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استاندار تاکید کرد:

ضرورت برنامهریزی برای کنترل قیمتها در هرمزگان
شهرداربندرعباس:

سرپرستاداره آموزشفنیوحرفهایاستان:

با حضور وزیر نفت صورت گرفت:

امیدواریم با تاسی از قرآن
کریم در راستای رضایت
خداوند حرکت کنیم

توسعه مهارت آموزی و
ایجاد اشتغال با حمایت
خیران شتاب میگیرد

رونمایی از اسناد تکمیل
زنجیره ارزش نفت کوره
در پاالیشگاه بندرعباس

آرامآرام در حال بیرونرفتن از در خروجی
قرن هستیم؛ قرنی که به لحاظ بازه زمانی،
مثل همه قــرون گذشته ،صد ســال بیشتر را در بر
نگرفته ،اما آنقــدر سرعت تحوالت در آن باال بوده
انگار همعصرهای ما در مقایسه با پیشینیان ،چندین
قرن را به جای یک قرن زیستهاند .اگر بخواهیم رفتاری
کرونولوژیک با شعر معاصر فارسی در قرن اخیر در پیش
بگیریم ،طی این گاهشماری خواهیم دید سرسامی
بر قرن مسلط بودهاست .گاهی در طول تاریخ شعر
ی آنکه بدن
فارسی ،قرنی میآمده و قرنی میرفته ب 
شعر فارسی تکانهای جــدی را تجربه کردهباشد...

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای
استان در نشستی با خیران استان هرمزگان
در محل آموزشگاه آزاد رشمون از زحمات و حمایتهای
آنان در گسترش مهارت آموزی بیماران خاص ،توسعه
آموزشهای فنی و حرفهای در بندر خمیر ،سیریک و
بشاگرد؛ خواستار حمایت مجمع خیران استان در راهاندازی
مرکز آموزش فنی و حرفهای در این دو بندر قدردانی کرد.
به گزارش جام جم ،علیزاده گفت :امروزه مردم به این
نتیجه رسیدهاند که راه رسیدن به اشتغال از مسیر
مهارت آمــوزی میگذرد و فرد ماهر بیکار نمیماند.
وی اظهار کرد :استان هرمزگان ...

اسناد تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره در
پاالیشگاه نفت بندرعباس در مراسمی
با حضور وزیــر نفت و نمایندگان مجلس رونمایی
شد.
به گــزارش روابــط عمومی و امــور بین الملل شرکت
پاالیش نفت بندرعباس؛ اسناد تکمیل زنجیره ارزش
نفت کوره در پاالیشگاه نفت بندرعباس برای نخستین
بار در کشور با دانش فنی پژوهشگاه صنعت نفت در
مراسمی در سالن شهید بهشتی وزارت نفت با حضور
جواد اوجی ،وزیر نفت ،جلیل ساالری ،معاون وزیر نفت
در امور پاالیش و پخش ،علی آقامحمدی...
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نمایندهولیفقیهدر دیدار باهنرمنداناستان:

هنر مکتبی ماندگار است
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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس مطرح کرد:
4

ایفای نقشی پررنگتر در توسعه اقتصادی کشور
|4

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت:
هنرمندان و شاعران بزرگ و ماندگار ،همواره
در بزنگاههای تاریخ نقش مهم و محوری ایفا کردهاند
و از شــاعــران نسل ام ــروز نیز همین انتظار مــیرود.
به گزارش جامجم ،حجتاالسالم محمد عبادیزاده ...
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برادر ارجمند جناب آقای فرهاد شهریاری
رئیس محترم اتحادیه تابلوسازان و چاپ و تکثیر شهرستان بندرعباس

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت والده گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم صمیمانه
تسلیت عرض نموده و از خداوند برایتان صبر و شكيبايی و برای آن عزیز سفر کرده مغفرت
و علو درجات را طلب مینمايیم .بهشت فردوس جایگاه ابدیش باد.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان

پنجشنبه اولاردیبهشت 1401شماره6198
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جهاددانشگاهی هرمزگان آماده خدمت به جامعه هدف بهزیستی استان است

اجتماعی

رئیس جهاددانشگاهی استان هرمزگان گفت :مجموعه ی
جهاددانشگاهی استان هرمزگان آماده هرگونه همکاری با بهزیستی
استان در جهت خدمت به مردم استان و به خصوص مددجویان
بهزیستی است که اشتراک ظرفیت جهاددانشگاهی و بهزیستی استان

اقتصادی

در نهایت به نفع بهره مندان مجموعه بهزیستی از جمله مددجویان
و گروههای هدف بهزیستی است که امیدواریم این تعامالت منجر به
نتیجه مطلوب در هرمزگان شود.
به گزارش جام جم ،محمد دل پسند در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان

هرمزگان ،با اشاره به تفاهم نامهای که از سوی جهاد دانشگاهی کشور
و سازمان بهزیستی منعقد شده است ،افزود :جهاد دانشگاهی میتواند
به کاهش مشکالت بهزیستی ،توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی و
کاهش آسیبهای اجتماعی در استان هرمزگان کمک کند.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

فروشگاه خیریه ساحل خلیجفارس چشم انتطار خیران بندرعباسی
موسسـه خیره خلیج فارس که در راسـتای حمایت
از کـودکان مبتلا بـه سـرطان اسـتان هرمـزگان
تاسـیس شـده اسـت هـر سـاله در مـاه مبـارک
رمضـان بـه بـر پایـی فروشـگاه افطـاری در شـهر
بندرعبـاس اقـدام میکنـد.
امسـال نیـز فروشـگاهی توسـط فـرد خیـری در
اختیـار ایـن موسسـه خیریـه قـرار گرفتـه توسـط

مدیریـت ایـن موسسـه غذاهـای محلـی و افطـاری
بـه نفـع کـودکان بیمـار سـرطانی بـه فروش میرسـد.
ایـن فروشـگاه در خیابـان صمـدو نبـش کوچـه
عدالـت  ۱قـرار دارد و همشـهریان خیـر میتواننـد
از ایـن فروشـگاه افطـاری خریـد و بـا ایـن عمـل
خداپسـندانه گامـی بـرای مـداوای کـودکان سـرطانی
بردارنـد.

کیـوان مدیـر موسسـه خیریـه سـاحل خلیـج فـارس
بـا اعلام این که اسـتقبال همشـهریان بندرعباسـی
از ایـن فروشـگاه بسـیار عالـی بـوده تاکنـون
افـزود :تمامـی درآمـد حاصـل از فـروش ایـن غذاهـا
بـرای سـاخت بخـش شـیمی درمانـی سـرپایی در
بیمارسـتان کـودکان هزینـه میشـود.
نکـه بـرای تجهیـز ایـن بخـش
وی بـا اعلام ای 

شـدید نیازمنـد همراهـی شـهروندان خیـر هسـتیم
اظهـار کـرد :کافـه کتـاب جنـب بیمارسـتان کـودکان
بندرعبـاس متعلـق بـه موسسـه خیریـه سـاحل
خلیـج فـارس اسـت کـه بعـد از دو سـال تعطیلـی
بخاطـر کرونـا ،هـم اکنـون فعالیـت خـود را آعـاز کـرده
اسـت .وی ادامـه داد :در ایـن کافـه کتـاب ،صنایـع
دسـتی ،کارهـای فرهنگـی و گل و گیـاه بـه طـور

دائمـی عرضـه میشـود.
مدیـر موسسـه سـاحل خلیـج فـارس بـا بیـان ایـن
کـه هـم اکنـون ایـن موسسـه حامـی  ۴۵۰تـا۵۰۰
نفـر مددجـو اسـت اظهـار کـرد :ایـن موسسـه بـرای
حمایـت از خانواد ههـای نیازمنـد ایـن مددجویـان
قصـد دارد سـبدهایی از کاال بـا کمـک مـردم خیـر
هرمزگانـی تهیـه و تقدیـم آن عزیـزان کنـد.

خانـم کیـوان اعلام کرد:مـردم عزیـز سـرزمینم
ایـران؛ کسـانی کـه نسـیم مهرتـان حتـی فرشـتههای
آسـمانی را سرمسـت کـرده اسـت ،بیاییـد ایـن بـار
نیـز مالئکـه را بـه استشـمام بـوی خـوش مهربانـی
تـان مهمـان کنیـد و بـا یـاری رسـاندن بـه نماینـدگان
آنـان بـر روی زمیـن ،کـودکان دوسـت داشـتنیمان،
را خوشـال کنیـم.

موسسـه خیریه “سـاحل خلیج فارس درراسـتای حمایت ازکودکان مبتال به سـرطان اسـتان هرمزگان سـال 1389تشـکیل شـد و با شـماره  888در بندرعباس به ثبت رسـیده اسـت.

صادرات
ملت

براى كمك به هزينههاى درمان :

کشاورزی
مسکن

6037691990150112
6104337770065538

9052 0002 7070 6037
6280231348297622
شـماره تلفن 07633688387 :
آدرس :خیابـان داروپخش

آخر یـن درب بیمارسـتان کـودکان
دفتـر موسسـه خیریه سـاحل
خلیـج فارس

با حضور نماینده دادستان هرمزگان صورت گرفت:

آغاز سرشماری و انبارگردانی در بندر شهید رجایی

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان هدف از اجرای
طرح سرشماری و انبارگردانی بندر شهید رجایی را به روز رسانی آمارها و عینیت
بخشی کاال و کانتینرهای موجود جهت رفع مغایرتهای احتمالی دانست.
به گزارش جامجم ،طرح سرشماری و انبارگردانی بندر شهید رجایی   ۲۹فروردین
آغاز و طی دو ماه آمار کاالها و کانتینرهای موجود ترمینالهای بندری به روز رسانی و
مغایرتهای احتمالی احصا خواهد شد .بر اساس این گزارش ،معاون امور بندری
و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در مراسم توجیهی این طرح که
با حضور نماینده داستان مرکزی استان و جمعی از نمایندگان ترمینالهای کاال و
کانتینر مستقر در بندر شهید رجایی و دستگاههای ناظر این طرح برگزار شد؛ هدف
از اجرای طرح یاد شده را عینیت بخشی کاال و کانتینرهای موجود در ترمینالهای
فعال در بندر شهید رجایی و رفع مغایرتهای احتمالی عنوان کرد.

منصور خرمشکوه گفت :این طرح به منظور حفظ و صیانت و کنترل فیزیکی تمامی
کاالها و تجهیزات در راستای پاسخگویی به دستگاههای نظارتی طی بازه زمانی ۲
ماهه با نظارت حوزه معاونت امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان ،دستگاه قضا ،اداره کل بازرسی استان و پلیس امنیت اقتصادی اجرا
خواهد شد .وی ،تشکیل دبیرخانه راهبردی و نظارت بر فرآیند سرشماری ،برگزاری
جلسات هماهنگی با بخشهای مربوطه طرح ،تهیه دستورالعملها و رویههای
اجرایی مورد نیاز ،نظارت مستمر بر فرآیند سرشماری و پایش و اصالح امور در حین
اجرای طرح و جمعبندی و ارائه گزارش را از جمله وظایف دستگاه ناظر در طول اجرای
طرح سرشماری و انبارگردانی در بندر شهید رجایی عنوان کرد.
معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن تاکید بر
اهمیت و درک اجرای این طرح مهم در بندر شهید رجایی یادآور شد :شفافیت،
دقت و نظارت بر کار بسیار برای ما مهم است و اعتقاد داریم همه باید در قبال
دستگاههای ناظر به صورت شفاف پاسخگو باشیم" .اعظمی نیا" نماینده دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان نیز ،اجرای سرشماری در حوزههای مختلف
را یکی از ضروریات و الزامات در هر سازمانی دانست که انجام دقیق آن میتواند
به برطرف کردن مشکالت و برنامهریزی دقیق  فعالیتهای سازمانی کمک شایانی
نماید .وی با اشاره به ابالغ دستورالعمل این طرح به تمامی شرکتهای مستقر در
بندر شهید رجایی ادامه داد :این کار نیاز به همت و کوشش همه دستاندرکاران
طرح دارد ،لذا کارشناسان و مسئوالن انبارها و محوطهها در ارائه آمار و مستندات
دقت کافی داشته باشند.
نماینده دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان افزود :پس از اتمام
سرشماری و جمع بندی نهایی وجود مغایرت در هیچ پایانهای پذیرفته نیست و در
صورت مشاهده هرگونه مغایرت پاسخگویی به دستگاههای نظارتی  پیرامون عدم
تطابق متوجه خود پایانههای نگهداری خواهد بود.

استاندار تاکید کرد:

ضرورت برنامهریزی برای کنترل قیمتها در هرمزگان
اســتــانــدار هــرمــزگــان بــر لـ ــزوم بــرنــام ـهریــزی و
انــجــام اق ــدام ــات مشخص
جـ ـ ــهـ ـ ــت کـ ـ ــنـ ـ ــتـ ـ ــرل و
تنظیم قیمتها در
ب ـخ ـشهــای تــولــیــد،
تـ ــوزیـ ــع ،ف ـ ــروش و

عرضه کاال ،تاکید کرد.
به گزارش جامجم ،مهدی دوستی در نشست
بررسی قیمتها و تنظیم بازار کاالهای اساسی
در هرمزگان ،بر برنامهریزی و انجام اقدامات
مشخص جهت کنترل و تنظیم قیمتها در
بخشهای تولید ،توزیع ،فــروش و عرضه کاال
تاکید کرد.
وی ادامـ ـ ــه داد :افـ ــزایـ ــش م ــراک ــز عــرضــه
مــســتــقــیــم ک ـ ــاال ،ع ــرض ــه الــکــتــرونــیــک و
توسعه سامانههای فــروش از مــواردی
اســت که باید بــرای آن برنامهریزی

شود.
استاندار هرمزگان افزود :باید بر روی کاالهای
اساسی مورد نیاز مردم تمرکز و نیازها در این
خــصــوص مشخص ش ــود تــا اقـ ــدام متناسب
جهت تنظیم بازار صورت گیرد.
در ای ــن نشست مـ ــواردی هــمــچــون کــنــتــرل و
تنظیم قیمت کاالهای اساسی به خصوص در
زمینه محصوالت شاورزی ،راهاندازی سامانهها
و استقرار سامانه جامع تجارت ،وضعیت تولید
و توزیع و ایجاد فروشگاه هــای محلی عرضه
مستقیم کاال ،مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار بندرعباس:

امیدواریم با تاسی از قرآن کریم در راستای رضایت خداوند حرکت کنیم

شهردار بندرعباس گفت :با بهره گیری از برکات ماه مبارک رمضان و ترویج فرهنگ قرآنی امیدواریم ،در یک راستا که هدف رضایت خداوند متعال است حرکت
کنیم.
مراسم معنوی "سی شب ،سی مسجد سی جز" همزمان با ماه مبارک رمضان در جوار گلزار شهدا در شهر بندرعباس با حضور پرشور شهروندان و قاریان در حال
برگزاری است و در مراسم شب  ۱۶ماه مبارک رمضان که با حضور پاکبانان و تعدادی از کارمندان شهرداری بندرعباس برگزار شد.
به گزارش جام جم ،مهدی نوبانی شهردار بندرعباس در این مراسم با تبریک ماه مبارک رمضان اظهار کرد :ماه رمضان ماهی پر برکت است که به خاطر شب قدر
فضیلتهای زیادی دارد و تاثیرات زیادی بر روحیه و اخالق انسان میگذارد و در این ماه بر قرائت قرآن و تدبر در آن تأکید فراوانی شده است.
شهردار بندرعباس گفت :مراسم "سی شب ،سی مسجد ،سی جز" با هدف بهره مندی از برکات ماه مبارک رمضان و ایجاد محیطی معنوی برگزار میشود.
نوبانی افزود :سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری به همراه مسئوالن گلزار شهدای شهر بندرعباس و دیگر دستگاههای اجرایی مربوطه در راستای
ترویج فرهنگ قرآنی و نهادینهسازی سنت ختم قرآن کریم تالش میکنند و امیدوارم که همه بتوانیم در یک راستا که هدف رضایت خداوند است حرکت کنیم.

پیام مدیرعامل ایزوایکو به مناسبت روز ارتش
سلمان ضربی مدیرعامل و نائب رئیس هیات
مدیره مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل
ایران ( ایزوایکو ) طی پیامی روز ارتش را به
خانواده بزرگ ارتش جمهوری اسالمی ایران
تبریک گفت.
به گزارش حوزه ارتباطات و امور بین الملل
ایزوایکو در متن این پیام آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
« بدون برقراری حس امنیت استفاده از
ظرفیتهای کشور و پیمودن مسیر توسعه امکان
پذیر نخواهد بود.
اگر امروزه کار و تالش در سنگر اقتصاد و

مجموعههای صنعتی و اقتصادی درحال انجام
است نتیجه برقراری امنیت در کشور است که
بخش اعظمی از این امنیت مدیون رشادتها و
دالوریهای جان بر کفان ارتش جمهوری اسالمی

میباشد .طی سالهای گذشته و دوران جنگ
تحمیلی مدافعان این مرز و بوم اثبات کردند که
ایران اسالمی فرزندانی دارد که درمقابل هرگونه
تجاوز میایستند و گواه این رشادتها شهدا و
جانبازانیست که جان شیرین خود را در راه وطن
تقدیم نمودند.
ما همیشه قدردان ازجان گذشتگی شما حافظان
مرزهای مادی و معنوی کشور هستیم.
اینجانب به نیابت از تمامی پرسنل مجتمع
ایزوایکو روز ارتش را خدمت شما ارتشیهای
قهرمان تبریک گفته و به داشتن اینچنین ارتشی
مقتدر و متعهد افتخار میکنیم».
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رئیس کل دادگستری استان اعالم کرد:
پویش «به حرمت علی میبخشم» در هرمزگان موجب رهایی یک محکوم به قصاص شد
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعالم کرد :نخستین سازش در
پروندههای قصاص استان هرمزگان امسال موجب شد تا اولیای دم در یک
پرونده از قصاص محکوم این پرونده بگذرند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعالم کرد :نخستین
سازش در پروندههای قصاص استان هرمزگان امسال موجب شد تا اولیای
دم در یک پرونده از قصاص محکوم این پرونده بگذرند .وی خاطرنشان کرد:

با تأسی به اسوه جوانمردی و عدالت حضرت علی (ع) و در راستای پویش «به
حرمت علی میبخشم» اولیای دم در یک پرونده قصاص با ایثار و طبع بلند از
قصاص محکوم پرونده گذشتند و بعد از  ۱۲سال حیات دوباره بخشیدند.

طی مراسمی قرعهکشی یک دستگاه خودرو ۱۰ ،تخته فرش و تجلیل از مدال
آوران هرمزگانی قایقرانی آسیا به همت مجموعه خانه شیوا بندرعباس برگزار
شد.
مدیرعامل مجموعه خانه شیوا در این مراسم گفت :برند شیوا از برندهای
قدیمی هرمزگان است که  ۴۱سال از فعالیتش میگذرد.
به گــزارش جامجم ،ایــوب مهدوی فرد با بیان این که خانه شیوا در سال
 ۱۴۰۰با ایجاد اشتغال برای  ۱ ۶۰نفر از مردم استان به عنوان کارآفرین نمونه
شناخته شده است افزود :این مجموعه امسال افتتاح فاز دوم و سوم خانه
شیوا را خواهد داشت.
و ی ادامه داد :با تکمیل فاز دوم پروژه شش هزار متر واحد تجاری به این
مجموعه اضافه خواهد شد و برای حدود  ۴۰نفر و با تکمیل فاز سوم برای
حدود  ۱۵نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان:

توسعه مهارت آموزی و ایجاد اشتغال با حمایت خیران شتاب میگیرد

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان
در نشستی با خیران استان هرمزگان در محل
آموزشگاه آزاد رشمون از زحمات و حمایتهای آنان
در گسترش مهارت آموزی بیماران خاص ،توسعه
آموزشهای فنی و حرفهای در بندر خمیر ،سیریک
و بشاگرد؛ خواستار حمایت مجمع خیران استان در
راهاندازی مرکز آموزش فنی و حرفهای در این دو بندر
قدردانی کرد.

به گزارش جام جم ،علیزاده گفت :امروزه مردم به
این نتیجه رسیدهاند که راه رسیدن به اشتغال
از مسیر مهارت آموزی میگذرد و فرد ماهر بیکار
نمیماند.
وی اظهار کرد :استان هرمزگان ظرفیت خوبی برای
آموزشهای دریا محور از جمله پرورش آبزیان ،صنایع
دستی دریایی و ماشین آالت دریایی و همچنین
کشاورزی دارد و امیدوارم بتوانیم با پیگیری و تعامل

با مسئوالن و خیران و دستاندرکاران در توانمند
کردن جوانان و فرزندان این مرز و بوم گام برداریم.
سیدعبدال ه هاشمی رئیس مجمع خیران استان
هرمزگان نیز در این نشست اظهار کرد :ما آمادگی
داریم که از آموزش فنی و حرفهای حمایت کنیم و در
بندر خمیر و سیریک هم سالهای گذشته از توسعه
مهارت آموزی حمایت کردیم اما این کمکها نیازمند
سازماندهی و هم افزایی شورای شهر ،شهرداری
و فرمانداری و نیز پیگیری اداره کل فنی و حرفهای
میباشد تا به نتیجه مطلوب برسید که همان
بهرهمندی مردم از مهارتهای فنی و حرفهای است.
در ادامه این نشست ،سرپرست اداره کل آموزش
فنی و حرفهای استان از خیران استان که چندین
ساله اخیر از توسعه مهارت آموزی در استان حمایت
کردهاند تقدیر کرد و سپس از بخش آموزش و تولید"
آموزشگاه و تعاونی رشمون " و نیز موسسه "بیماران
خاص و سرطان و انجمن ام اس "بازدید کردند .

دادستان هرمزگان خبر داد:

دستگیری متهم کالهبرداری در تعاونی مسکن گلشهر جنوبی

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان با تأیید خبر دستگیری متهم
متواری پرونده کالهبرداری در تعاونی مسکن گلشهر جنوبی بندرعباس ،اظهار
داشت :تعداد شاکیان ثبتشده در این پرونده کثیرالشاکی تاکنون به بیش از
 ۲۸۰نفر رسیده است و امکان دارد تا چندین برابر این تعداد نیز افزایش یابد.
علیرضا احمدی منش در ادامه افزود :بیشتر شکایتهای مردمی از  ۴سال
گذشته تاکنون ثبت شده است و در تمام این مدت ،متهم مذکور متواری و
تحت تعقیب بوده است.
وی همچنین تصریح کرد :این متهم با نام اختصاری (م-خ) سعی داشته با

شایعه سازی وانمود کند که از کشور خارج شده است ،اما سرانجام با پیگیری
قاضی شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای بندرعباس و طی عملیاتی
غافلگیر کننده توسط مأموران دایره جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی پس از
ردیابی در محل اختفاء خود در کرج ،شناسایی و دستگیر شده است.
احمدی منش با اشاره به اینکه در زمان متواری شدن متهم ،رسیدگی به این
پرونده کالهبرداری به هیچ عنوان متوقف نشده ،خاطر نشان کرد :طی این
مدت ،عالوه بر دستگیری شرکای وی و صدور آرای قطعی در خصوص هر یک
از آنها ،بررسیهای پیچیده فنی در مورد جزئیات این کالهبرداری ،حسابرسی
حقوق صدها شاکی ،جمع آوری ادله موجود و مسائل فنی مرتبط با پرونده،
توقیف اموال متهمین و بسیاری از موارد دیگر با پیگیری دستگاه قضایی
استان هرمزگان به صورت مستمر و بدون هیچگونه وقفهای صورت گرفته و
در نهایت به صدور رأی محکومیت غیابی در خصوص متهم مذکور منجر شده
است که این موضوع نشان از اهتمام ویژه دستگاه قضایی برای صیانت از
حقوق مردم دارد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان در خاتمه بیان داشت :در
راستای سیاستهای دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی و با توجه به
تأکیدات ویژه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر لزوم تسریع در رسیدگی و
اتخاذ تصمیم نسبت به پروندهای کثیرالشاکی ،طی سال  ،۱۴۰۰سه پرونده
کثیرالشاکی در استان هرمزگان که حدود  ۱۵۰۰شاکی و متهم داشته است،
رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است.

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

رپرتاژ

مراسم قرعه کشی جوایز خانه شیوا برگزار شد

وی اضافه کرد :با تکمیل فازهای دو و سه ،خانه شیوا به بزرگترین مجموعه
تخصصی فرش ،مبلمان و لوازم خانگی جنوب کشور تبدیل خواهد شد و در
فازهای بعدی در بحث صادرات نیز ورود خواهیم کرد.
وی ادامــه داد :برند شیوا در هرمزگان در حــوزه عمل به مسئولیتهای
اجتماعی اقدامات خوبی انجام داده است که برگزاری مراسم ازدواج و تهیه
جهیزیه برای هزار زوج را با همکاری بنیاد گلهای علوی و راهاندازی غرفههای
مشاغل خانگی بــرای کمک بــه اف ــراد کمبضاعت بخشی از ایــن اقــدامــات
بود.
مدیر عامل مجموعه خانه شیوا اعــام کــرد :همکاری با بنیاد رویــش که
حامی کودکان مستعد و بازمانده از تحصیل اســت و همچنین با کمیته
امــداد در راســتــای سرپرستی  ۱۵۰یتیم و بنیاد حمایت از کــودکــان مبتال
بــه ســرطــان خــلــیـجفــارس از دیــگــر اق ــدام ــات خــیــرخــواهــانــه ای ــن مجموعه

اجتماعی

است.
مــهــدوی ف ــرد اضــافــه ک ــرد :در زمینه فعالیتهای فرهنگی نیز بــا انجام
فعالیتهای محیطی همچون برپایی نگارخانههای خیابانی و همچنین
بــرگــزاری مراسمات مذهبی تــاش کــردیــم بخشی از مسئولیت فرهنگی
که احساس شد ه برای شهروندان نیاز است توسط این مجموعه انجام
شود.
گفتنی است در این مراسم از دو نفر از ورزشکاران مدال اور هرمزگانی توسط
مجموعه خانه شیوا تجلیل شد.
قایقران ملیپوش هرمزگانی و قهرمان آسیا اظهار کرد :برگزاری این مراسم
توسط مدیریت خانه شیوا یک دلگرمی برای ما ورزشکاران بود تا با انگیزه
بیشتری به راه خود ادامه دهیم.
هــدیــه کاظمی اضــافــه ک ــرد :وقــتــی مــا ورزش ــک ــاران بــدانــیــم از ســوی م ــردم و

ً
مسئوالن استانی حمایت میشویم قطعا در مجامعه بینالمللی و کشوری
با آرامش خاطر بیشتری میتوانیم کار کنیم .از مدیریت خانه شیوا از حمایت
صورت گرفته کمال قدردانی را دارم.
قهرمان پاراکانو آسیا نیز با بیان این که از مجموعه خانه شیوا سپاسگزارم
که با حمایتهای خــود باعث دلگرمی ما شــده تا در مسابقات پیش رو
موفقیتهای بیشتر و باالتری را به دست آوریم افزود :نیاز است که مردم،
مسئوالن و بخش خصوصی بــرای باال نگه داشتن پرچم هرمزگان در کنار
ورزشکاران باشند.
اسالم جاهدی اظهار کرد :امسال مسابقات قهرمانی جهان در کشور کانادا
و سپس مسابقات پاراآسایی در کشور چین را پیش رو دارم .ما ورزشکاران
در تمامی رشتهها امسال همقسم شدیم تا تالش کنیم رنکینگ ایران را در
آسیا باال ببریم.

رونمایی از اسناد تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره
در پاالیشگاه نفت بندرعباس
اسناد تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره در
پاالیشگاه نفت بندرعباس در مراسمی با
حضور وزیر نفت و نمایندگان مجلس رونمایی
شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل
شرکت پاالیش نفت بندرعباس؛ اسناد تکمیل
زنجیره ارزش نفت کوره در پاالیشگاه نفت
بندرعباس برای نخستین بار در کشور با دانش
فنی پژوهشگاه صنعت نفت در مراسمی در
سالن شهید بهشتی وزارت نفت با حضور جواد
اوجی ،وزیر نفت ،جلیل ساالری ،معاون وزیر
نفت در امور پاالیش و پخش ،علی آقامحمدی،
رئیس دفتر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم
رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسالمی
رونمایی شد.
این طرح بهمنظور ارتقای کیفی فرآوردههای
نفتی سنگین مانند نفتکوره و با توجه
به ظرفیتهای موجود و اعتماد به دانش
و فناوری داخلی اجرایی شده است تا در
واحدهای پاالیشی کاهش تولید ،بهبود کیفیت
نفت کوره و تبدیل آن به محصوالتی با ارزش
افزوده در فرآیند عملیاتی شدن قرار گیرد.
نامور ،مدیرعامل پاالیشگاه نفت بندر عباس
در این مراسم گفت :این طرح را در ابتدا با
کنسرسیومهای نفتی پیش بردیم ،اما با تغییر
الگوی پاالیشی بر مبنای توان داخلی ،سرانجام
تصویب شد که این طرح را در داخل با مشارکت

پژوهشگاه انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه صنایع آلومینیومسازی
مصرفکننده کک هستند ،افزود :تفاهمنامه
این طرح دو سال و نیم پیش امضا شد و
خوشبختانه نتایج آزمایش محصول تولیدی
طبق نظر آزمایشگاههای اروپایی بسیار
موفقیت آمیز بوده است.
مدیرعامل پاالیشگاه نفت بندر عباس افزود:
پیش از پایان سال اسناد مناقصه این طرح
توزیع میشود و امیدواریم منابع بانکی طرح از
طریق کنسرسیومهای بانکی تأمین شود.
اجرای این طرح از ایده اولیه تا طراحی بنیادی و
 ...به کل از سوی کارشناسان داخلی اجرا شده
و تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس را
به همراه داشته است .این طرح اشتغالزایی
 ۷هزار و  ۵۰۰نفری و ارزآوری بسیار باالیی دارد.
علی آقامحمدی ،عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر
مقام معظم رهبری در آیین رونمایی از اسناد
تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره با استفاده از
دانش فنی بومی (پژوهشگاه صنعت نفت)
گفت :ترامپ تصمیم گرفت ورود الکترود
گرافیتی کک اسفنجی و سوزنی را ممنوع
کند تا صنعت فوالد بخوابد پس از آن مقام
معظم رهبری خواستار رفع سریع این مساله
شدند.
وی افزود :نشستهای پرشمار خودکفایی

کک اسفنجی و سوزنی بهصورت ملی و
دانشبنیان دنبال شد و پژوهشگاه صنعت
نفت برای بومیسازی کک گام پیش گذاشت.
آقامحمدی افزود :بومیسازی کک سوزنی را
پاالیشگاه شازند امام خمینی (ره) قبول کرده
و هلدینگ غدیر و اکسیر هم این موضوع را
دنبال میکنند .بومیسازی الکترود گرافیتی هم
در اردکان از سوی دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان در حال انجام است.
* پژوهشگاه صنعت نفت بزرگترین سد در
مقابل تحریمها
دکترجعفر توفیقی ،رئیس پژوهشگاه صنعت
نفت در مراسم رونمایی از اسناد تکمیل
زنجیره ارزش نفت کوره با استفاده از دانش
فنی بومی (پژوهشگاه صنعت نفت) در شرکت
پاالیش نفت بندرعباس گفت :پژوهشگاه
صنعت نفت بزرگترین سد در مقابل تحریمها
در پروژههای پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی
است.
دکتر توفیقی اضافه کرد :پروژه بندرعباس از
لحاظ کمیت و کیفیت و سرمایهگذاری عظیم و
بینظیر است و ما وعده میدهیم ریسک این
سرمایهگذاری صفر باشد.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت بيان کرد:
در مذاکره با شرکتهای خارجی نفتی پشت
مذاکرهکنندگان به پژوهشگاه صنعت نفت
گرم باشد
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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مطر ح کرد:

رپرتاژ

ایفای نقشی پررنگتر در توسعه اقتصادی کشور

مدیـر منطقـه ویـژه اقتصادی صنایـع معدنی و
فلـزی خلیـج فـارس گفـت :منطقـه ویـژه خلیـج
فـارس بـا احـداث زیرسـاختهای جدیـد بـه
دنبـال جـذب سـرمایهگذار و ایفـای نقشـی
پررنگتـر در توسـعه اقتصـادی کشـور بـه ویـژه
بـا تولیـد  ۱۰میلیـون تـن فـوالد خواهـد بـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی منطقـه ویـژه
اقتصادی خلیج فارس اظهار داشـت :سـازمان
توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی
ایران (ایمیدرو) اعتبارات بسیار خوبی را جهت
توسـعه زیرسـاختهای منطقـه ویـژه خلیـج
فـارس بـرای جـذب سـرمایهگذاریهای جدیـد
اختصـاص داد.
ایـن اعتبـارات بـه تدریـج در چهـار تـا پنـج سـال
آینـده در منطقـه ویـژه خلیـج فـارس هزینـه
خواهد شـد تا بسـتری مناسـب را برای ترغیب
سـرمایهگذاران جهـت حضـور در ایـن منطقـه
فراهـم آورد.
وی افـزود :طـی یکـی دو سـال گذشـته در
منطقـه ویـژه خلیـج فـارس در رابطـه بـا
زیرسـاختها و جـذب سـرمایهگذاری اتفاقـات
مثبتـی رخ داده اسـت.
بـه طـوری کـه بـرای سـرمایهگذاری در خصـوص
زیرسـاختهای سـایت توسـعه و سـایت
قدیـم منطقـه بـه خصـوص در حـوزه حمـل و
نقـل دریایـی ،ریلـی و زمینـی و بـه صـورت کلـی

ترکیبـی ،طر حهـای توسـعه متعـددی اجـرا
شـده اسـت.
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع
معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس بـا بیـان اینکـه
در خصـوص احـداث زیرسـاختهای آب،
بـرق و گاز نیـز اقدامـات متعـددی صـورت

نماینده ولی فقیه در دیدار با هنرمندان استان:
هنر مکتبی ماندگار است
نماینده ولــی فقیه در استان هرمزگان
گ ـفــت :ه ـنــرم ـنــدان و ش ــاع ــران بـ ــزرگ و
مــانــدگــار ،هــمــواره در بزنگاههای تاریخ
نقش مهم و مــحــوری ایفا کــردهانــد و از
شــاعــران نسل ام ــروز نیز همین انتظار
میرود.
ب ــه گـ ـ ــزارش جـ ــامجـ ــم ،حـ ـجـ ـتاالس ــام
محمد عــب ــادیزاده در دی ــدار بــا جمعی
از هنرمندان ســراســر اسـتــان هرمزگان
افزود :شاعر رنجها و ارزشهای جامعه را نقل میکند و سعی میکند که خالءهای بین نسلی را پر کند.
وی گفت :شعر را میتوان به دو بخش مکتبی و غیر مکتبی تقسیم کرد که هر دو دارای ارزشهایی
هستند ،اما هنر مکتبی دارای ویژگیهایی است که شاعر را ماندگار میکند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود :بسیاری از شاعران در طول تاریخ شعر میگفتند،
اما نتوانستند در تاریخ ماندگار شوند و باید بررسی کرد رمز ماندگاری حافظ ،مولوی و سعدی در
طول تاریخ چه بوده است .وی خاطرنشان کرد :هنر مکتبی یعنی هدفمند شعر گفتن برای انتشار
پیامهای ارزشمند الهی در جامعه که این مهم به هنر ارزش میدهد.

کشف  ۲۲۰هزار لیتر سوخت
قاچاق در آبهای هرمزگان

فرمانده مرزبانی هرمزگان از کشف  ۲۲۰هزار لیتر سوخت قاچاق در سواحل خلیج فارس خبر داد.
سردار حسین دهکی گفت :این محموله سوخت قاچاق در آبهای بندرعباس و میناب از  ۳محفظه
پالستیکی معروف به مشک ،کشف شده است.
وی افزود :ارزش سوخت کشف شده  ۲۰میلیارد ریال است.
سردار حسین دهکی با اشاره به توقیف یک فروند شناور در این رابطه ،افزود ۵ :نفر متهم نیز
دستگیر شدهاند.

گرفتـه اسـت ،خاطرنشـان کـرد :از جملـه ایـن
اقدامـات میتـوان بـه طـرح انتقـال پسـاب
شـهر بندرعبـاس بـه منطقـه ویـژه خلیـج
فـارس و طر حهـای ایسـتگاههای  ۱۰۰هـزار و ۳۰
هـزار متـر مکعبـی اشـاره کـرد کـه امیدواریـم در
سـال  ۱۴۰۱یـک ایسـتگاه جدیـد گاز بـا ظرفیـت

 ۵۰هـزار متـر مکعـب در روز بـه ظرفیتهـای
موجـود اضافـه کنیـم .ضمـن اینکـه سـال
گذشـته منطقـه ویـژه خلیـج فـارس بـه خـط
هفتـم سراسـری گاز کشـور وصـل شـد و یـک
انشـعاب جدیـد دریافـت کـرد.
خلجطهرانـی اضافـه کـرد :علاوه بـر ایـن،

اتفاقـات مثبتـی در زمینـه زیرسـاخت بـرق در
منطقـه ویـژه افتـاده و قـرار اسـت بـا مشـارکت
منطقـه ویـژه و نیـز برخـی شـرکتهای فـوالدی
در منطقـه دو هـزار مـگاوات نیـروگاه جدیـد
افتتـاح شـود کـه البتـه ایـن طـرح در راسـتای
تفاهـم شـرکتهای بـزرگ فـوالدی و معدنـی بـا

دیدار استاندار هرمزگان با مدیر و معاونین
حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان

دولـت جهـت احـداث  ۱۰هـزار مـگاوات نیروگاه
بـرق خواهـد بـود.
وی تاکیـد کـرد :توسـعه سـایت جدیـد یکـی
از مهمتریـن اولویتهـای منطقـه ویـژه
خواهـد بـود و در ایـن زمینـه نیـز بـه دنبـال
احـداث و تکمیـل راههـای دسترسـی بـه
ویـژه پـل دسترسـی سـایت قدیـم بـه سـایت
جدیـد هسـتیم تـا بـا اتصـال ایـن دو بخـش
بـه یکدیگـر ،زمـان حضـور سـرمایهگذاران در
سـایت جدیـد کاهـش یابـد.
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع
معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس تصریـح کـرد:
بـرای چشـمانداز خـود برنامه جامـع دارد که آن
را مـورد بازنگـری قـرار داده اسـت و در شـورای
عالـی مناطـق آزاد در مراحـل تصویـب اسـت.
در صورتـی کـه ایـن برنامـه تصویـب و اجرایـی
شـود ،بـه مرحلـه اجـرا میرسـیم .همچنیـن
بـرای منطقـه ویـژه اهدافـی کالن و بـه صـورت
کلـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت .از جملـه ایـن
اهـداف تولیـد  ۱۰میلیـون تـن فـوالد در ایـن
منطقـه و تبدیـل شـدن آن بـه قطـب نخسـت
تولیـد فـوالد در کشـور و همچنیـن افزایـش
ظرفیـت تولیـد آلومینیـوم بـه  ۵۰۰هـزار تـن
خواهنـد بـود .بـا برنامهریزیهایـی کـه در پنـج
سـاله آینـده داریـم ،فضـای بسـیار مناسـبی
را بـرای جـذب سـرمایهگذاری ایجـاد خواهیـم

استاندار هرمزگان:

وضعیت بیمارستان کودکان
بندرعباس قابل قبول نیست

استاندار هرمزگان با مدیر و معاونان حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان ،دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش جامجم ،مهدی دوستی در این دیدار با اشاره به اهمیت و جایگاه حوزههای علمیه ،بیان داشت:
مذهبی ،انقالبی و والیتمدار بودن ،شاخصههای مهم حوزههای علمیه هستند.
استاندار هرمزگان ضمن بررسی خواستههای مطرح شده در این نشست ،آمادگی خود را جهت کمک و
پیگیری این موارد از جمله در زمینه تخصیص تسهیالت ارزان جهت مشاغل بانوان حوزههای علمیه
خواهران ،توسعه مراکز مشاور ه خانواده حوزه علمیه خواهران و استفاده از ظرفیت این نهاد در شورای
عفاف و حجاب استان ،اعالم کرد.
در این نشست فعالیتهای علمی ،آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و تبلیغی ،برنامهها و درخواستهای حوزه
علمیه خواهران استان هرمزگان تشریح و مورد بررسی قرار گرفت.

پلمب  ۷واحد تهیه و توزیع
مواد غذایی در بندرعباس

در راستای طرح تشدید نظارتهای بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان و طی بازدید کارشناسان
بهداشت محیط شهرستان بندرعباس از واحدهای صنفی ،تعداد هفت واحد تهیه و توزیع مواد
غذایی متخلف پلمب گردید.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،این هفت واحد شامل دو کارگاه قنادی ،سه باب سردخانه
محل نگهداری مواد غذایی ،یک سوپر مارکت و یک آشپزخانه غذای بیرونبر است.

اسـتاندار هرمـزگان گفـت :سـال گذشـته سـالی
پـر کار و تـوام از تنـوع کاری و سـخت بـرای فعاالن
حـوزه سلامت بـود و از همیـن رو مـردم قـدردان
زحمـت عزیـزان کادر درمـان هسـتند.
بـه گـزارش جامجـم ،مهـدی دوسـتی در ضیافـت
افطـاری بـا مدیـران و کارکنـان دانشـگاه علـوم
پزشـکی هرمـزگان افـزود :امـروز مهمتریـن
دغدغـه دانشـگاه علـوم پزشـکی آمبوالنـس
دریایـی اسـت و ایـن دغدغـه بجـا و درسـت
اسـت ،کـه بایـد هرچـه سـریعتر در ایـن مـورد
اقـدام کـرد تـا ایـن دغدغـه بـه زودی رفـع شـود.
اسـتاندار هرمـزگان مسـاله آمـوزش را مهمتریـن
نیـاز در جهـت تربیـت نیروهـا دانسـت و افـزود:
نیازمنـد تربیـت نیروهایـی در حـوزه بهداشـت و
درمـان اسـتان هسـتیم کـه خـوب آمـوزش دیـده
باشـند و در اسـتان مانـدگاری داشـته باشـند
تـا بتواننـد خدمترسـانی مسـتمر و خوبـی بـه
مـردم ارائـه دهنـد.
وی در ادامـه گفـت :امیدواریـم پروژههـای
نیمـه تمـام دانشـگاه علـوم پزشـکی را امسـال
بـه پایـان رسـانیم مـن نسـبت بـه ایـن مسـاله
خوشـبین هسـتم و انتظـار داریـم در ایـن
حـوزه اتفاقـات خوبـی رخ دهـد ،خوشـبختانه
اعتبـارات خوبـی در زمینـه بهداشـت و درمـان
اختصـاص یافتـه اسـت کـه میتـوان بـا اسـتفاده

از ایـن منابـع نسـبت بـه تکمیـل پروژههـای
نیمـه تمـام در حـوزه بهداشـت و درمـان اقـدام
کرد.
مهـدی دوسـتی پرسـتاران را خـادم و ایثارگـر
دانسـت و گفـت :خدمـات مسـتمر پرسـتاران
در طـول سـال و حتـی در لحظـات تحویـل سـال
نشـانه ایثـار آنهـا بـود و بایـد آنهـا را خـادم واقعـی
دانسـت و قـدردان ایـن زحمتهـای کادر درمان
بـود.
اسـتاندار هرمـزگان بـا اشـاره بـه سـفرهای خـود
بـه بخـش و شهرسـتانهای اسـتان تصریـح
کـرد :مهمتریـن دغدغـه مـردم در هـر بخـش و
شهرسـتان مسـاله بهداشـت و درمـان اسـت
و ایـن مسـاله بجـا و درسـت اسـت و بایـد بـرای
بهداشـت و درمـان یـک کار اساسـی کـرد تـا مردم
بتواننـد خدمـات خـوب و در شـان دریافـت
کنند.
دوسـتی در پایـان گفـت :بیمارسـتان کـودکان در
شـان مـردم هرمـزگان نیسـت و بهبـود وضعیـت
ایـن بیمارسـتان نیازمنـد تزریـق یـک سـرمایه
مناسـب اسـت تـا بتوانیـم بیمارسـتان کودکانـی
در شـان و جایـگاه مـردم ایـن اسـتان بسـازیم
تـا خدمـات دهـی مناسـبی بـه مـردم دهـد کـه بـه
وجـود آن افتخـار کنیـم تـا شـرمنده ایـن مـردم
شـریف نباشـیم.

