توســط بســیج رســانه 

برگــزار گــردد.

 دانشجویان  فعال حوزه قرآنی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.
همزمان با بزرگداشت هفته قرآن و عترت در دانشگاه، جمعی از دانشجویان پسر فعال فرهنگی و قرآنی، اردوی نیم روزی بازدید از بندر شهید رجایی 
این  ابتدای حضور در  گفت: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در  ارتباط  برگزار شد. مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دراین 

ادای  شهدا  مطهر  درمزار  حضور  با  بندری  بزرگ  مجموعه 
احترام کردند. دکتر مریم رضایی سرخائی گفت: این اردوی 
ایران  پیشرفت  دستاوردهای  معرفی  راستای  در  روزه  نیم 
قوی در هفته قرآن و عترت کلید خورده است و امیدواریم 
دانشجویان بتوانند با ظرفیت های تجاری، علمی، اقتصادی 
رجایی  بندر شهید  افزود:  آشنا شوند. رضائی  و...  ، نظامی 
به  بنا  که  است  کشور  استراتژیک  و  مهم  بنادر  از  یکی 
کاالهای  وارات  و  صادرات  از  مهمی  بخش  ان  موقیعت 
اساسی در آن صورت می گیرد. وی خاطرنشان کرد:مدیریت 
در  را  گردی  ظرفیت  اردوهای  ریزی،  برنامه  با  فرهنگی 
حوزه های مختلف در سالجاری برگزار خواهد نمود.  گفتنی 
است درحاشیه این بازدید ، مسابقات قرانی همراه با اهدا 

جوایر برگزار شده است.

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

همزمان با هفته قرآن و عترت اردوهای ظرفیت گردی کلید خورد
ع دفاع مقدس در بندرعباس رونمایی از 20 عنوان کتاب با موضو

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۰ عنوان کتاب، با موضوع دفاع مقدس در بندرعباس رونمایی شد.
ــه  ــوان ب ــودک و نوج ــعر و ک ــهدا، ش ــه ش ــی نام ــای زندگ ــا در بخش ه ــن کتاب ه ــت: ای ــزگان گف ــدس هرم ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش ث ــظ آ ــرکل حف  مدی

چــاپ رســیده اســت.
 بــه گــزارش جــام جــم، ســرهنگ رضــا رکــن الدینــی افــزود: کتاب هــا در مراکــز فرهنگــی، کتابخانه هــای عمومــی اســتان و فضــای مجــازی در دســترس مــردم 

قــرار گرفتــه اســت.
وی گفــت: تــا پایــان ســال نیــز ۶۰ عنــوان کتــاب بــا موضــوع 

دفــاع مقــدس در اســتان بــه چــاپ می رســد.
مقــدس  دفــاع  ارزش هــای  نشــر  و  ثــار  آ حفــظ  مدیــرکل 
هرمــزگان گفــت: از ســال ۸۶ تــا کنــون ۱۷۰ عنــوان کتــاب 
بــا موضــوع دفــاع مقــدس از طــرف ایــن اداره کل بــه چــاپ 

رســیده اســت.
گفــت:  نیــز  هرمــزگان  عمومــی  کتابخانه هــای  مدیــرکل 
بــه قلــم ۱۲ نویســنده  امــروز کتاب هــای رونمایــی شــده 

آقــا( اســت. )هشــت خانــم و چهــار 
از ۲۱ تــا ۲۷ آبــان هفتــه کتــاب و کتابخوانــی نامگــذاری شــده 

است.
۲۴ آبان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار است.

به گزارش ایثار واحد هرمزگان، عطا ناوکی  به همراه  عبدالرضا یوسفی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان و مهدیه دهقانی 
ایثارگر دبیرستان دخترانه شاهد بندرعباس طی یک نشست صمیمی  و  با فرزندان شاهد  آموزش و پرورش استان  ایثارگران  و  امور شاهد  اداره  رئیس 

گفت و گو کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: ابتدای انقاب شرایط به گونه ای بود که جمعی از خوبان 
از اهداف انقاب پاسداری کردند و آن خوبان پدران گرامی شما بودند که امروز جامعه مدیون آنها است و ما باید قدرشناس این عزیزان باشیم. وی با بیان 
این که دانش آموزان شاهد و ایثارگر آینده درخشانی دارند، افزود: نباید به حاشیه ها فکر کنید، در راستای ارتقای سطح علمی خود بکوشید و یقین داشته 
باشید که آینده نظام بسیار روشن و در دست توانمند شما است. ناوکی تاکید کرد: به رهبری این نظام افتخار کنیم که در هیچ جای دنیا چنین رهبری را با 
این شاخصه ها، فضائل، دلسوز و با اخاص پیدا نخواهیم کرد، با توکل بر خداوند، توسل به روح شهدا و روحیه انقابی پدران ایثارگرتان در تحصیل علم 
و تهذیب نفس بکوشید که خدا با شما است. در این نشست ضمن اطاع رسانی از نحوه مفاد بخشنامه، قوانین و مقررات خدمات بنیاد، دانش آموزان 

ح کردند که توسط حاضرین به آنها پاسخ داده شد. سواالتی پیرامون دغدغه های خود مطر

نشست صمیمی  مدیرکل بنیاد شهید  هرمزگان 
با فرزندان شاهد و ایثارگر دبیرستان دخترانه شاهد 
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بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
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حافظ

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 

صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس:

ارتقا عملکرد تخلیه و بارگیری 
در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

و  تخلیه  عملکرد  تنی  هزار   ۱۴3 افزایش  از  فارس  خلیج  فلزی  و  معدنی  صنایع  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
بارگیری موارد صنعتی و معدنی در شش ماهه ی نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، حسن خلج طهرانی با بیان این که هم اکنون ۱۹ شرکت با  به 
سرمایه گذاری بیش از ۴.۵ میلیارد دالر در منطقه فعالیت ویژه ی اقتصادی خلیج فارس در حال فعالیت هستند، 
گفت: این شرکت ها نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خام فروشی، تأمین بازار داخلی و ایجاد رونق در 
تعامالت این منطقه عظیم اقتصادی با راه آهن هرمزگان و بهبود  صادرات بر عهده دارند. وی در ادامه به ارتقا سطح 
کرد و افزود: این اقدامات سبب بهبود عملکرد و افزایش  شرایط حمل ونقلی در این منطقه عظیم اقتصادی اشاره 

یلی در منطقه شد. ظرفیت تخلیه و بارگیری ر
شش ماهه ی  در  کرد:  یح  تصر و  پرداخت  ع  موضو این  یح  تشر به  فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
که نسبت به مدت  تخلیه و بارگیری ما بوده است  ع عملکرد  تن، مجمو نخست امسال ۶ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۵22 
یرساخت ها و جذب سرمایه گذاران  مشابه سال گذشته ۱۴3 هزار تن افزایش را نشان می دهد. وی در پایان توسعه ی ز
کرد و اظهار داشت: در شرایط فعلی ۴۵ شرکت  در حوزه های مختلف را یکی از برنامه های اساسی در سال ۱۴۰۱ عنوان 
معتبر در حال ساخت و نصب تجهیزات با هدف بهره برداری از پروژه های مختلف هستند و این روند توسعه ما را به 

آینده بسیار امیدوار می کند.

شــورای  مجلــس  عمــران  کمیســیون  رئیــس 
اســامی بــا اشــاره بــه برنامــه دولــت ســیزدهم 
ابــاغ  مجلــس  گفــت:  مســکن  ســاخت  بــرای 
بــرای  کــرده ۲۰ درصــد تســهیات بانکــی کشــور 
ســاخت مســکن اختصــاص پیــدا کنــد امــا فقــط 
بانــک مســکن ۳۰ درصــد بــه تعهــدات خــود عمــل 
تعهداتشــان  بــه  عمــل  بانک هــا  بقیــه  و  کــرده  

صفــر بــوده اســت.
محمدرضــا رضایــی کوچــی در نشســت شــورای 
دولــت  کم کاری هــای  افــزود:  هرمــزگان  اداری 
گذشــته در ســاخت مســکن موجــب شــده تــا 
کشــور  پنــج میلیــون مســکن در  امــروز حــدود 
کــم داشــته باشــیم و برهمیــن اســاس مجلــس 
بــه دولــت تاکیــد کــرده اســت کــه ســاالنه یــک 
میلیــون مســکن احــداث شــود امــا ایــن امــر از 
ج اســت و بایــد همــه  تــوان یــک وزارتخانــه خــار

کارباشــند. پــای 
نهضــت  ح  طــر اجــرای  بــرای  کــرد:  تاکیــد  وی 
همــه  کــه  اســت  شــده  الــزام  مســکن  ملــی 
را  خــود  مــازاد  زمین هــای  دولتــی  دســتگاه های 
بــرای ســاخت مســکن بــه وزارت راه و شهرســازی 
ــز الزم  ــم نی ــن مه ــن رو در ای ــد؛ از ای ــل دهن تحوی

دهنــد. ج  خــر بــه  حساســیت  مدیــران  اســت 
نیمــه  ح هــای  طر تکمیــل  خصوصــی  بخــش   *

می بخشــد ســرعت  را  تمــام 
شــورای  مجلــس  عمــران  کمیســیون  رئیــس 
ح هــای  طر بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  اســامی 
داشــت:  اظهــار  کشــور  در  موجــود  تمــام  نیمــه 
بــا بودجــه  فعلــی دولت هــا حــدود ۲۰ ســال طــول 
زیرســاختی  و  عمرانــی  ح هــای  طر تــا  می کشــد 
افزایــش  بــا  امــا  برســد  بهره بــرداری  بــه  کشــور 
ایــن امــر می تــوان  نقــش بخــش خصوصــی در 

پیش بــرد.  را  کار  ســرعت 
رضایــی کوچــی بــا تاکیــد بــر محدودیــت منابــع 
دولتــی تصریــح  کــرد: مدیــران بایــد بــا اســتفاده 
دیــده  بودجــه  در  کــه  دیگــری  ظرفیت هــای  از 

شــده اســت ماننــد قیــر رایــگان و تهاتــر نفــت 
ببرنــد.  پیــش  را  خــود  ح هــای  طر

بــرای توســعه  * اختصــاص 200 میلیــارد تومــان 
هرمــزگان راه هــای 

پیگیری هــای  بــا  کــرد:  تصریــح  کوچــی  رضایــی 
انجــام شــده بنــا شــد ۲۰۰ میلیــارد تومــان بــرای 
توســعه راه هــای اســتان  هرمــزگان کمــک شــود 
کــه تاکنــون ۱۰۰ میلیــارد تومــان آن پرداخــت شــده 
و ۱۰۰ میلیــارد تومــان نیــز مجــوز مناقصــه بــه اداره 

کل راهــداری اعطــا شــود.
* بیــش از 2 هــزار واحــد مســکونی بندرعبــاس 

در حریــم 60 متــری دریــا
در  نیــز  هرمــزگان  اســتاندار  دوســتی  مهــدی 
ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر لــزوم بازبینــی برخــی 
دریــا  متــری   ۶۰ حریــم  قانــوِن  گفــت:  قوانیــن  از 
ســاحلی  بلوارهــای  این کــه  بــه  باتوجــه  امــروز 
شــده  احــداث  ســواحل  در  زیرســاخت هایی  و 
بازنگــری  بایــد  و  نــدارد  معنــا  دیگــر  اســت، 

گیــرد. صــورت  اساســی 
وی بیــان داشــت: ایــن کار موجــب شــده اســت 
بلــوار  در  مســکونی  واحــد   ۸۶۰ و  هــزار   ۲ کــه 
تعریــف  متــر   ۶۰ حریــم  در  بندرعبــاس  ســاحلی 
شــوند و بــا ســلب شــدن امــکان صــدور ســند 
بــرای آن هــا مــردم نتواننــد منــازل خــود را بازســازی 

کننــد. 
اســتاندار هرمــزگان بیــان داشــت: بحــث »فــرم 
ــل  ــه دلی ــه ب ــرا ک ــری دارد، چ ــه بازنگ ــاز ب ــز نی ج« نی
این کــه یــک نفــر بــا اخــذ وام یــک میلیونــی »فــرم 
جیــم« آن قرمــز می شــود و امــکان ثبــت نــام در 

نهضــت ملــی مســکن را از دســت می دهــد.
بــا  هرمــزگان  اســتان  در  دولــت  عالــی  نماینــده 
ح نهضــت ملــی مســکن در  اشــاره بــه اجــرای طــر
توجــه  بــا  هرمــزگان  در  داشــت:  اظهــار  اســتان 
بــه مشــکاتی کــه بــرای احــداث مســکن وجــود 
دارد و واگــذاری قطعه هــای ویایــی مســکن بــه 
دســت  تدریجــی  مســکن  عنــوان  تحــت  مدلــی 
پیــدا کرده ایــم و در ایــن مــدل تــاش داریــم در 
ابتــدا بــا ظرفیت هــای موجــود یــک بنــای ۳۰ تــا 
۴۰ متــری را احــداث و بــرای آن پایــان  کار و ســند 
ــا اتــکا بــه اســناد  ــا مــردم بتواننــد ب صــادر کنیــم ت
صــادر شــده تســهیات مــورد نیــاز بــرای توســعه 
اســتانداردهای  بــه  رســیدن  بــرای  خــود  منــازل 

برســند.  مســکونی 
هزینه هــای  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  دوســتی 
حاضــر  حــال  در  کــرد:  تصریــح   بــرق  انشــعاب 
معــادل ۱۲ هــزار واحــد مســکونی ســاخته شــده 
در اســتان داریــم کــه الــزام قانــون حــق انشــعابی 
کــه  حالــی  در  اســت  تومانــی  میلیــون  ســه 

هزینه هــا حــدود ۱۵ میلیــون تومــان اســت و ایــن 
امــر تکمیــل زیرســاخت های بــرق را بــا مشــکل 

اســت. کــرده  روبــرو 
وی بــا اشــاره بــه سیاســت های دولــت ســیزدهم 
در  کــرد:  تصریــح   مــردم  بــه  خدمــت  بــرای 
خصــوص بازآفرینــی شــهری بســته مشــخصی را 
در هرمــزگان آمــاده کرده ایــم و تــاش می کنیــم 
چهــره محــات حاشــیه ای و بافــت فرســوده را بــا 

ایــن الگــو تغییــر دهیــم.
* اختصــاص بســته تهاتــر نفــت بــه بنــادر کوچــک 

هرمزگان 
داریــم  درخواســت  گفــت:  هرمــزگان  اســتاندار 
ــا توجــه بــه مســائل اســتان  بســته تهاتــر نفــت ب
بــه بنــادر کوچــک اســتان نیــز اختصــاص پیــدا 
نگهــداری   بــرای  نکــردن  هزینــه   کــه  چــرا  کنــد، 
ایجــاد  موجــب  کشــور  در  زیرســاخت ها  از 
کوچــک  بنــادر  در  و  می شــود  مشــکاتی 
رســوب گذاری ها امــکان پهلوگیــری شــناورها را 
کاهــش می دهد.دوســتی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
خســارات ســیل دی مــاه ســال گذشــته خواســتار 
مســاعدت اعضــای کمیســیون عمــران مجلــس 
خســارات  جبــران  اعتبــارات  تخصیــص  بــرای 
محمــد  حجت االســام  همچنیــن  شــد.  ســیل 
اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده  عبــادی زاده 
هرمــزگان و امــام جمعــه بندرعبــاس و منصــور 
مجلــس   در  هرمــزگان  مــردم  نماینــده  آرامــی 
و  دغدغه هــا  دیدگاه هــا،  اســامی  شــورای 
نقطه نظــرات خــود در رابطــه بــا رونــد توســعه و 

کردنــد. بیــان   اســتان  مشــکات 
مدیــران  از  برخــی  نشســت  ایــن  ابتــدای  در 
هرمــزگان  اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  کل 
بــه  راه آهــن  بنــادر و  راه،  بــا محوریــت مســکن، 
ارائــه گزارش هــای خــود پرداختنــد و مدیرعامــل 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی کشــور برنامه هــای 
را  ترانزیــت  و  بنــادر  توســعه  در  ســازمان  ایــن 

کــرد. تشــریح 

یه و خدمات اجتماعی بندرعباس اجرای پویش مهر ومدرسه توسط انجمن خیر

کمک به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند
یه و خدمات اجتماعی بندرعباس   به نام انجمن خیر

نزد بانک ملی  

۶۰37۹۹۱8۹۹۵۴۵۰۰2  -  ۰۱۱۰۱۱3۱87۰۰3
IR3۹۰۱7۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۱۱3۱87۰۰3

و  مستعد  دانش آموزان  فرم  و  کفش  کیف،   ، افزار نوشت  تامین  جهت  ساله  هر 

مهر  پویش  بندرعباس  اجتماعی  خدمات  و  یه  خیر انجمن  پوشش،  تحت  ایتام 

ومدرسه اجرا می کند.

یور تا ۱2 مهر به مدت یک ماه برگزار شد. یخ ۱2 شهر امسال این پویش از تار

ینه  کمک هز که جهت  در پویش امسال مبلغ 3۱۰ میلیون تومان جمع آوری شد 

یر  تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش، تهیه ۱۱۰ بسته لوازم التحر

از  بخشی  است  گفتنی  شد.  ینه  هز پوشش  تحت  و  مستعد  دانش آموز   ۱۱۰ برای 

، 2۱2 عدد کیف و  یر این مبلغ جمع آوری شده نیز برای تامین 8۵۰ بسته لوازم التحر

ینه شده است. یه هز ۱2۶ جفت کفش جهت ایتام تحت پوشش این انجمن خیر

یه و خدمات اجتماعی بندرعباس در محله اوزی ها بندرعباس واقع  انجمن خیر

شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

 تعهدات بانک ها در پرداخت تسهیالت مسکن، صفر است
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: برای نخستین بار 
در طول تاریخ ۳۰ ساله مناطق آزاد، تراز تجاری منطقه آزاد قشم 
نوید  و  این موضوع یک عملکرد درخشان  که  مثبت شده 
بخش روزهای بسیار خوب حرکت رو به رشد تولید، صادرات 

و رونق اقتصادی در جزیره است.
افشار فتح الهی اظهار داشت: رونق تولید و بهبود وضعیت 
تجارت خارجی و افزایش صادرات یکی از برنامه های اولویت 

دار این سازمان در یک سال اخیر بوده است.
نظر  در  و  گرفته  صورت  خوب  ریزی  برنامه  با  داد:  ادامه  وی 
تولید  محصوالت  صادرات  برای  متنوع  مشوق های  گرفتن 
شده در منطقه آزاد قشم به بازارهای سایر کشورها، در طول 
یک سال گذشته شاهد بوده ایم که تراز تجاری )بیش از ۵۲ 
( این منطقه برای نخستین بار در تاریخ منطقه  میلیون دالر

آزاد قشم مثبت شده است.
آزاد قشم توضیح داد: براساس  مدیرعامل سازمان منطقه 
آمار گمرک این سازمان در طول شش ماهه نخست سال 
جاری بیش از ۹۷ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۵۲ دالر صادرات از محل 
تولید به خارج از کشور انجام شده است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۳۵۰ درصد رشد را نشان می دهد.
 ۱۸۳ جاری  سال  ابتدای  از  همچنین  کرد:  اضافه  الهی  فتح 
داخل  به  تولید  محل  از  صادرات  دالر  هزار   ۳۵۸ و  میلیون 
در  مجدد  صادرات  نیز  دالر  هزار   ۵۴۴ و  میلیون   ۱۰ و  کشور 
آزاد قشم صورت گرفته که نسبت به سال قبل به  منطقه 

ترتیب ۶۹۰ درصد و ۱۱۳۷ درصد رشد داشته است.
وی گفت: از طرف دیگر میزان واردات به منطقه آزاد قشم از 
ابتدای سال جاری ۷۲ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۹۶۲ دالر بوده است 
که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۹ درصد کاهش 
پیدا کرده است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: 
در طول یک سال گذشته ۱۰۶ مورد کارت بازرگانی صادر و ۴۴۲ 

مورد کارت بازرگانی تمدید شده است.
وی اعام کرد: در مدت یادشده ۲۲۹ واحد صنعتی و تولیدی 
در منطقه آزاد قشم فعال، ۳۸ مورد پروانه واحدهای تولیدی 
صادر و ارزش تولیدات صنعتی به ۷۷۱ میلیون دالر و ۵۷ هزار 

و ۹۴۲ میلیارد ریال رسیده است.
فتح الهی اظهار داشت: بررسی گزارش های حوزه شیات و 

کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم نیز نشان می دهد که از 
ابتدای سال جاری حدود هزار و ۵۰۰ ُتن میگو در کراپ اول و 
۶۰۰ ُتن ماهی از قفس های پرورش ماهی در قشم تولید شده 

است.
وی گفت: همچنین در حوزه نفت و انرژی در یک سال گذشته 
با صدور و تمدید ۲۲ مورد مجوز نفتی و پاالیشگاهی در منطقه 
آزاد قشم برای هزار و ۱۱۶ نفر اشتغال ایجاد شده و ۲۲ هزار و ۶۱۰ 

میلیارد ریال نیز تولید صورت گرفته است.
. از سوی دیگر، ویژگی  های طبیعی و تاریخی این جزیره، باعث 
شده قشم به یکی از مقاصد گردشگری اصلی در ایران تبدیل 

شود.
منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع از 
این جزیره را شامل می شود. این منطقه به دلیل قرارگیری در 
نقطه  ای کلیدی از کریدور ترانزیتی شمال – جنوب، دسترسی 
تسهیات  و  غرب   – شرق  المللی  بین   پروازهای  کریدور  به 
بندری آن، که به نوعی مکمل بندر شهید رجایی است، نقش 

پررنگی در تجارت و بازرگانی جهانی دارد.
اهداف و محورهای اصلی فعالیت  های این منطقه آزاد تجاری 
– صنعتی شامل توسعه و گسترش صنعت ترانزیت و حمل 
بر،  انرژی   و نقل، گسترش تجارت و خدمات تجاری، صنایع 
گردشگری،  صنایع  دریایی،  منابع  و  بیوتکنولوژیک  صنایع 
شیات و صید صنعتی، خدمات پشتیبان نفت و پارک  های 

انرژی است.

 تراز تجاری منطقه آزاد قشم 
برای نخستین بار مثبت شد


