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مطالبه گری مردم هرمزگان
مسئوالن را پیگیرتر میکند
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری
هرمــزگان گفــت :مطالبــه گــری مــردم هرمــزگان
مســئوالن را نســبت بــه رفــع نیازهــای جامعــه
پیگیرتــر میکنــد.
بــه گــزارش جــام جــم بهــروز اکرمــی در نشســت بــا

نخبــگان ،فعــاالن اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی
شهرســتان بســتک ،مطالبــه گــری توســط مــردم
از مســئوالن را یــک ارزش دانســت و عنــوان کــرد:
مــردم بایــد مطالبهگــر باشــند و اگــر از ســوی مــردم
مطالبهگــری صــورت گیــرد ،مســئوالن نیازهــای

مــردم را بیشــتر دنبــال خواهنــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع اشــتغال و ظرفیتهــای
منطقــه ،افــزود :بــرای انجــام یــک کار یــا طــرح بایــد
ظرفیتهــای منطقــه را بشناســیم و در انجــام کار بــه
جــای تقلیــد بــه دنبــال الگوگیــری مناســب باشــیم.
صفحه 2

تجهیز درياباني هرمزگان
به شناورهاي سنگين و نيمه سنگين

 2هزارنفردرهرمزگانازبانکقرضالحسنهمهروامازدواجدریافتکردند
مدیــر شــعب هرمــزگان بانــک قــرض الحســنه مهــر ،ایــن بانــک را پرچمــدار بانکــداری اســامی معرفــی کــرد و گفــت2000 :نفــر
در هرمــزگان از بانــک قــرض الحســنه مهــر وام ازدواج دریافــت کــرده انــد.
بــه گــزارش جــام جــم کرامــت اهلل مصطفــی پــور بــا تشــریح برنامههــا و اهــداف ایــن بانــک اظهــار داشــت :ایــران اســامی در
ســند چشــم انــداز  ،1404کشــوری پیشــرفته بــا ســهم برتــر منابــع انســانی در تولیــد ملــی تعریــف...
صفحه 3

فرمانــده مرزبانــي هرمــزگان از
پيگيــري طــرح همســان ســازي رنگ
شــناورهاي كشــور باهــدف تســهيل در
شناســايي خبــرداد و گفــت :دريابانــي
هرمــزگان بــه شــناورهاي ســنگين و
نيمــه ســنگين تجهيــز مــي شــود.
ســرهنگ علــی اصغــر خــرم روی
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار جــام

جــم اظهارداشــت :مرزبانــی اســتان
هرمــزگان همانگونــه کــه پیداســت به
لحــاظ اســم ظاهــری ،ماموریــت حفظ
و حراســت از مرزهــای آبــی جمهــوری
اســامی ایــران در حســاس تریــن و
راهبــردی تریــن نقطــه مــرزی كشــور
را بــر عهــده دارد.وی بــا اشــاره بــه
وظایــف مرزبانــی ،حراســت از...
صفحه 2

سرمایه گذاری  10میلیارد دالری در
حوزه نفت ،پتروشیمی و انرژی قشم

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد
قشــم گفــت :وجــود  17میــدان هیدرو
کربنــی در ایــن جزیــره امتیــازی
کــم نظیــر اســت و از ایــن رو طــی
یــک ســال آینــده در حــوزه نفــت،
پتروشــیمی و انــرژی جزیــره قشــم
 10میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری
میشــو د .

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان
منطقــه آزاد قشــم حمیدرضــا مومنــی
اظهــار داشــت :از مجمــوع  17میــدان
نفــت و گاز قشــم 2 ،میــدان در داخــل
جزیــره و در نزدیکــی روســتاهای
َس ـلَخ و َگ َورزیــن قــرار دارد کــه هــم
اینــک پاالیشــگاه گورزیــن  15هــزار
بشــکه نفــت در روز تولیــد میکنــد.
صفحه 2
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سرمایه گذاری  10میلیارد دالری در
حوزه نفت ،پتروشیمی و انرژی قشم

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم گفــت :وجــود  17میــدان
هیــدرو کربنــی در ایــن جزیــره امتیــازی کــم نظیــر اســت و از ایــن
رو طــی یــک ســال آینــده در حــوزه نفــت ،پتروشــیمی و انــرژی
جزیــره قشــم  10میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری میشــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان منطقــه آزاد قشــم حمیدرضــا
مومنــی اظهــار داشــت :از مجمــوع  17میــدان نفــت و گاز قشــم2 ،
میــدان در داخــل جزیــره و در نزدیکــی روســتاهای َسـلَخ و َگ َورزین
قــرار دارد کــه هــم اینــک پاالیشــگاه گورزیــن  15هــزار بشــکه
نفــت در روز تولیــد میکنــد.
وی ادامــه داد :میــدان َس ـلَخ گاز تــرش دارد و هزینــه اســتخراج و
تولیــد آن باالســت ،امــا بــا اجــرای سیاسـتهای وزارت نفــت برای
«اســتفاده در جــا» ،تولیــد در ایــن میــدان توجیــه اقتصــادی پیــدا
میکنــد.
گاز تــرش بــه نوعــی از گاز طبیعــی گفتــه میشــود کــه دارای
مقــداری ناخالصــی شــامل گوگــرد و یــا ترکیباتــی از آن ماننــد
هیــدروژن ســولفید ( )H2Sو گاهــی اوقــات دی اکســید کربــن
( )CO2اســت کــه بــه دلیــل خورندگــی بــاال ،ســمی بــودن و
پائیــن بــودن کیفیــت در فرآینــد شــیرین ســازی قــرار میگیــرد
تــا خالــص شــده و کیفیــت آن بــاال رود.
* پیشبینــی  4واحــد پاالیشــگاه بــا تولیــد  70هــزار
بشــکه قیر
رئیــس هیــات مدیــره ســازمان منطقــه آزاد قشــم تصریــح کــرد :در
حــوزه پاالیشــگاه قبــل از ایــن چهــار واحــد پیشبینــی و ســقف
تولیــد بــرای هــر کــدام بیــن  25تــا  35هــزار بشــکه نفت ســنگین
(قیــر) در نظــر گرفتــه شــده بــود.
وی افــزود :بــا مطالعــات انجــام شــده مشــخص شــد ایــن ســقف
تولیــد صرفــه اقتصــادی بــه همــراه نــدارد و پاالیشــگاهها بــرای
داشــتن توجیــه اقتصــادی بایــد حداقــل  70هــزار بشــکه قیــر تولید
کنند.مومنــی ادامــه داد :در ایــن راســتا عملیــات اجرایــی یکــی از
واحدهــا بــا چهــار هــزار و  775میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری آغاز
شــد کــه تــا کنــون  24درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
وی ســقف تولیــد ایــن واحــد را  70هــزار بشــکه اعــام و اظهــار
کــرد :عملیــات خاکــی ایــن پاالیشــگاه بــا اعتبار یــک هــزار و 151
میلیــارد ریــال بــه پایــان رســید و ماشــین آالت بــرای تجهیــز آن
ســفارش داده شــده اســت.مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد قشــم
افــزود :بــرای ســاخت ســه واحــد دیگــر نیــز تقاضاهایــی دریافــت
شــده و هــم اکنــون در حــال بررســی اســت تــا ســرمایه گــذار
انتخــاب شــود.وی گفــت :اســکله نفتــی در ســاحل شــمالی جزیــره
بــا ظرفیــت ورود و خــروج  16میلیــون تُــن فــرآورده واحدهــای
پاالیشــگاهی نیــز بــا ســرمایه گــذاری  2هــزار و  349میلیــارد ریال
آغــاز شــده اســت.مومنی ادامــه داد :تــا کنــون  76میلیــارد و 700
میلیــون ریــال بــرای ســاخت ایــن اســکله هزینــه شــده اســت و
طــرح حــدود  28درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
* اجرای  3واحد تولید انرژی
وی در ادامــه بــه بهــره بــرداری از یــک نیــروگاه  70مگاواتــی بــا
هزینــه  400میلیــارد ریالــی اشــاره و اظهــار کــرد :در همیــن ســایت
یــک نیــروگاه  500مگاواتــی بــرق بــا اعتبــار  15میلیــارد ریــال
در حــال ســاخت اســت.رئیس هیــأت مدیــره ســازمان منطقــه آزاد
قشــم افــزود :تــا کنــون  435میلیــارد ریــال بــرای ســاخت ایــن
نیــروگاه هزینــه شــده اســت کــه اجــرای ایــن طــرح  10درصــد
پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.وی ادامــه داد :در همیــن طــرح
یــک ســایت تولیــد آب شــیرین نیــز بــا ظرفیــت  100هــزار متــر
مکعــب در حــال ســاخت اســت کــه کل اعتبــار آن یــک هــزار
و  950میلیــارد ریــال اســت.مومنی گفــت :اجــرای ایــن طــرح 10
درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و تــا کنــون  459میلیــارد ریــال
بــرای ســاخت آن هزینــه شــده اســت.وی افــزود :همچنیــن نیروگاه
دیگــری بــا ظرفیــت  500مــگاوات بــرق و بــا اعتبــار  9هــزار و
 995میلیــارد ریــال در حــال ســاخت اســت کــه تــا کنــون بــا 459
میلیــارد ریــال هزینــه ،بیــش از  25درصــد رشــد فیزیکــی داشــته
اســت.مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد قشــم ادامــه داد :در مجمــوع
بــرای  2نیــروگاه ،اســکله نفتــی و واحــد پاالیشــگاه تــا ســقف یک
میلیــارد و  500میلیــون دالر ســرمایه گــذاری صــورت میگیــرد.
وی اذعــان کــرد 2 :واحــد پاالیشــگاه دیگــر نیــز آمــاده ســاخت
هســتند کــه پیشبینــی میشــود بــرای اجــرای آن نیــز تــا ســقف
یــک میلیــارد و  500میلیــون دالر ســرمایه گــذاری شــود.
*اختصاص  25میلیون متر مکعب گاز به پتروشیمی
قشم
مومنــی افــزود :بــا رایزنیهایــی کــه بــا وزارت نفــت صــورت
گرفــت  25میلیــون متــر مکعــب گاز بــرای تأمیــن ســوخت
ســایتهای پتروشــیمی در اختیــار جزیــره قشــم قــرار گرفــت کــه
تــا  40میلیــون متــر مکعــب قابــل افزایــش اســت.
وی ادامــه داد :اختصــاص ایــن مقــدار ســوخت بــه قشــم بــه معنای
ایجــاد پنــج تــا هشــت واحــد پتروشــیمی در جزیــره اســت کــه
پیشبینــی میشــود هفــت میلیــارد دالر اعتبــار ســرمایه گــذاری
و بیــن  6تــا  9میلیــون ُتــن محصــول پاییــن دســتی پتروشــیمی
تولیــد شــود.رئیس هیــأت مدیــره ســازمان منطقــه آزاد قشــم گفت:
بــه ایــن منظــور بــا یکــی از بهتریــن مشــاوران در ســطح دنیــا
قــراردادی منعقــد شــد کــه طــی  6مــاه مطالعــات الزم را بــرای
ایجــاد شــهرک پتروشــیمی بــه انجــام برســاند.وی تصریــح کــرد:
همچنیــن مذاکــرات مناســبی در حــوزه پتروشــیمی به انجام رســید
و تــا کنــون ســه ســرمایه گــذار شناســایی شــدند کــه یک ســرمایه
گــذار در حــال طــی کــردن مراحــل قانونــی بــرای ســرمایه گــذاری
اســت.مومنی افــزود :مطالعــات طــرح اســکله ســوزا نیز بــرای حمل
و نقــل محصــوالت پتروشــیمی توســط یــک گــروه از کارشناســان
هلنــدی بــه انجــام رســید و هــم اکنــون در مرحلــه پیشــنهاد بــرای
جــذب ســرمایه گــذار اســت.وی در انتهــا خاطــر نشــان کــرد :بــا
فعالیتهــای انجــام شــده بــرای رشــد پتروشــیمی در جزیره قشــم،
مســیر راه مشــخص شــده اســت و بــا آغــاز ســرمایه گــذاری ،ایــن
فعالیتهــا شــتاب میگیرد.جزیــره قشــم بــا وســعت یکهــزار و
 500کیلومتــر مربــع از تنگــه هرمــز بــه مــوازات ســاحل جنوبــی
ایــران بــه طــول  135کیلومتــر و عــرض میانگیــن  11کیلومتــر
در خلیــج فــارس گســترده شــده اســت .شهرســتان قشــم شــامل
جزیرههــای قشــم ،هرمــز ،هنــگام و الرک حــدود  1628کیلومتــر
مربــع وســعت و  150هــزار نفــر جمعیــت دارد.

w w w. j a m e j a m o n l i n e . i r
w w w. d a n e s h p a y a m . i r
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معاون استاندار:

مطالبه گری مردم هرمزگان مسئوالن را پیگیرتر میکند

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتانداری هرمــزگان گفــت :مطالبــه
گــری مــردم هرمــزگان مســئوالن
را نســبت بــه رفــع نیازهــای جامعــه
پیگیرتــر میکنــد.
بــه گــزارش جــام جــم بهــروز اکرمــی
در نشســت بــا نخبــگان ،فعــاالن
اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی
شهرســتان بســتک ،مطالبــه گــری
توســط مــردم از مســئوالن را یــک
ارزش دانســت و عنــوان کــرد :مــردم
بایــد مطالبهگــر باشــند و اگــر از
ســوی مــردم مطالبهگــری صــورت
گیــرد ،مســئوالن نیازهــای مــردم را
بیشــتر دنبــال خواهنــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع اشــتغال
و ظرفیتهــای منطقــه ،افــزود:
بــرای انجــام یــک کار یــا طــرح بایــد
ظرفیتهــای منطقــه را بشناســیم و در
انجــام کار بــه جــای تقلیــد بــه دنبــال
الگوگیــری مناســب باشــیم.

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتانداری هرمــزگان ادامــه داد :تقلیــد
در اقتصــاد و برنامههــای اقتصــادی
مــا را بــه بیراهــه میبــرد.
اکرمــی بــا بیــان اینکــه یکــی از
ظرفیتهــای شهرســتان بســتک
خیریــن هســتند ،اظهــار داشــت :اگــر
از ظرفیــت خیریــن در منطقــه خــوب
اســتفاده شــود بســیاری از مشــکالت
برطــرف خواهــد شــد.
وی گفــت :نبایــد همــه تــاش و هــم
و غــم خــود را صــرف ســختافزارها
کنیــم و از کیفیــت و نتیجــه کار
غافــل شــویم.معاون سیاســی،
امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری
هرمــزگان بــا بیــان اینکــه بایــد دیــد
و نــگاه خیریــن را بــه ایجــاد تولیــد
و اشــتغال هدایــت کنیــم تــا خیریــن
در رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال
نقــش آفرینــی کننــد ،خاطرنشــان
کــرد :اگــر روســتایی اقتصــادش فلــج

باشــد هــزاران ســاختمان مجلــل هــم
بــرای مردمانــش ســاخته شــود کســی
نمیتوانــد در آن زندگــی کنــد.
اکرمــی خواهــان تشــکیل جلســه
کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی ،رفــع
موانــع تولیــد و اشــتغال اســتان در
شهرســتان بســتک بــا پیگیریهــای
فرمانــدار شــد و بیــان داشــت:
بــه جــای تــردد چنــد بــار ه مــردم
بــه مرکــز اســتان بــرای پیگیــری

مشــکالت ،مســئوالن اســتان بایــد
بــه شهرســتانها مراجعــه کننــد و
ایــن جــزء وظایــف ذاتــی هــر مســئول
اســت.
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتانداری هرمــزگان در ســفر یکروزه
بــه شهرســتان بســتک از بیمارســتان
بســتک ،راه خــور جنــاح و برخــی
شــرکتها و کارگاههــای تولیــدی
ایــن شهرســتان بازدیــد کــرد.

فرماندهمرزبانياستان:

تجهیز درياباني هرمزگان
به شناورهاي سنگين و نيمه سنگين

فرمانــده مرزبانــي هرمــزگان از پيگيــري طرح همســان
ســازي رنــگ شــناورهاي كشــور باهــدف تســهيل در
شناســايي خبــرداد و گفــت :دريابانــي هرمــزگان بــه
شــناورهاي ســنگين و نيمــه ســنگين تجهيــز مــي
شــود.
ســرهنگ علــی اصغــر خــرم روی در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار جــام جــم اظهارداشــت :مرزبانــی اســتان
هرمــزگان همانگونــه کــه پیداســت بــه لحــاظ اســم
ظاهــری ،ماموریــت حفــظ و حراســت از مرزهــای
آبــی جمهــوری اســامی ایــران در حســاس تریــن و
راهبــردی تریــن نقطــه مــرزی كشــور را بــر عهــده
دارد.وی بــا اشــاره بــه وظایــف مرزبانــی ،حراســت از
مرزهــا را یکــی از مهمتریــن وظایــف عنــوان کــرد و
افــزود :کنتــرل ورود و خروجهــای قانونــی و برخــورد
بــا خــروج غیرقانونــی ،تجــاوزات مــرزی ،کنتــرل مــرز،
کنتــرل اتبــاع بیگانــه ،موضوعــات قاچــاق مــواد مخدر،
مشــروبات الکلــی ،قاچــاق کاال همــه و همــه در
حوزههــای ماموریتــی مرزبانــی قــرار میگیــرد.
فرمانــده مرزبانــی اســتان هرمــزگان تصریــح کــرد:
کنتــرل و نظــارت بــر عملکــرد شــناورها اعــم از
شــناورهای تجــاری ،صیــادی و مســافری اســت
کــه مرزبانهــا در اســتان هرمــزگان بــا توجــه بــه
ســختی ماموریــت در دریــا بــا افتخــار و غیــرت در
حــال انجــام وظیفــه هســتند .ســرهنگ خــرم روی
بــا اشــاره بــه ماموریتهــای مرزبانــی بیــان کــرد :بــا
توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری ،اولویــت
مهــم مرزبانــی در اســتان هرمــزگان ،مبــارزه بــی امــان
بــا کاالی قاچــاق ،مقابلــه بــا ورود کاالی ممنوعــه،
مشــروبات الکلــی ،تجهیــزات ماهــواره ،قاچــاق انســان
و مــواد مخــدر اســت.
وی ادامــه داد :دریابانــی اســتان هرمــزگان همزمــان در
چنــد جبهــه اعــم از حفــظ و حراســت از مرزهــا ،اقتــدار
نظــام جمهــوری اســامی ایــران ،مبــارزه بــا قاچــاق

کاال و حفــظ و صیانــت از کارکنــان انجــام وظیفــه
میکنــد.
ســرهنگ خــرم روی خاطرنشــان كــرد :بــا اقتــدار
مرزبانــان ،مرزهــا در حــوزه اســتان هرمــزگان از
امنیــت کامــل برخوردارنــد و بــا هــر گونــه مداخلــه
ومشــکالت مــرزی از طــرف کشــورهای همســایه
بشــدت برابــر بــا مقــررات و قوانیــن رســمی جمهــوری
اســامی برخــورد میکنیــم ،بــه دلیــل نظــارت هــای
شــبانه روزی در اقصــی نقــاط مــرزی بــا حضــور
گشــت دریایــی و اشــراف کامــل عوامــل اطالعاتــی،
نظــم مــورد انتظارمــان در دریــا حکمفرماســت و بــا
نظــارت و کنتــرل دقیــق مرزبانــان  ،هیــچ مشــکلی
در زمینــه فعالیتهــای تجــاری ،اقتصــادی و صیــادی
در مرزهــای آبــی اســتان هرمــزگان وجــود نــدارد.وی
ادامــه داد :بــا توجــه بــه گســتردگی مــرز دریایــی در
اســتان هرمــزگان و نــوع ماموریــت و پیچیدگــی آن،
بــه روز رســانی تجهیــزات دریایــی امــری ضــروری
اســت ،بنابرایــن بــرای انجــام ماموریتهــا نیازمنــد
بــه روز رســانی تجهیــزات شــناوری اعــم از شــناورهای
ســنگین و نیمــه ســنگین هســتیم.فرمانده مرزبانــی
اســتان هرمــزگان بــا تاکيــد بــر اینکــه مرزبانــی
اســتان بــا کمتریــن تجهیــزات ،بیشــترین بازدهــی را
دارد گفــت :بــا تغییــر مدیریــت و آمادگــی نیروهــای
غیرتمنــد و اعتقــادی ،حرکتــی رو بــه جلــو و شــتابانی
را درپیــش گرفتــه ایــم ،امــا بــا وجــود نابرابریهایــی
کــه در تجهیــزات مرزبانــی و تجهیــزات قاچاقچیــان در
حوزههــای مختلــف اعــم از مــواد مخــدر و مشــروبات
وجــود دارد ،مرزبانــان جانانــه دفــاع کــرده و در مقابــل
قاچاقچیــان ایســتادگی میکنند.ســرهنگ خــرم روی
بــا اشــاره بــه کشــفیات و همچنیــن ضربههــاي وارد
شــده بــه قاچاقچیــان کاال ،مــواد مخــدر و مشــروبات
الکلــی تصریــح کــرد :در ایــن رابطــه ،درگیریهایــی
صــورت گرفتــه بــه گونــه ای کــه اخیــرا رئیــس مبــارزه

بــا مــواد مخــدر در درگیــری مســلحانه بــا اشــرار و
قاچاقچیــان مــواد مخــدر نيــز دچــار مجروحیت شــدند.
وی از شناســایی قریــب بــه  5000فروند شــناور ســبک
خبــرداد و گفــت :از آنجایــی کــه پالک گذاری شــناورها
یکــی از وظایــف شــاخص اســت ،هویتهــای ایــن
تعــداد از شــناورها مشــخص و بــا توجــه بــه مــدارک
مثبــت ،پــاک گــذاری شــده انــد و ایــن امــر ســبب
ایجــاد نظــم و انضبــاط در رفــت و آمــد دریایــی شــده و
ایــن اقــدام بــر اســاس سیاســت گذاریهــای اســتانی
انجــام شــده اســت.فرمانده مرزبانــی اســتان هرمــزگان
بیــان کــرد :مقــررات دریایــی و دریانــوردی در بحــث
کشــتیرانی ،قوانیــن خــاص خــود را دارد؛ مرزبانــی
هرمــزگان ،رنــگ زرد را بــرای شــناورها انتخــاب کــرده
کــه در اســتان بوشــهر معنــای متفــاوت از چیــزی کــه
مــا بــرای رنــگ زرد تعریــف کردیــم وجــود دارد و مغایر
بــا موضوعــات ماســت ،مث ـ ً
ا شــناور زرد رنــگ دارای
پــاک ،شــناور صیــادی شناســایی شــده اســت امــا در
اســتان بوشــهر ،رنــگ دیگــري را انتخــاب کــرده انــد.
وي ادامــه داد :در صورتــي کــه ایــن سیاســت بــه کل
کشــور تعمیــم داده و مســتندات و پایههــای قانونــی
جهــت همســان ســازي تنظیم شــود ،هماهنگــي ایجاد
شــده و ســاماندهی و نظــم بخشــی بهتــری صــورت
میگیرد.ســرهنگ خــرم روی بــا اشــاره بــه پيشــرفت
 ٨٠درصــدي طــرح همســان ســازي رنــگ شــناورها در
هرمــزگان ادامــه داد :ارائــه ايــن طــرح بــه عنــوان الگــو
بــه مركــز كشــور يكــي از مباحــث در دســت اقــدام
دريابانــي اســت.
وی در ادامــه گفــت :بــه منظــور هماهنگــی بیشــتر
همســان ســازی در انتخــاب رنــگ شــناورها ،پیگیــری
و بــه مرکــز انعــکاس میدهیــم و بایــد جلســات
مشــترکی نیــز بیــن بنــادر کشــتیرانی  ،شــیالت و
دریابانــی بــا هــدف یکنواختــی و همســان ســازی
تشــکیل شــود.

سرمقاله

نجات هرمزگان
با کاهش تولید پسماند

همــت هرمزگانیهــا بــرای نجــات اســتان
تنهــا بــا کاهــش تولیــد پســماند اقدامــی اســت
کــه شــاید بــا هزینــه میلیاردهــا تومــان اعتبــار
توســط شــهرداریها هــم عملــی نخواهــد
شــد.
ای کاش هــر هرمزگانــی تنهــا بــرای حفــظ
ســهمی از ایــن ســرزمین بــرای نســل فــردا
بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــد و عــزم
خــود را نشــان دهــد.
شــاید بزرگتریــن دغدغــه شــهرداریها در
شــهرهای هرمــزگان چگونگــی جمــع آوری و دفــع پســماندی باشــد کــه مبــدا
تولیــد آن شــهروندان هســتند و بخــش اعظمــی از اعتبــارات و تــوان خــود را در
ایــن حــوزه هزینــه میکننــد.
البتــه شــهرداریها نیــز نبایــد ازبســتر ســازی و نهادینــه ســازی فرهنــگ
تفکیــک پســماند بــا آمــوزش شــهروندان از طریــق اســتفاده از ظرفیــت ارگانها
ودســتگاههای متولــی امــر آمــوزش غافــل باشــند .فرهنگســازی بــرای
تفکیــک پســماندهای خانگــی هــم بــه عملیــات جمــع آوری و هــم بازیافــت
ایــن طــای کثیــف کمــک میکنــد.
شــرایط توجــه بــه شــیوههای محدودســازی تولیــد پســماند بویــژه در ســطح
خانگــی از مهمتریــن عواملــی اســت کــه رعایــت آنهــا ،اولیــن قــدم در مســیر
مدیریــت پســماند و بهبــود وضعیــت محیــط زیســت خواهــد بــود .از آنجــا کــه
مدیریــت پســماند یکــی از ضرورتیتریــن محورهــای توســعه پایــدار محســوب
میشــود ،بنابرایــنمیتــوان بــا آمــوزش شــهروندان و اجــرای راهکارهــای
کاهــش تولیــد پســماند بــه ایــن مهــم دســت یافــت .دفــن پســماند در زمیــن
عــاوه بــر اشــغال فضــای زیــاد ،موجــب آلودگــی هــوا ،آب و خــاک میشــود.
بازیابــی و بازیافــت پســماندهای دفــن شــده در ایــن مراکــز بــزرگ دفــن بــه
ســختی امکانپذیــر اســت .بایــد توجــه داشــت کــه مراکــز دفــن غیــر اصولــی،
بزرگتریــن عامــل تشــدید گرمایــش زمیــن در حــوزه پســماند و از مناطــق
تخریــب شــده روی زمیــن بــه شــمار میرونــد .تفکیــک پســماند از مبــدأ ،بــه
فراینــد جداســازی پســماندهای عــادی تــر و خشــک در محــل تولیــد آن گفتــه
میشــود کــه بهبــود شــرایط زیســت محیطــی ،صرفهجویــی در هزینههــای
شــهری ،حفــظ کیفیــت پســماندها ،خالصســازی کمپوســت تولیــدی و کمــک
بــه بازیافــت انــواع پســماند را میتــوان از جملــه مزایــای آن عنــوان کــرد.
شــهروندان در ابتــدا پــس از ذخیرهســازی پســماندهای تولیدشــده در طــول روز،
آنهــا را بــه صــورت مجــزا تفکیــک کــرده و پســماندهای تــر شــامل باقیمانده
غذاهــا ،پوســت میــوه و ســبزیجات و تفالــه چــای را پــس از رطوبتگیــری
داخــل کیس ـههای دربســته جم ـعآوری و رأس ســاعت ۲۱بــه مخــازن ویــژه
پســماند تــر انتقــال دهنــد .عــدم اســتفاده از ظــروف ،ســفرهها و لــوازم یکبــار
مصــرف کمــک شــایان توجهــی بــه کاهــش میــزان پســماندهای خشــک
میکنــد .عالوهبرایــن میتــوان هنــگام خریــد وســایل مــورد نیــاز بــه
قابلیــت بازیافــت آنهــا توجــه و مــواردی را تهیــه کــرد کــه بــه چرخــه تولیــد
بازمیگردنــد.
میتــوان بــا اشــتراک گذاشــتن لوازمــی کــه دیگــر بــه آنهــا احتیاجــی
نداریــم بــه افــراد نیازمنــد عــاوه بــر گســترش حــس کمــک و نوعدوســتی
در جامعــه ،در کاهــش تولیــد پســماند و ارتقــای ســطح ســامت شــهروندی
گامــی موثــر برداریــم.
مهین حیدری سراحی

ترمیم  ۷نقطه خوردگی در منطقه خلیج فارس

هفــت نقطــه خوردگــی حــد فاصــل روســتای ســوزه  -روســتای گیشــان
شناســایی و ترمیــم شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران
منطقــه خلیــج فــارس  ،کارشــناس ارشــد مهندســی خوردگــی فلــزات گفــت:
ضعــف پوشــش و وجــود عوامــل گوناگــون خوردگــی در محیــط اطــراف علــت
اصلــی خوردگیهــای شناســایی شــده توســط پیــگ هوشــمند میباشــد.
صحبــت اهلل ســپیدکاویانی افــزود :نقــاط شناســایی شــده حداقــل بالــغ بــر۳۰
درصــد خوردگــی را دارا بــوده انــد کــه بالفاصلــه پــس از شناســایی نقــاط
خوردگــی واحــد مهندســی تعمیــرات خــط منطقــه عملیــات تعمیــر و ترمیــم نقاط
را آغــاز کــرد.

ارائه آموزش دریانوردی به جوانان و ساکنان جزیره ابوموسی

معــاون امــور دریایــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی
هرمــزگان از برگــزاري دورههــاي آموزشــي
مربــوط بــه اســتاندارد كنوانســيون STCWبراي
نخســتین بــار در جزيــره راهبــردی ابوموســي و
همچنیــن ارایــه خدمــات رایــگان آموزشــی بــه
اهالــی بومــی وجوانــان عالقمنــد بــه اشــتغال در
صنعــت دریانــوردی جنوبــی تریــن نقطــه خشــکی
کشــور خبــرداد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي اداره كل بنــادر و
دريانــوردي هرمــزگان« ،مهــدی نوفرســتی»
ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت :بــا توجــه بــه
لــزوم گذرانــدن دورههــاي آموزشــي و برگــزاری
آزمونهــای دریانــوردی بــرای فعــاالن ایــن صنعــت
مهــم و اشــتغالزا ،بــا همــکاری اداره امتحانــات و
گواهینامههــای دریانــوردی ،مرکــز آمــوزش بنــدر
شــهیدرجایی و اداره بنــدر و دريانــوردي ابوموســي
بــرای نخســتین بــار دورههــاي آموزشــی ملــوان
عمومــي در شــناورهاي بــا تنــاژ  ٥٠٠تــن و ايمنــي
چهــار گانــه شــامل اطفــای حريــق ،بقــا در دريــا ،
كمكهــاي اوليــه پزشــکی دريــا و ايمنــي فــردي
و مســئوليتهاي اجتماعــي در جزیــره ابوموســی
برگــزار شــد.وي افــزود :تــا پیــش از برگــزاري ايــن
دوره ،اهالــي جزيــره ابوموســي بــراي گذرانــدن
دورههــاي دریانــوردي بــه اجبــار بایــد بــه
بندرعبــاس مســافرت میکردنــد كــه ایــن مســأله،
هزينههــاي ســنگيني شــامل رفــت و آمــد ،اقامــت،

تغذیــه و شــهريه كالسهــاي آموزشــگاههای
بخــش خصوصــي را بــر آنهــا تحمیــل میکــرد
و در عمــل بســياري ازدریانــوردان جنوبــی تریــن
نقطــه خشــکی ایــران ،امــكان حضــور در ایــن
دورههــا را نداشــتند.
نوفرســتی هــدف از برگــزاري ايــن دورههــا را ب ـه
روز شــدن آموزشــها،گواهینامهها و مجوزهــای
دریانــوردی در میــان فعــاالن دریایــی ســاکن
درجزايرخلیــج فــارس بویــژه جزایــر ســه گانــه
ایرانــی عنــوان کــرد.
معــاون امــور دریایــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی
اســتان هرمــزگان برگــزاري دورههــاي آموزشــي
مرتبــط بــا کنوانســیون  STCWســازمان
جهانــي دريانــوردي ( )IMOدر جزيــره ابوموســي
را بــه عنــوان بخشــی از مجموعــه تالشهــا و
برنامههــای مســتمر آموزشــی ايــن معاونــت
دانســت و افــزود :عــاوه بــر مــورد یــاد شــده ،دوره
آموزشــي قايقــران در قايقهــاي موتــوري نیــز بــا
هــدف توســعه گردشــگري دريايــي و همچنيــن
ايجــاد تســهيالت و مجــوز شــناورهاي تفريحــي
بــراي جزیــره نشــینان بــه صــورت خدمــات
رايــگان توســط اداره كل بنــادر و دريانــوردي
هرمــزگان در حــال اجراســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،ارایــه خدمــات
آموزشــی یــاد شــده بــه همــت ادارات آمــوزش،
اداره امتحانــات و گواهينامههــاي دريانــوردي

و اداره بنــدر ودريانــوردي ابوموســي در راســتای
عمــل بــه مســئوليتهاي اجتماعــي و ايجــاد
اشــتغال بــراي جوانــان و اهالــي بومــي ایــن
جزيــره راهبــردی صــورت گرفتــه اســت.
نوفرســتی بــا بيــان اينكــه دوره ملوانــي عمومــي
بــراي كشــتيهاي بــا ظرفيــت ناخالــص كمتــر
از  500تــن و دورههــاي ايمنــي چهــار گانــه
در آذرمــاه بــراي  30نفــر ازمتقاضيــان جزيــره
ابوموســي بــا اســتقبال چشــمگیری از ســوی
فراگیــران برگــزار شــد ،اظهــار داشــت :ايــن
دورههــا بــه طــور مســتمر تــا مرحلــه آمــوزش
تمامــي متقاضيــان در جزيــره ابوموســي بــه
صــورت رايــگان ادامــه خواهــد داشــت و انتظــار
مــي رود برگــزاري ايــن دورههــا ســبب ايجــاد
رضايــت خاطــر اهالــي جزيــره ابوموســي و ايجــاد
اشــتغال بــراي جوانــان شــود.
نوفرســتی در پایــان خاطرنشــان کــرد :نکتــه قابــل
توجــه دیگــر ایــن کــه بــرای مباحــث عملــی
كارگاه آموزشــي دريانــوردان ،تجهيــزات الزم از
مركــز آمــوزش بنــدر شــهيد رجايــي بــه جزيــره
ابوموســي انتقــال یافتــه اســت.
الزم بــه ذکــر اســت« ،جزیــره ابوموســی» یکــی از
چهــارده جزیــره اســتان هرمــزگان و جنوبیتریــن
نقطــه خشــکی ایــران در آبهــای خلیــج فــارس
اســت .ایــن جزیــره در فاصلــه 222کیلومتــری
بندرعبــاس ۷۵ ،کیلومتــری بنــدر لنگــه ،در ۶۰

کیلومتــری شــمال امــارت شــارجه در امــارات
متحــده عربــی و همچنیــن  ۱۶۰کیلومتــری از
تنگــه هرمزواقــع شــده اســت.
بیشــتر مــردم بومــی ایــن جزیــره بیــش از هفــت
هــزار نفــری کــه از نقــاط مهــم و راهبــردی ایــران
در پهنــه آبهــای نیلگــون خلیجفــارس محســوب

میشــود ،بــه فعالیتهــای دریانــوردی ،صیــد و
مشــاغل خدماتــی اشــتغال دارنــد.
عــاوه بــر آن بــه دلیــل عمــق مناســب دریــا ،تنها
گــذرگاه حیاتــی عبــور نفتکشهــا وکشــتیهای
بــزرگ اقیانــوس پیمــا در محــدوده آبهــای
ســاحلی ایــن جزیــره قــرار دارد.

w w w. j a m e j a m o n l i n e . i r
w w w. d a n e s h p a y a m . i r
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 2هزار نفر در هرمزگان از بانک قرض الحسنه مهر وام ازدواج دریافت کردند

مدیــر شــعب هرمــزگان بانــک قــرض
الحســنه مهــر ،ایــن بانــک را پرچمــدار
بانکــداری اســامی معرفــی کــرد و گفــت:
2000نفــر در هرمــزگان از بانــک قــرض
الحســنه مهــر وام ازدواج دریافــت
کرده اند.
بــه گــزارش جــام جــم کرامــت اهلل مصطفی
پــور بــا تشــریح برنامههــا و اهــداف ایــن
بانــک اظهــار داشــت :ایــران اســامی
در ســند چشــم انــداز  ،1404کشــوری
پیشــرفته بــا ســهم برتــر منابــع انســانی در
تولیــد ملــی تعریــف و تصریــح شــده اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ،بــی شــک
ایــن ســهم برتــر منابــع انســانی در تولیــد
ملــی ،بــا داشــتن نیروهــای توانمنــد و
توســعه یافتــه محقــق خواهــد شــد افــزود:
یکــی از راهکارهــای موثــر بــرای دســتیابی
بــه کشــوری پیشــرفته و توســعه یافتــه،
تقویــت اقتصــادی اقشــار مختلــف جامعــه
اســت کــه نقــش کلیــدی در ایــن راســتا
ایفــا میکنــد.
مدیرشــعب بانــک مهــر هرمــزگان خاطــر
نشــان کــرد :پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی ،تحــول و تغییــر نظــام و قانــون
بانکــی یکــی از اولویتهــا بــود ،در همیــن
راســتا ،قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا
بــا تــاش کارشناســان اقتصــادی و همــت
صاحبنظــران فقهــی در ســال 1362
تصویــب شــد و از آن تاریــخ تــا بــه امــروز

بــه جــد میتــوان ادعــا کــرد کــه بانکــداری
اســامی یکــی از رو بــه رشــدترین بخــش
صنعــت بانکــداری اســت.
مصطفــی پــور ادامــه داد :بــا همیــن نــگاه
و رویکــرد ،بانــک «قــرض الحســنه مهــر
ایــران» در یــک دهــه تــاش و حضــور
در عرصــه بانکــداری ،اقدامــات شایســته
و موثــری را در راســتای تحــول در نظــام
بانکــداری و توســعه بانکــداری اســامی و
ســنت قــرض الحســنه انجــام داده اســت.
وی قــرض الحســنه را بهتریــن جلــوه یــاری
و دســتگیری از نیازمنــدان دانســت و
تاکیــد کــرد :ایــن امــر مهــم مــورد اهتمــام
و توجــه تمامــی جوامــع و افــراد آن واقــع
شــده و خواهــد شــد ،قــرض الحســنه
در دیــن مبیــن اســام و قــرآن و ســنت
پیامبــر(ص) ریشــه دارد و خداونــد
چندیــن بــار در کتــاب قــرآن مجیــد در
ســورههایی نظیــر «بقــره ،مائــده و حدیــد»
بــه اهمیــت قــرض الحســنه اشــاره کــرده
اســت.مدیر شــعب بانــک مهــر هرمــزگان
عنــوان کــرد :اگــر شــخصی بــه صــورت
بالعــوض ،صدقــه و بــدون چشمداشــت،
وجهــی را بــه دیگــری بدهــد خداونــد
متعــال  10ثــواب بــرای وی عطــا میکنــد
امــا درصورتــی کــه همــان پــول را بــه
عنــوان قــرض الحســنه بدهــد و پــس از
مدتــی پــس بگیــرد ،حضــرت بــاری تعالــی
 18ثــواب بــرای وی درنظــر میگیــرد،

چرایــی و فلســفه ایــن موضــوع را بایــد در
اقتصــاد اســامی جویــا شــد.
وی اضافــه کــرد :اگــر اقتصــاد اســامی
مدنظــر اســام در جامعــه حاکــم شــد ،بــه
عنــوان بهتریــن الگــوی اقتصــاد دنیــا و
ســالم تریــن اقتصــاد نقــش موثــری در
کاهــش فاصلــه طبقاتــی در جامعــه خواهــد
داشــت و کمتریــن مشــکالت مالــی را در
ســطح جامعــه شــاهد خواهیــم بــود.
مصطفــی پــور تصریــح کــرد :بانــک قــرض
الحســنه مهــر ایــران در ســال  ،1386بــا
مجــوز رســمی از بانــک مرکــزی و همچنیــن
بــا ســرمایه گــذاری  10بانــک دولتــی و
ســرمایه  15هــزار میلیــارد ریــال تاســیس
شــد و در یکــی از ســفرهای اعضــای هیــات
دولــت در اســتان اردبیــل رســما افتتــاح
سراســری شــد و شــروع بــه فعالیــت کــرد.
وی افــزود :تحــول و تغییــر در نظــام
بانکــی مــورد توجــه همــه دولتهــا بــوده
و تالشهایــی نیــز صــورت گرفتــه مــا بــه
دلیــل ســاختار فرهنگــی ،گرفتاریهــای
سیســتم بانکــی ،مطالبــات معــوق،
سیســتمهای متنــوع ســپرده گــذاری و
برخــی مســائل دیگــر ایــن امــر محقــق
نشــده اســت.
مدیــر شــعب بانــک مهــر هرمــزگان ادامــه
داد :بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران
تاســیس شــد تــا بــه صــورت شــفاف و
دقیــق و تخصصــی بــه امــر مهــم قــرض
الحســنه بپــردازد و گام اول را بــرای
توســعه بانکــداری اســامی بــردارد.
مصطفــی پــور تاکیــد کــرد :در ایــن بانــک
بــه عنــوان نخســتین و بزرگتریــن بانــک
قــرض الحســنه کشــور تمــام ســپردههای
مــردم در قالــب حســاب جــاری و پــس
انــداز قــرض الحســنه دریافــت میشــود و
ایــن منابــع تنهــا در قالــب تســهیالت قــرض
الحســنه بــا کارمــزد حداکثــر  4درصــد در
اختیــار جامعــه و مــردم قــرار میگیــرد.

مديرعامل آب منطقهای هرمزگان:

يك سوم آب خط انتقال ساقی كوثر به هرمزگان
اختصاص دارد

مديرعامــل شــركت آب منطقــهای هرمــزگان
بــا اشــاره بــه تلفــات  ٣٠درصــدی آب انتقالــی
كشــاورزی از طريــق كانالهــا در اســتان گفــت :يــک
ســوم آب انتقالــی طــرح ســاقی كوثــر بــه ميــزان
 ٥٠ميليــون مترمكعــب در ســال بــه بندرعبــاس
اختصــاص میيابــد.
بــه گــزارش جــام جــم  ،هوشــنگ مالیــی ضمــن
اشــاره بــه اقدامــات شــرکت آب منطقـهای هرمزگان
بــرای کاهــش تلفــات آب در خطــوط انتقالــی اســتان
اظهــار داشــت :بــه صــورت معمــول ٥درصــد آب
در خطــوط انتقالــی آب شــرب و  ٣٠درصــد در
کانالهــای آب بــرای مصــارف کشــاورزی در
هرمــزگان هــدر و تبخیــر میشــود.
وی در ادامــه بــه طــرح شیرینســازی و انتقــال
آب خلیجفــارس بــه اســتانهای مرکــزی کشــور
اشــاره داشــت و افــزود :ایــن طــرح توســط بخــش
خصوصــی در دســت اقــدام اســت و مقــرر شــده
طبــق مجــوز ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و
مصوبــات وزارت نیــرو بــرای شیرینســازی و انتقــال
روزانــه ٤٥٠هــزار متــر مکعــب اجرایــی شــود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقـهای هرمــزگان ادامــه
داد :بــا توجــه بــه آب انتقــال یافتــه از طریــق ایــن
طــرح ،هزینــه هــر مترمکعــب  ٢٠هــزار تومــان

محاســبه میشــود و بــرای مصــارف خــاص در
صنایــع اســتانهای کرمــان و یــزد در نظرگرفتــه شــده
اســت.
مالیــی در ادامــه گفــت ٥٠ :میلیــون مترمکعــب از
ظرفیــت تولیــدی ایــن طــرح بــرای صنایــع غــرب و
شــهر بندرعبــاس در نظــر گرفتــه شــده و  ١٠میلیون
مترمکعــب نیــز بــرای روســتاها و شــهرهای مســیر
انتقــال خــط لولــه اختصــاص مییابــد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تنهــا نیمــی از
نیــاز آبــی بندرعبــاس از ســد اســتقالل مینــاب تامین
میشــود ،افــزود :بــه دلیــل مشــکالت منابعآبــی
زیــر ســطحی در دشــت مینــاب ١١ ،مــاه اســت کــه
بهرهبــرداری از چاههــای بســتر رودخانــه مینــاب
بــرای انتقــال بــه بندرعبــاس متوقــف شــده اســت.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای هرمــزگان
خاطرنشــان کــرد :بخشــی از نیــاز آبــی بندرعبــاس
را از طریــق ســد شــمیل و نیــان تامیــن میکنیــم
و برنامهریــزی شــده بــرای کنتــرل آبهــای ســطحی
اســتان طــی  ١٠ســال آینــده ١٠ســد جدیــد در
اســتان احــداث شــود کــه مطالعــات ایــن طرحهــا
در دســت اقــدام اســت.
مالیــی تاکیــد کــرد :بــا احــداث ایــن ســدها
حــدود  ٨٠درصــد از روان آبهــای ســطحی اســتان
کــه اکنــون بــه دلیــل کمبــود تاسیســات بــه دریــا
میریــزد کنتــرل و بــرای مصــارف مختلــف اســتفاده
میشــود.
وی بیــان داشــت :خورهــا در تملــک شــرکت آب
منطق ـهای قــرار دارد امــا طــی جلســات متعــدد بــا
شــهرداری توافــق شــده اســت کــه نگهــداری و در
صــورت نیــاز تغییر مســیر بــا هماهنگــی در راســتای
تامیــن منافــع عمومــی و افزایــش خدمــات بــه
شــهروندان توســط شــهرداری اقــدام شــود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقهای هرمــزگان در پایان
از چندیــن شــکایت حقوقــی بــه واســطه تخطــی در
حریــم  ٦٠متــری دریــا در شــهر بندرعبــاس خبــرداد
و گفــت :ایــن شــرکت بــا متعرضــان بــه حریــم دریــا
بــا اســتفاده از اختیــارات قانونــی مقابلــه خواهــد کرد.

وی بــا اشــاره بــه وجــه تمایــز بانــک قــرض
الحســنه مهــر ایــران بــا ســایر بانکهــا
گفــت :بانکهــا در ســطح کشــور وامهایــی
را در قالــب وام ضــروری ،مســکن و ...
بــه کارکنــان خــود پرداخــت میکننــد ،امــا
در بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران از
محــل ســپردههای مردمــی بــه هیــچ وجــه
امــکان پرداخــت نــدارد و بلکــه از ســرمایه
ســهامداران ،بــدون نــرخ قــرض الحســنه و
تابــع سیســتم بانکــی تامیــن میشــود.
مدیــر شــعب بانــک مهــر هرمــزگان ادامــه
داد :در بانــک قــرض الحســنه مهــر
ایــران ،منابــع ســپردههای مــردم بــه
هیــچ وجــه غیــر از کارمــزد حداکثــر 4
درصــد ،بــرای بانــک جایــی دیگــر بــه کار
گرفتــه نمیشــود و درآمــد ایــن بانــک
ازقبــل آن تامیــن نمیشــود ،بــه عبارتــی
دیگــر ،ســایر بانکهــا ،بــا قــراردادن
ســپردههای مــردم در قالــب ســپردههای
کوتــاه مــدت ،ســپردههای روزشــمار
میگیرنــد ،مکــررا ایــن پیشــنهاد بــه
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران نیــز
میشــود و دیگــر بانکهــا تقاضــا دارنــد
کــه حســابهایمان را نــزد آنهــا ببریــم
و ســودش را دریافــت کنیــم ،امــا ایــن
اجــازه را نداریــم و معتقدیــم تمــام
فعالیتهــای بانــک قــرض الحســنه مهــر
ایــران بایــد قــرض الحســنه باشــد.
مصطفــی پــور افــزود :بانکهــا
ناچارنــد بــرای تســویه حســابهای
بیــن بانکــی ،هــر کــدام نــزد بانــک
دیگــر حســاب داشــته باشــند و بانــک
قــرض الحســنه مهــر ایــران نیــزاز ایــن
قاعــده مســتثنی نیســت ،بانــک قــرض
الحســنه مهــر ایــران ایــن فرصــت را
دارد کــه از قبــل ایــن حســاب ،ســود
دریافــت کنــد امــا بــرای شــفافیت و کار
تخصصــی هرگــز از ســپردههای مــدت
دار بانکهــا اســتفاده نکــرده ایــم و

همچنیــن دســتور موکــد شــده کــه بــه
هیــچ وجــه اســتفاده نکنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه  90درصــد منابــع بانــک
درقالــب تســهیالت قــرض الحســنه بــه
جامعــه بازگردانــده میشــود گفــت :بــه جــز
 10درصــد از منابــع بانــک قــرض الحســنه
مهــر ایــران کــه آن هــم بانــک مرکــزی بــه
عنــوان ذخیــره قانونــی نگــه م ـیدارد90 ،
درصــد دیگــر درقالــب تســهیالت قــرض
الحســنه بــه جامعــه بازگردانــده میشــود.
مدیــر شــعب بانــک مهــر هرمــزگان افــزود:
پرداخــت بیــش از  2هــزار و  250میلیــارد
ریــال تســهیالت قــرض الحســنه بــه مــردم
در ســال  96بیــش از  2هــزار و 250
میلیــارد ریــال تســهیالت قــرض الحســنه
در اســتان هرمــزگان بــه مــردم پرداخــت
شــده اســت و  21هــزار نفــر نیز تســهیالت
فعــال نــزد بانــک قــرض الحســنه مهــر
ایــران دارنــد و قســط پرداخــت میکننــد.
وی افــزود :ایــن تســهیالت در قالــب
ازدواج ،درمــان بیمــاری ،رفــع احتیاجــات
ضــروری ،مشــاغل خــرد ،مددجویــان کمیتــه
امــداد امــام خمینــی(ره) و بهزیســتی و
همچنیــن بیمــاران خــاص پرداخــت شــده
اســت.
وی همچنیــن از پرداخــت وام ازدواج
به2هــزار نفــر بــدون ســابقه حســاب
خبــرداد و اظهــار داشــت :تاکنــون  2هــزار
نفــر بــدون ســابقه حســاب ،بــا کارمــزد 4

درصــد و بازپرداخــت  60ماهــه از بانــک
قــرض الحســنه مهــر ایــران ،وام ازدواج
دریافــت کــرده و درحــال پرداخــت قســط
هســتند کــه از ایــن تعــداد ،بیــش از یــک
هــزار نفــر طــی امســال ایــن تســهیالت را
دریافــت کــرده انــد.
مصطفــی پــور ادامــه داد :پــس از تصویــب
ایــن قانــون ،ســایر بانکهــا بــه دلیــل
مشــکالت منابــع ،زیربــار نمیرفتنــد امــا
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران بــه دلیل
تخصصــی بــودن اســتقبال کــرد و تــا بــه
امــروز تمــام تــاش مــان بــر ایــن اســت
تــا تســهیالت را ســریع پرداخــت کنیــم،
چراکــه اولویــت ایــن بانــک ،جوانــان و
اشــتغال آنــان اســت.
وی تاکیــد کــرد :از مجمــوع  2هــزار و 250
میلیــارد ریــال تســهیالت پرداخــت شــده
بــه متقاضیــان 140 ،میلیــارد ریــال بــه امر
ازدواج اختصــاص یافتــه و پرداخــت شــده
اســت.
مدیــر شــعب بانــک مهــر هرمــزگان از
فعالیــت  17شــعبه در ســطح اســتان
هرمــزگان خبــردادو گفــت :در اســتان
هرمــزگان تــاش بــر ایــن بــوده کــه در
مرکــز هــر شهرســتان حضــور داشــته
باشــیم ،بــه جــز دو شهرســتان ســیریک
و بشــاگرد کــه آن هــم درخواســت مجــوز
بــرای ایجــاد شــعبه در ایــن دو شهرســتان
بــه بانــک مرکــزی داده ایــم.

بازارچههای مرزی ،مغفول در هرمزگان

مرزهــای مشــترک بیــن کشــورها
در تمــام جهــان بــه عنــوان فرصتــی
عظیــم بــرای توســعه مناطــق و
شــهرهای مــرزی در هــر کشــور لحــاظ
میشــود .امــا ایــن ظرفیــت بــا وجــود
مرزهــای آبــی طوالنــی هرمــزگان بــا
بیــش از 5کشــور منطقــه ،مغفــول
مانــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار جــام جــم از
بندرعبــاس ،نقــاط مــرزی معمــوال
فرصتهــای اقتصــادی مطلوبــی
هســتند کــه بــا راه انــدازی
بازارچههــای مــرزی و رونــق
اقتصــادی و بازرگانــی میتواننــد
نقــش موثــری در اقتصــاد کشــورها
بــازی کننــد عــاوه بــر اینکــه بــه
ایجــاد اشــتغال در جوامــع محلــی و
منطقــه ای هــم منجــر میشــوند.
البتــه در حــال حاضــر در مناطــق
مــرزی کشــور طبــق آخریــن آمــاری
کــه از ســوی مدیــرکل امــور مــرزی
و مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز وزارت
کشــور ارائــه شــده بیــش از 64
بازارچــه مــرزی مصــوب دولــت وجــود
دارد کــه البتــه دوســوم آنهــا غیــر
فعــال یــا نیمــهفعــال هســتند.
از غــرب تــا شــرق اســتان هرمــزگان

ودر طــول بالــغ بــر 1000کیلومتــر
ســاحل ایــن اســتان بیــش از
7شهرســتان و 14جزیــره قــرار دارد
کــه ظرفیتــی عظیــم بــرای تجــارت
و دریانــوردی و اشــتغال پایــدار
پدیــدآورده اســت .ظرفیتــی کــه اگــر
بدرســتی از آن بهــره بــرداری شــود
نــه تنهــا اشــتغال اســتان را تامیــن
میکنــد ،بلکــه اســتانهای همجــوار
را نیــز پوشــش خواهــد داد.
مــردم هرمــزگان از دیربــاز بــا
پرداختــن بــه دریانــوردی و تجــارت
بــا روشهــای ســنتی معیشــت خــود

و خانوادههــای خــود را تامیــن کــرده
انــد و ایــن ظرفیت بــه واســطه وجود
مناســبتهای فرهنگــی هرمــزگان بــا
کشــورهای جنوبــی حاشــیه خلیــج
فــارس میتوانــد بــا اندکــی تدبیــر
شــکوفا شــود و حرکــت توســعه
اســتانهای جنوبــی کشــور را ســریعتر
کنــد.
فریــدون همتــی اســتاندار هرمزگان
در کارگــروه رفــع موانــع تولیــد
آذرمــاه امســال بــا تاکیــد بــر
اینکــه فعــال ســازی تعاونیهــای
مرزنشــینان بایــد از اولویتهــای
اســتان باشــد ،تصریــح کــرد :بایــد
هــر چــه ســریع تــر گــزارش کاملــی
در ایــن خصــوص توســط مدیــران
ارائــه شــود و بازارچههــای مــرزی
اســتان بایــد بــه کمــک اتــاق اصنــاف
رونــق پیــدا کنــد.
وی در ادامــه بــا بیــان ایــن مطلــب
 ،بــه فعــال شــدن بازارچههــای
مــرزی اشــاره کــرد و افــزود :بایــد
همــت و تــاش مضاعــف بــرای رونــق
بازارچههــای مــرزی وجــود داشــته
باشــد و مدیــران بــرای گرفتــن
مجوزهــای تخفیفــات گمرکــی و
وارداتــی ،تــاش کننــد.
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مدیرشهرسازی و معماری استان خبرداد؛

برگزاري مسابقات طراحي المان
در شهرهای هرمزگان

مديــر شهرســازي و معمــاري اداره كل راه و شهرســازي اســتان
هرمــزگان از برگــزاری مســابقات طراحــی المانهــای شــهری در
شهرســتانهای اســتان خبــر داد.
ابراهیــم رســتم گورانــي ،در گفــت و گــو بــا خبرنــگار جــام جــم
در بندرعبــاس ،اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه ضــرورت سیاســت
گــذاری بــرای ایجــاد زمینههــای ارتقــاء کیفــی بناهــا ،ســیما و
منظــر شــهرها ودر نتیجــه ارتقــاء کیفــی معمــاری و شهرســازی
اســتان از یــک ســو و اهمیــت بهــره بــرداری از فرصتهــای ناشــی
از برگــزاری مســابقات معمــاری و شهرســازی بــه عنــوان یکــی از
روشهــای شــکل گیــری فضاهــای شــهری و بناهــای ارزشــمند
مســابقات طراحــی المــان برگــزار میشــود.
وی در ادامــه افــزود :ایــن مســابقات بــا اســتناد بــه بنــد
يــك مصوبــه شــورايعالي شهرســازي و معمــاري ایــران مــورخ
 93/4/23و بنــد  8از مــاده  4قانــون تاســيس شــورايعالي
شهرســازي و معمــاري و بــه منظــور ایجــاد ســاختار اجرایــی
«آييــن نامــه جامــع برگــزاري مســابقات طراحــي معمــاري و
شهرســازي ،مصــوب  81/12/20شــوراي عالــي انقــاب
فرهنگــي» ،از ســوي اداره كل بــا كمــك دانشــگاههاي اســتان

برگــزار میشــود.
مديــر شهرســازي و معمــاري اداره كل راه و شهرســازي اســتان
هرمــزگان خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه اهميــت احيــاي
فرهنــگ معمــاري و شهرســازي ايرانــي  -اســامي و لــزوم
جلوگيــري از بــروز ناهماهنگيهــاي بصــري و كاركــردي در
فضاهــا و فعاليتهــاي شــهري و تــاش در جهــت ايجــاد شــرايط
مناســب زندگــي و افزايــش تعامــات اجتماعــي و كوشــش در
جهــت تنظيــم جريــان مطلــوب حيــات مدنــي و پويايــي شــهري،
دبیرخانــه دائمــی مســابقات معمــاري و شهرســازي ،بــا تاکیــد بــر
لــزوم اســتفاده از تــوان و تخصــص نيروهــاي دانشــگاهي در
مديريــت شهرســازي و معمــاري تشــكيل شــده اســت.
گورانــی افــزود :مــوارد برگــزاری مســابقه شــامل طرحهــاي
اجرايــي مهــم و تاثيرگــذار شــهرداريها  ،شــامل طرحهــاي
شــاخص (بــه لحــاظ عملكــرد و كاركــرد اعــم از تجــاري ،مســكوني،
مذهبــي ،فرهنگــي ،آموزشــي ،ورزشــي ،موقعيــت و مــكان
قرارگيــري طــرح ،تاثيــر معمــاري و الگــوي طراحــي آن در بافــت
منطقــه و شــهر) ،مياديــن و المانهــاي شــهري ،فضاهــاي ســبز ،
پاركهــاي شــهري و بانــوان و مبلمانهــاي شــهري ميباشــد.
كــه در وهلــه اول طرحهــاي طراحــي المــان شــهري بــراي
شــهرهاي بندرگــروك و ســرگزاحمدي در دســتور كار برگــزاري
مســابقه قــراردارد كــه طــرح برنــده جهــت اجــرا بــه شــهرداري
محــول خواهــد شــد.
گورانــي بيــان داشــت  :بــا توجــه بــه اهميــت و اســتحكام
رابطــه بــا نيروهــاي دانشــگاهي ،دســتيابي بــه دانــش روز
در زمينــه شهرســازي و معمــاري و تجــارب نويــن جهانــي
مرتبــط بــا حوزههــاي هــدف اداره كل از طريــق برگــزاري
ايــن مســابقات و شــركت كــردن نيروهــاي جــوان و همچنيــن
در جهــت ترويــج سياســتها و فعاليتهــاي مديريــت
شهرســازي از طريــق معرفــي اقدامــات بــه جمــع كثيــري از
محققــان ،تشــويق نهادهــاي دانشــگاهي بــه انجــام طراحــي و
شــركت در مســابقات مرتبــط بــا حوزههــاي هــدف ايــن اداره
كل ضروري به نظر ميرسد.
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ارتقاي سطح خدمات شهري ،اولويت
برنامهشهرداري

شــهردار ســرگز احمــدي بهــره بــرداری از ســاختمان آتــش
نشــانی ایــن شــهر را عاملــی بــرای توســعه خدمــات ايمنــي و
آتــش نشــاني دانســت و گفــت :ارتقــای ســطح خدمــات شــهری،
مهمتریــن برنامــه شــهرداری ســرگز احمــدی اســت.
ســجاد كرمشــاهپور در گفتوگــو بــا خبرنــگار جــام جــم در
بندرعبــاس ،ضمــن تاكيــد بــر اهميــت توجــه بــه زيرســاخت
و مبلمــان شــهري در شــهرهاي تــازه تاســيس اظهــار داشــت:
ايــن شــهرداري اقدامــات ويــژه اي را نظيــر زيرســازي خيابــان
شــهرك وليعصــر ،زيرســازي خيابــان شــفا و خيابانهــاي متصــل بــه
درمانــگاه شــفا و انجــام عمليــات جــدول گــذاري عملياتــي كــرده
اســت .وي در ادامــه بــا بيــان اينكــه تمامــي طرحهــاي معابــر،
زيرســازي شــده شــهر در آينــده نزديــك آســفالت مــي شــود
افــزود :بلــوار حضــرت امــام خمينــي (ره) ســرگز بــه عنــوان

بزرگتريــن طــرح عمرانــي ايــن شــهر در دســت اجراســت و
عمليــات جدولكشــي آن بــه پايــان رســيده اســت .شــهردار
ســرگز احمــدي از تكميــل طــرح ســاختمان جديــد شــهرداري
ايــن شــهر خبــرداد و خاطــر نشــان كــرد :هماهنگيهــاي الزم
بــراي وصــل انشــعاب بــرق ايــن مجموعــه بــا اداره بــرق صــورت
گرفتــه و بالفاصلــه عمليــات جابجايــي انجــام مــی شــود و بــه بهره
بــرداري ميرسد.كرمشــاهپور در بخــش پايانــي ســخنان خــود
بيــان داشــت :ســاختمان آتشنشــاني و خدمــات ايمنــي ســرگز
احمــدي نيــز احــداث شــده و بــزودي بــه بهــره بــرداري خواهــد
رســيد.وي در ادامــه بــا اشــاره بــه گســترش شــهر ســرگز
احمــدي تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه وجــود باغهــاي فــراوان در
منطقــه بایــد خدمــات ايمنــي و آتــش نشــاني نيــز متناســب بــا
موقعيــت و گســتردگي شــهر توســعه بايــد.

