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اقتصادی با حکم وزیر کشور و پینشهاد استاندار هرمزگان، محمد مرودی به مدت اجتماعیاجتماعی2
چهارسال فرماندار شهرستان بندرعباس شد.

در حکم احمد وحیدی وزیر کشور خطاب به محمد مرودی آمده است:
به پیشنهاد استاندار هرمزگان و نظر به مراتب شایستگی، تجارب علمی و 
عملی جنابعالی، به موجب این حکم به مدت چهارسال به سمت فرماندار 

شهرستان بندرعباس منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند 
متعال، رعایت تقوای الهی و موازین شرعی، در چارچوب قوانین و مقررات و 
تدابیر ابالغی، ضمن تعامالت الزم با مسئوالن سایر سازمان ها و نهادها، با 
اندیشه و مدیریت انقالبی-جهادی، در اجرای سیاست های دولت مردمی 
برنامه های وزارت کشور در خدمت به مردم، پیشرفت و تعالی مادی و  و 

معنوی حوزه محل خدمت و انجام وظایف محوله، با سرلوحه قرار دادن 
ج در حکم در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( و تحت  محورهای مندر

زعامت مقام معظم رهبری موفق و سرافراز باشید."
به عنوان سرپرست فرمانداری  گذشته   "محمد مرودی" ۲۶ اسفند سال 

بندرعباس جایگزین عزیزاله کناری شد.

محمد مرودی فرمانداری بندرعباس شد

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

ح کرد: استاندار هرمزگان مطر
دومین  اعــظــم)ص(  پیامبر  شهرک 

شهر بزرگ هرمزگان است
ــدار هـــرمـــزگـــان گـــفـــت: شـــهـــرک پــیــامــبــر  ــانـ ــتـ اسـ
اعــظــم)ص( درحـــال حــاضــر دومــیــن شهر بــزرگ 
هرمزگان اســت و الزم اســت طــرح ویـــژه ای برای 
توسعه زیرساخت های این منطقه در نظرگرفته 
راه،  آب،  ــوزه  حـ در  آن  فعلی  مشکالت  و  شــود 
مــــدارس و کـــالس درس بــایــد  بــصــورت جــدی 

پیگیری و رفع شوند.
ــزارش جــا م جــم، مــهــدی دوســتــی اســتــانــدار  بــه گــ
پل  اجــرایــی   عملیات  ــاز  آغ مــراســم  در  هرمزگان 
موضوع  گفت:  بندرعباس  اعــظــم)ص(  پیامبر 
ــیـــدان ســایــت  ــه مـ ــی بـ ــده ــان ــام مــهــم بـــعـــدی س
پیامبر اعــظــم)ص( اســت که در تــالش هستیم 
ــورد نــیــاز پـــروژه طی  بــاتــوجــه بــه تامین اعــتــبــار مـ
چند مــاه آیــنــده آغـــاز شــود.دوســتــی بــرخــورداری 
ساکنان  حق  را  مناسب  زیرساختی  امکانات  از 
بــاتــوجــه به  تــاکــیــدکــرد:  ایـــن منطقه دانــســت و 
مجموعه  بین  کــه  خــوبــی  همدلی  و  نظر  اتــفــاق 
ــود دارد  ــورای شــهــر، شـــهـــرداری و دولـــت وجـ شــ
و  شده  برطرف  شهر  محدودیت های  امیدواریم 
رقم  مردم  بهتر  زندگی  مسیر  در  گشایشی هایی 
بخورد.  وی با اشاره به تامین زمین مناسب برای 
احــداث پــارک افــزود:  در راستای ایجاد فضاهای 
تفریحی مناسب به یاری خدا و با همت شهرداری 
بزودی پارک بزرگ جنگلی در محدوده پنجعلی نیز 
استاندار  دوستی  مهدی  خواهدشد.   کلنگ زنی 
با اعالم خبر خوب واگذاری سند زمین های طرح 
نهضت ملی مسکن گفت: در قالب طرح نهضت 
شهرستان های  تــمــام  در  تقریبا  مسکن،  ملی 
از میناب،  استان بجز بندرعباس و بخش هایی 
منازل  ساخت  بــرای  زمین  قطعات  کردیم  سعی 
که  دهیم  قــرار  مــردم  اختیار  در  مناسب  ویالیی 
مسکن  ملی  نهضت  تخصیصی  تسهیالت  بــا 
را  بتوانند خانه های خــود  تعیین شــده  زمــان  در 
بسازند و  مطمئنیم با هزینه کمتر از پیمانکاران 
سرنوشت  به  که  می سازند  کیفیتی  با  خانه های 

مسکن مهر دچار نخواهد شد.

شرکت  دالری  میلیون   374 صادرات  به  اشاره  با  آفتاب  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
پاالیش نفت آفتاب، اعالم  کرد: این شرکت تنها مجموعه بخش خصوصی است که جز ده 

پاالیشگاه اول کشور می باشد.
با بیان این که این مجموعه 15 سال گذشته به  گزارش جام جم، محمد مهدی دوستی  به 

ثبت رسیده است، اظهار کرد: برنامه ورود به بورس در دستور کار این شرکت قرار دارد.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت با اشاره به صادرات 374 میلیون دالری شرکت پاالیش نفت 
آفتاب، عنوان کرد: این شرکت تنها مجموعه بخش خصوصی است که جز ده پاالیشگاه اول 

کشور می باشد.
وی تصریح کرد: طی سال گذشته این شرکت موفق به کسب مقام سوم صادرات در بین 

پاالیشگاه های کشور شده است.
دوستی با اشاره به مشکالت، ادامه داد: در حوزه کدهای عمومی استانداردسازی مشکالتی 

به وجود آمد و فرآیند این استاندارد سازی برای شرکت دو سال به طول انجامید.
* تاکید شرکت پاالیش نفت آفتاب بر جوان گرایی و اعتماد به جوانان

این  در  ندارند  کار  سابقه  که  نیروهایی  کرد:  ح  مطر مجموعه،  بودن  جوان  بر  تاکید  با  وی 
مجموعه جذب می شوند که این نشان دهند اعتماد به توانایی جوانان می باشد.

آزمون استخدامی با همکاری دانشگاه  آفتاب به برگزاری  مدیر عامل شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی در این آزمون جذب شده اند.

دوستی اعالم کرد: در آینده نزدیک آزمون استخدامی به منظور جذب و تامین نیروی انسانی 

برگزار خواهد شد .
از  نقطه  پنج  در  دانشگاه  به  ورود  از  پیش  آموزشی  مجموعه  ساخت  ایده  به  اشاره  با  وی 
پاالیش  کار در شرکت  به  آماده  نیروهای  افزایی  راستای دانش  این مهم در  گفت:  استان، 
برگزار  افراد  برای  ای  حرفه  و  فنی  آموزشی  دوره های  مراکز  این  در  که  می باشد  آفتاب  نفت 

می شود.

ین مدرسه هرمزگان توسط شرکت پاالیش نفت آفتاب * ساخت بزرگتر
آفتاب با تاکید بر مسئولیت های اجتماعی شرکت، اظهار  مدیر عامل شرکت پاالیش نفت 
پایان  تا  که  است  ساخت  حال  در  شرکت  این  توسط  هرمزگان  در  سینا  ابن  مدرسه  کرد: 

تابستان به بهره برداری خواهد رسید.
شرکت  این  توسط  درس  کالس   ۲4 با  هرمزگان  مدرسه  بزرگترین  این که  بیان  با  دوستی 
ح کرد: دو مدرسه در مناطق رودان و میناب ساخته و به بهره برداری  ساخته شده است، مطر
رسیده است. وی با اشاره به ساخت پارک تفریحی 1۶ هکتاری در هرمزگان، اعالم کرد: درختان 
کشت شده در این پارک از نوع مثمر هستند که درآمد حاصل از فروش محصوالت آن به 

خانواده زندانیان اختصاص داده می شود. 
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت آفتاب به ساخت 1۲۲ واحد مسکن ویژه ایتام اشاره کرد و 
ح برای 114 خانواده ایتام شناسایی شده در مناطق روستایی  ادامه داد: در فاز دوم این طر

واحد مسکونی ساخته و تا پایان سال 140۲ تحویل داده خواهد شد.
یزی برای ساخت پنجمین پاالیشگاه روغن سازی کشور * برنامه ر

ح توسعه ای پاالیشگاهی با ظرفیت  ح توسعه ای شرکت، افزود: در طر دوستی با اشاره به طر
۲۲ هزار و 500 بشکه در روز در حال احداث می باشد که تا پایان امسال به بهره برداری خواهد 

رسید.
ح را ۲5 درصد عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی الزم در راستای  وی پیشرفت فیزیکی این طر

ح بنزین انجام گرفته است. ساخت پنجمین پاالیشگاه روغن سازی کشور و  طر

 طی سال گذشته انجام شد؛

صادرات 374 میلیون دالری شرکت پاالیش نفت آفتاب

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان:

ضرورت ثبت مالکیت اراضی
کاداستر  در سامانه 

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان

 برنامه های الزم برای حضور پرشور مومنان
 در نمازهای جمعه تدوین شود

ــاره به  رئــیــس کــل دادگــســتــری هــرمــزگــان بــا اشـ
ثبت  شدن  اجرایی  در  تسریع  کارگروه  تشکیل 
زمین های کشاورزی در سامانه کاداستر در این 
استان گفت : مالکین اراضی کشاورزی می توانند 
در  زمین هایشان  ثبت  امـــور  در  تسریع  بـــرای 
به  را  خــود  درخــواســت هــای   ، کــاداســتــر سامانه 

دهیاری ها ارائه کنند.
ادامــه  در  قهرمانی  مجتبی  جام جم،  گــزارش  به 
حوزه  در  قضایی  دستگاه  نگاه  این که  بیان  با 

اســت،  پیشگیرانه  مــلــی،  ــی  اراضـ از  صیانت 
ــا تــوجــه بــه مــنــویــات مقام  تــأکــیــد کـــرد: ب
اهمیت  ــوص  ــص خ در  رهـــبـــری  مــعــظــم 
ح  ــگــار )طـــر ــرای کــامــل قـــانـــون حـــد ن ــ اجـ
( و تهیه نقشه هوایی در  جامع کاداستر

راســتــای اجـــرای اصــل صــد و بیست 
اســـاســـی  ــون  ــ ــانـ ــ قـ ســــــوم  و 

ــران،  جــمــهــوری اســالمــی ایـ
ضرورت دارد دستگاه های 

ــاده  ــف ــت ــول بـــا اس ــئ ــس م
و  ظــرفــیــت هــا  تــمــام  از 

امکانات  همه  بسیج 
در ایـــن زمــیــنــه اقـــدام 

جمعی  اراده  اعمال  لــزوم  بر  تأکید  با  وی  کنند. 
ح کاداستر اراضی  برای تسریع در روند اجرای طر
ــادآور شــد:  ــ کـــشـــاورزی در اســتــان هــرمــزگــان، یـ
کوتاهترین  در  عظیم  و  مهم  ح  طــر ایــن  اتــمــام 
زمــــان مــمــکــن، بــی شــک مــســتــلــزم مــشــارکــت 
 و هـــم افـــزایـــی تــمــامــی دســتــگــاه هــای مــتــولــی

 است. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین 
تسهیل مراحل »خوداظهاری« و »صحت سنجی« 
به منظور سرعت بخشیدن به اجرای قانون 
ضــروری  و  مهم  امــری  را  حدنگار  جامع 
ارزیـــابـــی کـــرد و خــاطــر نــشــان ســاخــت: 
ــوزه ثبت اســنــاد و  ــور در حـ فــرآیــنــد امـ
که  باید به گونه ای دنبال شود  امــالک 
مــحــدوده  تعیین  مــحــض  ــه  ب
مـــدارک،  اعتبارسنجی  و 
زمـــان  کــوتــاه تــریــن  در 
ممکن، بــرای اراضــی، 
سند تک برگ صادر 

شود.

 نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، در نشست ائمه جمعه، مسئوالن ستاد 
نماز جمعه و رابطین رسانه ای دفاتر ائمه جمعه سراسر استان هرمزگان که در سالن اجتماعات دفتر امام 
جمعه برگزار شد، با اشاره به اهمیت تالش برای اقامه نماز جمعه، اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات 

خوبی با وجود تمام محدودیت ها انجام شده است که جای قدردانی دارد.
به گزارش جام جم، حجت االسالم محمد عبادی زاده، با اشاره به اهمیت برگزاری دوره های توانمندسازی 
رابطین، عنوان کرد: استفاده از تجربیات یکدیگر و برگزاری دوره های آموزشی از اهمیت ویژه ای برای ارتقاء 
کیفیت خدمات برخوردار است. نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به تکالیف ستاد نماز جمعه 
در پیش، حین و پس از برگزاری نماز جمعه، ابراز کرد: ستاد نماز جمعه پس از برگزاری نماز، بازخورد برگزاری 
نماز جمعه را از طرق مختلف دریافت و جمع بندی و در راستای بهبود و حل نارضایتی ها تالش کند. وی، 
ضمن تاکید بر این نکته که دستگاه ها را در قالب میز خدمت با نماز جمعه ارتباط دهید، خاطرنشان کرد: 
می توان با برپایی میز خدمت دستگاه های اجرایی در نماز جمعه شهرستان ها، سطح مطالبه گری مردم را 
افزایش داد؛ از طرفی این مهم در جذب مردم به نماز جمعه و پاسخگو کردن مسئوالن نسبت به مطالبات 

مردمی، بسیار موثر است.

خبر

جامع  اجالس  در  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت 
مدیریت برتر توسعه کسب و کار موفق به کسب رتبه 
برتر و تندیس سه ستاره مدیریت توسعه کسب و کار 

شد.

شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
پاالیش نفت بندرعباس، در این همایش که در مرکز 
برگزار  سیما  و  صدا  سازمان  بین المللی  همایش های 
شرکت  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  توجه  با  شد، 

پاالیش نفت بندرعباس و موفقیتهای این شرکت در 
بین  استانداردهای  با  مطابق  نفتی  محصوالت  تولید 
در  محور  توسعه  پروژه های  اجرای  همچنین  و  المللی 
راستای تولید محصوالت جدید از جمله کک اسنفجی 

شرکت  مدیرعامل  نامور  دکتر هاشم  از  پروپیلن،  و 
پاالیش نفت بندرعباس با اهدای لوح و تندیس تجلیل 

شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس افتخارات 
اخیر  سالهای  در  شرکت  این  سوی  از  آمده  دست  به 
عنوان  کسب  جمله  از  اجرایی  اقدامات  به  توجه  با 
واحد نمونه ملی در جشنواره ملی امتنان از کارگران و 
واحدهای نمونه در سال 1400، دریافت باالترین سطح 
تندیس پالتین مسئولیت های اجتماعی کشور، کسب 
جایزه جهانی پروژه سبز از انجمن مدیریت سبز اروپا 
برای پروژه افزایش ظرفیت بنزین، کسب عنوان شرکت 
پیشرو و رتبه اول شاخص فروش در گروه فراورده های 
برتر  محصول  تندیس  و  برتر  شرکت   100 بین  از  نفتی 

کشور برای تولید اسیدکلریدریک گازی را برشمرد.
نفت  پاالیش  شرکت  افزود:  نامور  هاشم  دکتر  
بندرعباس در حال حاضر 1۸ درصد فرآورده های مورد 

تامین  دنیا  روز  استانداردهای  با  مطابق  را  کشور  نیاز 
می کند که با همت متخصصان این شرکت این رسالت 

بصورت شبانه روزی و مستمر در حال انجام است.
در  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  داشت:  بیان  وی 
راستای منویات مقام معظم رهبری و با تکیه بر دانش 
مهندسان داخلی یکی از پیچیده ترین و تخصصی ترین 
طرح های توسعه ای را برای ارتقای محصوالت سنگین 
با محوریت تولید کک اسفنجی در دست اجرا دارد که 
عالوه بر کک و فرآورده های با ارزش افزوده بیشتر، تولید 
صنایع  خوراک  عنوان  به  پروپیلن  و  نفتا  محصوالت 
شرکت  مدیرعامل  شد.  خواهد  موجب  را  پتروشیمی 
دستاوردهای  به  اشاره  با  بندرعباس  نفت  پاالیش 
ارتقای کیفیت محصوالت سنگین تصریح کرد:  پروژه 
کاهش میزان نفت کوره و استمرار تولید، تامین کک 
اسفنجی مورد نیاز صنایع آلومینیوم سازی کشور، قطع 
وابستگی به خارج از کشور، بومی سازی دانش فنی الزم 

که تا پیش از این تنها در اختیار آمریکا و فرانسه بود، 
جلوگیری از خروج ارز، بی اثر سازی تحریمها و حفاظت و 
صیانت از محیط زیست، حمایت از سازندگان داخلی و 

ایجاد اشتغال از نتایج اجرای این پروژه ملی است.
در این همایش که با حضور 5۲ گروه از صاحبان صنایع، 
فعاالن اقتصادی و اصناف کشور برگزار شد، محورهایی 
مدیریت  راهبردهای  موثرترین  تحلیل  و  ارائه  مانند 
تصمیمات  در  پذیری  تغییر  فرآیند  مداری،  مشتری 
استراتژیک و راهکارهای ارائه آن، تعریف الگوی جهانی 
و  نوین  مدیریت  ارتقاء،  راهکارهای  ارائه  و  مدیریت 
ضرورت توسعه فرآیند اطالعات و ارتباطات بررسی شد.

گفتنی است، دکتر سعید ناصحی مدیر کسب و کار و 
تولید پایدار شرکت پاالیش نفت بندرعباس، به نیابت 
نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل  نامور  دکتر هاشم  از 
یاد  تندیس  و  لوح  همایش،  در  حضور  با  بندرعباس 

شده را دریافت نمود.

موفقیت شرکت پاالیش نفت بندرعباس؛ در کسب رتبه اول و تندیس سه ستاره توسعه کسب و کار

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: 
نظام  افتخار  فــارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
ــران اســـت، رشـــد ایــن  ــ جــمــهــوری اســالمــی ای
معظم  مقام  خصوص  به  ما  همه  مجموعه 
به  امیدواریم  و  می کند  خوشحال  را  رهبری 
این  درخشان  دستاوردهای  خداوند  فضل 

مجموعه تداوم داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت 
ــارس، حــجــت االســالم  ــ نــفــت ســتــاره خلیج ف
شرکت  مدیرعامل  با  دیـــدار  در  زاده  عبادی 
کـــرد: مقام  بــیــان  فـــارس  نفت ســتــاره خلیج 
پاالیشگاه  ایــن  به  ویــژه  نگاه  رهبری  معظم 

دارنــد و فرموده اند نفت ستاره خلیج فارس 
بر  را نقش  نقشه دشمنان در تحریم بنزین 
آب کرد.حجت االسالم عبادی زاده خاطرنشان 
آالیــنــدگــی هــای  بــر  ــالوه  ــ ــرد: هــر صنعتی ع ــ ک
معیشت  بر  مستقیم  تأثیر  زیست محیطی، 
است  ایــن  مــا  توقع  و  دارد  منطقه  آن  ــردم  م
در  ــد  دارنـ کشور  بـــرای  را  آورده ای  کــه  صنایع 
ابتدا بخشی از مشکالت اشتغال آن استان 
را مرتفع کنند. وی افزود: در هرمزگان نیروی 
انسانی آموزش دیده وجود دارد و برای جذب 
با  نخبگان  جــذب  رویــکــرد  استان  صنایع  در 

اولویت نیروی بومی را باید مد نظر قرار داد.
از  افـــــــــزود:  زاده  ــادی  ــ ــب ــ ع ــالم  ــ ــت االس ــ ــج ــ ح
حمایت های شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
در رفع مشکالت مسجد جامع بندرعباس نیز 
تشکر می کنم و حمایت های الزم خود را برای 
ستاره  نفت  بیمارستان  ساخت  بــری  پیش 
خلیج فارس انجام خواهیم داد زیرا خیر آن به 

استان خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
نیز در این نشست با بیان نقش پاالیشگاه 
کشور  بنزین  تولید  در  ــارس  ف خلیج  ســتــاره 

ابراز کرد: با اجرای طرح افزایش ظرفیت چشم 
ستاره  پاالیشی  ظرفیت  اســت  ایــن  ما  انـــداز 
خلیج فارس را به 540 هزار بشکه برسانیم و 
این پاالیشگاه را در شمار 10 پاالیشگاه بزرگ 
کرد:  جهان قرار دهیم. جعفرپور خاطرنشان 
ستاره  پاالیشگاه  چهار  شیفت  انـــدازی  راه 
خلیج فارس را برنامه ریزی کرده ایم که در این 
راستا با اولویت نیروی بومی ماندگار با برگزاری 
آزمون تخصصی اقدام به جذب نیرو خواهیم 

کرد.
بیمارستان  تجهیز  و  ساخت  داد:  ادامــه  وی 

خواهیم  دنبال  را  فــارس  خلیج  ستاره  نفت 
کرد و در زمینه آموزش جوانان نیز با برگزاری 
دوره های آموزشی تخصصی فنی و حرفه ای و 
همکاری با مراکز دانشگاهی و دانش بنیان 
ارتـــقـــای ســطــح علمی هم  بـــرای جـــوانـــان در 

استانی هایمان در تالش هستیم.
وی در پــایــان نــیــز بــه اســتــقــرار حــســاب هــا و 
اشاره  هرمزگان  در  شرکت  مالیات  پرداخت 
و  مالیات  پــرداخــت  کـــرد:  خاطرنشان  و  کــرد 
حساب های شرکت نفت ستاره خلیج فارس 

 در استان هرمزگان متمرکز است.
ً
تماما

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس افتخار نظام است

« زندگی نامه مرحوم حاج علی مظفری از چهره های انقالبی شاخص استان هرمزگان  کتاب »شکوه مظفر
به قلم »احمد آخوندی« رونمایی شد.

 این مراسم  با حضور گسترده عالقه مندان و آحاد مختلف مردم و مسئوالن برگزار شد.
مذهبی،  و  اجتماعی  فعالیت های  به  ورود  هجرت،  خــانــواده،  شامل  فصل   7 در  مظفر  شکوه  کتاب 
 3۲7 در  و  دیگران  حدیث  در  و  پیروزی  از  پس  زنــدان،  و  دستگیری  انقالبی،  و  سیاسی  فعالیت های 
صفحه به قلم احمد آخوندی توسط انتشارات کوروش به چاپ رسیده است.سخنانی از حجت االسالم 
، حجت االسالم سیدهادی رفیعی علوی و  محمدعلی مهدوی راد، حجت االسالم سیدعلی قاضی عسکر

دیگر شخصیت ها در خصوص زنده یاد مظفری در این کتاب به رشته تحریر 
توابع  از  خورگو  بوندر  روستای  در  شمسی   133۲ سال  مــرداد   ۲5 متولد  مظفری  علی  اســت.  آمــده  در 

شهرستان بندرعباس به دنیا آمد و برای ادامه تحصیل به بندرعباس هجرت کرد.
پس از اخذ مدرک سیکل به دلیل نبود مقاطع باالتر تحصیلی، جذب بازار کار شد و در حین فعالیت های 
به  بود  هرمزگان  استان  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  زمینه های  در  افــراد  پرتالش ترین  از  اقتصادی 

گونه ای که به یکی از چهره های تاثیرگذار و ماندگار استان هرمزگان تبدیل شد.

با حضور مسئوالن صورت گرفت:

« در بندرعباس کتاب  »شکوه مظفر رونمایی از 
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی3
مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان :  همایش های طالیه داران تبلیغ محرم در سراسر هرمزگان برگزار می شود

داشت:  اظهار  خبرنگاران،  جمع  در  هرمزگان   اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
همایش های طالیه داران تبلیغ محرم الحرام 1444 و هفته پایانی ماه ذی الحجه 

در همه شهرستان های هرمزگان برگزار می شود.
راد اعالم کرد:  افزود: بهره گیری هر  به گزارش جام جم، حجت االسالم انصاری 
چه بیشتر از ظرفیت تبلیغی ماه محرم، فضاسازی و زمینه سازی تبلیغاتی برای 

ورود در این ماه، ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر میان تشکل های دینی و 
اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  است.  همایش  این  اهداف  از  تبلیغی  گروه های 
هرمزگان تصریح کرد: این همایش ها با حضور مبلغان، مسئوالن هیئت های 
مذهبی، مداحان هر شهرستان، امامان جمعه و سایر مسئوالن محلی برگزار 
می شود. حجت االسالم انصاری راد خاطرنشان کرد: در این همایش ها منشور 

تبلیغی محرم 1444 و نکات مورد نیاز هیئت های مذهبی مورد بحث و گفت وگو 
قرار خواهد گرفت.

و  جمعیت  سازی  فرهنگ  شبهات،  به  پاسخ  تبیین،  جهاد  تبیین  گفت:  وی 
فرزندآوری، عفاف و حجاب، تحلیل مباحث روز و... مورد نیاز در کنار عزاداری و 

سوگواری از برنامه های شاخص محرم امسال است.
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  هرمزگانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  هرمزگان

آب   حوزه  مصوبات  آبفا  مدیرعامل 
شهرستان رودان را تشریح کرد:

روســتــای   9 آب  مــشــکــل  ــع  رفـ
اعتبارات  با  رودان  شهرستان 

استانی

از  هرمزگان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
رودان  شهرستان  روستای   ۹ آب  مشکل  رفع 
خبر  امسال  پایان  تا  استانی  اعتبارات  تزریق  با 

داد.
همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  گزارش   به 
عبدالحمید  هرمزگان،  فاضالب  و  آب  شرکت 
که  استان  اداری  شورای  جلسه  در  پور  حمزه 
در شهرستان رودان به ریاست استاندار برگزار 
هرمزگان  استاندار  ویژه  حمایت  با  گفت:  شد، 
و به منظور تامین نیاز آبی جمعیت ۹ روستای 
گوران،  کم  خراجی،  سکل،  مغان،  سیاه  برزرد، 
میانچیالن، زیارت سید سلطان محمد، اسالم 
خیرآباد  مجتمع  پوشش  تحت  مناطق  و  آباد 
اعتبارات  از محل  ریال  رودان مبلغ ۸0 میلیارد 
استانی با هدف کمک به رفع مشکل آب مورد 

نیاز مردم این شهرستان اختصاص یافت.
پروژه ها  این  اجرایی  عملیات  افزود:   وی 
پیش تر آغاز شده که به دلیل کمبود اعتبار به 
مرحله بهره برداری نرسیده است و امیدواریم 
شورای  در  استانی  مصوب  اعتبارات  کمک  با 

اداری بتوانیم این پروژه ها را تکمیل کنیم.
این  از  بهره برداری  با   ، پور حمزه  گفته  به 
پروژه ها، آب مورد نیاز جمعیتی بالغ بر ۲۲ هزار 

نفر بهبود خواهد یافت.

شبانه  سرپناه  و  آسیب  کاهش  گــذری  مرکز  تنها 
مواد  کننده  مصرف  و  خطر  پر  رفتار  دارای  ــان  زن
بودجه  کمبود   دلیل  به  بندرعباس  شهر  مخدر 
قــرار  تعطیلی  آستانه  در  آیــنــده  در  اســت  ممکن 

بگیرد .
از ســـال ۹3 تــاســیــس و مــشــغــول به  ایـــن مــرکــز 
فعالیت و خدمات رسانی به صورت کامال  رایگان  

برای این قشر است.
سمیرا محمدی مؤسس و مدیر  این مرکز   با بیان 
از ساعت 1۲ ظهر لغایت  کار مرکز  این که ساعت 
۸صبح روز بعد بوده و دارای  ۲50پرونده فعال  زن 
نیازمند است افــزود: بدون کمک هیچ ارگانی جز 
سازمان بهزیستی تا کنون  توانسته ایم  در طول  
شبانه روز  به 100تا 150نفر مراجعه کننده  و شبها 
 30  نفر خانم و همچنین فرزندان 

ً
نیز برای  حدودا

آنها به صورت کف خواب، محیط امن فراهم کنیم.
خانم محمدی در ادامـــه بــا اشـــاره بــه ایــن کــه  در 
مجموعه  این  مکان  تهیه  سالها  این  همه  طول 
به صورت رهن و اجاره و همچنین تجهیز و تعمیر 
و بازسازی مکان به عهده خود شخص مدیریت 
بوده است اعالم کرد: سازمان بهزیستی سرانه ای 
بــه صـــورت یــارانــه ی نــفــر روز بــابــت خــدمــات به 
مددجویان این مرکز به صورت سالیانه پرداخت 
می کند که با توجه به تورم روزافزون اخیر در آینده  

جوابگوی نیاز های اداره مجموعه نمی باشد.
وی اظهار کرد: متاسفانه امسال  برای ادامه تمدید 
قرار داد با مشکل کمبود بودجه رو به رو شدیم و 
بخش زیادی از اعتبار امسال که برای اداره ماهانه 
اعتباری  و  رهــن مکان هزینه شد  بــرای  بــود  مرکز 

برای هزینه کرد تا پایان سال باقی نمانده است.
اغلب منازل  کــه  ایــن  بــه  توجه  بــا  داد:  ادامـــه  وی 
غیر  و  فرسوده  بافت  دارای  غفاری  اهلل  آیت  کوی 
استاندارد است   پیدا کردن محل اسکان جدید  

هم غیر ممکن وهم  هزینه برداراست.  
وی گفت: در این مرکز پرسنل شامل  : مددکار، 
روانــشــنــاس، آشــپــز، خــدمــه، مــدیــر فــنــی، دو نفر 
شیفت شب  و دو نفر تیم سیار برای گشت زنی 
در پاتوق ها مشغول به فعالیت هستند که حقوق 
پرداخت  موسسه  توسط   نیز  ــراد  اف ایــن  بیمه  و 

می شود که در این بخش نیز دچار کمبود اعتبار 
هستیم .

وی  در ادامه سخنان خود از  مسئوالن  ارگان های 
خیران  و  دولتی  غیر  سازمان های  و  مرتبط  دولتی 
عــزیــز خــواســت  کــه بــا کمک ها و هــمــراهــی خود 
قرار  مجموعه  ایــن  کنار   در  مستمر  و  صمیمانه 
بگیرند، چرا که سالمت زنان جامعه سالمت کل 

کشور را در بر دارد.   
ــا بــیــان ایــن کــه مسئوالن  مــؤســس ایـــن مــرکــز  ب
مربوطه مانند شهرداری شورای شهر کمیسیون 
امور بانوان می توانند با معرفی این مرکز به بانک ها 
بــرای اختصاص  تسهیالت کم بهره  و همچنین 
رایگان کردن هزینه آب  و برق  توسط سازمان های 
بسیار  کمک های  مالیاتی،  بخشودگی  و  مربوطه 

مــوثــری  بـــه   تنها مــرکــز گـــذری کــاهــش آســیــب و 
سرپناه شبانه زنان متجاهر  با رفتار های پر خطر  و 

مصرف کننده مواد مخدر داشته باشند.
الزم به ذکر است کمیسیون امور بانوان قرار است 
کولر  مانند  تجهیزات  برخی  خرید  جهت  اعتباری 
بدهد  قــرار  بهزیستی  اختیار  در   ... و  تلویزیون  و 
امر خیر   این  برا مشارکت در  کمیسیون  آن  از  که 

سپاسگذاریم.
وی با اشــاره به این که  در این مرکز گــروه هدف 
شامل  همه ی زنان آسیب پذیر و مصرف کننده 
کننده، همسران  مــواد، همسران مــردان مصرف 
آی وی   مــردان زندانی و محکوم، زنان مبتال به اچ 
است و از  خدمات رایگان بهره مند می شوند ادامه 
داد: همچنین  در این مرکز مشاوره ی روانشناسی  

رویکرد  آمـــوزش  آوی،  اچ  تست  رپید  آزمــایــش  و 
نوین اچ ای وی، بیماری های هپاتیت  بی و سی  و 
آموزش پیشگیری از بیماریهای مقاربتی و ...  بطور 
مداوم و  رایگان انجام میشود که در  صورت نیاز به 

مراکز بهداشتی ارجاع  و درمان می شوند.
از  درمان،  ارائــه خدمات مددکاری اعم  وی گفت: 
آزمایشات، تهیه دارو، ویزیت پزشک   تهیه عینک، 
دفترچه  و  ملی   کـــارت  گرفتن  بــــارداری،  مراقبت 
سالمت بیمه، و...  برای همه زنان مراجعه کننده  

به این مرکز انجام می شود.
ایــن مرکز سه وعــده غــذای گرم،  کــرد؛   وی اظهار 
برای خواب  امن  و مکانی  لباس  تهیه  استحمام، 
همانطور  همچنین  می کند  فــراهــم  مــددجــویــان 
که ذکر شد آموزش و مشاوره دوره ای مستمر با 

رفتارهای  ترک  برای  ترغیب  و  انگیزه  ایجاد  هدف 
پرخطر و مصرف مواد برای زنان کارتن خواب و بی 
خانمان توسط روانشناس به صورت کامال رایگان 
انجام می شود. شناسایی پاتوق های مصرف مواد 
رفتارهای  با  تیمی  خانه های  اعتماد  جلب  مخدر، 
و  آسیب  کاهش  بسته های  توزیع  بــرای  پرخطر  
از دیگر خدمات  نیز  ایدز و هپاتیت  از  پیشگیری 
این مرکز برای زنان کارتن خواب و مصرف کننده 

مواد مخدر است.
نوشت  تهیه  همچنین  محمدی  خانم  گفته  به 
فرزندان  برای  پوشاک   شیرخشک،  لباس،   ، افــزار
پاتوق های  در  مادرانشان   همراه  به  که  زنان  این 
تهیه  مــرکــز  ایـــن  تــوســط  ــواد هستند  مــ مــصــرف 

می شود.

بی  گــان  کنند  مراجعه  اغلب  که  ایــن  بیان  با  وی 
خانمان هستند افزود: نیمی از مراجعه کنند گان 
بومی  هستند و مابقی آنان از استانهای هم جوار 
هرمزگان میباشند که در نیمه دوم سال به تعداد 

آنان افزوده می شود.
مؤسس و مدیر  تنها مرکز گذری کاهش آسیب 
و سرپناه شبانه زنان  در ادامه از کمبود وسایلی  
مانند  جارو برقی، لباسشویی و اقالم ضروری مانند  
و  شوینده  مواد  پوشاک،  خوراکی،  و  غذایی  مواد 
بهداشتی، تشک،  بالش، ملحفه، پتو،  و...در این 
مرکز خبر داد و افزود :آماده ی دریافت کمکهای 

مردمی و خیرین محترم و مسؤالن هستیم.
بخش های  رنــگ  کــم  همکاری  بــه  همچنین  وی 
دولتی  مــراکــز  و  دولــتــی  بیمارستان های  بستری 
کــارتــن خــواب  زنــان  پــذیــرش  بــرای  دندانپزشکی  
مثل  پاراکلینیک   اقــدامــات  درمــانــی،  ،هزینه های 
سونوگرافی، آندوسکوپی، ماموگرافی، پاپ اسمیر   
خواستار  مربوطه  مراکز  :از  گفت  و  کرد  اشاره  و.... 

همکاری بیشتر با این مرکز شد.
وی در پایان سخنان خود گفت: باتوجه به شرایط 
که  از قشر  جامعه هدف  فعلی مرکز و نگهداری 
تعطیلی  صــورت  در  هستند  خــاص  شرایط  دارای 
خواهد  را  جامعه  گریبان  ناپذیری  جبران  تبعات 
از  بــســیــاری  مـــدت  ان در دراز  ــو  ــارس اث کــه  گــرفــت 

معضالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان این که  از آنجایی که  مساله خانواده 
بــرخــوردار  ای  ویـــژه  اهمیت  از  اجــتــمــاع   در  زن  و 
این  کم اهمیت جلوه دادن  که در صــورت  است 
موضوع در آینده ای نه چندان دور شاهد تبعات 
دارای  شهرهای  سطح  در  مراکزی  چنین  تعطیلی 

آسیب های اجتماعی خواهیم بود.

راستای  گفت: در  بندرعباس  معاون خدمات شهری شهرداری 
ارتقاء خدمات رسانی در بازار مرکز شهر به دنبال ایجاد مدیریت 
واحد هستیم و بزودی مدیریت بازارهای مرکز شهر به سازمان 

ساماندهی مشاغل شهری واگذار می گردد.
و  شهری  خدمات  معاون  کــنــاری،  عزیزاله  جــام جــم،  گــزارش  به 
احمد مالیی نسب رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری بندرعباس در مجمع عمومی اصناف مرکز استان که 
بود  شده  برگزار  شهروندان  به  بهتر  رسانی  خدمت  راستای  در 
اتحاد و همکاری  انسجام،  بر ضرورت تعامالت،  و  حاضر شدند 
و  اصــنــاف  و  شهری  مدیریت  مجموعه  بین  جانبه  دو  بیشتر 

بازاریان تأکید داشتند.
عزیزاله کناری در این جلسه با بیان این که رونق بازار و تقویت 
از اولویت های مدیریت  آسیب پذیر یکی  معیشت شهروندان 
شهری است، اظهار داشت: ساماندهی دستفروشان با نگاه به 
از  آنها و حمایت  تقویت وضعیت معیشت و استمرار اشتغال 

بازاریان و اصناف در راستای رونق بیشتر صورت می پذیرد.
بــازارهــا  گــفــت:  مــعــاون خــدمــات شــهــری شــهــرداری بندرعباس 
در  اصناف  همکاری  و  می شوند  محسوب  شهر  هر  از  نمادی 
به  مــی تــوانــد  را  شهر  چــهــره  شــهــری،  منظر  بهبود  و  زیــبــاســازی 

بهترین شکل تغییر دهد و شهری بانشاط ایجاد نماید.
محل های  و  رو  پیاده  کــرد:  عنوان  ادامــه  در  مسئول  مقام  این 
عبور جلوی مغازه ها مسیر عمومی مردم می باشد نه اختصاصی 
فرد یا افراد خاص، و سد معبر توسط برخی افراد قابل پذیرش 

اقدام  رفع موضوع  برای  اتحادیه  نیست و ضرورت دارد روسای 
کنند.

ــاره بــه تــداخــل ســاعــت فعالیت دســتــفــروشــان با  کــنــاری بــا اشـ
تعطیلی  از  بعد  باید  دستفروشان  کــرد:  بیان  ــازار  ب کــار  ساعت 
با  کــار معین و چــارچــوب مشخص و موقت  با یک ســاز و  ــازار  ب
اصناف  چارچوب  در  فعالیت  ادامه  جهت  توانمندسازی  هدف 
آنها ایجاد نشود. با توجه به  فعالیت کنند و حق مالکیت برای 
از اتباع داخلی و با  ماهیت دستفروشی که فقط جهت حمایت 
هدف توانمندی سازی آنها می باشد بنابراین اتباع خارجی اجازه 
فعالیت در حوزه دستفروشی ندارند و اگر فردی قصد فعالیت 

در بازار دارد باید در چارچوب اصناف فعالیت نماید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وجود 4۲ اتحادیه و ۲۲ هزار واحد 
آنها  صنفی در استان ظرفیت بزرگی است که با جلب مشارکت 
می توان گا مهای بزرگی در جهت توسعه و نشاط شهری و رونق 

کسب و کار برداشت.

 معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس:

رونق بازار و تقویت معیشت شهروندان آسیب پذیر از اولویت های مدیریت شهری است
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پیام سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان؛

 نیروی انسانی ماهر  تکیه گاه مطمئن برای شکوفایی کشور است
و  فنـــی  آمـــوزش  کل  اداره  سرپرســـت   
ایـــن  در  هرمـــزگان   اســـتان  حرفـــه ای 

: اســـت  آورده  پیـــام 
توانمنـــد  و  ماهـــر  انســـانی  نیـــروی 
گاه  تکیـــه  مطمئن تریـــن  و  پایدارتریـــن 
رونـــق و شـــکوفایی یـــک کشـــور اســـت 
و نقـــش آموزش هـــای فنـــی و حرفـــه ای 
بـــه عنـــوان یـــک اولویـــت بســـیار مهـــم 
در تربیـــت نیـــروی انســـانی متخصـــص 
راهـــکاری  همچنیـــن  و  کارآفریـــن  و 

و  فناورانـــه  مشـــاغل  ایجـــاد  در  موثـــر 
مهـــارت افزایـــی شـــاغلین بـــرای پایـــداری 
و توســـعه اشـــتغال موجـــود و انطبـــاق 
توانمندیهـــای افـــراد بـــا نیازهـــای جدیـــد 
ـــذا  ـــد. ل ـــن می باش ـــاوری نوی ـــازار کار و فن ب
از جانـــب مقـــام معظـــم  کـــه  در ســـالی 
رهبـــری )مدظلـــه العالـــی( بـــه نـــام ســـال 
اشـــتغال  و  بنیـــان  دانـــش   ، تولیـــد   «
آفریـــن « نامگـــذاری شـــده اســـت ؛ امیـــد 
متعـــال  خداونـــد  بـــه  تـــوکل  بـــا  اســـت 

بـــه  چالش هـــا  تبدیـــل  و  شناســـایی   ،
توســـعه  راهکارهـــای  و  فرصت هـــا 
مهـــارت آمـــوزی و اشـــتغال و در مســـیر 
تحقـــق اســـناد باالدســـتی بـــا بهـــره منـــدی 
از سیاســـت ها و راهبرد هـــای تاثیرگـــذار 
و  فنـــی  آمـــوزش  ســـازمان  ریاســـت 
ارجمنـــد  همـــکاران  و  کشـــور  حرفـــه ای 
گام هـــای  ســـازمان،  ســـتادی  حـــوزه 
ســـازی  کیفـــی  و  توســـعه  در  موثـــری 
بخش هـــای  در  مهارتـــی  آموزش هـــای 

رابطـــه  ایجـــاد  و  خصوصـــی  و  دولتـــی 
آموزش هـــای  بیـــن  اثربخـــش  تعاملـــی 
مهارتـــی و نیـــاز بـــازار کار بـــه منظـــور ارائـــه 
خدمـــات مطلـــوب تـــر بـــه مـــردم شـــریف 

اســـت. گرفتـــه  اســـتان صـــورت 
اینجانـــب ، ضمـــن تبریـــک هفتـــه ملـــی 
ملـــی  روز  مردادمـــاه  ششـــم  و  مهـــارت 
آموزش هـــای فنـــی  کارآفرینـــی و ترویـــج 
و حرفـــه ای ، از زحمـــات تمامـــی تـــالش 
گـــران عرصـــه مهـــارت آمـــوزی ، روســـای 

ــرکای  ــی ، شـ ــتگاه های اجرایـ ــرم دسـ محتـ
محتـــرم  همـــکاران   ، آموزشـــی  محتـــرم 
حرفـــه  ای،  و  فنـــی  آزاد  آموزشـــگاه های 
و  کارشناســـان   ، گرانقـــدر مربیـــان 
همـــکاران گرامـــی تشـــکر و سپاســـگزاری 
نمـــوده و از درگاه ایـــزد منـــان موفقیـــت 
مســـالت  را  همـــگان  بهـــروزی   و 

می نمایم.
کل  اداره  پرســـت  سر  - علیـــزاده  رضـــا 

هرمـــزگان حرفـــه ای  و  فنـــی  آمـــوزش 

خبر
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که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری
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حافظ

دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: با تالش و پیگیری های 
دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و اتحادیه 
نیرو  تاسیسات  احــداث  تفاهمنامه  هرمزگان،  استان  آبزیان 
هرمزگان  در  میگو  پــرورش  سایت   ۶ برق  تامین  برای  رسانی 

اجرایی می شود.
رابــطــه اظهار  ایــن  گـــزارش جــام جــم، دکتر پیام رضــایــی در  بــه 
داشت: در شصت و دومین نشست شورای گفتگو دولت و 
بخش خصوصی با مبحث برق رسانی به سایت های پرورش 
آن  دنبال  به  و  گرفته  صــورت  بررسی های  و  استان  در  میگو 
بخش های  حضور  با  متعدد  تخصصی  نشست های  برگزاری 
ذی ربط، تفاهمنامه برق رسانی به ۶ سایت پرورش میگو در 

استان تصویب و اجرایی می شود.
وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه برق رسانی به سایت های 
محل  از  تومان  میلیارد   1000 بر  بالغ  اعتباری  با  میگو  پــرورش 
سفر ریاست جمهوری  با اولویت بندی در فاز اول  سایت های 
پرورش میگو سایه خوش، کولغان، خورنمکی، حسن لنگی، 
ع صورت  مــزار نقاشه و مشارکت 50 درصــدی  و  مجاور مقام 
می پذیرد که دستاورد بسیار بزرگی برای بخش آبزیان استان 
آبزیان  اتحادیه  داشــت:  اظهار  رابطه  ایــن  در  رضایی  اســت. 
استان هرمزگان برای حمایت از تولید کنندگان پرورش میگو 
نشست های  برگزاری  همچنین  و  کارشناسانه  بررسی های  با 
متعدد کارشناسی شورای گفتگو در این خصوص توانستند 
با یک کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق ازطریق شورای گفتگو 
دولت و بخش خصوصی دستاورد بسیار خوبی برای بخش 

آبزیان استان رقم بزنند.
گفتگو  شــورای  کــرد:  تصریح  هرمزگان  بازرگانی  اتــاق  کل  دبیر 
دولت و بخش خصوصی ظرفیت بسیار خوبی برای مانع زدایی 

خوشبختانه  و  اســت   استان  تولید  بخش  مشکالت  رفــع  و 
استاندار هرمزگان نیز در این مسیر تعامل و همکاری بسیار 

خوبی با بخش خصوصی داشته اند.
وی بیان داشت: بر اساس این تفاهمنامه تا پایان این پروژه 
شرکت  و  ای  منطقه  بــرق  شرکت  شیالت،  اداره  همکاری  با 
هکتار  هزار   15 بر  بالغ  اعتباری  با  هرمزگان  استان  برق  توزیع 
شاهد  آینده  در  که  شد  خواهد  رسانی  برق  استان  ع  مــزار از 

تحوالت بسیار خوبی در بخش آبزیان استان خواهیم بود.
دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان از تعامل و همراهی 
استاندار هرمزگان با بخش خصوصی و تالش جهادگونه برای 

رفع موانع تولید در استان هرمزگان قدردانی به عمل آورد.

ایـن  زیرسـاخت های  ارتقـا  از  فـارس  خلیـج  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  آی سـی تی  مدیـر 
منطقـه عظیـم اقتصـادی در راسـتای ارائـه خدمـات فنـاوری اطالعـات بـه ذی نفعـان خبـر 

داد.
ملـی  روز  آسـتانه   در  فـارس،  خلیـج  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
فنـاوری اطالعـات گفت وگویـی را بـا »محمـد کوهسـتانی« مدیـر آی سـی تی منطقـه ویـژه 
، بیان داشـت:  اقتصـادی خلیـج فـارس ترتیـب دادیـم و وی ضمـن گرامیداشـت ایـن روز
مـا در منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیج فارس زیرسـاخت شـبکه را بر اسـاس اسـتاندارهای 
بین المللـی تعریـف و بـا تطبیـق شـرایط بـا اسـتانداردها نواقص موجـود را برطرف کردیم.

وی بـا بیـان این کـه سـازمان های همچـون افتـا نیـز پـس از انجـام ممیزی تطبیـق منطقه 
ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس را بـا اسـتاندارها تائیـد کرده انـد، اظهار داشـت: بـا این حال 
تفکـر حاکـم بـر یـک مجموعـه در توسـعه آی تـی بسـیار مهـم اسـت و در واقـع بـا تغییـر 
در  اقتصـادی  عظیـم  منطقـه  ایـن  در  خوبـی  بسـیاری  اتفاقـات  ارشـد،  مدیـران  نگـرش 
حـوزه آی تـی بـه وقـوع پیوسـت چراکـه تفکـر سیسـتمی و فناورانـه ایشـان زمینـه  را بـرای 

گسـترش فعالیت هـا همـوار کـرد.
مدیـر آی سـی تی منطقـه ویـژه  اقتصـادی خلیـج فـارس یکـی از مهم تریـن اقدامـات ایـن 
راسـتای  در  افـزود:  و  کـرد  عنـوان  اتوماسـیون  بـا  سـامانه ها  یکپارچـه سـازی  را  بخـش 
تسـهیل امـور کاربـران اتوماسـیون را یکپارچه سـازی کردیـم تـا اکثـر امـور در حوزه هـای 
بازرگانـی و منابـع انسـانی از ایـن طریـق انجـام پذیـرد. وی یکـی دیگـر از اقدامـات مهـم 
را ایجـاد سـامانه صـدور مجـوز فعالیـت خوانـد و تشـریح کـرد: ایـن سـامانه، سـامانه ای 

اسـت کـه مجـوزی همچـون جـواز کسـب اصنـاف را در منطقـه ویـژه بـرای پیمانـکاران 
و سـرمایه گذاران مسـتقر صـادر می کنـد، در ضمـن سـامانه ای نیـز طراحـی کرده ایـم کـه 
تـا حجـم وسـیع  را رصـد و مدیریـت می کنـد  امـور گمرکـی قطعـات و تجهیـزات وارداتـی 

تعهـدات منطقـه ویـژه خلیـج فـارس بـه گمـرک سـاماندهی شـود.
در  و  تحول آفریـن  حرکتـی  را  امـور  شـدن  الکترونیکـی  سـمت  بـه  حرکـت  کوهسـتانی 
راسـتای افزایش راندمان سیسـتم دانسـت و گفت: به عنوان مثال سـامانه  درخواسـت 
کاال طبـق برآوردهـای مـا باعـث صرفه جویـی 11 هـزار بـرگ کاغـذ آ 4 و قریـب بـه چهـار هـزار 

لیتـر بنزیـن در سـال شـده و روزانـه ۶ سـاعت کار کارشناسـی را کاهـش داده اسـت.
کامـًا  نیـز  را  کشـتی  بارگیـری  و  فرآینـد تخلیـه  گذشـته  یـک سـال  بیـان داشـت: در  وی 

شـود. تسـریع  و  شـفاف تر  فرآینـد  تـا  کرده ایـم  مکانیـزه 
مدیـر آی سـی تی منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس جـذب سـرمایه گذار را اصلی تریـن 
وظیفه مدیران این منطقه عظیم اقتصادی خواند و بیان کرد: در همین راستا سامانه 
درخواسـت سـرمایه گذاری را در سـال گذشـته راه اندازی کردیم تا سـرمایه گذاران داخلی 
و خارجـی بـدون نیـاز بـه مراجعـه حضـوری و گیرکـردن در بروکراسـی اداری امـور خـود را 
فـارس  خلیـج  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  در  تولیـد  رونـق  افزایـش  شـاهد  و  ببرنـد  پیـش 
باشـیم. وی در ادامـه پرمخاطب تریـن سـامانه منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس را 
سـامانه اشـتغال ذکـر کـرد و گفـت: در ماه هـای گذشـته سـامانه اشـتغال نیـز بـه واحـد 
فعالیـت  ادامـه  و  آغـاز  بـرای  سـرمایه گذاران  نیازهـای  تمامـی  و  شـد  داده  تحویـل  کار 

اقتصـادی نیـز بـه صـورت سیسـتمی درآمـد. 
 گفـت: سـرمایه گذاران بـرای حضـور در منطقـه ویـژه، عـالوه بـر زیرسـاخت های آب، بـرق 
، زیرسـاخت های آی سـی تی را نیـز نیـاز دارنـد و ایـن موضـوع فاکتـوری تعیین کننـده  و گاز
بـرای حضـور آن هاسـت. مدیـر آی سـی تی منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس تشـریح 
تأمیـن  کامـل  به صـورت  جنوبـی  سـایت  نـوری  فیبـر  و  آی سـی تی  زیرسـاخت های  کـرد: 

شـده و زیرسـاخت های سـایت شـمالی نیـز در شـرف تکمیـل اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا ایجـاد مرکـز مخابـرات اختصاصـی در منطقـه ویـژه و تحویـل ایـن 
مرکـز بـه مخابـرات اسـتان هرمـزگان، تمامـی خدمـات موردنیاز را بـه سـرمایه گذاران ارائه 

می  کنیم. 
کوهسـتانی یکـی از اقدامـات بخـش آی تـی در حـوزه ترابـری را نیـز تشـریح کـرد و گفـت: 
وسـایل نقلیـه سـنگین را نیـز مجهـز بـه سیسـتم ردیـاب GPS کرده ایـم تـا موقعیـت و 

وضعیـت کاری ایـن وسـایل در هـر لحظـه قابلیـت رصـد داشـته باشـد.
و  واگـن  بارگیـری  و  تخلیـه  سـامانه  مدیریتـی،  داشـبورد  داشـت:  بیـان  پایـان  در  وی 
امسـال  نیـز  ایمنـی  مجوزهـای  صـدور  سـامانه  و  داخلـی  خدمـات  درخواسـت  سـامانه 

شـد. خواهـد  اجرایـی 

مدیر آی سی تی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس خبر داد:

یرساخت های آی سی تی در راستای تسهیل امور سرمایه گذاران با تالش ها و  پیگیری های دبیرخانه شورای گفتگو دولت  ارتقا ز

و بخش خصوصی و اتحادیه آبزیان استان محقق شد:

تفاهمنامه احداث تامین برق
 برای 6 سایت پرورش در هرمزگان

SMARTcity
اسمارت سیتی

09395665606
09395661033
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در جلسه ای که 
در راستای طرح دارویار و با عنوان کمیته منطقی تجویز 
برنامه های  از  یکی  ــار  دارویـ طــرح  گفت:  شد  برگزار  دارو 
ارزشمند نظام است که در جهت جلوگیری از قاچاق دارو 
و تامین منافع بیماران بدون افزایش قیمت برنامه ریزی 

شده است.
به گزارش جام جم، دکتر حسین فرشیدی در این جلسه 
گفت:  بحث دارو کمتر از آنچه برای آرد و روغن انجام شد 
نیست، داروی کاالی مهم و حیاتی است که قیمت آن 
از  فراوانی دارد. پیش  آن اهمیت  بــودن  و در دسترس 
اجرای طرح دارویار تخصیص ارز دولتی به دارو و تفاوت 
آزاد باعث سوء استفاده محتکران و  آن با بــازار  قیمت 
قاچاقچیان شده بود که به همین خاطر عالوه بر افزایش 
قیمت ها کمبود برخی از اقالم دارویــی را شاهد بودیم. 
امــروز با اصــالح طرح سیاست ارزی دارو  و اجــرای طرح 
دارویار جلوی این مشکل گرفته می شود و در واقع یارانه 

دارو به بیماران تعلق می گیرید.
ــده ای به  دکــتــر حسین فــرشــیــدی بــا عــنــوان ایــن کــه عــ
طرح  این  نمایی  سیاه  در  سعی  شخصی  منافع  جهت 
دارند گفت:  در این طرح علی رغم افزایش قیمت دارو 
پزشک  نسخه  با  که  بیماران  پرداختی  عنوان  هیچ  به 
به داروخانه ها مراجعه می کنند افزایش نخواهد یافت 
از مــوارد کاهش خواهد یافت، چــرا که  پــاره ای  بلکه در 
این افزایش قیمت ها توسط بیمه ها جبران می شود نه 

بیماران.
همچنین در این طرح تمامی دهک های تحت پوشش 
بیمه قــرار خواهند گرفت و افــراد نگرانی از جهت بیمه 
بدون  داروی  قلم  طــرح  11۹  ایــن  در   . داشــت  نخواهند 
مسکن ها  برخی  ســرمــاخــوردگــی  داروی  مانند  نسخه 
داروهای ضد حساسیت تحت پوشش بیمه قرار گرفته 
است و کمافی سابق با قیمت قبلی به بیماران تحویل 
ادامــه در خصوص  میشود. دکتر حسین فرشیدی در 
طرح دارویار گفت:  در این طرح تمامی دهک های جامعه 
میتوانند با بهره مندی از بیمه و با نسخه پزشک دارو را 
با قیمت  دولتی دریافت نمایند و خبر خوب در این طرح 
آن است که تمامی افرادی که پیش از این بیمه نداشتند 
ایرانیان قرار می گیرند به  تحت پوشش بیمه سالمت 
این صورت که سه دهک اول جامعه به صورت خودکار 
ــه شــایــد خــودشــان بــدانــنــد تحت پوشش  بـــدون آن کـ
بیمه سالمت قرار می گیرند سایر افراد نیز با مراجعه به 
سایت بیمه سالمت ایرانیان یا دفاتر پیشخوان دولتی 
انجام دهند رئیس دانشگاه  را  می توانند ثبت نام خود 
علوم پزشکی در خصوص مــزایــای اجــرای طــرح دارویــار 
گفت:از جمله مزیت های این طرح می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:

- توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران 
- بهره مندی همه دهک های درآمدی از یارانه دارو

ــواردی  م در  و  بیماران  جیب  از  پــرداخــت  تغییر  عــدم   -
کاهش آن

- اجرای بیمه همگانی سالمت برای افراد فاقد بیمه
- برقراری پوشش بیمه ای برای داروهایی که پیش از این 

تحت شمول حمایت های بیمه ای نبوده اند
و   تجویز  شدن  منطقی  دارویــی،  کمبودهای  کاهش   -

مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی  
- کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو

- حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماری های مزمن و 
صعب العالج

 وی در پاسخ به این که وضعیت پرداخت از جیب مردم 
پس از اجرای این طرح چگونه خواهد بود گفت: پرداخت 
از جیب مردم  در گروه های دارویی مختلف پس از اجرای 
این طرح برای داروهایی که در حال حاضر تحت پوشش 
بیمه هستند بدون تغییر بوده و در برخی اقالم کاهشی 
خواهد بــود و بــرای داروهــایــی که در حــال حاضر تحت 
داروهــا  ایــن  از  قلم  ــرای  3۶۶  ب نیستند  بیمه  پوشش 
پوشش بیمه ای به گونه ای تعیین شد که مبلغ پرداختی 
بیماران برای تهیه این داروها پس از اجرای طرح نسبت 
به قبل از اجرای آن ثابت باشد. در صورت لزوم بیمه ها 
این آمادگی را دارند تا اقالم بیشتری را به این فهرست 

اضافه کنند.
رئیس دانشگاه در خصوص داروهایی که تهیه آن نیاز 
به نسخه پزشک ندارد)OTC( گفت : این داروها افزایش 
قیمتی نخواهند داشت و با توجه به این که تعداد زیادی 
از ایــن داروهـــا استفاده  از هموطنان به صــورت روزانـــه 
می کنند ؛  حسب دستور ریاست محترم جمهور، تعداد 
1۲0 قلم از این داروهــا که تواتر مصرف بیش تری دارند، 
تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. بنابراین پرداخت 
از جیب مردم برای این داروها اگر در مسیر بیمه ای تهیه 
شوند، کاهش می یابد و در خصوص  داروهای گیاهی و 
افزایش  محصوالت   از  بخش  این  غذایی،  مکمل های 
قیمتی را تجربه نخواهند کرد. با توجه به سیاست های 
محصوالت  ایــن  قیمت  بیماران،  از  حمایت  در  دولــت 
مجددا مورد بررسی قرار گرفته و تا حد امکان قیمت ها 
پزشکی  علوم  دانــشــگــاه  رئیس  شــد.  خــواهــد  تعدیل 
هرمزگان در ادامــه گفت : در راستای اجــرای این طرح از 
طرف وزارت بهداشت و درمان بدهی بیمارستان ها به 
شرکت های دارویــی متقبل گردیده که کمک ارزنــده در 
جهت کم شدن بار مالی و بدهی بیمارستان ها ست که 

در خور قدردانی است.
دکتر فرشیدی  با عنوان این که متاسفانه سرانه مصرف 
بسیار  نــان  و  بــرق  مصرف  ســرانــه  مانند  ــران  ایـ در  دارو 

باالتر از نرم جامعه است خاطر نشان کرد بخش عمده 
انجمن  و  پزشکی  نظام  مسئوالن،   دست  مساله  این 

داروسازی است که باید اصالح شود.
رئــیــس دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی هــرمــزگــان سیستم 
الکتریکی کردن نسخه های پزشکی را  یکی از اقدامات 
ارزشمند و مهم برشمرد که در اکثر مناطق استان انجام 
فرشیدی  برسد.  اتمام  به  سریعتر  هرچه  باید  و  شــده 
باعث  نسخه ها  ــردن  کـ الکترونیکی  سیستم  گــفــت: 
می شود که  به صــورت اصولی پایش شود چه بخشی 
از داروهــا کجا و چگونه مصرف میشود،  بررسی این که 
آیا داروی تجویز شده  توسط بیماران مصرف می شود 
از نکات ارزشمند  یا این که نصفه و نیمه رها می شود 
و قابل تامل در اجرای این سیستم است. فرشیدی با 
بیان این که  مردم،  پزشکان و داروخانه سه بخش مهم 
و درگیر با این مساله می باشند گفت: وزارت بهداشت 
انجمن نظام پزشکی و انجمن داروسازان باید این مقوله 
را به نحوی مدیریت کنند که دارو به میزان درست و کافی 
و بدون تحمل بار سنگین توسط مردم تهیه شود. وی 
غذا  معاون  فر  فرشید  دکتر  زحمات  از  قدردانی  ضمن 
آوری اطالعات  و دارو و همکارانشان در خصوص جمع 
، پایش و بررسی نسخ پزشکان استان متذکر شد که 
پزشکان  یــاری  نیازمند  دارو  منطقی  تجویز  راستای  در 
و مــردم هستیم که داروهـــا را با دیــد و نگرش علمی و 
عالئم بیمار تجویز نمایند و بیماران از مصرف خودسرانه 
دارو خــودداری کنند و یا اسرار به دریافت داروی اضافی 
نداشته باشند چرا که قطعا تشخیص درســت،  تجویز 
به  که  صورتی  در  دارو  کــردن  مصرف  درســت  و  منطقی 
یک نگرش اجتماعی برسد دستاوردهای ارزشمندی در 

سرانه مصرف دارو است.
دانشگاه  رئیس  حضور  با  دارو  منطقی  تجویز  کمیته 
مدیرکل  اجتماعی،  تامین  درمــان  مدیر  پزشکی،  علوم 
بیمه سالمت استان، معاون غذا و دارو، مدیران شبکه، 
روئسای بیمارستان ها و جمعی از مدیران و مسئوالن در 

سالن معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

ح دارویار یکی از برنامه های ارزشمند نظام    طر
 در راستای حفظ منافع بیماران است 


